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مقدمه

در علــم تحلیــل تکنیــکال ابزارهــای مختلفــی بــرای شناســایی و پیــش بینــی حمایــت هــا و مقاومــت هــا 

وجــود دارد کــه در ایــن میــان ابزارهــای فیبوناچــی اهمیــت ویــژه ای دارنــد

فیبوناچــی یکــی از مهمتریــن و کاربــردی تریــن ابــزار در بازارهــای مالــی اســت و اســتفاده از آن یکــی 

از نیازهــای اساســی معاملــه گــران در ایــن بــازار اســت

اما فیبوناچی عالوه بر بازارهای مالی در زندگی روزمره ماهم نقش مهمی دارد 

ــی در  ــازار هــای مال ــر ب ــن مجموعــه ســعی شــده اســت کــه کاربردهــای فیبوناچــی را عــالوه ب در ای

ــم. ــه طــور خالصــه شــرح دهی ــر و معمــاری و زندگــی روزمــره ب طبیعــت و هن
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لئوناردو فیبوناچی

لئونــاردو فیبوناچــی )حــدود ۱۱7۰ م - حــدود ۱۲۵۰ م( نخســتین ریاضــی دان بــزرگ اروپــا در قــرن 

ــزا  ــاردو دا پی ــه لئون ــوده، ب ــا ب ــزا در ایتالی ــهر پی ــه زادگاه او ش ــی ک ــت. از آنجای ــالدی اس ــیزدهم می س

نیــز معــروف اســت. بیشــتر کارهــای وی مأخــوذ از آثــار 

خوارزمــی،  به خصــوص  مســلمان،  ریاضی دان هــای 

مســئله   ۶9 میــان  از  می باشــد.  ابوکامــل  و  کرجــی 

ابوکامــل، بســیاری عینــًا یــا بــا اعــداد تغییریافتــه در آثــار 

فیبوناچــی آمده انــد.



۱۰

لئونــاردو بــه علــت حرفــه پــدرش، گوگلیمــو بوناتچــی کــه بازرگانــی بــود بــه کشــورهای بســیاری از 

ــات اســالمی آشــنا کــرد. وی  ــا ریاضی ــن ســفرها او را ب ــه مصــر و ســوریه و ... مســافرت نمــود. ای جمل

کــه بــه برتــری روش هــای محاســبه مســلمانان پــی بــرده بــود پــس از بازگشــت بــه زادگاه خــود در ســال 

۱۲۰۲ حاصــل آموخته هــای خــود را بــا نوشــتن لیبــر آباکــی )بــه معنــای کتــاب حســاب( منتشــر ســاخت.

فیبوناتچــی در لیبــر آباکــی دســتگاه شــمارش هندی-عربــی را برگزیــد. ایــن کتــاب تأثیــر فیبوناتچــی 

ــاب  ــا خصــوص خوارزمــی، ابوکامــل و کرجــی( را نشــان می دهــد. ایــن کت از ریاضیدان هــای مســلمان )ب

از نظــر محتــوا بــر آثــار ریاضیدانــان اســالمی برتــری نــدارد امــا از نظــر تنظیــم و همچنیــن برهان هــای 

موجــود در آن اثــر قابــل توجهــی اســت

اعداد فیبوناچی

در ریاضیات، سری فیبوناچی به دنباله ای از اعداد می گویند که به صورت زیر تعریف می شود

ــد. اولیــن اعــداد ایــن  ــِی خــود به دســت می آین غیــر از دو عــدد اول، اعــداد بعــدی از جمــِع دو عــددِ قبل

ــد از ــری عبارت ان س

... ,۱77۱۱ ,۱۰9۴۶ ,۶7۶۵ ,۴۱۸۱ ,۲۵۸۴ ,۱۵97 ,9۸7 ,۶۱۰ ,۳77 ,۲۳۳ ,۱۴۴ ,۸9 ,۵۵ ,۳۴ ,۲۱ ,۱۳ ,۸ ,۵ ,۳ ,۲ ,۱ ,۱

ــذاری  ــالدی، نام گ ــیزدهم می ــرن س ــِی ق ــی دان ایتالیای ــی، ریاض ــاردو فیبوناچ ــام لئون ــه ن ــداد ب ــن اع ای

