
 

 

 تاثیر اتریوم روی بازار ارز دیجیتال 
تواند ادعا بیت رمزارز اتریوم در میان تریدرها به قدری باال رفته است که کمتر کسی می های اخیر محبودر سال 

به وسیله ویتالیک بوترین   2013شناسد! اتریوم در سال کند که ملکه بازار ارزهای دیجیتالی یعنی اتریوم را نمی
ر زمان و با توسعه نقشه مسیر راه ها جوانی کم تجربه بود، به دنیای رمزارزها معرفی شد و به مروکه در آن سال 

 ای دست یابد. العادهو اضافه کردن قراردادهای هوشمند توانست به جایگاه فوق

های جالب آن که  روزرسانیهای، خود را در اوج نگه داشته و یکی از به روزرسانیاین بالک چین همواره با اجرای به
پا کرده و همه به دنبال این هستند که بدانند با انجام چنین    های بسیار زیادی بهادغام و مرج نام دارد، جنجال

ها و افزایش روزرسانیآیا این به  تاثیر اتریوم روی بازار ارز دیجیتال به چه شکل خواهد بود؟هایی روزرسانیبه 
 تواند در ارزش برخی رمزارزهای مهم همچون بیت کوین تاثیر بگذارد؟!میزان محبوبیت، می 

نیز بر بستر اتریوم   NFTمعامالت ای کریپتوکارنسی همانند ین که امروزه بسیاری از بازارهای حاشیهبا توجه به ا
شود و دقیقا به همین علت ما در  گیرد، اهمیت بررسی این رمزارز و شبکه آن بیش از پیش نمایان میصورت می

و تاثیر اتریوم روی بازار ارز دیجیتال   روزرسانی مرج این مقاله از کیف پول من قصد داریم تا به بررسی دقیق به 
مند هستید، تا انتهای این افتد عالقهبپردازیم. اگر شما هم به دنیای رمزارزها و تغییراتی که در آن اتفاق می 

 مقاله با ما همراه باشید. 

https://kifpool.me/


 
 آشنایی اجمالی با اتریوم 

به نامی همچون ویتالیک  به طور کامال رسمی از سوی اعضای تیم اصلی این پروژه که افراد  2014اتریوم در سال 
بوترین، چارلز هاسکینسون، جو لوبین، آنتونی دیلوریو، میهای آلیسی و گاوین وود بودند، در کنفرانس  

 المللی بیت کوین، به جهانیان معرفی شد. بین 

ریزی است، توانسته در فراهم کردن امکان افزاری متن باز و قابل برنامه این شبکه که در واقع پلتفرم نرم 
های غیرمتمرکز مبتنی بر بالک چین برای همگان بسیار عالی و خوش بدرخشد. از دیگر  وسعه و ساخت برنامه ت

ها در آن به شکل فرد به فرد انجام های مثبت آن، این است که تمامی معامالت و همچنین تراکنش ویژگی 
بدون نیاز به دخالت و نظارت  هاگیرد و قراردادهای هوشمند موجود در این شبکه امکان اجرایی شدن آنمی

 های خاص یا نهادهای نظارتی را برای کاربران فراهم نموده است. گروه

ه راه دانید که اتریوم با توجه به تکنولوژی و نقشمند باشید، مسلما میعالقه  نرخ اتریوماگر به مباحثی نظیر 
بیش از پیش نظر   2021تواند روند صعودی خود را حفظ نماید و این روند صعودی از سال خویش به راحتی می 

گذاران نهادی  توان در عواملی همچون افزایش عالقه سرمایه تریدرها را به خود جلب نموده است و علت آن را می
ن ضعیف شدن وضعیت اقتصاد جهانی جستجو  و همچنین خرد نسبت به این شبکه و رمزارز بومی آن و همچنی

کرد. در ادامه به بررسی دالیل دیگری که در حفظ محبوبیت اتریوم و همچنین حفظ تاثیر اتریوم روی بازار ارز 
 پردازیم:دیجیتال موثر است می 
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 ها NFTافزایش میزان محبوبیت 

