
 

 

 هامعرفی بهترین استیبل کوین
تمرکز کردن ایجاد شده بود حال نیاز به ارزهایی دارد که پشتوانه فیزیکی دارند. دنیای بالک چین که برای غیرم

ها نوعی ارز دیجیتال هستند که  استیبل کوینشوند. ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه و کنترل مرکزی عرضه می
 اند. به یک کاال یا ارز فیات وابسته

شوند، استیبل کوین نام دارند. ای باارزش پشتیبانی میچنین ارزهای دیجیتالی که توسط ارزهای فیات یا کااله
دانید که قیمت و ارزش ارزها دائما در حال نوسان است؛ در حالی که  اگر با دنیای رمزارزها آشنا باشید، می 

 ها ارزش ثابتی دارند. استیبل کوین 

شود. این نوع از  جیتال افزوده می که رمزارز تتر معرفی شد، هر لحظه به تعداد این نوع از ارزهای دی 2017از سال 
توانند کاربرد مختلفی داشته باشند. در این بین تعداد استیبل کوین وجود دارد که بهتر از دیگر  ارزها می

و  هامعرفی انواع استیبل کوینکنند. در این مطلب از کیف پول من قصد داریم تا به رمزارزها فعالیت می 
 ها بپردازیم. بهترین آن 
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 استیبل کوین چیست؟

شوند تا قیمت  شود که توسط کاالهای باارزش یا ارزهای فیات پشتیبانی می کوین به ارزهایی گفته می استیبل 
ثابتی داشته باشند. این ارزها برخالف دیگر رمزارزهای بازار همیشه قیمت ثابتی خواهند داشت. اخبار و اتفاقات  

 توانند ارزش این نوع از ارزها را دچار نوسان کنند. مختلف نمی

چند وابسته بودن چنین ارزهایی به کاالهای مختلف، ارزش آنها را به کاالهای باارزش و ارزهای فیات متصل  هر 
توان کاالهای باارزشی مانند طال، الماس، نقره، یاقوت یا ارزهای  کرده است. برای پشتوانه بودن استیبل کوین می 

 فیاتی مانند دالر و یورو را انتخاب کرد. 

باشد، باید قیمت مشخصی داشته باشد که   پشتوانه استیبل کوینی این که یک کاال بتواند  در حالت کلی، برا
اند، اما همچنان همه روی آن توافق دارند. هرچند تعداد رمزارزهای مختلفی براساس کاالهای باارزش ایجاد شده

 شوند. ی ها، آنهایی هستند که توسط دالر یا یورو پشتیبانی مترین استیبل کوین پراستفاده 

ها داشته باشند. ارزش یک استیبل کوین نیز به کاال  های مختلف از این استیبل کوین توانند استفادهکاربران می
یا ارز فیات پشتیبان آن بستگی دارد. به طور مثال، تتر که پشتوانه آن دالر آمریکا است، ارزشی برابر با یک دالر  

همیشه برابر با یک دالر آمریکا خواهد بود و تغییر قیمت رمزارزهای بزرگ   قیمت تترآمریکا دارد. گفتنی است که 
 تاثیری در قیمت تتر ندارد. قیمت بیت کوین مانند تغییر 

شود. شرکت سازنده نیز وظیفه مدیریت و حفظ ارزش آن  وین توسط یک سازمان یا شرکت ساخته میاستیبل ک 
ها ساختاری متمرکز دارند که برخالف  ارز دیجیتال را به عهده خواهد گرفت. در حال حاضر، اکثر استیبل کوین 

زدایی در نظر گرفته شده تا   اهداف دنیای بالک چین است؛ چرا که یکی از اهداف اصلی ارزهای دیجیتال، متمرکز
 ها نباشد.هیچ واسط و فرد سومی در میان معامله 
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 کاربرد استیبل کوین چیست؟ 

 

های  های کاربران محافظت کنند. حفظ ارزش دارایی اند تا از داراییها برای این به وجود آمدهاستیبل کوین 
صلی استیبل کوین است. توجه داشته باشید که استیبل کوین توسط یک سازمان و شرکت خاص  کاربران هدف ا

شوند و برای این که استیبل کوینی را خریداری کنید، باید آن شرکت کاال یا ارز فیات پشتوانه را به  اداره می
معامالت مختلف استفاده کرد.   توان آن را برایای واریز کند؛ پس استیبل کوین نیز دارای ارزش بوده و می خزانه

 های خود در دنیای بالک چین استفاده کنید. توانید برای خرید و فروش از استیبل کوین می 

 استیبل کوین چیست؟ مطلب پیشنهادی : 

های آنها باعث شده تا قراردادهای هوشمند به وجود آیند. در  ها و افزوده شدن به قابلیت گسترش بالک چین 
ها، حقوق کارمندان خود را  وین توانند با استفاده از قراردادهای هوشمند و استیبل کها میاین صورت شرکت 

 پرداخت کنند. 

