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انجام می شود؟استخراج بیت کوین با انرژی خورشیدی چطور

ملزومات استخراج بیت کوین با انرژی خورشیدی چه چیزهایی است؟

اینبانگماینیسودآوریبایستیدیگرعاملهرازبیشخورشیدی،انرژیباکوینبیتاستخراجمبحثدر
موردرژیانمیزاندارند،تاکیدآنرویدیجیتالارزهایصنعتمخالفانکهدالیلیازیکی.کردبررسیراروش
ارزهایتخراجاسهاینامهآییندولت،آنکهازپس.باشدمیهاآلتکویندیگروکوینبیتماینینگجهتنیاز

.استگردیدهمطرحمباحثیخورشیدیانرژیبودناقتصادیمورددرکرد،تصویبرارمزنگاری

ودسمیزانوشدهبررسیخورشیدیانرژیباکوینبیتاستخراجاقتصادیتوجیهدیجیتالارزمقالهایندر
.گرددمیواقعمحاسبهوبررسیموردکاراینازحاصل

فهرست مطالب 

آیا استفاده از انرژی تجدیدپذیر در استخراج رمزارز امکان پذیر است؟✓
سودآوری استخراج رمزارز، توسط انرژی خورشیدی چگونه است؟✓
؟آیا نصب پنل خورشیدی برای ماینینگ از نظر اقتصادی به صرفه است✓
حالت های استفاده از نیروگاه خورشیدی کدامند؟✓
است؟محاسبه هزینه ها و درآمد استخراج بیت کوین با انرژی خورشیدی چگونه✓
جمع بندی✓

سواالت متداول✓

است؟پذیرامکانرمزارزاستخراجدرتجدیدپذیرانرژیازاستفادهآیا

از.ودبشدهمواجهمردماستقبالبارمزارزهااستخراجدیجیتال،ارزهایمورددرمردمعموماطالعاترفتنباالبا
عالیتفبهتمایلزیادیاشخاصدولت،مصوبهازقبلتاواستپایینایراندرمصرفیبرقهزینهکهآنجا

.بودندگشتهپرسودکاروکسباینبهورودبرایهاییراهدنبالبهوکردهپیدارمزارزهاماینینگ

تخراجاس.استمصرفیبرقهزینهداشته،اثرسودآوریمیزانمحاسبهدرکهعواملیتریناهمیتباازیکی
مناسبودجهبپردازند،میماینینگهایدستگاهخریدبرایکهایهزینهبرعالوهاستالزمماینرها،یاکنندگان

.باشندداشتهنظردرنیزرابرققبضهایهزینهپرداختبرای

دستگاهبرایکهانرژیمیزانازدرصد74حدودکهکرداعالمگزارشیانتشارطیشیرز،کوینتحقیقاتیشرکت
.گرددیمتامیندارند،پایینیقیمتکهتجدیدپذیرهایانرژیطریقازاستالزمکوینبیتماینینگهای

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/topics/cryptocurrency/crypto-currency-article/
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بهکاناداوایسلندچین،جملهازهستند،برخوردارباالییرتبهازدیجیتالارزهایاستخراجدرکهکشورهاییاکثر
سبزهایژیانروخورشیدیانرژیباکوینبیتاستخراجهایدستگاهنیازموردمصرفیبرقآوردندستبهدنبال

باشندمیتجدیدپذیر

تال،دیجیارزهایاستخراجبرایراارزانیبرقانرژیکهاستزیادیسدهایوفراوانآبیمنابعدارایچینکشور
هایدستگاهجهتانرژیتولیدبرایزمینگرمایشهایفعالیتازاسکاندیناویکشورهایوایسلند.کندمیتامین

ارزنینگمایسردهوایوآبدلیلبهواستارزانانرژیمناطقایندردلیلهمینبهکنند،میاستفادهماینینگ
.داردمناسبیسوددهیدیجیتال

ارزاینمزایایوکاربردها+چیست؟Filecoin(FIL)کوینفایل:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
دیجیتال

است؟چگونهخورشیدیانرژیتوسطرمزارز،استخراجسودآوری

.خورشیدیهستندبیشترافرادبهدنبالمقایسههزینهبرقمعمولشبکهسراسریبابرقتولیدشدهازطریقپنل
درحالیکه.استبهدلیلمنابعبیشمارنفتوگازدرایران،هزینهتولیدبرقبرایمشترکینشبکهنسبتاارزان