 

فراهم نموده و بسیاری از افراد با معامله   های کریپتوییبازیدانید، اتریوم بستری را برای همان طور که می 
ها  NFTاند و به همین علت بازار ( خود به سودهای کالنی دسترسی پیدا کردهNFTل تعویض )های غیرقابتوکن 

های غیرمثلی با  های اخیر رشد قابل توجهی را تجربه نموده است و از آن جایی که غالب این توکن در سال 
معامله قرار داد و شاید   ها را با رمزارز اتریوم موردتوان آن شوند، به راحتی می ساخته می   ERC-721استاندارد 

 روند صعودی قیمت اتریوم را بتوان به چنین عواملی نیز پیوند زد. 

های این شبکه  یکی از بهترین سیاست  هاNFTورود اتریوم به دنیای شاید جالب توجه باشد که بدانید، سیاست 
ه این بازار روزانه مورد توجه  در حفظ ارزش و همچنین تاثیر خود بر روی بازار ارزهای دیجیتالی بوده است؛ چراک

 شود.گیرد و بر اعضای این بازار نیز افزوده میهنرمندان بسیار زیادی قرار می

های  NFTهای غیرمثلی،  زنیم. در بازار توکن تر بتوانید متوجه ارزش این بازار شوید، مثالی می برای این که راحت 
های اخیر یک توکن غیرقابل تعویض با تصویر  ر سال اند؛ به طوری که دهنری بیش از پیش به موفقیت رسیده

 هزار دالر مورد معامله قرار گرفت.  400ویتالیک بوترین با قیمتی بیش از  
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 روزرسانی بزرگ اتریومبه

  با شوک قابل توجهی مواجه شده بازار ارزهای دیجیتالیدر روزهای اخیر با پخش خبر تاریخ دقیق مرج اتریوم، 
روزرسانی اتریوم به نسخه دوم و همچنین تغییر سازوکار  است. اکثر کارشناسان معتقد هستند که تکمیل به 

را بیش از پیش افزایش دهد و  زار ارز دیجیتالتاثیر اتریوم روی باتواند این شبکه به مدل اثبات سهام می 
 گذاران تبدیل نماید. تری برای سرمایهاتریوم را در مقایسه با ارزهای دیجیتالی همچون بیت کوین، به ارز جذاب 

اند، از این قرار است که با  ای که برخی از این کارشناسان از آن غافل بودند و کمتر به آن توجه کردهاما نکته 
اتریوم به مدل اثبات سهام، این احتمال وجود دارد که استفاده از این رمزارز در برخی کشورها با نوعی   انتقال

 محدودیت قانونی و ممنوعیت مواجه شود. 

ترین  ، یکی از مهمMyEtherWalletهای کوساال هماچاندارا، موسس و مدیر عامل کیف پول بر اساس گفته 
گذاران و تریدرهای به اثبات سهام این است که سرمایه  ازوکار شبکه اتریومسروزرسانی و تغییر مزایای این به 
( نمایند و از این طریق نیز به سود  Stakingگذاری )ای در آن سهام توانند بدون هیچ هزینه اولیه این رمزارز می

 بیشتری دست پیدا کنند. 

د بازار اتریوم خواهند شد تا بتوانند با  مسلما بسیاری از هولدرهای بیت کوین پس از تغییر این سازوکار وار 
 های خود، سود بیشتری دریافت کنند. گذاری توکن سهام

 قیمت اتریومروزرسانی در تاثیر اتریوم روی بازار ارز دیجیتال و همچنین  اگر تاکنون متوجه اهمیت این به 
هستند سازوکار اجماع اثبات کار  هایی که مدعی اید، بهتر است به این مطلب توجه کنید که با فشار گروهنشده

های گذشته  کند و با محیط زیست چندان سازگار نیست، نسبت به سال بیت کوین، انرژی قابل توجهی مصرف می
 افزایش یافته است. 