پرداخت حقوق کاربران در این شرایط به طور کامل خودکار خواهد بود. با توجه به این که سرعت انجام واکنش  
ها بسیار باال است و انجام معامله با آنها کارمزد کمی خواهد داشت، کاربران زیادی از در دنیای استیبل کوین 

 کنند. استفاده میاین نوع ارزها 
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 های دنیای بالک چینبهترین استیبل کوین

توان با پشتوانه ارزهای فیات و کاالهای ارزشمند ایجاد کرد. منطقی است که هر چه ثبات  استیبل کوین را می
قیمت یک کاال یا ارز بیشتر باشد، استیبل کوین مربوطه نیز عملکرد بهتری خواهد داشت. از طرف دیگر، اعتبار  

تواند به محبوبیت آن استیبل کوین کمک کند. با توجه به رفتار ارزهای دیجیتال مختلف و  ک کاال یا ارز فیات می ی
های دنیای بالک چین را معرفی بهترین استیبل کوینکاربران در استفاده از این ارزها، قصد داریم تا تعدادی از 

 کنیم. 

ترین  کوین دنیای بالک چین دانست. این رمزارز پایدار معروف توان پرکاربردترین استیبلرا می Tetherتتر یا 
 ارزشی برابر با یک دالر آمریکا دارد.  USDTکنند.  استیبل کوین دنیا است و کاربران زیاد از آن استفاده می

کاربران   شود. تتر به قدری در بینها معامله میاین ارز دیجیتال به خاطر پشتوانه دالری، به راحتی در اکثر پلتفرم 
محبوب است که به سومین رمزارز پرکاربرد دنیای بالک چین تبدیل شده است و بعد از بیت کوین و اتریوم در  

 جایگاه سوم قرار دارد.

توان استیبل کوین دیگری دانست که با پشتوانه دالر آمریکا ایجاد شده است. این ارز  یا دالر را می GUSDارز 
شود، توسط یکی از  نیز شناخته می  Geminiکه با نام  GUSDیک دالر آمریکا دارد. دیجیتال نیز ارزشی برابر با 

افراد معتبر در حوزه بالک چین ایجاد شده است. این رمزارز توسط یکی از سرمایه گذاران بزرگ بیت کوین ایجاد  
 شده تا کاربران به راحتی در دنیای بالک چین به معامله بپردازند. 

است. این رمزارز ارزشی برابر با یک دالر   بازار ارزهای دیجیتالر دیگر استیبل کوین معروف یا پکس دال  USDPارز 
آمریکا دارد. نوع دیگر استیبل کوین پکس، پکس گلد نام دارد. پشتوانه پکس گلد، طال است. هر توکن پکس  

 اونس طالی لندن دارد.  گلد ارزشی برابر با یک

های دنیا هستند. پکس دالر برای معامله هر دو استیبل کوین پکس گلد و پکس دالر از بهترین استیبل کوین 
توانید با هرجای دنیا به معامله بپردازید و پرداخت  سریع و راحت بین کاربران ایجاد شده است. با پکس دالر می 

 خود را انجام دهید. 

های معروف و محبوب بازار بهتر است به استیبل کوینی با روند غیرمتمرکز نیز اشاره کنیم.  ین در بین استیبل کو 
یک استیبل کوین غیرمتمرکز بوده و به همین   DAIهای بازار است. دای یا دای یکی از بهترین استیبل کوین 

 خاطر امنیت باالیی دارد. 

