
 

 

 فورک چیست؟ تاثیر فورک بر روی قیمت ارز دیجیتال 
های انجام شده  روزرسانیبوده که به طور کلی به منظور اشاره به به  اصطالحات رایج ارز دیجیتالاز فورک یکی 

شود. احتماال اگر در دنیای رمزارزها تازه وارد باشید، پس از شنیدن اسم فورک، ده میاستفا شبکه بالک چیندر 
 به یاد چنگال یا انشعابات لوله کشی ساختمان خواهید افتاد! 

این در حالی است که معنای این اصطالحات در دنیای بالک چینی زمین تا آسمان با آن چه در دنیای فیزیکی با آن  
 سافت فورکو  هارد فورکشود که اصطالحاتی چون تر می ت دارد و این مسئله زمانی بغرنجآشنایی دارید، تفاو

 نیز به آن اضافه شوند. 

افزاری منبع باز  های نرمفورک پیش از این که در فضای ارزهای دیجیتالی مورد استفاده قرار بگیرد، در پروژه
 جدید با تغییر کد منبع بوده است. گرفت و به معنای ایجاد یک برنامه مورد استفاده قرار می 

روزرسانی و توسعه بوده و این در حالی است که خود  در دنیای رمزارزها، فناوری بالک چین همواره نیازمند به 
شوند تغییرپذیر هستند  هایی که بر روی این بستر طراحی و عرضه میبالک چین غیرقابل تغییر است؛ اما کوین 

 شویم. که با اصطالح فورک مواجه می و دقیقا در همین مرحله است 

با توجه به اهمیت بررسی اصطالح فورک، ما در این مقاله از کیف پول من قصد داریم تا به بررسی دقیق فورک و  
مند  همچنین تاثیر آن بر روی قیمت ارز دیجیتال بپردازیم. اگر شما هم به دنیای رمزارزها و اصطالحات آن عالقه

 مقاله با ما همراه باشید.  هستید، تا انتهای این
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 (Forkآشنایی با فورک )

 

چین   دانید که تغییر اطالعات ثبت شده در این بالکداشته باشید، می  فناوری بالکچیناگر آشنایی مختصری با  
نویسان به صورت تغییر  کند که توسط برنامه های خاصی پیروی می چراکه این فناوری از پروتکل   غیرممکن است؛

 اند.سازی شدهناپذیر طراحی و پیاده 

تر با این مفهوم تغییر ناپذیر بالک چین آشنا شوید، به این مثال توجه کنید: در بالک چین بیت  برای این که راحت 
 دقیقه در نظر گرفته شده است.  10مگابایت است و زمان ماین یک بالک نیز   1با  کوین همواره اندازه بالک برابر 

هستند و مسلما مسئله عدم امکان ایجاد تغییر در بالک چین بیت کوین   بالک چین بیت کوینها قوانین این 
حلی برای این افراد وجود  نین قوانینی مخالف هستند، چندان خوشایند نیست؛ اما آیا راهبرای کسانی که با چ 

 حل خوبی برای این مشکل باشد. تواند راهروزرسانی یا ایجاد یک بالک چین جدید میدارد؟! بله به 

بوده و به   شوند که این کدها متن بازافزاری به بازار عرضه میرمزارزها بر اساس یک سری از کدهای نرم
های بهتر به بازار را در اختیار  های الزم برای ارائه نسخهدهند تا دسترسی دهندگان این امکان را میتوسعه 

 داشته باشند. 

روزرسانی و همچنین بهبود روند پیشین خود  افزار مشابه دیگر، به به مسلما ارزهای دیجیتالی نیز همانند هر نرم 
گیرد،  ها صورت میروزرسانی این رمزارزها در کدهای منبع آن در جهت بهبود و به  نیاز دارند و این تغییراتی که
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تواند شامل تغییراتی در قوانین شبکه  شود که این تغییرات می منجر به ایجاد یک انشعاب جدید در شبکه می 
 بالک چین یا حتی اضافه شدن قابلیتی جدید به نسخه پیشین باشد. 

های قدیمی منجر  ها و انجام تغییرات به منسوخ شدن نسخه روزرسانیوارد این به ناگفته نماند که در برخی م
 شده است. 