روزرسانی، آن دسته از موسسات مالی که یکی از شعارهای خود را حفاظت از محیط  در نتیجه، بعد از اتمام این به 
اند و به طور کلی طرفدار محیط زیست هستند، احتماال عالقه و گرایش خوبی را نسبت به اتریوم  ادهزیست قرار د

 ای بر روی نرخ اتریوم داشته باشد. العادهتواند تاثیرات فوقاز خود نشان دهند که همین مسئله می 
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 ( Ethereum Mergeآشنایی با مرج اتریوم )

 

در   (POWالگوریتم اجماع گواه اثبات کار )شود که در آن ای گفته می در واقع به مرحله  Merge ETHیا  مرج اتریوم
یابد. شبکه بالک چین به عنوان  ( تغییر میPOSات سهام ) شبکه بالک چینی اتریوم به الگوریتم اجماع گواه اثب

شود. منظور از غیرمتمرکز بودن آن این است که تحت نظارت و کنترل هیچ  یک شبکه غیرمتمرکز شناخته می 
 شود. دولت یا نهاد خاصی قرار ندارد و به صورت اتوماتیک به وسیله خود کاربران شبکه و نودها اداره می

توانند بر روی تائید تراکنشات و همچنین انجام امورات این شبکه به توافق  ک چینی زمانی میکاربران شبکه بال
برسند که از یک روش اجماع استفاده کرده و در نهایت نظر اکثریت را اعمال نمایند. در واقع هر بالک چین از  

 گیرد.الگوریتم اجماع متفاوتی بهره می

که عنوان اولین شبکه بالک چین جهان را نیز به خود اختصاص داده است از الگوریتم   بالک چین بیت کوینمثال؛ 
های داده جدید به  کند. این الگوریتم خاص برای استخراج بلوک ( استفاده می Proof of Workاجماع اثبات کار )

 های ماینری وابسته است.ه ریاضی به وسیله سیستم های پیچیدحل مسئله 

هایی به مصرف باالی انرژی و برق نیاز دارند و به همین علت در مسلما ماینرها برای انجام چنین فعالیت 
ها اجماع اثبات  های اجماع با مصرف انرژی کمتر، مورد توجه قرار گرفتند که یکی از آن های اخیر الگوریتم سال 

 ( است. Proof of Stakeسهام )

های ماینری نبوده و بلکه  به کمک دستگاه استخراج ارزهای دیجیتالیدر این الگوریتم خاص دیگر نیازی به 
ین شبکه کمک ( رمزارزهای اتریوم به امنیت اStakingگذاری یا همان استیکینگ )توانند با سهامکاربران می

 کرده و در برابر آن پاداش دریافت کنند. 

https://dev.zilliqa.com/docs/contributors/core-pow/
https://kifpool.me/blog/whats-bitcoin-core
https://kifpool.me/blog/mining


توان  به سمت چنین تغییر سازوکاری سوق پیدا کنند می  شبکه اتریوماز جمله دالیلی که سبب شده تا مسئوالن 
های ماینری،  های جدید اتر در شبکه اتریوم به دستگاهبه مواردی چون کاستن از میزان وابستگی ایجاد بلوک 

درصدی میزان مصرف انرژی و در نهایت کاهش خطر تمرکز شبکه اشاره کرد که مانعی برای شبکه   99.95کاهش 
 شود. محسوب می

های قبل خواهیم بود.  ، بیش از سال تاثیر اتریوم روی بازار ارز دیجیتالمسلما با انجام چنین تغییراتی شاهد 
( اتفاق خواهد افتاد که باید خود را برای این 1401شهریور سال   24) 2022سپتامبر سال  15مرج اتریوم در تاریخ 

 تغییر بزرگ آماده کنیم. 

