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محیطزیست
قاب سبز

شماره هفتصدونودوهشت بیستودوخرداد هزار و چهارصد

یادداشت سبز

گزارش «هزینههای محیطزیستی بیت کوین» از زبان  3دانشمند ایرانی

باالخره بیت کوین خوب است یا بد؟
برای محافظت از سالمت ،تغذیه ،آموزش ،رشد ،بقا و تواناییهای آینده
کودکان ،باید «اکنون» اقدامات جسورانهای در زمینه اقلیم انجام دهیم!
برای محافظت از سالمت ،تغذیه ،آموزش ،رشد ،بقا و تواناییهای آینده
کودکان ،باید «اکنون» اقدامات جسورانهای در زمینه اقلیم انجام دهیم!

رمزارزها نوآوری هستند که جای خود را به سرعت در
نظام پولی و سیاسی و اجتماعی جهان باز میکنند .ازهمه
جنبههای آن گذشته ،تاثیر بیت کوین بر محیطزیست
کره زمین امروز به تدریج مورد توجه قرار میگیرد.
برای بیت کوین  3چیز الزم است :دسترسی به برق و
اینترنت و داشتن سرمایه .با داشتن این  3امکان ،این
کار را در همه جای دنیا میشود انجام داد .از چین
گرفته تا آفریقا و ایران.
برآورد شده یک میلیون واحد تولید بیت کوین در
دنیا وجود دارد .با اینکه تقریبا همه درباره راههای پول
درآورند از بیت کوین چیزهایی شنیدهاند ،کمتر کسی
درباره آثار مخرب محیطزیستی آن اطالعاتی دارد.
گفتهمیشود،درایرانیکیازدالیلقطعیبرقدرتابستان
فراوانیمحلهایتولیدمجازوغیرمجازبیتکویناست.
هر جا برق ارزان باشد ،وسوسه تولید بیت کوین بیشتر
است اما برقی که از انرژیهای پاک تولید نشده باشد،
برای محیطزیست هزینه دارد و به آن آسیب میزند
اما اینکه بیت کوین چقدر برای محیطزیست میتواند
زیانبار باشد ،موضوع تحقیق  3دانشمند ایرانی است.
در این گزارش به نام «هزینههای محیطزیستی بیت
کوین» ،در  3حوزه درباره خسارتهای محیطزیستی
ارز دیجیتالی صحبت شده .به طور خالصه میتوان
گفت  3عامل آلودگی هوا ،مصرف آب و مساحت
زمینی که برای تولید ارز دیجیتالی باید اختصاص پیدا
کند ،آثار مخرب بیت کوین بر محیطزیست است.

بیتکوین چقدرگازگلخانهای تولید میکند؟

اگر واقعا فکر میکنید اهمیت محیطزیست کمتر از اقتصاد است ،سعی
کنید در حالی که نفستان را حبس کردهاید ،پولهایتان را بشمارید!

غیر از مصرف سوخت خودروها ،یکی از دالیل تولید
گاز گلخانهای فعالیتهای نیروگاههای برقی است که با
مصرف سوختهای فسیلی مانند نفت یا گازوئیل برق
تولید میکنند .انتشار دیاکسیدکربن حاصل از مصرف
سوختهای فسیلی در هوای زمین یکی از مهمترن
عوامل گرم شدن هوای زمین و بروز پدیده تغییرات
آب و هوایی است که باعث بروز سیلهای مهیب از یک
طرف و خشکسالیهای شدید از طرف دیگر ،آب شدن
یخهای قطب و باال آمدن آب دریاها شده است و تنوع
گونههای جانوری و گیاهی را تهدید میکند .براساس
گزارش این  3دانشمند ایرانی ،تولید بیت کوین در سال
گذشته ،معتدل 70میلیون تن گازهای گلخانهای در جو
زمین منتشر کرده .برای جذب این مقدار گاز خطرناک
گلخانهایباید3میلیارددرختکاشتهشود.یعنیمنطقهای