است،   فورک در دنیای بالک چینافزار با آنچه مقصود ما از در علم نرم مفهوم فورکبه خاطر داشته باشید که 
نامند؛ اما  شده باشد را فورک میای که از کد متن باز پروژه دیگر ایجاد افزار هر پروژهتفاوت دارد. در علم نرم 

هایی که تغییراتی بر روی یک زنجیره اعمال شده یا  منظور ما از فورک در دنیای رمزارزها، عبارت است از پروژه
 حتی آن را به دو بخش تقسیم کرده باشد. 

های بیت کوین به وجود آمده  بالک چین بیت کوین کش که به صورت مستقیم از تغییر پروتکل بر همین اساس 
شود؛ اما بالک چین الیت کوین که به صورت مجزا از بالک چین اصلی بیت  است، فورک بیت کوین محسوب می

 د. شوکوین ساخته شده و فقط از کد منبع بیت کوین کمک گرفته است، فورک بیت کوین محسوب نمی 
 معرفی انواع فورک

 

های انجام شده بر روی بالک چین را به دو دسته جزئی و کلی تقسیم نمود و بر  روزرسانیتوان به به طور کلی می 
ها مه به بررسی آن شوند که در اداها به دو دسته سافت فورک و هارد فورک تقسیم می همین اساس فورک 

 پردازیم: می

 



 سافت فورک 

شود، در واقع روشی سازگار با نسخه قبلی است که یک  سافت فورک که به انشعاب نرم نیز گفته می 
روزرسانی را کنندگان در شبکه حتی در صورتی که این به کند و شرکتروزرسانی جزئی در بالک چین ایجاد میبه 

 های شبکه مشارکت داشته باشند. ند در اعتبارسنجی و همچنین تائید تراکنش توانانجام ندهند نیز همچان می

شود  اما ناگفته نماند که برای ثبت بالک به وسیله ماینری که این آپدیت را انجام نداده است، مشکالتی ایجاد می
مگابایت به   1ها را از  ککند. مثال در نظر بگیرید که یک سافت فورک قرار است اندازه بالو شبکه، بالک وی را رد می

اند، قادر به مشاهده افزار خود را آپدیت نکردهمگابایت افزایش دهد، در چنین حالتی نودهایی که نرم  2
 1های توانند بالکتوانند در فرآیند اعتبارسنجی شرکت کنند، ولی نمی های جدید خواهند بود و حتی می بالک

مگابایتی را به رسمیت   1های د؛ چراکه اکثریت جامعه شبکه، بالکمگابایتی خود را در شبکه به ثبت برسانن
 های ارائه شده از سوی این نودها از زنجیره اصلی حذف خواهد شد. شناسد و در نتیجه بالکنمی

های چند  توان از آن کمک گرفت، افزوده شدن قابلیت آدرس مثال بارزی که برای توضیح سافت فورک می
 صورت گرفت. SH2Pیت کوین است که با سافت فورک امضایی بر روی شبکه ب 

شود؛ ولی  به عبارت دیگر پذیرش یک سافت فورک، یعنی تداوم همان زنجیره اصلی که بالک چین در آن حفظ می
شود. دقت کنید که با اعمال سافت  های اعمال شده موجب ارتقا آن می ها و همچنین ترمیم کدها، ویژگی 

 اند.شود؛ چراکه اکثر نودها این آپدیت را پذیرفته نمی  فورک، زنجیره جدیدی ساخته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هارد فورک 

 

گاها ممکن است در بین اعضای یک شبکه اختالف شدیدی در ارتباط با امنیت شبکه، میزان توزیع ارز، سرعت  
بروز چنین اختالفاتی ممکن است در نهایت منجر به یک هارد فورک انتقال و مواردی از این قبیل ایجاد شود. 

گردد؛ چراکه این هارد فورک حتما باید صورت گیرد تا ادامه چنین اختالفاتی بر آینده ارز دیجیتالی مورد نظر تاثیر  
 منفی نگذارد.