 تاثیر مرج اتریوم بر فعالیت استخراج کنندگان اتریوم

 

توان  کند که با مطالعه مطالب باال، میو مرج اتریوم ضرر قابل توجهی را به ماینرهای این شبکه تحمیل می ادغام 
فایده های اتر بیها، قراردادهای انرژی و همچنین پاداشعلت آن را حدس زد! با ادغام اتریوم، تمامی رایانه 

ین اخباری و با توجه به تاثیر اتریوم روی بازار ارز  خواهند شد و به همین علت بسیاری از ماینرها در پی انتشار چن
 دیجیتال به عنوان ملکه این بازار، نگران تعطیلی کسب و کارهای خویش هستند. 

همچون جاستین سان، موسس بالک چین اثبات سهام ترون   افراد موثر در بازار ارزهای دیجیتالیالبته برخی از 
(Tronو مالک صرافی پولونیکس، در براب )  ر خبرهای منتشر شده درباره مرج و ادغام اتریوم مدعی شده است که

 پس از ادغام، یک توکن فرضی اثبات کار اتر را در صرافی خود فهرست خواهد کرد.



کنند که مکانیزم اثبات کار  % اعضای جامعه چنین تصور می50سان همچنین مدعی شده است که نزدیک به 
از روش اثبات سهام است و به عقیده او روش اثبات کار همچنان برای ساخت   تر و حتی غیرمتمرکزتربسیار ایمن

 های اتریوم و همچنین فعالیت آن ضروری است.زیرساخت 

 آمادگی برای مرج اتریوم

شود و به همین دلیل ممکن  مرج یا ادغام اتریوم یکی از رویدادهای بزرگ بازار ارزهای دیجیتالی محسوب می
ن بد دنیای رمزارزها تالش نمایند تا از آن سواستفاده کرده یا حتی برخی از ماینرهای بزرگ از است برخی از بازیگرا

ممانعت به عمل آورند؛ اما به نظر کارشناسان ما در کیف پول من   سازوکار شبکه اتریومانجام چنین تغییری در 
ریوم در نهایت خواهد توانست این  با توجه به افزایش تاثیر اتریوم روی بازار ارز دیجیتال، تیم قدرتمند ات

 روزرسانی را با موفقیت پشت سر بگذارد. به 

اما سوالی که در این بین ممکن است ذهن تریدرها را به خود مشغول سازد از این قرار است که چگونه خود را  
بتوانیم به   تریومای اقیمت لحظه برای این تغییر سازوکاری در شبکه بالک چین اتریوم آماده کنیم تا با توجه به 

 های ما تحمیل نگردد؟! کسب سود بیشتری برسیم یا در نقطه مقابل ضرری به دارایی

تواند ابهامات موجود در ذهن شما در ارتباط با این  در پاسخ به این سوال باید بگوییم که توجه به چند نکته می 
ارز بومی و همچنین اختصاصی شبکه اتریوم   ( )کهETHمرج اتریومی را برطرف نماید. اوال دارندگان رمزارز اتر )

است(، بعد از این مرج نیز همچنان دارنده این ارز بومی خواهند بود و این مسئله هیچ تغییری در وضعیت 
 ها ایجاد نخواهد کرد؛ بنابراین، نیازی نیست که برای حفظ سرمایه خود به فکر حراج اترهای خود باشید. آن

شوند نیز پس از ادغام همچنان در دسترس  ریوم که در یک کیف پول نگهداری میثانیا تمامی وجوه شبکه ات
هستند و کل تاریخچه اتریوم که از زمان پیدایش آن وجود دارد پس از مرج همچنان بدون تغییر باقی خواهد  

ارزهای دیگری های خود برای رمز توانند پس از این مرج، از دستگاهماند. افرادی که دستگاه ماینر دارند نیز می 
( و ارزهای دیجیتالی مشابه این موارد Ravencoin(، ریون کوین ) Ethereum Classicهمچون اتریوم کالسیک )

 گفته شده، استفاده نمایند. 

