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 استیکینگ ارز دیجیتال چیست و چه کاربردی دارد؟
 

 

گذاری در دنیای خورد همین واژه استیکینگ یا سپردهاین روزها چیزی که زیاد به گوش می
توان از طریق آن کسب درآمد کرد، میگذاری چیست و چگونه هاست. اما اینکه سپردهکریپتوکارنسی

 .پردازیمای نیست. در ادامه با هم به توصیف بیشتر این موضوع میی چندان پیچیدهمسئله

استیکینگ ارزهای دیجیتال به این معناست که شما رمزارزتان را برای تایید تراکنش و پشتیبانی از شبکه به 
داشتن همین رمزارز و تقویت شبکه، پاداش دریافت خواهید  آورید و در ازای نگهگذاری در میحالت سپرده

ه کنید که بتوانید این را هم به عنوان سود در نظر بگیرید. عالوه بر این که پاداش را دریافت میکرد. می
داری گذاری استیکینگ با نگهتوانید با استفاده از سپردهگیرد، میهای اضافی به شما تعلق میصورت توکن

ای کسب کنید. اما نکته حائز اهمیت در این حوزه این است که همه ارزهای دیجیتال رآمد منفعالنهکوین د
 .کنندپشتیبانی نمی Staking و کریپتو از
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 روش استیکینگ از کجا آمد؟
و اسکات  (Sunny King) معرف این روش یعنی استیکینگ ارز دیجیتال بودند، سانی کینگاولین افرادی که 

نام داشتند. این دو محقق، از مکانیزم استیکینگ به عنوان روشی برای خلق یک ارز  (Scott Nadal) نادال
 د، پیرکویندیجیتال همتا مانند بیت کوین یاد کردند. اولین ارز مجازی که از این روش در آن استفاده ش

Peercoin بود. شبکه بالکچین و عرضه اولیه سکه ICO  این رمز ارز با استفاده از مکانیزم اثبات کار انجام
 .شده بود اما در ادامه، امنیت شبکه آن با مکانیزم اثبات سهام تامین میشد

 

 کند؟استیکینگ ارز دیجیتال چگونه کار می
گذاری کنید و در ازای آن پاداش دریافت داری رمزارز را سپردهآید. مقدر وهله اول بنظر خیلی ساده می

های جدید برای تایید ی آن بدانید. با مکانیزم اثبات کار، بلوککنید. اما چیزهای زیادی را باید درباره
هاست. با مکانیزم اثبات سهام، ها باید استخراج شوند که بیت کوین یکی از این نوع کوینتراکنش

شوند. این بدان معناست که شما برای حل ید تولید و با استفاده از استیکینگ تایید میهای جدبلوک
های خاصی نیاز مسائل ریاضی دشوار، آنچه در مورد استخراج وجود دارد این است که شما به رایانه

 رباشد. این مقدار کوین دهای در دست شما مینخواهید داشت. استیکینگ فقط مربوط به تعداد کوین
تان است. کاربری که تعداد کوین بیشتری داشته باشد به کننده مقدار پاداشدست شماست که مشخص

 .شودعنوان اعتبارسنج بلوک جدید انتخاب می

گذاری در یک ارز از آن پشتیبانی و شبکه را تقویت خواهید کرد، در این صورت عالوه بر این، شما با سپرده
 .یافت پذیری نیز افزایش خواهدمقیاس

 کنند؟ها از استیکینگ ارز دیجیتال پشتیبانی میکدام پلتفرم
شود. به طور معمول وقتی شما کنند، افزوده میپشتیبانی می Staking هایی که ازروز به روز به تعداد پلتفرم

هید کرد. تان را دریافت خواکنید، به صورت خودکار پاداشداری میتان نگهارز مورد نظر خود را در کیف پول
کنند، مقدار کوچکی از سود شما را هایی که از چنین خدماتی حمایت میبه یاد داشته باشید که اکثر صرافی