های  ای که با نسخهگونه افزار ایجاد شده، به  بنابراین منظور از هارد فورک، تغییرات اساسی است که در نرم 
روزرسانی را انجام ندهد، به طور کلی و برای همیشه از  قبلی آن سازگاری ندارد و اگر یک شرکت کننده این به 

 کند. شود؛ چراکه هارد فورک یک انشعاب دائمی از بالک چین ایجاد میشبکه جدا می 

مگابایتی ایجاد شد و به صورت مستقل از   8ک مثال بارز هارد فورک، فورک بیت کوین کش است که با اندازه بال
 دهد.بالک چین بیت کوین نیز به فعالیت خود ادامه می 

شاید این سوال ذهن شما را نیز همانند بسیاری از تریدرها به خود مشغول سازد که بعد از هارد فورک چه  
در پاسخ به این سوال باید بگوییم  افتد و تاثیر هارد فورک بر رمزارز مورد نظر چگونه خواهد بود؟!  اتفاقی می

کنند  ها است و چنین تصور میکه غالب نگرانی تریدرها به هنگام هارد فورک، درباره ارزش رمزارز مورد نظر آن
شود؛ اما چنین تصوری اشتباه است و با هارد فورک، ارز ها میکه هارد فورک موجب از بین رفتن ارزش رمزارز آن

 شود. ه قوت خود باقی است و از شبکه بالک چین حذف نمیدیجیتال قبلی همچنان ب 

 



 انواع هارد فورک

ها است، به انواع مختلفی تقسیم  توان با توجه به نحوه اجرا و همچنین هدفی که پشت آنها را میهارد فورک
 شویم: ها بیشتر آشنا می نمود که در ادامه با انواع این هارد فورک

 هارد فورک برنامه ریزی شده 

روزرسانی برنامه ریزی شده در پروتکل است که از  ، یک به Planned Hard Forksارد فورک برنامه ریزی شده یا ه
ها و روزرسانی در جهت ارتقا قابلیت ابتدا در نقشه راه پروژه مورد توجه بوده است. از آن جایی که این به 

دهندگان اصلی به زنجیره جدید هدایت  های بالک چین بوده، تمامی شرکت کنندگان به رهبری توسعه ویژگی 
 گیرد. کنند؛ چراکه این تغییرات در سطح کد نویسی پایه شبکه صورت میافزار خود را آپدیت میشوند و نرم می

کند.  در این نوع از هارد فورک، زنجیره قبلی از شماره بالک مشخصی قطع شده و زنجیره جدیدی شروع به کار می
هارد فورک ، آید و دو نمونه بارز هارد فورکهایی کوین جدید به وجود نمی در چنین فورک  البته ناگفته نماند که

 پردازیم: ها میر شبکه کاردانو است که در ادامه به بررسی آن و هارد فورک آلونزو د  لندن در شبکه اتریوم 

 هارد فورک لندن در شبکه اتریوم

 

( به قوع پیوست شامل پنج پیشنهاد بهبود شبکه  1400مرداد سال  13) 2021اوت  4هارد فورک که در تاریخ این 
 های بالک چین اتریوم را به همراه داشت.اتریوم بود که ارتقای قابلیت 

https://originstamp.com/blog/what-is-the-ethereum-london-hard-fork-and-how-does-it-impact-token-holders/
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ر واقع  نام دارد که د EIP 1559یکی از تغییرات مهمی که از این هارد فورک در شبکه اتریوم به وجود آمد، تغییر 
مکانیسمی به منظور محدود کردن تدریجی رشد عرضه اتر بوده که به موجب آن با انجام هر تراکنش مقدار  

 کند.های اتر کمک میمتغییری اتر از گردش خارج شده و این تغییر در نهایت به کاهش کارمزد تراکنش 

 هارد فورک آلونزو در شبکه کاردانو 

( در شبکه کاردانو به وقوع پیوست  1400مرداد ماه سال  21) 2021آگوست سال  12فورک آلونزو در تاریخ هارد 
که به کمک آن این امکان برای کاربران این شبکه فراهم شد تا قراردادهای هوشمند کاردانو با کمک 

 های پلوتوس بر روی این بالک چین نوشته شود. اسکریپت 

دهند شبکه کاردانو، این اسکریپ را زبانی توسعه یافته برای قراردادهای هوشمند  عهناگفته نماند که تیم توس 
( معرفی haskellها با استفاده از زبان برنامه نویسی هسکل )و همچنین پلتفرمی به منظور اجرای برنامه