توان به طور قطعی در ارتباط با هستیم، نمی زمان مرج اتریومثالثا در حال حاضر که در حال نزدیک شدن به 
نظر داد؛ بنابراین، این زمان به هیچ عنوان سیگنالی برای طرفداران اتر برای خرید بیشتر آن   قیمت اتر کاهش 

 شود. محسوب نمی

هرچند در صورتی که این مرج در نهایت به درستی انجام گیرد و بالک چین اتریوم بدون هیچ مشکلی ارتقا یابد،  
وجود دارد؛ اما طبیعتا این افزایش قیمت پس از تثبیت مرج رخ خواهد داد، نه   افزایش قیمت اتریوماحتمال 

 بالفاصله پس از انجام آن! 

 یابد. رابعا اگر مراحل تغییر این سازوکار با شکست مواجه شود، احتمال ریزش قیمت اتریوم نیز افزایش می

 

 



 تاثیر مرج اتریوم بر روی قیمت بیت کوین

 

، به دنبال این هستند که بدانند آیا این  تاثیر اتریوم روی بازار ارز دیجیتالبسیاری از تریدرها در بحث افزایش 
 تواند در قیمت بیت کوین نیز اثر گذار باشد؟ روزرسانی پیش روی این شبکه می به 

گردد و درصورتی که به درستی  ال باید بگوییم که همه چیز به نحوه اجرای این مرج باز میدر پاسخ به این سو
تواند بر روی قیمت سایر ارزهای دیجیتالی  گذارد، میتاثیر می  قیمت اتریومپیش برود همان طور که بر روی 
 همچون بیت کوین نیز اثر گذارد.

الی، احتمال سقوط قیمت بیت کوین پس از ادغام اتریوم  گران دنیای ارزهای دیجیتبه نظر بسیاری از تحلیل 
بسیار محتمل است و ممکن است این ارز دیجتالی پس از این رویداد بزرگ، تا شش ماه رشد قیمتی نداشته  

 باشد. 
های ارائه شده از سوی آن،  کند؛ چراکه براساس دادههای کریپتو کوایت نیز چنین ادعایی را تقویت میداده

یر ماینرهای بیت کوین به شدت کاهش یافته است و مسلما این نشانه خوبی برای تریدرهای بیت  میزان ذخا
 کوین نبوده. 

تواند  کند و طبیعتا ادغام اتریوم در این صورت میچراکه با کاهش ذخایر، قیمت این ارز دیجیتالی نیز افت می
اشد و با سقوط قیمت بیت کوین، قیمت بیشتر  تاثیرات چشمگیری بر روی قیمت و آینده پادشاه رمزارزها داشته ب

 یابد.ارزهای دیجیتال بازار نیز کاهش می 

 



 تاثیر مثبت مرج بر روی برخی ارزهای دیجیتالی

شبکه اتریوم در حال پشت سر گذاشتن مراحل نهایی ادغام و مرج خویش است و همان طور که در مطالب باال  
ریوم روی بازار ارز دیجیتال، تاثیرات این مرج فقط به اتر محدود نشده و به آن اشاره شد، با افزایش میزان تاثیر ات

 سایر ارزهای دیجیتالی نیز تحت تاثیر این تغییرات سازوکاری ملکه رمزارزها قرار خواهند گرفت. 

که   OPو  LDO ،ETCسه رمزارز ارزی که مطمئنا با مرج صحیح اتریوم رشد قیمتی را تجربه خواهند کرد، عبارتند از 
 ها خواهیم پرداخت:تر آن در ادامه به بررسی دقیق 

 LIDO DAOتوکن 

ای که در پلتفرم قراردادهای هوشمند اتریوم دارد، در دسته  این توکن به لحاظ میزان ارزش قفل شده 
میلیون اتریوم را در  4.15های سهامداری قرار گرفته است. این پلتفرم چیزی در حدود پیشروترین سرویس 

