
 

 

 

، 2017دارد. در سال  یادیکربن ز یو ردپا کندیبرق مصرف م یقابل توجه ریاثبات کار، مقاد هیرمزپا یارزها یاستخراج برا

 یدر رتبه ها بیپاناما است که به ترت ایآنگوال  اسیدر مق ییمگاوات مصرف کرد که معادل کشورها 948 نیکو تیاستخراج ب

و مونرو  نیکو تیال وم،یاتر ن،یکو تیاثبات کار مانند ب یها نیشود که بالک چ یزده من یجهان قرار دارند. تخم 103و  102

 .اضافه کرده اند 2017ژوئن  30تا  2016 هیژانو 1کربن به جو در دوره از  دیاکس یتن انتشار د ونیلیم 15تا  3 نیب

تن  ونیلیم 22.9تا  22ساعت داشته باشد که  تراوات 45.8ساالنه  یمصرف انرژ نیکو تیزده شد که ب نی، تخم2018تا نوامبر  

با که  میلیون منزل مسکونیه 700یلیارد و م 2تقریبا  یاز مصرف انرژ یناش CO2که معادل انتشار  کند یم دیکربن تول دیاکس ید

را در دفع  یکیالکترون یمشکل بزرگ زباله ها کی نیتقدان همچنمناست. النکایمانند اردن و سر ییکشورها بیرقاین اوصاف 

ارز  نیدوم و اتریوم ، در هر تراکنش برقساعت  لوواتیک ۷۰۷.۶با مصرف  نیکو تیب کرده اند. ییمعدن شناسا یدکل ها

پرمصرف ترین ارز های دیجیتال از لحاظ مصرف  ساعت برق در هر تراکنش لوواتیک 62.56 با مصرف بزرگ جهان تالیجید

 لوواتیک 0.12دارد و از  ینسبتا کم یمصرف انرژ Dogecoin. به عنوان مثال، و مقایسه با بقیه رقبای خودشون هستند  برق

ساعت برق در هر  لوواتیک 0.0079با استفاده از  XRP. به عالوه ریپل با نماد   دکن یساعت برق در هر تراکنش استفاده م

 کند یساعت برق مصرف م لوواتیک 0.5479کاردانو در هر تراکنش تنها ا مثال یجهان است تالیجیارز د نیتراکنش، کارآمدتر

 نیتخم گرید یکیگراد برساند.  یدرجه سانت ۲از  شیرا به ب یجهان شیتواند گرما یم نیکو تیهشدار داد که ب اتمطالع یکی از

حال، با انتقال  نیکند. با ا دیتول CO2تن  ونیلیم 130 2024تواند تا سال  یم نیدر چ ییبه تنها نیکو تیزده است که استخراج ب

 ریدپذیتجد یها یاز انرژ نکهیشود مگر ا شتریب یتواند حت یمقدار م نیکشورها، ا ریمتحده و سا االتیبه ا شتریاستخراج ب

  استفاده شود. ی جهت استخراج بیتکوینشتریب

 ؟ خوشحال میشیم اون رو با ما در میون بزارین نظر شمادر رابطه با تاثیرات دیگه ی رمزارز ها روی محیط زیست چیه

 

 یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا

 دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر شاورانم با دیتوان
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