زهمکسبوتعرفهبرقمصرفیدرایراندرقیاسباسایرکشورهاپایینتراست،ولیاستخراجارزدیجیتالبا
.کاریپرهزینهاستکهریسکزیادیرامیطلبد

یمدرآمدکسبروشیکحکمدرراآنواستشدهجلبماینینگبهافرادازبسیاریتوجهحاضرحالدر
ونصببهمایلتاند،پرداختهرمزارزاستخراجبهصنعتیمقیاسدرکهدیجیتالارزحوزهکاربرانازبسیاری.بینند
.نمایندمتعادلراخودبرقهزینهتادارندخورشیدیپنلهایاندازیراه

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/what-is-filecoin/
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برایپذیردتجدیهایانرژیگرفتنکاربهدنبالبهاند،آوردهرویماینینگبهکوچکمقیاسدرکهافرادیحتی
.باشندمیخورشیدیانرژیباکوینبیتاستخراجدراستفادهموردبرقتولید

بهنعالقمندا.رودمیکاربهپاکهایانرژیتوسطرمزارزاستخراجبرایماینینگسوالراصطالحاکنونهم
راکاشتبهیکدیگرباراخودتجربیاتونظراتتوانندمیمختلفهایفرومدرطریق،اینازدرآمدکسب
.بگذارند

ت؟اسصرفهبهاقتصادینظرازماینینگبرایخورشیدیپنلنصبآیا

ستاکشورهاییازیکیبنابرایناست،مندبهرهخورشیدیتابشازروز3۰۰حدودسالهردرایراننقاطبیشتر
.باشدمیبرخوردارزیادیخورشیدیانرژیمنبعازبالقوهکه

کیلوواتنیموهسازبیشترروزیکدرآفتابتابشیانرژیمیزانمتوسطاگرکهکردهتعیینجهانیاستانداردهای
.داردصرفهاقتصادینظرازخورشیدیهایپنلگرفتنکاربهباشد،مترمربعیکدرساعت

یکدرساعتوواتکیلنیموپنجتانیموچهاربینایراندرخورشیدتابشمیزانکشور،بودنآفتابیبهتوجهبا
.بودخواهدصرفهباخورشیدیانرژیازاستفادهکهمعنیاینبهاست،مترمربع

مصارفایبرتوانمیشدهتولیدانرژیمیزانازنباشد،صرفهبهدیجیتالارزاستخراجبرایعمل،دراگرحتی
شود،میفتهگساتبااختصاربهکهایرانتجدیدپذیرهایانرژیسازمانبهرااضافیانرژیونموداستفادهخانگی

.رسانیدفروشبه

است؟چگونهخورشیدیهایپنلکاراساس

انرژیایجادبرایکهگرددمیاستفادهphotovoltaicفتوولتائیکهایسلولازخورشیدیهایپنلدر
.رودمیکاربهخورشیدنورتابشازالکتریکی

جهتباتریمتناوب،جریانبهمستقیمجریانمبدلخورشیدی،سلولهایشاملسیستمایناجزای
.باشدمیخورشیدیپنلبرقمولدازباتریشارژجهتکنترلکنندهوتولیدی،انرژیسازیذخیره

ازدهاستفابارانوریپرتوهایاند،شدهایجادخورشیدنورهایفوتونازکه(PV)فتوولتائیکخورشیدیهایپنل
برایتواندیمآنازپسالکتریسیتهاین.کنندمیتبدیلبرقبهسیلیکونیهایسلولدرآزادهایالکترون
.شوداستفادهماینینگهایدستگاهاستقرارمحلیاخانگیمصارفدرپذیرتجدیدانرژیتأمین

ازبعدتوانمیخورشیدیباتریدرانرژیسازیذخیرهبا.کنندنمیتولیدانرژیشبدرخورشیدیهایپنل
.نموداستفادهآنهاانرژیتولیدازآفتابغروب

http://www.omidfadavi.me/
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شبکهازخارجایمنفصلوکشوریسراسریشبکهبهمتصلگروهدودرخورشیدیالکتریکیانرژیهایسیستم
ینگماینهایسیستممصرفیبرقتامینجهتخورشیدیانرژیکاربریبهتمایلکهاشخاصی.دارندوجود