اختصاص داده است و در صورتی که این ادغام به درستی صورت گیرد، احتمال  ETH 2.0ی موسوم به قرارداد 
 افزایش خواهد یافت.  Lido DAOافزایش میزان تقاضا برای دریافت خدمات 

درصدی آن به هنگام انتشار خبر تغییر مکانیزم شبکه اتریوم به   200رشد  LDOنکته جالب توجه درباره توکن 
PoS است و مسلما با اجرایی شدن این ادغام نیز این توکن رشد بسیار خوبی را تجربه خواهد کرد. بوده 

 توکن اتریوم کالسیک 

( نیز رمزارزی است که با نزدیک شده به زمان مرج اتریوم، مورد توجه تریدرها قرار گرفته  ETCاتریوم کالسیک )
را حفظ کرده و همین   PoW Ethereumفعلی  های فنی شبکهاست. اتریوم کالسیک در واقع تمامی ویژگی

موضوع سبب شده تا با افزایش میزان تاثیر اتریوم روی بازار ارز دیجیتال، پناهگاه خوبی برای استخراج کنندگان  
 و ماینرهای اتریوم تبدیل شده است. 

رود  ست و انتظار میبا انتشار خبر مرج اتریوم رشد خوبی را تجربه کرده ا LDOاتریوم کالسیک نیز همچون توکن 
 که روند صعودی آن پس از ادغام نیز ادامه داشته باشد. 

 OPTIMISMتوکن 

شود و به عبارت دیگر کارایی آن به این صورت  محسوب می  آوری اتریومجمعاپتیسم در واقع یک سرویس برای 
و پس از رسیدن به اجماع،  آوری کرده های انبوه و خارج از زنجیره را جمعهای مربوط به تراکنش است که داده 

 گرداند.نتایج را به شبکه اصلی اتریوم باز می 

را نیز بسیار بهبود خواهد   Optimismاین ادغام و مرج با افزایش میزان تاثیر اتریوم روی بازار ارز دیجیتال، روند  
محسوب  Optimismکه توکن حاکمیتی  OPبخشید. جالب است بدانید که همزمان با انتشار خبر مرج، توکن 

گران بازار رمزارزها، این افزایش قیمت پس از مرج  درصدی را تجربه کرده است و به نظر تحلیل  250شود، رشد می
 نیز ادامه خواهد داشت. 

  

 



 پیش بینی قیمت اتریوم پس از مرج و ادغام 

 

بره دنیای رمزارزها با توجه به تاثیر اتریوم روی بازار ارز دیجیتال، معتقد هستند که قیمت  گران خبسیاری از تحلیل 
روزرسانی، روند صعودی را تجربه خواهد کرد و برای اثبات این ادعای خود، دو  اتریوم بعد از اتمام و تثبیت این به 

 کنند:دلیل اصلی مطرح می 

عالقه پیدا   گذاری بر روی اتریومسرمایهکربن، افراد بیشتری به  گران معتقد هستند با کاهش ردپایاین تحلیل 
یابد.  و به طور کلی نرخ اتریوم افزایش می ای اتریومقیمت لحظه گذاری کنند و مسلما با افزایش میزان سرمایه می

ینرها و اند، آن است که با ادغام اتریوم، ماها برای افزایش قیمت اتریوم در نظر گرفته دلیل دومی که آن 
 استخراج کنندگان دیگر نیازی به فروش اتریوم نخواهند داشت. 

گذارانی وجود دارد که ها و سرمایه های بسیار زیادی در ارتباط با شرکت ناگفته نماند که در این بین گزارش 
حال آن  گذاری کرد! معتقد هستند به دلیل عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی نباید بر روی اتریوم سرمایه 

اند در صورت تغییر سازوکار شبکه اتریوم و سازگاری آن با  ها اعالم کردهکه با این آپدیت، بسیاری از این شرکت 
گذاری بر روی اتریوم از خود نشان خواهند  محیط زیست، استراتژی خود را تغییر داده و تمایل بیشتری به سرمایه 

ر افزایش بیش از اندازه تاثیر اتریوم روی بازار ارز دیجیتال،  داد که در صورت رخ دادن چنین اتفاقی، عالوه ب
 شاهد افزایش ارزشی این رمزارز نیز خواهیم بود. 

