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 نیرا گذارارا یم  یو چگراره هر  شرما  ر   سر یچ  ERC یاسرااااارباا نکرهیبر مرررب ا یاگر  هره بالراط اات را 
اسررادابه  گ یکررا ی یاغلررا هرره  ررا «یو نارز رم اگررار  «یمقالرره مناسررا شماسرر ح ا ررمت ام نرمرر  رم اگررار 

اسرراناح  نیچررهررت   کیرر یهرررم ارراطیجیب یکرره ارزاررا یبارارراد بر  ررال یدرریظ   یارراامررا  داوم شرررااحیم
 یه رسرر یرا هرره ارررر کلرر ERC یاررا رکن یمقالررهح مانررا نیررخرررب را ااارارراد بر ا یااحصررار  نیچرراررا هت  رکن

 .میپ باز یسه اسااااارب  رکن م نیاز ا کیو هه ا   میکنیم
 

 ست؟یتوکن چ  ای  نیکو
شرر وش شرراد  نیچررشررلکه هت  نیهرره  نرررا  اولرر نیکررر  یررشررااا و باسرراا  هررا ه ایرربا نیررسررکه اررا وارب ا اوط
خررب  یکره هرا اسرادابه از ارز هررم  بارا یامکرا  را م  نیرشاه اسر  کره هره مر ب  ا  یا ا    یهه گراه ا  نیکر یه

 یارانیچ پس هت ااجرا  بانراد سر یامارا و  اراا یاراپ باخ  شرربحیم اهیراام  یرا BTC ایر نیکرر  یکه ه
 ی ملکر ب مشراها قرایرم ارزارا شرااا کره ب  ایروارب با Dogecoin (DOGE) و Litecoin (LTC) ماانرا  یمشراها

 .باراا  نیکر یها ه
 .شودیگفته م نیکو ایکنند، سکه  یم یزندگ نیکه در شبکه بالک چ  تالیجید یارزها نیهمه ا به
 

 یرا ما فرر نیچررهرر  هت  یملانرر  مام کرر یغ یاررااا و پ و کلشررا و مداررر  ه اامرره ایرربا نیرروارب ا ر  یررا    سررپس
مررررب  BTC مشرراهه یارراهرره رو   رااررا یرا بارب کرره م ETH “سررکهخ خرررب هرره اررا    یررا ر  یررکرر بد و اگ چرره ا   

کننرا کره   جرابیا  یاه اامرهبرو   یاراارز   راانرا یاا مه اامره  نیرباناگا  ا رسراه  نیو امچنر   بحیراسادابه   ار گ
هره کراره ا  ا رازه  نیامچنر ر  یرد ا   شرراا یم  هیرذخ  ر  یرااارارا و بر  ررد بر خررب ا    یاخاصا ر  نیهت  چ 

بر   ی ااپررذ ییارر  غهرره  راانررا یکننررا کرره م جررابیمسرراقل ا ارراطیجیب یارراییاز بارا یگرر  ی ررا اشررکاط ب باررا یم
 ر  یرشراه بر ا     هیرو ذخ  جرابیا اراطیجیب یاراییبارا ایر یاه اامره برو  یارزارا نیرشررااد ا   هیذخ   ر  یخرب ا   
 .میاامیاس  که ما  رکن م ی  یاما  چ 
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 ست؟یچ ERC یهاتوکن
ار قرا و  یکنراح هر ا نییرا  ار نیبارب  را  رراا ازیرا یاسر ح امرا امچنرا  هره ش صر  مام کر یغ ر  یا     سامیاکرس
 جرابیملر   هره ا ر  یرارا،ح خررب کراره ا  ا    نیرهره ا یاهیبسرا یکنرا د هر ا  فیر ا    ینیاسااااارباا  رراا  نیی ا
 ایررب  ایرانرا  را  یمر یو هره آاارا ر  بانرا یآااا را مرررب هحرق  ر ار م امیاساناح  که   ئ (EIP) ییشنااباایپ

م الرف هالررب و اررافه و ررب  یاایبسراه هنرا  یهر ا EIP اررش نیآااا را آغاز کنناد بر  راط  ارر ح چنرا  یا  ا
 یسرراز ابهیهحررق و پ شررناابحیپ یهرر ا ر  یررا    یباناگا  ا ررلاا  رسررت  رسرراهگرارره نیرراز ا یکرریباربد 

پرررط و  فیررک یارراااح ف م ارشررمناح ه اامرره ی  ارباباررا ارراحکن ر  جررابیا یم الررف هرر ا یفنرر یاسررااااارباا
 جررابیا ر  یررکرره بر ا    ییاررا  مررا   رررکن نحیشرراد  هنرراه ا اهیرراام ERC شررادکه هررا اررا   فیرر ا   ر  یرربر ا     هیررغ
 یاراروح آااررا را  رکن نیرکننراد از ا ی ویررارا پERC نیرشرراه  رسرت ا نیی ار یاز اسررااااارباا ا یرها شرراا یم

ERC اامنا یم. 
 