شده اســت
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دنباله فیبوناچی

در واقــع فیبوناچــی در ســال ۱۲۰۲ بــه مســئله عجیبــی عالقه منــد شــد. او می خواســت بدانــد اگــر یــک 

جفــت خرگــوش نــر و مــاده داشــته باشــد و رفتــاری بــرای زاد و ولــد آن هــا تعریــف کنــد در نهایــت نتیجــه 

چگونــه خواهــد شــد

فــرض کنیــم خرگوش هایــی وجــود دارنــد کــه هــر جفــت )یــک نــر و یــک مــاده( از آنهــا کــه بــه ســن 

۱ ماهگــی رســیده باشــند بــه ازاء هــر مــاه کــه از زندگی شــان ســپری شــود یــک جفــت خرگــوش متولــد 

ــز  ــن خرگوشــها هرگ ــم ای ــرض کنی ــر ف ــد حــال اگ ــروی می کنن ــن قاعــده پی ــا هــم از همی ــه آنه ــد ک می کنن

نمی میرنــد و در آغــاز یــک جفــت از ایــن نــوع خرگــوش در اختیــار داشــته باشــیم کــه بــه تازگــی متولــد 

ــد جفــت از ایــن نــوع خرگــوش خواهیــم داشــت ــد پــس از n مــاه چن شــده اند حســاب کنی

ــه زیــر خواهیــم  حــال اگــر تعــداد خرگــوش هــا را در ماههــاي اول و دوم و ... حســاب کنیــم بــه دنبال

رســید کــه بــه دنبالــه فیبوناچــی مشــهور اســت.

... ,۲۵۸۴ ,۱۵97 ,9۸7 ,۶۱۰ ,۳77 ,۲۳۳ ,۱۴۴ ,۸9 ,۵۵ ,۳۴ ,۲۱ ,۱۳ ,۸ ,۵ ,۳ ,۲ ,۱ ,۱
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فیبوناچــی بــا حــل ایــن مســئله از راه حــل فــوق دنبالــه حاصــل را بــه جهــان ریاضیــات معرفــی کــرد 

ــه  ــان بلک ــر ریاضی دان ــا نظ ــه تنه ــروز ن ــه ام ــا ب ــراوان آن ت ــای ف ــگفت انگیز و کاربرده ــواص ش ــه خ ک

ــت ــرده اس ــب ک ــود جل ــه خ ــر را ب ــته های دیگ ــیاری از رش ــمندان بس دانش

مارپیچ فیبوناچی

ــی بســازیم،  ــع های ــه ی فیبوناچــی مرب ــا اعــداد دنبال ــد اگــر ب ــر می بینی ــر زی همانطــور کــه در تصاوی

مالحظــه می کنیــد کــه مربع هــا چگونــه بطــور منظــم و مرتــب کنارهــم جــای مــی گیرنــد. مثــال مربع هــای 

ــع  ــای ۸ و ۱۳ مرب ــع ه ــد؛ مرب ــاد می کنن ــع ۱۳ را ایج ــای ۵ و ۸ مرب ــازند؛ مربع ه ــع ۲ را می س ۱ و ۱ مرب

ــا  ــه می یابــد. ســپس اگــر به انــدازه ی طــول ضلــع مربع ه ــوال ادام ــن من ــه همی ــازند و ب ۲۱ را می س

ــد  ــت می آی ــچ بدس ــک مارپی ــت ی ــود، در نهای ــم ش ــی رس کمان های

ــد ــد می کن ــرعت رش ــه به س ک
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ــر  ــبت قط ــی کنند.نس ــت م ــی حرک ــچ فیبوناچ ــا مارپی ــابه ب ــیری مش ــا در مس ــه ه ــا و منظوم گردباده

مارپیــچ بزرگتــر بــه مارپیــچ کوچکتــر در یــک گردبــاد برابــر بــا ۱,۶۱۸ اســت. در کهکشــان هــا هــم نســبت 

قطــر مارپیــچ بزرگتــر بــه مارپیــچ کوچکترهمــان عــدد شــگفت انگیــز فــی اســت

 

وقتــی کــه ســنگ هــای آســمانی بــا ســطح زمیــن برخــورد مــی کننــد، مســیری شــبیه مارپیــچ فیبوناچــی 