.برندمیکاربهرامنفصلهایسیستمهستند،

گامبهگامصورتبهcoinexصرافیجامعآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

کنند؟میاستفادهخورشیدیانرژیازرمزارزتولیدموسساتازیککدام

انرژیابکوینبیتاستخراجآنهدفکهگردیداحداثاسترالیادرکوینبیتاستخراجفارمیک،2۰19سال
تامینجهتدرنیروگاهایناز.نمایدتولیدبرقمگاوات2۰استقادرخورشیدینیروگاهاین.بودخورشیدی

.گرددمیبرداریبهرهدیتاسنتروماینینگهایفعالیتبراینیازموردانرژی

درماینینگارمفترینوسیعداردنظردرکهداشتهاعالمدارد،فعالیتدیجیتالارزاستخراجدرکهپلوتونشرکت
.نمایدراهاندازیکرد،خواهدکارخورشیدیانرژیباکهراآمریکاشمال

.باشدمیسال3۰الی25حدودالکتریسیتهتولیدخورشیدیهایپنلمفیدعمرکهباشیدداشتهنظردر

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/coinex-exchange/
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است؟چقدرماینینگفرآیندآیین نامهبرمنطبقمصوببرقنرخ

مقررشد،صادرماینینگفرآیندآییننامهجهتکه1398سالمرداد13تاریخدردولتهیئتمصوبهبرطبق
باقیمتاین.رددگمحاسبهصادراتیبرقریالیقیمتبادیجیتالارزهایماینینگهایدستگاهبرقتعرفهکهگشت
.میگردداعالموشدهمعیننیرووزارتطریقازنیما،سامانهحسببردالرنرخ

در.کندداپیافزایشبرابرچندگذشتهباقیاسدرماینرهابرقهزینهمصوبه،اینبهتوجهبارسدمینظربه
.رسیدخواهدنصفازکمتربهرمزارزاستخراجازحاصلسوداینصورت

کدامند؟خورشیدینیروگاهازاستفادههایحالت

1.32مصرفیتواندارایماینرهااین.داردS9ماینرانتنوعازکوینبیتماینردستگاه3شخصیکهکنیدفرض
.بودخواهدساعتهردرکیلووات4حدوددستگاهسهاینبرقمصرفبنابراین.باشندمیکیلووات

درتحالچندنماید،تامینخورشیدیهایپنلنصبباراخودکوچکفارمایننیازموردانرژیبخواهداگرحال
.شودمیدادهتوضیحکدامهرادامهدرکهدارداختیار

http://www.omidfadavi.me/
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در.نمایندتامینخورشیدیانرژیباراروزشبانهیکمصرفیبرقتمامماینینگدستگاههایاول،حالت•
دوجوالکتریکیانرژیتولیدجهتکافیخورشیدنورساعت7تا5بینمیانگینطوربهایراننقاطاکثر
.دارد

روزانهشبیکدررامصرفیبرقازمیزاناینسراسریبرقشبکهازخارجخورشیدیهایپنلبخواهیداگر
حدودتقریبا1398سالدرآنهزینهکهنماییداحداثکیلووات2۰ظرفیتبانیروگاهیاستالزمکند،تولید
.استشدهبرآوردتومانمیلیون5۰۰

مانزدروبگیردخورشیدیپنلازرانیازموردمصرفیبرقخورشیدنورتابشهنگامدردوم،حالت•
.نمایداستفادهسراسریشبکهبرقازباقیمانده

دارد؟کاربردیچهوچیستStablecoinکویناستیبل:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

درودهشتامینخورشیدی،انرژیباکوینبیتاستخراجهایدستگاهبرقهایهزینهازمقداریحالتایندر
استفادهبکهشاینبرقازشود،مینصفسراسریشبکهبرقهزینهکهشبطولازپاسیدروباقیماندهزمان
.کندمیکمراسراسریشبکهبرقمصرفازاستفادهحالتاین.گردد

تامینرایازنموردانرژیباشد،داشتهبرقکیلوواتپنجتولیدکهخانگیکوچکابعاددرخورشیدینیروگاه
هزینه.استنیازمترمربع6۰تا5۰حدودفضاییبهخورشیدی،پنلهایراهاندازیواستقرارجهت.کردخواهد
نیازتومانمیلیون13۰حدوددرایسرمایهبه1398سالدرسیستماینایجادوتجهیزاتنصبوخرید
.استداشته