کاوه مدنی ،دانشمند
محیطزیست :بدون ترديد
هر نوآوري مانند استفاده
از اينترنت يا استفاده از
انرژيهاي نو براي انسان
مفيد است اما همه اينها آثاري دارند که
بايد شناسايي شوند و فراموش نکنيم که
رمزارزها گسترش پيدا خواهند کرد و در
سيستم مالي و سياسي بخش بزرگي را
اشغال خواهند کرد .در همين راستا ميتوان
براي کاهش انرژي مصرفي توليد رمزارزها
دست به نوآوري زد و از منابع توليد برق با
انرژيهاي تميزتر استفاده کرد».

بهوسعتکلبریتانیایامجموعمساحتاستانهایکرمان
و خوزستان سراسر پوشیده از درخت شود.

مقدارآب مصرفشده برای تولید بیتکوین

نویسندگان این گزارش برآورد کردهاند ،مقدار آب
مصرفیبرایتولیدبیتکوینمیتواندنیممیلیوناستخر
المپیک را پر کند؛ همان مقدار آبی که 300میلیون نفر از
ساکنان بخش کویری آفریقا مصرف میکنند.

بیت کوین چقدر زمین مصرف میکند؟

مقدار زمینی که در دنیا برای تولید و استخراج بیت
کوین به کار میرود ،دوبرابر مساحت تهران بزرگ
است .همه اینها به خاطر برق زیادی است که بیت
کوین میبلعد؛ به اندازه یک کشور .میزان برق مصرفی
تولید بیت کوین در دنیا به اندازه بیستهفتمین کشور
دنیا از نظر مصرف برق است .در ردهبندی  10کشوری
که بیش از سایر کشورهای جهان بیت کوین مصرف
میکنند ،چین بیش از  1/5برابر  9کشور دیگربعد از
خودش برای تولید بیت کوین برق مصرف میکند ،گاز
گلخانهای تولید میکند و آب هدر میدهد .آمریکا و
روسیه کشورهای بعدی این فهرست هستند.

ایران ،جزو  10کشور اول تولیدکننده
بیت کوین

دلیل اینکه ایرن ،قزاقستان و ونزوئال جزو  10کشور
اول تولیدکننده بیت کوین هستند ،ارزان بودن برق در

این کشورها .برق ارزان اشتهای تولید بیت کوین را
بیشتر میکند .حاال گذشته از قطعی برق ،نگرانی درباره
آلودگیهای حاصل از تولید بیت کوین به نگرانیهای
دیگر محیطزیست اضافه شده است.

دانشمندان چه میگویند؟

کاوه مدني ،پژوهشگر محيطزيست در دانشگاه ييل و
از جمله نويسندگان اين گزارش درباره خطرات زيست
محيطيرمزارزهاميگويد«:رمزارزهاباهمتفاوتدارند
و تمرکز ما درباره آثار توليد و استخراج رمزارزها بر
محيطزيست ،بيت کوين است».
وي توضيح ميدهد 4500« :نوع مختلف رمزارز وارد
بازار شده اند که هر کدام مصرف انرژي متفاوتي دارند.
بيت کوين يکي از پرمصرفهاست ».اين پژوهشگر
محيطزيست درباره جايگاه ايران در بين کشورهاي
توليدکننده بيت کوين ميگويد« :البته گزارش براي همه
کشورهاياصليتوليدکنندهبيتکوينتنظيمشده.ايران
هم از نظر مصرف انرژي و توليد کربن براي توليد بيت
کوين در رتبه ششم دنيا و از نظر رد پاي آبي در رتبه
هشتم جهان قرار دارد و دليل آن اين است که انرژي
ايران بيشتر از گاز طبيعي توليد ميشود .ميزان متوسطي
که ايران براي برق مصرفي بيت کوين مصرف ميکند،
از ميانگين جهاني باالتر است زيرا بيش از 50درصد
از برق مصرفي براي توليد و استخراج بيت کوين در
نقاطمختلفجهانحاصلسوزاندنزغالسنگاست».
وي درباره اهميت توليد رمزارزها ادامه ميدهد « :اينکه