آن  گذاریگذاری در استیکینگ یک صرافی شما اکنون عضوی از استخر سپردهبر خواهند داشت. با سپرده
 .خواهید شد

 :کنندنی میهای ذکر شده از استیکینگ ارز دیجیتال پشتیباصرافی

تان را پاداش  Binance Earnشوند و شما درهای قابل پشتیبانی در اینجا استیک میکوین: صرافی بایننس
 دریافت خواهید کرد

  crypto.comصرافی

  changeNOWصرافی

  BlockFiصرافی

  coinbaseصرافی
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کلیدهای خصوصی را تنها عیب این روند این است که خودتان سود کامل را دریافت نخواهید کرد و 
 .کنیدمدیریت نمی

 شرایط استیکینگ ارز دیجیتال چیست؟
یکی از مسائل مهم در این حوزه این است که بالکچین از مکانیزم اثبات سهام استفاده کند. شرایط استفاده 

 .بسیار واضح و مشخص است staking از

 :گرفته شده است گذاری فردی قرارقوانینی که در زیر آمده است همگی برای سپرده

 .کیف پول باید همیشه آنالین باشد. مگر اینکه از استیکینگ سرد استفاده کنید

 .شده پشتیبانی کندتان باید از کوین استیککیف پول

 .شودگذاری مشخص میحداقل تعدادی برای سپرده

نی خاص برای هر کویشود که به طور شود. بنابراین توصیه میقوانین مختلفی برای هر بالکچین اعمال می
ای را که همیشه روشن است را بگذارید، توانید رایانهکه کدام قوانین اعمال شود، اطالعات کسب کنید. می

را انتخاب کنید. با دو روش اول کلیدهای  staking بخرید یا از سرویسی استفاده کنید که گزینه VPS و یک
 .معموال اینگونه نیستکنید، با آخرین روش که خصوصی خود را مدیریت می

 پاداش استیکینگ
گذاری ارزهای دیجیتال پاداش دریافت خواهید کرد که معموال یک درصد مشخص در با استفاده از سپرده

باشد. دریافت پاداش به صورت جداگانه یا با استفاده از سال خواهد بود. این درصد نیز قابل تغییر می
دهند های خود را کنار هم قرار میهای متعدد کویندارندگان کویناستخر امکان پذیر است. در یک استخر، 

 .تواند بیشتر شودتا احتمال اعتبار یک بلوک را افزایش دهند. در نتیجه، درآمد نیز می

 مزایای استیکینگ ارز دیجیتال در چیست؟
 .ندکنگذاری انتخاب میگذاری کریپتو را برای سرمایهگذاران، سپردهبسیاری از سرمایه

داری( یک کوین مشخص برای به دست آوردن سود نیازی به درآمد منفعل ایجاد کنید. با هولدینگ )نگه
 .ترید کردن که کاری پر ریسک است، ندارید

 .تواند با کمترین امکانات وارد این نوع از بازار بشود و در آن شرکت کندهر شخصی می

 .اندائه شده شروع کار را بسیار آسان کردههای ارساده و آسان برای استفاده. سیستم عامل

 .کارآمد انرژی؛ استیکینگ ارز دیجیتال از استخراج آن برای طبیعت بسیار بهتر است
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 به چه معناست؟ Cold Staking استیکینگ سرد
 گذاریگذاری سرد نیز اقدام به سرمایهیا همان سپرده Cold Staking توان از طریقخوشبختانه امروزه می

کرد. استیکینگ کلد )سرد( به این معناست که شما نیازی به اینترنت متصل ندارید، درست مثل کیف 
تواند رمز ارز خود را در یک کیف پول سخت گذاری، کاربر میهای سرد. با استفاده از این روش سرمایهپول

ن سرمایه شما خواهد بود چرا داری کند. نقطه مثبت این کار، امن بودافزاری یا یک کیف پول سرد دیگر نگه
که کیف پول متصل به اینترنت نخواهد بود. برای مدیریت وجوه، نیاز به دسترسی فیزیکی به کیف پول 