 ایرر ERC20 ،ERC721 دارنررد  وم یرراسررتفاده را در اتر  نیشررتر یوجررود دارد کرره ب ERC سرره اسررتاندارد امررروزه
ERC1155 

 
  م یبار  ازیهه چه مانا اسانا و چ ا هه آااا ا قا  یاسااااارباا ب  نیا اما
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 :ERC توکن  یبا استانداردها  ییآشنا

ERC20  ض ی استاندارد توکن قابل تعو  
  ERC20اسرر  کرره هرره  رسرراه بانرراگا  ا ررازه  یا رر ا شرراح اسررااااارب  رررکن 2015هررار بر سرراط  نیاولرر یهرر ا
 .کننا  جابیخرب ا ر  یه  ا    یملان یااپ و کل ایاا ه اامه یه ا ضی اهل  ار یاا رکن باا یم
 
د ا یر صررر کن نیچرهر  هت  یملانر یرا هره  نررا  ار  ارز مامررل   «یپرذ ضی ار  یاران رکن  ا ی راایش وشح م  یه ا

 ررکن را هرا ار  وا را   کیروا را از    کیر  ا یر راایماناسر  کره شرما م  نیهه ا  یهه سابگ   «یپذ ضیا متح ن ار
 یاراپ و کل ERC20 یاراد  رکنبانرا یرا اشرا  م یکسراایآاارا مقراار   ایرز  احیرز آ   ررکن ملابلره کنا یگر  یب

 UNI  ررکن کیر  ایراسرانا ز  ضیارا  اهرل  ارر رکن نیراز ا کیرار   .Chainlink ایر Uniswap ر  یه  ا    یملان
 .ه اه  اس  یگ  یب LINK ای UNI ها ا   رکن شهیام LINK ای
 
 ا یررا بار  UNI کره کراا   سر ید مارم اا یرملابلره کن کیرهره  کیرفرر  را هره  رررم  یارا رکن ا ی راا یم یانی
 .خرااا هرب UNI یاا رکن  یماانا سا شهیآااا ام یارز  ا ل  ایز 
 

ERC721  ض ی تعو   رقابلی استاندارد توکن غ  
 نیچرهت   یف ب رومنحصر هه  یارابابه  شیو امرا  یسراز هره  رکن  ازیرا  نحیچرگسرا   مررارب اسرادابه از هت   ها

 نیرهره شرما  ا ERC721 شراد اسرااااارب یما فر ERC721 زمرا  هررب کره اسرااااارب  ررکن نیرو ررب باشر د بر ا
مقرراار  کیرر یبارا اا  کرره ارر  کرر ییاررا رکن یانرری احیهسرراز  ضی اررر   اهررلیغ یاررا رکن باررا یامکررا  را م
ماانرا    راانرا یکره ام  کننرا ی مرل م  ا یرف ب  اهرل   منحصر هه  یارالیجیب  اءی نرا  اشرف ب اسانا و هرهمنحص هه

 .ملابله شراا  گ یکا یها  ERC20 یاا رکن
 

 ید شرما هره ورررح امرا یراشرا  با  نیرا بر هرت  چر  اراطیجیب  یا ر  انر    کی  ا یخراا  یم  ا یف د کن  نحیهناه ا
 یهر ا ERC721  ررکن اسرااااارب کیراز  ا یر رااید بر  رردح ما یرکرار اسرادابه کن نیرا یهر ا ERC20 از رمر  ا ی راا
ا رال  ا ر    راارا یم ی ارهره را اراطیجیب ی ماره انر   NFT نیرد اا یراسرادابه کن NFT یا ر  انر   کیر جرابیا

 .آ  را  اه  کنا   یو ساهقه مالک یان  
 
اسر ح   ی ااپرذ یی غ نیهرت  چر کیرشراه بر   هیرذخ  NFT یا ر  انر    یرو ار  یرکره سراهقه مالک ییآاجرا از

