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 یار ،یریگ میمصت و اهتیلاعف ماجنا یارب نارادماهس یمامت نآ رد هریدم تئیه نودب هک ،دینک روصت ار ینامزاس دیایب

 ولج ار اهتیلاعف هدش هتشون شیپ زا نیناوق ساسارب و دنکیم تیلاعف لقتسم الماک تروص هب نامزاس نیا .دنهدیم

 یلو دسرب رظن هب نکممریغ ینامزاس نینچ روصت دیاش ،دریگیم رارق اضعا یمامت رایتخا رد اهتیلاعف یمامت و دنربیم

 شنکارت هک هدش ثعاب ندوب زکرمتمریغ یگژیو ،لاتیجید یاهزرا یایند رد .هدش ققحم رما نیا نیچکالب یروانف فطل هب
 رتویپماک یدایز دادعت ناتسد رد اهتیلاعف نیا لرتنک ضوع رد ،دنوشن لرتنک یدحاو داهن ای نامزاس چیه فرط زا اه

 .تسا ناهج رسارس رد

 

 ؟تسیچ DAO زکرمتمریغ نامزاس

 ففخم Dao ،تسا (DAO) زکرمتم ریغ لقتسم نامزاس ،تیریدم رما رد نیچکالب دربراک زیگناناجیه یاههنومن زا یکی
 هداد هاگیاپ یور هک زکرمتمریغ لقتسم نامزاس یانعم هب و تسا Decentralized Autonomous Organization هملک

 یارجا و تینما ،اههطساو فذح ،تیفافش لثم نیچ کالب یروانف یاهتیلباق مامت  و دوشیم هتخاس نیچ کالب عون زا

 نیا .دنرادن تیریدم یارب یزکرم هتسه ،لاتیجید یاهزرا ریاس و نیوک تیب دننامه ،دهد هئارا ربراک هب ار کیتاموتا
 ،دننکیم ارجا هتفرگتروص تاقفاوت قبط و دنمشوه یاهدادرارق ساسارب هک ینیناوق ؛فافش  الماک تروصهب اهنامزاس

DAO دشابیم حالصا و هدهاشم لباق دارفا یمامت یارب هک ،تسا یرتویپماک یاهدک ساسارب هدش هتشون  نامزاس کی. 

 شیپ زا یاهدرکلمع و نیناوق هعومجم لماش اریز ؛درک یقلت یدربراک الماک DAO نیلوا ناونع هب ناوتیم ار نیوک تیب

 ندمآ راک یور لیلد هب اهدعب .دوشیم گنهامه ،هدش عیزوت عامجا لکتورپ کی قیرط زا و تسا هدش یسیونهمانرب

 .دمآ رد یزورما تروصهب DAO موهفم ،مویرتا نیچکالب یور رب دنمشوه یاهدادرارق

 

 ؟تسیچ DAO فده

 رب هیکت یاج هب DAO کی .تسا هدش هتفرگ رظن رد اهتکرش زا یرایسب یتنس تیریدم راتخاس دوبهب یارب DAO کی

 داهنشیپ یارب یتصرف و یأر ،ادص کی وضع ره هب دراد دصق ،ریسم تیاده یارب دارفا زا یکچوک هعومجم ای درف کی
 کالب کی یور دک طسوت هک دشاب هتشاد یاهناریگتخس تیمکاح ات دنکیم شالت نینچمه DAO کی .دهدب تاراکتبا

 .دوشیم هتکید نیچ

 

 )DAO( زکرمتمریغ نادرگدوخ نامزاس و نیچکالب :هلاقم ناونع

 زومآکین ینف میت :هلاقم هدنسیون

 ۱۴۰۱ هامریت :راشتنا خیرات

 /https://nikamooz.com/what-is-dao :عبنم
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 ؟دنکیم راک هنوگچ زکرمتمریغ لقتسم نامزاس

 DAO کی هب دورو .دوشیم گنهامه ،دهدیم ار نداد یار تردق هک ییاهNFT ای اهنکوت زا هدافتسا اب DAO تیمکاح

 قیرط زا تیریدم ، دنراد ار هدش یراگنزمر لوپ فیک رد یاهنکوت نیا هدش د~ات تیکلام هک تسا یدارفا هب دودحم

 یاهنکوت نتشاد رایتخا رد و دنهدیم یأر نآ هب نیچکالب قیرط زا اضعا هک دوشیم ماجنا تاداهنشیپ زا یاهعومجم

 لباق تاقوا یهاگ ینامزاس فادها یاتسار رد اضعا تکراشم .دوشیم رجنم رتشیب یریگیأر تردق هب بلغا رتشیب
 زا یلصا میت طسوت اهوئاد نیناوق ،دنشاب DAO یارب یگرزب عنام دنناوتیم لاعغریغ یاهنکوت ناگدنراد .تسا یریگیپ

 یاهمزیناکم زا یخرب هک دنراد ار لیسناتپ نیا هراومه دنمشوه یاهدادرارق .دوشیم ن�عت دنمشوه یاهدادرارق قیرط

 .دنزاس کیتاموتا ار زکرمتم ریغ یاهنامزاس یاهدرکلمع و یراک

 لرتنک زابنتم و راکدوخ لکتورپ کی طسوت زکرمتمریغ راتخمدوخ نامزاس کی رد دارفا طابترا عون و اهتیلاعف مامت