 .کنندها از استیکینگ سرد یا کلد پشتیبانی نمیخود دارید. متاسفانه همه ارزهای رمز پایه و شبکه

 (Flexible Staking) استیکینگ منعطف
داری رمز ارز در یک کیف پول ارز دیجیتال برای فل شده، راهکار منعطف نیز شامل نگهشبیه به روش ق

پشتیبانی از عملیات یک شبکه مبتنی بر بالک چین است. تفاوت این روش با قفل شدن استیکینگ ارز 
ایی، دیجیتال، عدم احتیاج به قفل شدن وجوه است. در این حالت، کاربر قادر است با وجود هولد کردن دار

 .بپردازد. به طور واضح، در این روش سود کمتری دریافت خواهید کرد به معامله با آن

 (Locked Staking) شدهاستیکینگ قفل
شده  به فرایند هولد کردن دارایی دیجیتال درون کیف پول صرافی در راستای پشتیبانی از سپرده گذاری قفل

که وجوه شما در کیف پول صرافی قفل شده باشد، سود  شود. پس تا زمانییک شبکه بالکچینی گفته می
دریافت خواهید کرد. همچنین اگر وجوه خود را برداشت کنید، سوددهی نیز متوقف خواهد شد. هر رمز 

ارزی زمان انتظار مختص به خود را دارد. اگر وجوه شما قفل شده باشد، قادر به معامله با آن نخواهید بود 
توانید می Redeem یشته باشید. از طرفی هر زمان که بخواهید با انتخاب گزینهتا زمانی که برداشت دا

تان را از حالت استیک خارج کنید. اما نکته حائز اهمیت این است که اگر قبل از زمان معین شده سرمایه
 .برای قفل شدن این کار را انجام دهید، هیچ سودی به شما تعلق نخواهد گرفت

 :شدهبا استیکینگ قفلنکات مهم در رابطه 

APY  

و به معنای بازده درصدی سالیانه است. بنابراین تمامی این  Annual Percentage Yield سرنام عبارت
ها شکسته سودها به صورت سالیانه بوده و با قفل کردن دارایی به صورت ماهانه، سود نیز به تعداد ماه

 .شودمی

Duration Days  

شده وجود دارد. بنابراین در این برای ارز دیجیتال مورد نظر قابلیت استیکینگ قفلتعداد روزهایی است که 
روزه وجود خواهد  03روزه یا  63روزه،  33روزه،  15به صورت  Stake حالت بسته به ارز مورد نظر، امکان

 .داشت

Minimum Locked Amount 

 مثال، برای کسب سوددهی از استیکینک دهد. به عنوانمقدار حداقلی الزم برای استیکینگ را نشان می
DOT واحد رمز ارز دات داشته باشید 13، باید حداقل. 
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 توان استیک کرد؟کدامیک از ارزهای دیجیتال را می
 .بریمتوان استیک کرد را نام میترین رمز ارزهایی که میدر لیست زیر برخی از مهم

 Tezos تزوس-1

 Komodo کومودو-2

QTUM-3 

Decred-4 

ICON-5 

ZCoin-6 

PIVX-7 

NOW Token-8 

 ETH اتریوم-0

 ADA کاردانو-13

 و غیره

 

 بندیجمع
Stakingهای آسان برای دریافت سود از بازار ارزهای دیجیتال است. برخالف روش کار الگوریتم ، یکی از راه

نگ تر شده است. البته استیکیورود افراد جدید به شبکه و تبدیل شدن به یک نود آسان اثبات کار، در اینجا
به عنوان یک تریدر فعال باید  برد نبوده و امکان ضرردهی نیز وجود دارد!-ارز دیجیتال روشی کامال برد

گذاری رمز ارزها امروزه یکی از بهترین یا سپرده Staking cryptoمدیریت ریسک را به خوبی یاد بگیرید. 
تر برای کسب در آمد های متداولرویم روشهای درآمدزایی است. هر چقدر به سمت آینده پیش میراه

 توانیم داشته باشیم.دالری می