را طــی مــی کننــد. عنکبــوت هــا شــبکه تارهــای خودشــان را براســاس الگویــی شــبیه بــه مارپیــچ فیبوناچــی 

ــان  ــوران و چیدم ــا، شــاخ جان ــا، ســرخس ه ــوس ه ــای اقیان ــوج ه ــای درخــت کاج، م ــوه ه ــد. می ــی تنن م

گل هــای مرواریــد همگــی از الگــوی منحنــی هــای ایــن مارپیــچ مرمــوز تبعیــت مــی کننــد.
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مارپیچ صدف های نوتیلوس و حلزون

  

اگــر مارپیــچ فیبوناچــی را کامــل رســم کنیــم بــه مارپیچــی مــی رســیم کــه ابتــدا و انتهــای آن نامعلــوم 

اســت، ایــن مارپیــچ از هــر دو طــرف تــا بــی نهایــت پیــش مــی رود و هرگــز بــه آخــر نمــی رســد.

 

ــی  ــر روی مربع های ــره و ب ــن دای ــای چندی ــی( از کمان ه ــچ طالی ــا مارپی ــی )ی ــچ فیبوناچ ــع مارپی درواق

تشــکیل می شــود. بــه مفهــوم ریاضــی ایــن یــک مارپیــچ نیســت. زیــرا ایــن مارپیــچ، در هــر نقطــه ی اتصــال 



۱۵

ــاده ای  ــن ج ــی در چنی ــال رانندگ ــرعت در ح ــما به س ــال ش ــر مث ــی اگ ــت. )یعن ــا اس ــتگی انحن دارای گسس

هســتید، نیــاز اســت فرمــان اتومبیــل خــود را بــه طــور ناگهانــی در هــر نقطــه اتصــال تنظیــم کنیــد(. درواقــع 

ایــن مارپیــچ تنهــا یــک شــکل تقریبــی از یــک مارپیــچ متســاوی الزوایــای خــاص اســت

 فیبوناچی در طبیعت

ــوم  ــیدن آب از خرط ــگام پاش ــه هن ــی ک ــی طبیع ــچ فیبوناچ مارپی

ــل تشــکیل شــده اســت فی

 

ــع  ــده، تاب ــعب ش ــاخه های منش ــداد ش ــان در تع ــی از گیاه برخ

ــتند. ــی هس ــداد فیبوناتچ اع
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پیــچ خــوردن بــرگ شــاخه های جدیــد نقــره ای ســرخس کــه درحــال 

گشــودن هســتند 

مارپیچ فیبوناچی در دانه های گل آفتابگردان

فیلوتاکســیس )phyllotaxis( علمــی اســت کــه بــه مطالعــه مــکان قرارگیــری 

بــرگ هــا بــر روی ســاقه مــی پــردازد.

ــه  ــود ک ــی ش ــث م ــان باع ــرگ گیاه ــش ب ــده در روی ــت ش ــبات رعای تناس

نورگیــری گیــاه بــه حداکثــر برســد و از طرفــی دیگــر ، آب بــاران از طریــق ایــن 

بــرگ هــا بــه ســمت ســاقه متمایــل مــی شــود و بوســیله ســاقه بــه کلیــه ریشــه ها 

کــه در جهــات مختلــف گســترده شــده انــد بــه طــور متناســب تقســیم می شــود. 

برخی چیدمان های متداول درختان منطبق بر سری فیبوناچی :

۱:۲      نارون ، کاهو ، لیمو

۱:۳     چنار ، فندق ، شاه توت

۲:۵     سیب ، گیالس ، بلوط  ، راج ، آلو

۳:۸    رز ، گالبی ، صنوبر)سپیدار( ، بید

۵:۱۳   بادام

 تعــداد گلبرگ هــای در بســیاری از گیاهــان، یکــی از اعــداد دنبالــه فیبوناتچی 

اســت. یعنــی گل بعــد از بــاز شــدن دارای مثــاًل ۸ گلبــرگ یــا ۱۳ گلبــرگ اســت
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  مارپیچ فیبوناچی در توفان آیرین

 

نسبت طولی و عرضی خال های پروانه ها نسبت فی است. 