 اند.کرده

 هارد فورک بحث برانگیز 

دهد اختالف نظر شدیدی در میان اعضای شبکه رخ می افتد که هارد فورک بحث برانگیز معموال زمانی اتفاق می 
شود تا بخشی از شرکت کنندگان، زنجیره جدیدی را با انجام تغییراتی که به نظر و همین مسئله سبب می 

توان های بحث برانگیز می های بارز هارد فورکنمایند. از نمونه خودشان بهتر است صورت گیرد را در کد ایجاد می
 سیک و همچنین بیت کوین کش اشاره کرد. به اتریوم کال

 وایت پیپر چیست و چرا باید قبل از سرمایه گذاری وایت پیپر را بخوانیم؟ مطلب پیشنهادی : 

دچار هارد فورک شد که ویتالیک   2016شبکه اتریوم به منظور خنثی کردن تاثیرات حمالت هکری در ژوئن سال 
دهندگان اصلی اتریوم و همچنین اکثر شرکت کنندگان این شبکه موافقت خود را بوترین، بنیاد اتریوم، توسعه 

افزار خود را آپدیت نکردند  با این هارد فورک اعالم کرده و فقط عده محدودی از مواضع خود کوتاه نیامده و نرم
ها به اتریوم کالسیک تغییر نام یافت که امروزه هدایت شبکه اتریوم کالسیک  آنکه بالک چین مورد استفاده 

 گذار کاردانو، قرار گرفته است. بر عهده چارلز هاسکینسون، بنیان 
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 تاثیر فورک بر روی قیمت ارز دیجیتال 

 

توانند قیمت ارزهای دهند، می در چه شرایطی و همچنین با چه هدفی رخ می ها با توجه به این که فورک
دیجیتالی را تحت تاثیر خود قرار دهند. البته ناگفته نماند که قیمت ارزهای دیجیتالی به پارامترها و فاکتورهای 

زار رمزارزی  ها را عامل اصلی تغییر قیمت و نوسان باتوان فورکمتعددی وابسته است و به همین دلیل نمی 
 معرفی کرد.

توانند در افزایش یا کاهش قیمت یک رمزارز نقش کلیدی ایفا نمایند که در  دلیل می  3ها به به طور کلی فورک
 پردازیم:ادامه به بررسی کامل این سه علت می 

 های جدید توزیع رایگان کوین 

های کش در پیش است، کوینبه هنگامی که یک هارد فورک بحث برانگیز همچون هارد فورک بیت کوین  
توان در این موضوع  شوند و علت این امر را می موجود بر روی زنجیره اصلی، در زنجیره فورک شده نیز کپی می 

ها مشترک و یکسان است و در واقع جستجو کرد که تاریخچه تراکنشات قبل از فورک در هر دو این زنجیره
 زند.دی را در این تاریخچه مشترک رقم میزنجیره جدید، به هنگام فورک شدن، مسیر جدی

در نتیجه در صورتی که بعد از وقوع یک هارد فورک، رمزارز جدیدی متولد شود، در این صورت کاربرانی که رمزارز 
اند به همان میزان، ارز دیجیتال دوم را نیز به صورت رایگان دریافت  کردهاولیه را در کیف پول خود نگهداری می

 کنند. می



بته نکته قابل توجه در این مسئله این است که ارزهای تازه متولد شده منحصرا به کاربرانی تعلق خواهد گرفت  ال
توانید حدس  اند. مسلما با این توضیحات می که تا قبل از وقوع هارد فورک، ارز دیجیتال اولیه را به دست آورده

 خواهد بود.  ای بر روی قیمت رمزارز چگونه بزنید که تاثیر چنین پدیده

 لیکوئید چیست؟ مطلب پیشنهادی :  

کنند که تا  گذاران تالش می هنگامی که چنین هارد فورکی قرار است اتفاق افتد، بسیاری از تریدرها و سرمایه
کنند تا بتوانند به همان میزان ارز ثانویه را به   قبل از فرا رسیدن زمان اجرای فورک، ارز دیجیتال اولیه را خریداری

های شبکه اصلی شده و طبیعتا  صورت رایگان به دست آورند و این مسئله سبب افزایش میزان تقاضا در کوین 
 دهد.قیمت و ارزش آن را افزایش می 