ايران کنار کشورهاي توسعه يافته مانند آلمان و کانادا
و نروژ و سايرين در ميان  10کشور اول توليدکننده
بيت کوين قرار دارد ،نشان از تقاضاي بازار براي اين
کاالي جديد است و دولت بايد تصميم بگيرد که آيا
ميخواهدازاينبازاراستفادهکنديانه».کاوهمدنيدرباره
مديريت توليد رمزارزها توضيح ميدهد« :هر نوآوري
در هر بازار يا هر نوآوري توليد سرمايه آثار زيانباري
دارد  .درباره رمزارزها و به خصوص بيت کوين بايد
اين زيانها شناسايي شوند و هدف اين گزارش همين
بوده است ».به گفته اين پژوهشگر آمار مندرج در اين
گزارش ،آمار مربوط به استخراج بيت کوين است و
برق مصرفي مربوط به سرمايش که به شبکههاي برق
فشار ميآورد در آن منظور نشده .در ايران هم همين
عامل توانسته بر قطعیهای اخیر برق اثرگذار باشد».
مدني در پايان به عنوان جمعبندي ميگويد« :بدون
ترديد هر نوآوري مانند استفاده از اينترنت يا استفاده
از انرژيهاي نو براي انسان مفيد است اما همه اينها
آثاري دارند که بايد شناسايي شوند و فراموش نکنيم
که رمزارزها گسترش پيدا خواهند کرد و در سيستم
مالي و سياسي بخش بزرگي را اشغال خواهند کرد
اما دنيا تا به حال اين نوآوري را به رسميت نشناخته
بنابراين قوانين الزم براي سنجش و نظارت بر اين
بخش وجود ندارد .اين بخش ميتواند به يک بخش
شفاف تبديل شود و در همين راستا ميتوان براي کاهش
انرژي مصرفي توليد رمزارزها دست به نوآوري زد و
از منابع توليد برق با انرژيهاي تميزتر استفاده کرد».

زندگی سبز

با رعایت چند نکته شما هم جزو سبزها شوید

تا  24ساعت آینده هیچ پولی خرج نکن
ما نمیتوانیم زمان را به عقب برگردانیم اما میتوانیم درختان را رشد
دهیم و شهرهایمان را سبز کنیم ،باغهایمان را دوباره بسازیم ،رژیم غذایی
خودمان را تغییر دهیم و رودخانهها و سواحل را پاکسازی کنیم .ما نسلی
هستیم که میتوانیم با طبیعت صلحی پایدار ایجاد کنیم .پوسترمشترک
روز جهانی محیطزیست (۱۵خرداد۵،ژوئن) با مشارکت بیش از ۱۲۰
گروه داوطلب و مردمی حامی محیطزیست ،گردشگری و رسانه

مردم بومی در برزیل به ویژه قبایل بدون تماس به دلیل جنگلزدایی
در معرض خطر نابودی هستند .غولهای تجارت کشاورزی که با
بهرهمندی از مزارع بزرگ و تولید گوشت گاو ،بیشترین جنگلهای
زیستی را در برزیل میسوزانند.

مشکالت رایج پرورش گیاهان آپارتمانی .ریزش برگها نشانه کمآبی یا
خشک بودن محیط است که باید رطوبت هوا را باال برده و آبیاری به اندازه
کافی باشد .ریزش جوانه گل ناشی از دمای باال ،نور کم ،آب کم یا کود
بیش از حد است .تاخیر در گلدهی ناشی از دمای باال یا پایین ،نور ناکافی،
تغییراتمیزانموادغذایی،بزرگیبیشازحدگلدانوتفاوتهایژنتیکی
است .گلهای خیلی کوچک ناشی از دمای باال ،کود زیاد یا ژنتیک است.