اعداد فیبوناچی و زنبور عسل

در کلونی زنبورها یک زنبور ملکه وجود دارد که تخم می گذارد.

ســایر زنبورهــای مــاده کارگــر هســتند و تخــم نمی گذارنــد. ایــن زنبورهــا از تخم های بــارور زاده می شــوند. 

یعنــی زنبورهــای مــاده دارای دو والــد هســتند. زنبــور ملکه هــم یکی از همیــن زنبورهای ماده اســت.

ــل  ــای حاص ــن زنبوره ــوند. ای ــتفاده می ش ــل اس ــرای تولیدمث ــه ب ــتند ک ــر هس ــا ن ــدادی از زنبوره تع

ــد. ــد دارن ــک وال ــر ی ــای ن ــی زنبوره ــتند. یعن ــه هس ــور ملک ــارور زنب ــای غیرب تخم ه

حــال بیاییــم تعــداد اجــداد یــک زنبــور نــر را بشــمریم. زنبــور نــر از یــک زنبــور ملکــه متولــد شــده پــس 

ــد شــده. پــس زنبــور نــر اولیــه دارای ۲  ۱ مــادر داشــته اســت. ایــن مــادر خــود از یــک نــر و مــاده متول

پدر/مــادر بــزرگ اســت. پدربــزرگ زنبــور نــر اولیــه یــک مــادر داشــته و مادربــزرگ زنبــور نــر اولیــه دو 
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مادر/پــدر بــزرگ داشــته. پــس تعــداد اجــداد زنبــور نــر اولیــه برابــر بــا ۳ اســت. همیــن طــور کــه حســاب 

کنیــد، دنبالــه اعــداد فیبوناتچــی بــه دســت می آیــد

 

نسبت طالیی

 

ــی رخ  ــر هنگام ــات و هن ــی: )Golden ratio( در ریاضی ــه انگلیس ــی )ϕ( ب ــدد ف ــا ع ــی ی ــبت طالی نس

ــر باشــد.  ــه بخــش بزرگت ــا نســبت کل ب ــر ب ــر، براب ــه بخــش کوچکت ــر ب می دهــد کــه نســبت بخــش بزرگت

تعریــف دیگــر آن ایــن اســت کــه »عــددی )ثابــت( مثبــت اســت کــه اگــر بــه آن یــک واحــد اضافــه کنیــم، 

بــه مربــع آن خواهیــم رســید«. 
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تعریــف هندســی آن چنیــن اســت: طــول مســتطیلی بــه مســاحت واحــد کــه عــرض آن یــک واحــد کمتــر 

از طولــش باشــد.

عدد فی

فــی، نخســتین حــرف از نــام »فیدیــاس«، پیکرتــراش زبــده یونــان باســتان اســت کــه بــه احتمــال زیــاد 

ایــن نســبت عــددی را ده هــا ســال پیــش از اقلیــدس، در شــیوه هنــری اش لحــاظ می کرده اســت

پیشینه

پیشــینه توجــه بــه عــدد طالیــی نــه بــه زمــان فیبوناچــی بلکــه بــه زمان هــای بســیار دورتــر می رســد. 

اقلیــدس در جلــد ششــم از ســیزده جلــد کتــاب مشــهور خــود کــه در آن هــا هندســه اقلیدســی را بنــا نهــاد، 

ایــن نســبت را مطــرح کرده اســت. لــوکا پاچیولــی در ســال ۱۵۰9 میــالدی کتابــی بــا عنــوان نســبت الهــی 

)The Divine Proportion( تألیــف کــرد. وی در آن نقاشــی هایی از لئونــاردو دا وینچــی آورده اســت کــه 

پنــج جســم افالطونــی را نمایــش می دهنــد و در آن هــا نیــز بــه ایــن نســبت اشــاره شده اســت

مصریــان، ســالها قبــل از میــالد از ایــن نســبت آگاه بوده انــد و آن را در ســاخت اهــرام مصــر 

رعایــت کرده انــد. بســیاری از الگوهــای طبیعــی در بــدن انســان ایــن نســبت را دارا هســتند. نســبت طــول 

ضلــع پنــج پــر منتظــم بــه طــول ضلــع پنــج ضلعــی منتظــم برابــر همیــن عــدد اســت. اهــرام مصــر یکــی 