های ساخت  از کاهش هزینه مزیت دیگری که با انجام این ادغام در انتظار کاربران این شبکه است، عبارت است 
شود تا استعدادهای فنی بیشتری به سمت بالک چین جذب  های کاربردی در اتریوم که این امر موجب میبرنامه 



های بیشتری را در این شبکه شاهد خواهیم بود  شوند؛ در نتیجه با جذب حداکثری چنین استعدادهایی، نوآوری 
 ریوم همواره در اوج باقی بماند.شود تا شبکه اتکه همین مسئله نیز سبب می 

نکته دیگری که در مسئله مرج و ادغام اتریوم باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در مکانیزم اثبات کار،  
های انرژی ناشی فرآیند  آورند، به منظور پوشش هزینه هایی را که از ماین به دست میماینرها غالبا اتریوم 

شود تا با عرضه گسترده این رمزارز، قیمت اتریوم کاهش یابد؛  مسئله سبب می  فروشند و همیناستخراج، می
یابد، ماینرها دیگر  در نتیجه به هنگامی که با ادغام و مرج اتریوم، قیمت مصرف انرژی برای استخراج کاهش می 

متر، نرخ  شود تا با عرضه کچندان نیازی به فروش سریع سرمایه خود نخواهند داشت و همین مورد سبب می 
 اتریوم افزایش یابد و بیشتر شاهد تاثیر اتریوم روی بازار ارز دیجیتال باشیم. 

گرانی نیز وجود دارند که نظرات متفاوتی دارند؛ اما به نظر کارشناسان ما در  گفتنی است که در این میان، تحلیل 
تغییرات رخ داده، موجب افزایش   کیف پول من، مرج اتریوم ممکن است در کوتاه مدت به دلیل هیجانات بازار از

ای اتریوم با نوسانات بازار مطابقت قیمت اتریوم گردد ولی در دراز مدت این روند صعودی و نزولی قیمت لحظه
 خواهد داشت. 

 نحوه تاثیر اتریوم روی بازار ارز دیجیتال

خویش جذب نماید و به    شبکه اتریوم از زمان عرضه خود توانسته است توجه بسیاری از تریدرها را به سمت
عنوان رقیب قدری برای پادشاه رمزارزها یعنی بیت کوین شناخته شود؛ اما نکته جالبی که در ارتباط با این رمزارز 

وجود دارد نحوه حفظ تاثیر اتریوم روی بازار ارز دیجیتال است، این شبکه همواره با اجرای سناریوهای مختلف 
های  ارد و با اضافه کردن قراردادهای هوشمند و همچنین پشتیبانی از برنامه توانسته است خود را در اوج نگهد

 های بالک چینی تبدیل شود. ترین شبکه غیرمتمرکز به یکی از محبوب 

توانسته است با کم کردن   اثبات سهامبه  الگوریتم اجماع اثبات کاراین شبکه در آخرین اقدام خود با تغییر 
از پیش تاثیر اتریوم روی بازار ارز دیجیتال را به رخ کشیده و رقیب دیرینه خود  میزان مصرف انرژی خود، بیش 

 های بنیادین مواجه سازد. بیت کوین را با چالش 

در صورتی که عملیات مرج به درستی صورت گیرد، شاهد افزایش قیمت اتریوم خواهیم بود. ناگفته نماند که  
ار ارز دیجیتال سوالی دارید که در این مقاله از کیف پول من به آن  اگر در ارتباط با نحوه تاثیر اتریوم روی باز 

توانید سوال خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا در اسرع وقت به وسیله کارشناسان ما  اشاره نشده است، می
 به سوال شما پاسخ داده شود. 

 