تمرینکنمهارمصرفوکنترلخرید
و خرج کردن را .از همین امروز .به
خودت بگو حتی اگر سنگ از آسمان
ببارد من تا فردا همین وقت حتی
یک ریال خرج نمیکنم .نمیمیری.
ناصر کرمی
کارشناس و فعال مطمئن باش.
شاید بگویی یک تعهد خاص هست
محیطزیست
مثال خرید دارو برای یک بیمار که
امروز قابل اغماض نیست .باشد .امروز نه .فردا یا پس
فردا چطور؟ باالخره یک روزی را در همین هفته تعیین
کن برای تمرین پول خرج نکردن 24 .ساعت تمام حتی
یک ریال خرج نکن.
کرایه اجباری تاکسی یا اتوبوس یا مترو را بررسی ار
میشود کرد؟ بگذار این همان روزی باشد که با دوچرخه
یا پیاده رفت و آمد میکنی یا قرار همپیمایی با کسی
دیگر میگذاری .همیشه یک راهی هست .پیدایش کن.

تمرین کن و به همه هم با صدای بلند بگو که سبزگرایی
و امروز روز پول خرج نکردنت است .پول خرج نکردن
را مثل یک مناسک عبادی برای خودت در نظر بگیر .و
دیگران را دعوت کن به انجام آن.

اولویتهایت را بازنگری کن

یک کاغذ بردار و پنج اولویت مهم زندگیات را بنویس.
یکی را حذف کن .شجاع و استوار یکی را حذف کن
و آماده باش برای حذف یکی دیگر در روزی دیگر.
 5اولویت خیلی زیاد است .به واقع  4تا و  3تا هم
خیلی زیاد است .در این عمر محدود و فرصتهایی که
شتابناک میگذرند .آدمی مختصر بشو .خالصه خودت.

بهگزین باش

بهگزین در اینجا معادل مینیمالیست است .مینیمالیست
باش .اندکتر اما بهتر را بگزین .همیشه و در همه چیز.

زندگی مختصری را برگزین که در عین حال خالص ه
همه کیفیتها و خوبیهای مورد پسندت از زندگی
باشد .یک راه برای مهار هیوالی مصرف همین است:
برکشیدن نگره مینیمالیسم از هنر و ادبیات به شیوه
زندگی و حیات روزمره.
به دور و برت نگاه کن .اتاقت یا خانهات یا میز یا دفتر
کارت .چه چیزهایی هست که بیآنها هم ادام ه زندگی
ممکن است؟ همه را ببخش .از بردگی اشیاء رها شو.
حداکثر خودت باش با حداقلی از وابستگی به اشیاء.
مثالی از فضای مجازی :هرزنامهها را کال مسدود کن.
هرزنویسها را کال مسدود کن .خالصه و مختصر
وقتت را در شبکههای مجازی فقط صرف کاری کن
که احتماال مفید است و به کارت میآید .بیشگرایی
(ماکسیمالیسم) غالبا همان هرزهگردی است.

سطل زبالهات را مدیریتکن

ساده است :برای خشک و تر و برای قابل بازیافتها و
غیرقابل بازیافتها سطل جدا داشته باش .و البته اصل
طالیی این است که کمتر زباله بساز.
در کشوری مثل ایران ،که تولید غذا در آن به بهای
خشکیدگیسرزمینصورتمیگیردازهمهبدترفزونی

نسبت زبال ه تر به زبال ه خشک است .زبال ه تر عمدتا
یعنی ماده غذایی که درست مصرف نشده و دارد دور
ریخته میشود .متوسط نسبت زبال ه تر به خشک در
جهان یک به دو است ،در ایران دو به یک .یعنی برعکس
در کشوری که غذا در آن سخت و گران تولید میشود
مردم عادت دارند به اتالف غذا.
چاره کار برای نخشکیدن ایران فقط خراب کردن سدها
نیست .مراقبت از سطلهای زباله هم هست .سبزها
باید پیشگام باشند در این باره و این را به عام ه مردم
هم بیاموزانند.