ــه شــده اســت.  ــکار رفت ــات ب ــن ســاخته هــای بشــری اســت کــه در آن هندســه و ریاضی از قدیمــی تری
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مجموعــه اهــرام Giza در مصــر کــه قدمــت آنهــا بــه بیــش از ۲۵۰۰ 

ســال پیــش از میــالد مــی رســد یکــی از شــاهکارهای بشــری اســت 

کــه در آن نســبت طالیــی بــکار رفتــه اســت. روانشناســان هــم بــر 

ــد انســان، مســتطیلی اســت  ــه دی ــد زیباتریــن مســتطیل ب ایــن باورن

کــه نســبت طــول بــه عــرض آن برابــر عــدد طالیــی باشــد.

 لئونــاردو داوینچــی اولیــن کســی بــود کــه نســبت دقیــق 

اســتخوان های انســان را انــدازه گیــری نمــود و ثابــت کــرد کــه 

ایــن تناســبات بــا ضریــب عــدد طالیــی هســتند و در ترســیم نقاشــی 

ــت. ــره گرف ــی به ــبت طالی ــان از نس ــدن انس ــود از ب ــروف خ مع

 کپلــر )Johannes Kepler 1571-1630( منجــم معــروف نیــز 

عالقــه بســیاری بــه نســبت طالیــی داشــت بگونــه ای کــه در یکــی از 

کتابهــای خــود اینگونــه نوشــت : “هندســه دارای دو گنــج بســیار بــا 

اهمیــت می باشــد کــه یکــی از آنهــا قضیــه فیثاغــورث و دومــی رابطــه 

ــه  ــی را ب ــه طــال و دوم ــوان ب ــی ت ــج را م ــن گن ــی می باشــد. اولی ــا نســبت طالی ــاره خــط ب ــک پ تقســیم ی

جواهــر تشــبیه کرد”.تحقیقاتــی کــه کپلــر راجــع بــه مثلثــی کــه اضــالع آن بــه نســبت اضــالع مثلــث مصــری 

باشــد بــه حــدی بــود کــه امــروزه ایــن مثلــث بــه مثلــث کپلــر نیــز معــروف مــی باشــد.
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نسبت طالیی در ایران

ــه  ــا ۶۳ و عــرض آن ۴۲ اســت ک ــدان آزادی : طــول بن ــرج و می ب

۱/۵=۴۲ : ۶۳ و بــه عــدد طالیــی نزدیــک می باشــد ســبک معمــاری آن 

نیزطــاق بزرگــی اســت کــه تلفیقــی از ســبک هخامنشــی و ساســانی 

ــران  ــاری ای ــری معم ــاق کس ــام از ط ــا اله ــی آن ب ــه منحن ــت ک اس

ــد. باســتان را تداعــی مــی نمای

 

قلعــه داالهــو، کرمانشــاه: خطــی از اســتحکامات بــه طــول دو و نیــم کیلومتــر و عــرض چهــار متــر 

ــن  ــای خارجــی ای ــی ســازد. سرتاســر نم ــچ را م ــوار گ ــالت دی ــراه م ــه هم ــوه و الشــه ســنگ ب ــا قل ب

ــت شــده اســت.می دانیم ۱/۶=۲/۵ : ۴ کــه  ــره ای شــکل تقوی ــم دای ــا مجموعــه ای از برج هــای نی ــوار ب دی

همــان عــدد طالیــی اســت.

بیســتون از دوره هخامنشــی : بــه طــول ۵ کیلومتــر و عــرض ۳ کیلومتراســت.اعداد ۵و۳هردوجزودنبالــه 

ــا و ۸  ــوش”۵ پ ــه قامــت “داری ــاد برجســته کاری ۱۸ در ۱۰ پاســت ک فیبوناتچــی هســتند و ۱/۶=۵:۳ و ابع

اینــچ )۱7۰ ســانتیمتر( بلنــدی داردکــه هــر دو اعــداد فیبوناتچــی هســتند.
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پــل ورســک در مازنــدران: ایــن پــل بــر روی رودخانــه ورســک 

ــت  ــر اس ــل ۱۱۰ مت ــن پ ــد.بلندی ای ــا ش ــوه بن ــواد ک ــاورت س در مج

وطــول قــوس آن ۶۶ متــر می باشــد)۱/۶ = ۶۶ : ۱۱۰ (

 

مقبــره ابــن ســینا : آرامــگاه دروســط تــاالری مربــع شــکل قرارگرفتــه کــه پلــه مدور)مارپیــچ فیبوناتچی( و 

پایه هــای دوازده گانــه بــرج را احاطــه کــرده انــد . ســطح حیــاط باســه پلــه سراســری بــه ایــوان متصــل اســت. 