کند که باعث شده کاربران زیادی به آن  ود استفاده می دای در حقیقت از فرایند جالب و امنی برای حفظ ارزش خ
 اطمینان کنند. قابل ذکر است که دای توسط سازمان میکر دائو ایجاد شده و ارزشی برابر با یک دالر آمریکا دارد.
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 های غیرمتمرکزلیست استیبل کوین

 
اند. در حالی که چنین ارزهای دیجیتال  های اولیه توسط کاالهای باارزش و ارزهای فیات ایجاد شدهن استیبل کوی 

های اند. استیبل کوین های غیرمتمرکز نیز ایجاد شدهشکل متمرکز داشتند، در حال حاضر استیبل کوین 
 کنند. غیرمتمرکز برای فعالیت خود از دو فرایند استفاده می

دو نوع استیبل کوین غیرمتمرکز داریم. استیبل کوین الگوریتمی یکی از انوع استیبل  پس در حالت کلی، 
ها است. این نوع از ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه هستند و با نام استیبل کوین بدون پشتوانه نیز  کوین 

 هستند.  دیجیتالهای با پشتوانه ارز استیبل کوینهای غیرمتمرکز، شوند. نوع دیگر استیبل کوین شناخته می 

های مختلف از شوند. تیم ها با ارزهای دیجیتال پشتیبانی می همان طور که معلوم است، این استیبل کوین 
کنند. ماهیت غیرمتمرکز ارزهای های این چنینی استفاده می ارزهای دیجیتال برای پشتوانه استیبل کوین 

 رمتمرکز پیدا کنند.ها نیز ماهیتی غیدیجیتال باعث شده تا این استیبل کوین 

شود. به طور مثال،  های مختلفی به کار گرفته می ها مکانیزم برای کنترل قیمت این نوع از استیبل کوین 
 ها کمک کند. تواند به حفظ ارزش این استیبل کوین های مختلف میسوزاندن توکن 

 

 

 



 ر اشاره کرد: توان به موارد زیهای غیرمتمرکز دنیای بالک چین می از بهترین استیبل کوین 

 دای    •
•    EOSDT 
•    MONEY ON CHAIN 
•    pTokens 
•    WBTC 
•    Ampleforth 
•    Empty Set Dollar 
•    Frax 
•    Magic Internet Money  یاMIM 

 استیبل کوین اتریوم 

الک چین بستر مناسبی برای  گیرد، کاربردهای مخلتفی دارد. این بهایی که به کار می با فناوری بالک چین اتریوم
های بالک  های غیرمتمرکز و بالک چینی است. در حال حاضر، اتریوم بیشترین کاربرد را برای ایجاد پروژهایجاد پروژه
 چینی دارد. 

های مختلفی روی این شبکه ایجاد کنند. به همین خاطر، اتریوم بیشترین  ها و برنامه توانند توکن کاربران می
 اند. ها روی این بالک چین ساخته شدهکوین را دارد و اکثر استیبل کوین تعداد استیبل 

های برتر  ها دارد. تتر مانند دیگر استیبل کوینبراساس حجم بازار، تتر بیشترین ارزش را در دنیای استیبل کوین 
، دای، USD COIN  ،BINANCE USDبازار روی بالک چین اتریوم قرار داشته و ارزشی برابر با یک دالر آمریکا دارد. 

Frax ،TrueUSD  های موجود روی شبکه بالک چین اتریوم هستند. و پکس دالر از بهترین استیبل کوین 

 تاثیر تتر روی بازار ارز دیجیتال مطلب پیشنهادی : 
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 های الگوریتمی استیبل کوین 

های غیرمتمرکز به دو دسته با پشتوانه ارزهای دیجیتال و الگوریتمی طور که گفتیم، استیبل کوین همان 
شود. این  ای دیجیتال پایدار الگوریتمی، استیبل کوین بدون پشتوانه نیز گفته می شوند. به ارزهتقسیم می 

ها به طور کامل عملکردی غیرمتمرکز دارند و کاربران به سمت آنها در حال سوق یافتن  نوع از استیبل کوین 
 هستند. 

ارزهای دیجیتال از با   شوند، این نوع ازهای معروف که توسط دالر یا طال پشتیبانی می برخالف استیبل کوین 
 کنند تا ارزش خود را پایدار نگه دارند.های مشخص شده سعی می الگوریتم 

های الگوریتمی، غیرمتمرکز کردن این نوع از ارزهای دیجیتال است. با این  گفتنی است که هدف استیبل کوین 
های کنند. بهتری استیبل کوینها اعتماد  اند به این نوع از استیبل کوین وجود، همچنان کاربران نتوانسته 

 الگوریتمی به شرح زیر هستند: 

•    Ampleforth 
•    Empty Set Dollar   یاESD 
•    Frax 
•    Magic Internet Money  یاMIM 

 


