
 

 

های قفل شده به چه معناست و چرا در  دارایی   کل ارزش
 اهمیت دارد؟  Defi تعیین

TVL  یاTotal Value Locked  دنیای  های است. پروژه پروتکل دیفایدر  هاکل ارزش قفل شده داراییبه معنای
تواند از نظر بنیادی،  های مختلفی بررسی کرد. این بررسی می توان از جنبهرا می، مخصوصا حوزه دیفای بالک چین

 ای باشد. تکنیکال و درون زنجیره

هم گفته   Tokenomicتواند شامل بررسی اقتصاد توکن یک پروژه باشد که به آن تحلیل بنیادی یا فاندمنتال می
دی مانند مارکت کپ، عرضه کل توکن، سرمایه در  شود. در بررسی اقتصادی توکن پروژه به چند جنبه کلیمی

 کنیم. گردش و ارزش بازار رقیق شده نگاه می 

  TVLنام دارد.  TVLشود که های دیفای، یک نکته کلیدی دیگر نیز در نظر گرفته می هرچند برای بررسی پروژه
ن مفهوم با کیف پول من  یکی از آمار مهم در بررسی نحوه عملکرد یک پروژه دیفای است. برای درک بیشتر ای 

 همراه شوید. 
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Total Value Locked چیست؟ 

Total Value Locked  یاTVL  روی کار آمد که حوزه دیفای در حال شناخته شدن بود. در    2020در اواسط سال
توانستند کاربران برای سرمایه گذاری، جذب پلتفرم خود کنند تا  های مختلف دیفای نمیاین مدت زمان پلتفرم 

 ها بتوانند در پروژه دیفای به وام دهی یا استیکینگ بپردازند. آن

های دیجیتال در نظر گرفت که  توان به عنوان مقدار داراییرا می Total Value Lockedزش قفل شده یا کل ار 
 تواند شامل کارهای زیر باشد. توسط کاربران در یک پروژه دیفای قفل شده است. این عمل می 

 وام دادن 

، Celciusتوان به ها میلتفرم شوند. از بین این پهای دیجیتال در یک پلتفرم وام دهی قرار داده میدارایی
AAVE ،Compound  وMakerDAO .اشاره کرد 

 استیکینگ 

، سوالنا و کازموز استیک  Polkadotهای کریپتویی کاربران در الیه اول یک بالک چین مانند اتریوم، دارایی
 شوند. می

 استخرهای نقدینگی 

ها شوند. از این نوع پلتفرم لتفرم تقسیم می های دیجیتال کاربران در استخرهای نقدینگی مختلف یک پدارایی
 توان به یونی سواپ اشاره کرد.می

 ییلد فارمینگ 

 Beefyو   Yearn Financeشوند. های دیجیتال در یک پروتکل ییلد فارمینگ یا کشت سود ذخیره می دارایی
Finance  ها است.های این پلتفرم از بهترین نمونه 

Total Value Locked  رود. برای این کار، متخصصین همچنین برای ارزش گذاری یک پلتفرم و پروژه نیز به کار می
شده،   کنند. نسبتی که به صورت عمومی قابل قبول واقعرا حساب می Total Value Lockedنسبت ارزش بازار به 

 است.  1به   1

باشد، در این حالت پروژه بیش از حد ارزش گذاری شده است.    1بیشتر از   TVLاگر ارزش بازار یک پلتفرم نسبت به 
توان برای را پس می  ckedTotal Value Loاند. ایجاد شده  شبکه بالک چینها روی از سوی دیگر، این پروژه

 سنجش نوع عملکرد الیه اول شبکه بالک چین نیز استفاده کرد. 

Total Value Locked تواند  های مختلفی اندازه گیری کرد. این مقدار را میتوان با راهیا کل ارزش قفل شده را می
ت که محاسبه این ارزش به  به صورت یک ارز دیجیتال یا به صورت یک ارز فیات محاسبه نمود. قابل ذکر اس

 شود و مقبولیت بیشتری دارد.صورت ارز فیات بیشتر استفاده می 

https://kifpool.me/blog/blockchain


 
 برای دیفای چیست؟ Total Value Lockedدلیل اهمیت 

 

کند که هر کدام به نقدینگی نیاز دارند. برای درک  ها و خدمات مختلفی را ایجاد میهر پروژه دیفای سرویس 
های متعددی نیاز  ت چند مثال بزنیم. یک صرافی غیرمتمرکز مانند یونی سواپ به نقدینگی توکن بیشتر، بهتر اس

 دارد. 

کند، باید ارزهای دیجیتال مد نظر وی در  زمانی که یک کاربر برای معاوضه ارزهای خود به یونی سواپ مراجعه می 
ود رمزارز اتریوم خریداری کنید. یونی  خواهید با ارزهای مانا خاین صرافی وجود داشته باشند. فرض کنید می 

ها را با  داشته باشد تا شما بتوانید این توکن  ETH/MANAسواپ به عنوان یک صرافی غیرمتمرکز باید نقدینگی 
 موفقیت تبدیل کنید. 

هایی قفل کنند تا از توانند ارزهای دیجیتال خود را در استخر نقدینگی چنین پلتفرم کاربران متعددی می
را در نظر  AAVEهای انجام شده به درآمد برسند. در مثالی دیگر، یک پلتفرم وام دهی و وام گیری مانند تراکنش 

 ها به کاربران نیاز خواهد داشت. بگیرید که به یک استخر نقدینگی برای وام دادن توکن 

 لیکویید شدن چیست؟ مطلب پیشنهادی :  

قفل کنند و این پلتفرم در عوض به آنها سود پرداخت کند.   AAVEهای خود را در پلتفرم توانند توکن کاربران می
 تواند مقدار نقدینگی یک پلتفرم را مشخص کند. می  Total Value Lockedبه همین خاطر، 

https://kifpool.me/blog/liquidation


 
 در دیفای Total Value Lockedالیه اول شبکه بالک چین با بیشترین مقدار 

اند. مجموع کل ارزش قفل شده  های دیفای روی بالک چین ساخته شدهطور که گفته شد، پلتفرم همان 
 DeFiشبکه بالک چین نام گذاری کرد.  DeFi TVLتوان های مختلف که روی یک بالک چین قرار دارند را میپلتفرم 

TVL  شبکه بالک چین اتریوم به معنیTVL  است. بالک چین اتریومدیفای فعال روی های تمامی پلتفرم 

 
 چیست و چه تاثیری در دیفای دارد؟  Total Value Lockedبرای آخرین بار، 

Total Value Locked   یکی از فاکتورهای مهم و اساسی برای سنجش یک پلتفرم دیفای است. این مفهوم به
ها و ارزهای دیجیتال که کاربران در اختیار  های قفل شده در یک پروژه است؛ یعنی تمامی داراییمقدار کل ارزش

 دهند.یک پلتفرم قرار می 

بیشتر باشد، پلتفرم اعتبار بیشتری خواهد داشت. چرا که    Total Value Lockedدر این صورت، هر چه مقدار 
، بیشتر تعداد بالک چین اتریومتوان گفت که اند. در نهایت می کاربران بیشتری در آن سرمایه گذاری کرده

 نیز متعلق به بالک چین اتریوم است.  Total Value Lockedهای دیفای را دارد و به همین خاطر، بیشترین پلتفرم 
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