ایــوان بــا دری بــه ارتفــاع ۳/۲ متــر و عــرض ۱/9 متــر بــه سرســرای 

آرامــگاه متصــل اســت )۱/۶=۱/9 : ۳/۲ ( در دو طــرف سرســرا دو تاالر 

قــرار دارد یکــی در جنــوب کــه تــاالر ســخنرانی و اجتماعــات اســت و 

ــه  ــاالر کتابخان ــه آرامــگاه اســت. طــول ت یکــی در شــمال کــه کتابخان

9/۴۵ متــر وعــرض آن ۵/7۵ متــر اســت)۱/۶=۵/7۵ : 9/۴۵(

 

ارگ بــم : ایــن بنــا ۳۰۰ متــر طــول و ۲۰۰ متــر عــرض داشــته و از 

۲ قســمت تشــکیل شــده اســت. ایــن دژ ۵ شــیوه ســاختاری از خشــت 

خــام دارد.

)۳ و ۲ و ۵ اعداد دنباله فیبوناتچی هستند(
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ــت قاطــع حــروف  ــاد حســنی:با بررســی اکثری خوشــنویی میرعم

ــوان  ــه عن ــبت ب ــن نس ــه ای ــویم ک ــه می ش ــاد متوج ــات میرعم و کلم

ــه  ــود دارد و زاوی ــا وج ــروف و واژه ه ــود ح ــار و پ ــو در ت ــک الگ ی

۶۳/۴۴۸ درجــه کــه مبنــای ترســیم مســتطیل طالیــی اســت، در شــروع 

قلم گــذاری و ادامــه رانــش قلــم، حضــوری تعیین کننــده دارد

 

ــدان و  ــیاری از هنرمن ــتان بس ــان باس ــت، از زم ــر طبیع ــالوه ب ع

معمــاران نیــز از رابطه هــای ریاضــی و هندســی در آثــار خــود اســتفاده 

ــده از  ــی مان ــی باق ــار تاریخ ــه آث ــوان ب ــال می ت ــرای مث ــد. ب می کردن

دوران مصــر باســتان، یونــان و رم اشــاره کــرد. مثــال معبــد معــروف 

پارتنــون بهتریــن مثــال از کاربــرد نســبت طالیــی )۱,۶۱۸( اســت. نســبت 

عــرض بــه طــول پنجره هــای مســتطیل شــکل معبــد همگــی برابر نســبت 

طالیــی اســت. در اهــرام مصــر نیــز ایــن نســبت بخوبــی رعایــت شــده 

اســت. طــول هــر ضلــع قاعــده هرکــدام از اهــرام بــه ارتفــاع آن، معــادل 

ــد. ــی می باش ــبت طالی نس
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نسبت طالئی در فواصل افقی قطعات ویولون 

فیبوناچی و هنر

علــت زیبایــی هنــر نقاشــی برخــی از هنرمنــدان معــروف نظیــر لئونــاردو 

داوینچــی و پیکاســو رعایــت نقطــه طالیــی در خطــوط مــی باشــد، بــرای همیــن 

اثــرات پیکاســو بــا ایــن همــه ســادگی، زیبایــی و گیرایــی خاصــی دارد.