 .کنا یم  ممکنیغ لای ق    یا  ان منا را ا ی ال ا   ا ل
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ERC1155  استاندارد توکن چندگانه 

 کیرفقرت از  بانرا ی ر ارباب ارشرمنا ا رازه م کیرهررب کره هره  نیرا ERC721 و ERC20 یاسرااااارباا مشرکل
 ا یر ررکن  ا   کیر  ا یرخراایار  هرار کره م  نحیکنراد هنراه ا  یلاایپشرا  ضی ارر    اهلیغ  ای  ضیارش  رکن  اهل  ار

 جرابیا یهر ا یفرر  راار اارببو اسرااا نحیرد  رتوه هر  اا یسریهنر ا یر ر ارباب ارشرمنا  ا  کیر ا یها  احیاساق ار کن
 .بانا یارائه ام ضی اهل  ار مهیا یاا رکن

 
 یارارا  رابر سراخ   را  رکن ر  یرشرا و  رسراه بانراگا  ا    ERC1155 اسرااااارب  ررکن جرابیمنجر  هره ا نیرا

 نحیکننراد  رتوه هر ا  جرابیهرا اسرادابه از امرا  اسرااااارب ا  ضی ارر    اهرلیو غ  ضی اهل  ارر  مهیا  ضحی اهل  ار
 می نظر  یراررش  ررکن هرا  اهل نیچنرا از  یلاایپشرا ی ر ارباب وا را هر ا کیر ا یر راایح مERC1155 ها اسرادابه از
 نمرررریشرراح ا اهیررچیپ ید کمررا یرر رررکن را کررااش با جررابیا نررا یف آ یاگیررچیپ نیهنرراه ا احیررکن جررابی ااگاارره ا

 .میآ  را سابه کن ا یایه س  یا
 

 ضی رررکن  اهرل  اررر کیر رسرراه بارا و  صررا بارب  NFT یهراز  کیرر خراارا یم یاباناه رسرراه ا یرکن فر د
منحصرر  هرره فرر ب  یارراییبارا یهرر ا ضی اررر   اهررلی رررکن غ نیو چنررا  یاسررادابه هرره  نرررا  ارز برو  هرراز  یهرر ا

 و ERC20 یااربااکنرراد هررا اسررادابه از اسررااا جررابیا  هیررارراح کاااررا و غااح  دنگماانررا پرسرراه یبرو  هرراز 
ERC721کننررا یم جررابیکرره ا یا یرر ا  یرری ررا از ارر  ارررش بارا سررنا یهنر یا یررارشررمنا  ا  ی  ارباباررا ا یررح آاارا ها 
 ررا از  سررنا ی رر ارباب هنر کیررفقررت  سررازبیاررا را  ررابر مآ  ERC1155  رراطح اسررادابه از نیررکننرراد هررا ا یلاایپشررا

 .کنا  یلاایشاباشاه هاشنا پ یبر هاز  خراانا یکه م ییااااراش  رکن
 

 :ومیدر اتر  انیپا یب  امکانات
د هر بیم  شیپر  یرا هره خرره  نیچرهاشراح هت   مرنیا  اراطیجیپررط ب  یهر ا  یفنراور   کیر  فا     نکهیف ا   از ا  ر  یا   

از  ا  یررمرررارب اسررادابه  ا  یرا هرر ا یشررا  یه یفضررا ا یرر رررکن  ا  یاسررااااارباا جررابیو ا شررناابیپ ییو  رااررا
 .کنا  یم جابیا ر  یشلکه ا   

 
 شیف ب هره امرااشرااه منحصر هه  کیرامکرا  و ررب بارب کره    نیران منرا ا  کیر  یام وزه ه ا  حیارآور   نیلمف ا  هه

خررب را    یرامکرا  و ررب بارب کره خت   نیرسرازااگا  ا  یخررب هاشراح هر ا  یهگذارب کره اشرا  بانراه ا ر  انر  
 ارا یو ررب بارب کره وا ا  ی رسراه بانراگا  هراز   یامکرا  هر ا  نیرا  اوراراحیاشا  بانا و از کار خررب پررط بر ه

 یکننرا و مر جرابیا یارز   اراا یهراز برو   یاراامیخررب هرا اسرادابه از آ  یم ارایگ  یرا هه آااا مناقل کنناد هر ا
کره  رلت  ا گر  هره آ  فکر    ی  یرکر ب   چ   جرابیا  نا ار یو  حر  کنار ط کراره  بر ا  ا یرا اصاب کامت   ا   کی را   
 دشا یآ  کار ام یرو ای شا یام