 نیرتفافش هب اههنیزه هک دوشیم ثعاب نکوت لثم یرازبا و دنمشوه دادرارق و نیچ کالب یروانف زا هدافتسا .دوشیم

 .دنکیم کمک تلادع تیاعر هب هکبش یاهنکوت زا هدافتسا اب اهیریگمیمصت رد عامجا و دنبای شهاک نکمم هجو

 اب اهدک نیا یگدیچیپ و مجح .دوشیم ماجنا دنمشوه دادرارق بلاق رد یسیونهمانرب یاهدک طسوت DAO یزاسهدایپ

 .تسا ریغتم نارادماهس دادعت و هژورپ تامدخ تعسو هب هجوت
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 ؟تسیچ DAO یایازم

 ییارجا تالکشم یارب تسا یلح هار (DAO) زکرمتمریغ نادرگدوخ نامزاس موهفم ،یراکنا لباق ریغ روط هب •

 .یزورما نردم یاه نامزاس رد

 .تسا نیفرط نیب دامتعا هب زاین یتنس یاهنامزاس هک یلاح رد .درک دامتعا دیاب دک هب طقف DAO رد •

 یزادناهار زا لبق ار نآ ناوتیم و تسه مومع سرتسد رد و فافش الماک اهنامزاس نیا رد تامادقا یمامت •

 .درک شیامزآ هدرتسگ روط هب

 .دوشیم لرتنک یلصا نکوت قیرط زا نارادماهس طسوت فیاظو .درادن یبتارم هلسلس راتخاس ینامزاس نینچ •

 دناوتیم یسک ره و دنوشیم هریخذ و تبث نیچکالب یور رب ،دنوشیم ماجنا  هک یتامیمصت و اهشنکارت مامت •

 .دنک یسررب ار اهنآ

  DAO   یاهتیدودحم

 اجنیا رد .دراد یدیدش بقاوع DAO تسردان یرادهگن ای یزادنا هار .تسین یلاع DAOS دروم رد زیچ همه ،لاح نیا اب

 :میزادرپیم ،دراد دوجو DAO راتخاس رد هک یاهتیدودحم زا یخرب

 میمصت یارب دحاو یأر کی تسا نکمم ،دوش تیاده لماع ریدم کی طسوت ماع یماهس تکرش کی رگا :تعرس •

 نداد یار یارب یتصرف ربراک ره هب ،DAO کی اب .دشاب زاین دروم تکرش یارب یصاخ ریسم ای مادقا دروم رد یریگ

 و ینامز قطانم هب هجوت اب هژیو هب ،تسا رت ینالوط رایسب یریگ یأر هرود کی مزلتسم رما نیا .دوشیم هداد
    DAO زا جراخ یاهتیولوا

 ریدم کی نتشاد هگن .دراد رد ار یرتشیب دارفا شزومآ تیلوئسم DAO کی ،تعرس عوضوم هباشم :تالیصحت •

 تسا نکمم DAO نکوت ناگدنراد هک یلاح رد ،تسا رتناسآ رایسب تکرش یاهتفرشیپ زا لکشتم دحاو لماع

 جیار یاه شلاچ زا یکی .دنشاب فلتخم عبانم هب یسرتسد ای اهقوشم ،تاراکتبا کرد ،یلیصحت قباوس یاراد

DAOدیاب عونتم دارفا زا هتسد نآ ،دنروآیم مه درگ ار دارفا زا یعونتم یاههعومجم هک یلاح رد هک تسا نیا اه 
 ؟دننک رارقرب طابترا و دنشاب هتشاد یژتارتسا ،دننک دشر دحاو کی ناونع هب هنوگچ هک دنریگب دای

 نامز لیلد هب .دنتسه هجاوم یدمآراکان هدمع رطخ اب اهDAO ،لوا دروم ود زا یئزج ندرک هصالخ اب :یدمآراکان •

 لیلد هب تسا نکمم DAO کی ،دیدج یاضعا و اهیژتارتسا حیضوت ،ناگدنهد یار یرادا شزومآ یارب زاین دروم

 .دوش تیمهایب و یرادا یاهراک ریگرد و ،رتشیب رایسب دارفا ندرک گنهامه هب زاین تیهام

 

 ؟دنکیم بسک دمآرد DAO کی هنوگچ

 و یار تردق یموب هناشن نیا .دهدیم شیازفا دوخ یلصا نکوت یارب تایف هلماعم اب ار دوخ هیامرس ادتبا رد DAO کی

 سپس .دباییم شیازفا یموب نکوت شزرا ،دشاب زیمآ تیقفوم DAO رگا .دهدیم ناشن اضعا نیب رد ار تیکلام تبسن

DAO هب میمصت اضعا هک یتروص رد .دنک رشتنم رتشیب هیامرس بذج یارب یرتشیب شزرا اب ار یتآ یاهنکوت دناوتیم 

 کی ،لاثم ناونع هب .دنک یراذگ هیامرس اهییاراد رد دناوتیم نینچمه DAO کی ،دنشاب هتشاد یتامادقا نینچ د~ات
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DAO اهتکرش دناوتیم، NFTشزرا ،دبای شیازفا اهییاراد نآ شزرا رگا .دروآ تسد هب ار اهنکوت ریاس ای اه DAO 

 .دباییم شیازفا

 