 

فیبوناچی و مجسمه سازی

ــاز  ــمه س ــط مجس ــو – Venus De Milo – توس ــوس د میل ــمه ون مجس

معــروف یونانــی, الکســاندروس ســاخته شــده اســت.همانطور کــه در تصویــر 

زیــر مشــاهده میکنیــد ایــن مجســمه نســبت دقیــق ۱/۶۱۸۰۳۳9۸۸7 کــه همــان 

نســبت طالئــی هســت را رعایــت کــرده اســت.
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اعداد فیبوناچی و بدن انسان

بیشــتر اعضــای بــدن شــما یکــی، دوتایــی، ســه تایــی و ... اســت. شــما یــک 

بینــی، دو چشــم، ســه انــدام حرکتــی و پنــج انگشــت در هــر دســت دارید. تناســب 

و انــدازه هــا بــدن انســان را میتــوان طــوری بــر هــم تقســیم کــرد کــه بــه نســبت 

ــر  ــد؛ ه ــی کنن ــروی م ــه پی ــن دنبال ــای DNA از ای ــول ه ــید. مولک ــی رس طالی

چرخــه مارپیــچ دوگانــه ۳۴ انگســتروم طویــل و ۲۱انگســتروم عریــض دارد.

اگــر فاصلــه ســر تــا زمیــن را تقســیم بــر فاصلــه ي شــکم تــا زمیــن کنیــم، 

بــه ۱,۶۱۸ مــي رســیم. نســبت طــول بزرگتریــن اســتخوان انگشــت دســت بــه 

طــول اســتخوان متوســط برابــر نســبت طالیــی اســت؛ نســبت طــول اســتخوان 

متوســط بــه اســتخوان کوچــک هــم همینطــور. نســبت طــول رشــته بــه عــرض 

آن هــم چیــزی نزدیــک بــه همــان عــدد فــی اســت

ــود  ــي وج ــبت طالی ــن نس ــي از ای ــیار فراوان ــاي بس ــان مثاله ــدن انس در ب

دارد. در شــکل زیــر نســبت M/m یــک نســبت طالیــي اســت کــه در جــاي جــاي 

بــدن انســان مــي تــوان آنــرا دیــد. بــه عنــوان مثــال نقاطــي از بــدن کــه داراي 

نســبت طالیــي هســتند:

نسبت قد انسان به فاصله ناف تا پاشنه پا

نسبت فاصله نوک انگشتان تا آرنج به فاصله مچ تا آرنج
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نسبت فاصله شانه تا باالي سر به اندازه سر

نسبت فاصله ناف تا باالي سر به فاصله شانه تا باالي سر

نسبت فاصله ناف تا زانو به فاصله زانو تا پاشنه پا

نسبت طالیی در پزشکی

مطالعــات بــر روی نــوار قلــب افــراد ســالم نشــان داده کــه بیــن ارتفــاع خطــوط  و نیــز فاصلــه عرضــی 

پالــس هانســبت طالیــی وجــود دارد. 

ایــده آل تریــن تناســب در صــورت، نســبت طالیــی موجــود بیــن طــول و عــرض مســتطیلی اســت کــه 

بــه صــورت محیــط مــی شــود. هرگونــه  انحــراف در ایــن  تناســب ، نشــانه عــدم ســالمتی کامــل اســت.
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نسبت های طالیی و معماری اسالمی

یکــی از دیگــر ویژگی هــای جالــب توجــه نســبت طالیــی ایــن اســت کــه اگــر فاصلــه شــهر مکــه تــا قطــب 

شــمال را بــر فاصلــه ایــن شــهر تــا قطــب جنــوب تقســیم کنیــم، عــددی بســیار نزدیــک بــه عــدد طالیــی بــه 

دســت می آیــد. بــر ایــن اســاس می تــوان گفــت شــهر مکــه در نقطــه طالیــی زمیــن قــرار دارد. عــالوه بــر 

ایــن، بررســی های انجــام شــده نشــان داده اســت شــهر مکــه در نقطــه طالیــی عربســتان و بنــای کعبــه در 

نقطــه طالیــی شــهر مکــه قــرار دارد.

نســبت فاصلــه مکــه تــا قطــب جنــوب بــه فاصلــه آن تــا قطــب شــمال دقیقــا برابــر ۱/۶۱۸ اســت. عــالوه 

بــر ایــن نســبت فاصلــه قطبیــن بــه فاصلــه مکــه تــا قطــب جنــوب بــار دیگــر برابــر ۱/۶۱۸ اســت.