پیشنهاد سبز

چقدر و چطور به حیوانات شهری غذا بدهیم
گوشه و کنار این شهر آدمهایی
را میبینید که از سر دلسوزی
و مهربانی برای حیوانات
بیسرپرست شهر غذایی فراهم
میکنند تا گرسنه نمانند .این حس
فریبرز
مهربانی را باید تحسین و تشویق
افروزی
کرد ،چرا که یکی از نشانههای
دامپزشک
جوامع و فرهنگ توسعهیافته
مهربانی با حیوانات و کودکان و افراد نیازمند کمک
است .هر کس ارتباطی با خلقت و طبیعت دارد ،با
حیوانات مهربان است .خبر خوب آن که شمار این
افراد رو به افزایش است و کمکم مهربانی با حیوانات
دارد به صورت فرهنگ شهری ما درمیآید.
خبر بد اما اینکه بیشتر این افراد بهواسطه حسی درونی
به حیوانات غذا میدهند و اغلب آشنایی درست با

مقدار و نوع غذایی که باید به حیوان بدهند ندارند.
اولین مساله دادن بیضابطه غذا به حیوانات ،وابستگی
آنها به انسان برای سیر شدن است که پیامد بعدی آن
عالوه بر افزایش بیرویه نسل این حیوانات ،کم شدن
عملکرد طبیعی آنهاست .به بیان سادهتر گربهای که
همیشه سیر باشد ،دیگر موش نمیگیرد و از عملکرد
طبیعی و نقش خود در تعادل محیط شهری دور
میافتد .پس هر روز به حیوانات محلتان غذا ندهید.
درضمن مراقب باشیم غذایی که در دسترس حیوان
قرار میگیرد ،باید به اندازهای باشد که تمام شود و
محیط شهری را آلوده نکند.
ب ه عالوه ،غذا گرفتن دائمی حیوانات بیسرپرست
آنها را به نزدیکی به جوامع انسانی عادت میدهد.
حیوانی که عادت کند فقط از دست انسان غذا بگیرد،
به انسانها نزدیک میشود .میشود گفت تقریبا همه

این حیوانات فاقد پایشهای سالمت الزم هستند
و نزدیکی آنها به انسان ممکن است بیماری گربه یا
سگ را به انسان منتقل کند و سالمت جوامع شهری
ما را به خطر بیندازد .بر سالمت این حیوانات نظارتی
صورت نگرفته و جز در موارد استثنایی واکسینه
نشدهاند و کسی نمیداند ممکن است عامل چه
بیماری باشند .به این ترتیب ،با غذا دادن بیرویه به
حیوانات و نزدیک شدن آنها به انسان ،خطر انتقال
بیماری به انسانها را افزایش داده و به نوعی حریم
آنها را نقض کردهایم.
مساله دیگر درباره تغذیه حیوانات بیسرپرست
شهری ،آن که نزدیک شدن آنها به جوامع انسانی،
حیوان را در معرض خطر قرار میدهد .اولین خطر
برخورد با وسایل نقلی ه است که البته این خطر در
جادههای بیرون شهری در مورد حیات وحش هم

وجود دارد .رها کردن پسماندهای انسانی که بیشتر
به دلیل بیتوجهی به محیطزیست و گاهی با نیت
تغذیه حیوانات صورت میگیرد ،عالوه بر اینکه آنها
را از نقش طبیعی خود در چرخه حیات طبیعی دور و
تبدیل به جیرهخور انسانها کرده ،باعث شده میزان
تلفات گونههایی حتی مانند پلنگ و گراز و روباه و
شغال در اطراف جادهها افزایش پیدا کند.