کهدرآمدیازوهفروختساتباشبکهبهاید،کردهتولیدخورشیدیهایپنلتوسطکهرابرقیسوم،حالت•
.نماییداستفادهماینرهایدستگاهبرقهزینهازقسمتیپرداختجهتکرد،خواهیدکسب

حالتنصفحدودآنتاسیساتهزینهشود،راهاندازیشبکهبهمتصلحالتدرخورشیدیپنلاگر
.باشدمیترصرفهبهمقروناینصورتدرکهبودخواهدشبکهازخارج

باوبودهتومانمیلیون7۰حدود،1398سالدرکیلوواتی5نیروگاهیکایجادهزینهحالتایندر
تومانمیلیونیکتاهزار8۰۰حدودماهانهتومان،1۰4۰تا8۰۰نرخباشدهتولیدبرقفروش
.داشتخواهیددرآمد

میلیونودازبیشماهیانهقبضمتوسطشود،تامینسراسریشبکهازماینرهایدستگاهبرقاگر
.نمودخواهیدپرداختراآنازنیمیفوقشیوهباکهبود،خواهدتومان

پنلاندازیراهجهتکمسودنرخبادولتیوامهایازتوانمیکارآفرینان،ازدولتحمایتبهتوجهبا
.نموداستفادهخورشیدی

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/stable-coins/
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ونهچگخورشیدیانرژیباکوینبیتاستخراجدرآمدوهاهزینهحاسبهم
است؟

اندازیاهرونصبوخورشیدیپنلتجهیزاتخریدماینر،هایدستگاهخریدجهتاولیهسرمایهمحاسبهجهت
:بگیریدنظردررازیرمواردسیستم،این

.استتومانمیلیون17حدود1399مرداد31تاریخدرS9ماینرانتآسیکماینردستگاهعددسهقیمت

.باشدمیکوینبیت۰.14حدودماینردستگاهسهتوسطکوینبیتتولیدساالنهظرفیتمتوسط

باشدمیدالر117۰۰بابرابر1399مرداد31تاریخدرکوینبیتقیمت

http://www.omidfadavi.me/
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3حدودهکبزنیدتخمینراماینرسهماهانهدرآمدمتوسطتوانیدمینگیریم،نظردررابرققبضهزینهاگر
.باشدمی1399مرداد31تاریخدرتومانمیلیون

Antminerدستگاههر s9ساعتدروات1372حدودآنبرقمصرفوکندمیکارولت13حدودبرقبا
9۰حدوددستگاهسهبرایکهباشدمیواتهزار3۰حدودماهیکدردستگاهسهمصرفبنابراین.باشدمی

باشدمیساعتکیلووات

باوینکبیتاستخراجوخورشیدیپنلاندازیراهجهتراباالهایحالتازیککدامشماکهآنبهبسته
.آمدخواهدپیششمادرآمدبرایمتفاوتیوضعیتبگیرید،نظردرخورشیدیانرژی

درخورشیدی،پنلتجهیزاتواسیکماینردستگاههایخریدهزینهیعنیاولیه،سرمایهبازگشتبرایکهزمانی
:ازعبارتندگرفتنظردرتوانمیحالتهر

.شدخواهیدسوددهیدورانواردآنازبعدکهگرددمیبازسال9.5ازپساولیه،سرمایهاولحالتدر
.شدخواهدسال5حدوداولیهسرمایهبازگشتزماندومحالتدر

.پذیرفتخواهدصورتاولیهسرمایهبازگشتنیموسال5ازبعدسومحالتدر

استفادهبااهندبخوکوین،بیتکنندگاناستخراجاگرماینرها،استفادۀقابلعمرطولوفوقمطالببهتوجهبا
.تداشنخواهندرامطلوبزماندرسرمایهبازگشتنمایند،تامینراخودنیازموردبرقخورشیدیانرژیاز

کوینبیتجامعخودآموز؟چیستکوینبیت:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

:شدهارائهمطالببندیجمع

وآبی،خورشیدیهایانرژیازمختلفیانواعدرکهتجدیدپذیروسبزهایانرژیازاستفادهاخیر،هایسالدر
خراجاستبزرگهایفارمازبرخیاکنونهم.استگرفتهقرارمردمعموموکشورهاتوجهموردباشد،میبادی
تخراجاسوخودماینرهایمصرفیبرقتامینبرایهاانرژیاینازاستفادهدنبالبهدیجیتال،ارزهایکننده
.باشندمیخورشیدیانرژیباکوینبیت