 ایجاد احساسات عمومی متضاد )مثبت یا منفی( پیرامون پروژه 

گذارد، ایجاد احساسات عمومی مثبت و  هنگام فورک بر قیمت ارز دیجیتال تاثیر می یکی از عوامل دیگری که به 
های یک منفی پیرامون پروژه است. هنگامی که یک هارد فورک برنامه ریزی شده رخ بدهد و به تبع آن قابلیت

که این احساس بینی کرد توان احساسات عمومی کاربران نسبت به این اتفاق را پیش بالک چین ارتقا یابد، می 
 ها باشد. تواند سیگنالی برای افزایش قیمت مثبت خواهد بود و همین مسئله به تنهایی می 

به عنوان مثال شبکه کاردانو را در نظر بگیرید که با اجرای موفقیت آمیز هارد فورک آلونزو، توانست زمینه را 
ن اتفاق به ظاهر ساده، میزان محبوبیت  برای ایجاد قراردادهای هوشمند در این بالک چین فراهم نماید. ای

 خواهد بود.  ADAها در نگهداری رمزارز کاردانو را نزد کاربران افزایش داده و مشوق آن 

بنابراین، با مشخص شدن زمان اجرای این هارد فورک، اشتیاق تریدرها به خرید این ارز بیشتر شده و نتیجتا  
 سبب شد تا قیمت آن افزایش یابد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kifpool.me/blog/liquidation


 ها بر عرضه کوین  تاثیرگذاری

 

ها با انجام تغییراتی در قوانین اجماع شبکه، به صورت مستقیم بر میزان عرضه یا نرخ عرضه برخی از فورک 
در نتیجه آن   گذارند. مثال فرض کنید که قرار است هارد فورکی در یک شبکه اجرا شده وها تاثیر می کوین 

 تر شده یا نرخ عرضه پاداش شبکه کاهش یابد. ها سختاستخراج کوین 

ها مستقیما تحت تاثیر این هارد فورک قرار گرفته و این مسئله بر میزان تقاضای در این حالت، نرخ عرضه کوین 
ورک، پاداش استخراج  کاربران به شدت تاثیرگذار خواهد بود؛ چراکه اگر تریدرها بدانند که پس از اجرای این ف

 یابد. واحد کاهش می  5به   10توکن یک کوینی از  

کنند و البته عکس این  های این کوین را ذخیره می مسلما قبل از اجرای این هارد فورک، میزان بیشتری از توکن 
نیز ممکن است رخ دهد و اگر قرار باشد فورکی اجرا شود که بر اساس آن سقف عرضه کوینی افزایش جریان 

 یابد، این موضوع نیز بر میزان تقاضا و قیمت آن موثر خواهد بود. 

 

 

 



 نکته مهم در بررسی فورک و انواع آن

که فورک به معنی تغییر   در این مقاله از کیف پول من به بررسی فورک و انواع آن پرداختیم و متوجه شدیم
ها توان در قوانین بالک چین های توافق کاربران در دفتر کل توزیع شده است که به کمک آن میپروتکل 

 تغییراتی ایجاد کرد. 

ها اگر چه در طول تاریخ بازار ارزهای دیجیتالی همواره انتقاداتی بر فورک وارد بوده؛ اما باید بپذیریم که فورک
گذاران گذارند، برای جامعه تریدارها و سرمایهتوجه به تاثیراتی که در قیمت ارزهای دیجیتالی می به طور کلی با  

 رمزارزها مفید هستند. 

های مختلف شود و مسلما پیشرفت حوزهدر حقیقت دنیای ارزهای دیجیتالی یک دنیای جدید و نوپا محسوب می 
ها را توان با کمک آن این پیشرفت، تنها روشی که می گیرد و در حال حاضر آن به صورت گام به گام انجام می

 باشد. ها میلمس نمود، کمک گرفتن از فورک

ناگفته نماند که اگر در ارتباط با فورک و تاثیر آن بر قیمت ارزهای دیجیتالی سوالی دارید که در این مقاله به آن  
د تا در اسرع وقت به وسیله کارشناسان ما  توانید سوال خود را در بخش نظرات مطرح کنیاشاره نشده است، می

 در کیف پول من به آن پاسخ داده شود. 

 