میبزرگیکمکزیستمحیطحفظبرایباشد،داشتهماینینگبرایاقتصادیصرفهآنکهازپیشهدفاین
.باشد

یمماینر،هایدستگاهبرقانرژیتامیندرآنکاربردازگذشتهخورشیدی،هایپنلاندازیراهصورتدر
شبکهبهفروشقابلماینینگ،مصرفبراضافهبرق.گرفتنظردرنیزکاروکسبیکعنوانبهراآنتوان
مییاقتصادصرفهدارایحدودیتاخورشیدیانرژیازاستفادهنظراینازوباشدمیسراسریبرقتوزیع
.باشد

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/what-is-bitcoin/
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دردارداحتمال،تجدیدپذیروسبزهایانرژیازاستفادهبهدنیاسراسردرصنایعاصحابکلیرویکردبهتوجهبا
وفسیلیهایسوختبهدسترسیکهجهانازمناطقیدرویژهبه.بگیردقرارتوجهموردماینینگسوالرآینده

.نیستپذیرامکانمعمول،آبیهاینیروگاه

:متداولسواالت

است؟پذیرامکانخورشیدیانرژیباکوینبیتاستخراجآیا

هاینیروگاه.اشدبداشتهخوبیاقتصادیتوجیهتواندمیکوین،بیتاستخراجبرایخورشیدیانرژیازاستفاده
باشند،داشتهتریپایینساختهایهزینهخورشیدی،تابشبرعالوهکهمناطقیدرتوانندمیخورشیدی

.گردنداحداث

منبعکهامیهنگاستواضح.کنندتأمینتوانندمیرابرقسراسریشبکهتوانازارزانتریانرژیاینصورتدر
استفادهسراسریشبکهبرقازتوانندمیرمزارزاستخراجهایسیستمنباشد،دسترسدرخورشیدیانرژی
.کنند

شود؟اندازیراهبایستیخورشیدیپنلچندکوینبیتیکاستخراجبرای

اگر.استوات315تاوات45ازبازاردرموجودخورشیدیهایپنلطریقازبرقتولیدتوانحاضرحالدر
مگاوات1.5تولیدبرایراخورشیدیپنل5۰۰۰بایدپسبگیریم،نظردروات3۰۰تولیدبرایراپنلیک

.کندمیکفایتروزدرکوینبیتیکاستخراجبرایمصرفیبرقمیزاناین.کنیدمستقر

مناسبگذاریسرمایهبرایماینینگکلودهایسایتآیا:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
هستند؟

چیست؟ایراندردیجیتالارزاستخراجفرایندمصوبآیین نامه

سراسریهشبکازبرقانشعابگرفتنباراخودنیازموردبرقتوانندمیرمزنگاریارزهایاستخراجمتقاضیان
امکانباشد،ریسراسشبکهازبیرونومنفصلکهجدیدینیروگاهتاسیسصورتیکهدرهمچنین.نمایندتامین

بودخواهدآنازاستفاده

ازقیمتنای.گرددمیتعیینصادراتیبرقمیانگیننرخبارمزنگاریارزهایاستخراجهایدستگاهبرقتعرفه
.گردیدخواهداعمالوگشتهمحاسبهنموده،معینراآننیرووزارتکهنیماسامانهطریق

چیست؟دیجیتالارزهایماینینگبرایگازوبرقمصرفمحدودیت

دوهرهگردیدمقرر.باشدمیممنوعمصرفپیکزماندردیجیتالارزهایاستخراجبرایگازوبرقازاستفاده
.نمایندابالغمربوطههایارگانبهوکردهمعینسالطولدررامصرفپیکهایزماننفت،ونیرووزارت

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/cloud-mining-investment/
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زمانایندرراخودمصارفبتوانندتانماینداستفادههوشمندکنتورهایازاستالزمتابعهایشرکتوهاارگان
.کنندکنترلها

چیست؟تجدیدپذیرهایانرژیازاستفادهجهتمصوبقانون

ازاستزمالنمایند،استفادهسبزوتجدیدپذیرهایانرژیازرمزنگاریارزهایاستخراجحوزهکاربرانصورتیکهدر
.نمایندپیروینیرووزارتضوابطوقوانین

:منابع
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