فاصله مکه تا قطب جنوب= ۱۲۳۴۸/۳۲ کیلومتر

فاصله مکه تا قطب شمال= 7۶۳۱/۶۸ کیلومتر

بــا توجــه بــه نقشــه ی عرضــی و طولــی زمیــن کــه توســط انســان هــا طراحــی شــده نقطــه ی نســبت 

طالیــی زمیــن در مکــه اســت.

نســبت فاصلــه غــرب ایــن نقشــه تــا مکــه بــه فاصلــه شــرق آن تــا مکــه بــاز برابــر ۱/۶۱۸ مــی باشــد. 

عــالوه بــر ایــن همانطــور کــه در شــکل مــی بینیــد، نســبت فاصلــه شــرق تــا غــرب ایــن نقشــه بــه فاصلــه 

غــرب نقشــه تــا مکــه بــا کمــال شــگفتی بــاز برابــر ۱/۶۱۸ مــی باشــد.

بــا توجــه بــه تمــام سیســتم هــای نقشــه بــرداری بــا کمــی اختــالف جزئــی انــدازه گیــری نقطــه ی نســبت 

طالیــی جهــان همــواره در محــدوده ای از شــهر مکــه اســت کــه کعبــه ی مقــدس در  آن محــدوده مــی باشــد.
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ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن ها در بازارهای مالی

انــواع ابزارهــای فیبوناچــی در بازارهــای مالــی، روشــی بــرای تحلیــل بازگشــت یــا ادامــه رونــد هســتند. 

بــه بیــان دیگــر ابزارهــای فیبوناچــی نقــاط حمایــت و مقاومــت هســتند که بــا ابزارهــا و روش هــای گوناگون 

رســم می شــوند. در اســتفاده از ابزارهــای مذکــور درصدهــا اهمیــت فوق العــاده ای دارنــد. 

بــه جــز چنــد عــدد ابتدایــی ، هــر کــدام از ایــن اعــداد ۱,۶۱۸ برابــر عــدد قبــل از خــود هســتند )نســبت 

طالیــي( و هــر عــدد ۰,۶۱۸ برابــر عــدد بعــد از خــود مــی باشــد. ایــن نســبت هــا بــه درصــد بــه ترتیــب 

ــد.  ۱۶۱,۸ درصــد و ۶۱,۸ درصــد مــی شــوند. درصدهــای دیگــری نیــز مهــم هســتند کــه در زیــر مــی آی

تقســیم عــدد اول بــه عــدد دوم ســری اعــداد Fibonacci یــک بــه یــک یــا بــه عبارتــی ۱۰۰ درصــد را نشــان 

ــداد  ــری اع ــوم س ــدد س ــه ع ــدد دوم ب ــیم ع ــد. تقس می ده

فیبوناچــی ۰,۵ یــا بــه عبارتــی ۵۰ درصــد را نشــان می دهــد. 

ــر  ــیم ه ــداد Fibonacci و تقس ــري اع ــر س ــداد باالت در اع

ــل  ــود حاص ــاهده مي ش ــد از آن، مش ــدد بع ــه دو ع ــدد ب ع
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تقســیم بــه ۳۸,۲ درصــد تمایــل مــي کنــد. در اعــداد باالتــر ســري اعــداد Fibonacci و تقســیم هــر عــدد بــه 

ســه عــدد بعــد از آن، مشــاهده مــي شــود حاصــل تقســیم بــه ۲۳,۶ درصــد تمایــل دارد.

 فیبوناچــی مــی توانــد آینــده را بــه نســبت مــوج هــای اصالحــی و رونــد اصلــی بــازار بــرای مــا پیــش 

بینــی کنــد. پــس فیبوناجــی مــی توانــد بــرای مــا حمایــت هــا و مقاومــت هــای بالقــوه را نشــان دهــد.

برای ترسیم فیبوناچی دو نظریه وجود دارد

۱- فیبوناچی را در جهت روند بکار ببریم

۲- فیبوناچی را برخالف روند بکار ببریم

ابزارهای فیبوناچی:

Fibonacci Retracement (RET( )فیبوناچی اصالحی)بازگشتی  •
Fibonacci Extension (EXT( )فیبوناچی خارجی)گسترش  •

Fibonacci Projection (PRO( فیبوناچی پروژکشن  •
Fibonacci Arc فیبوناچی کمان  •

Fibonacci Fan فیبوناچی بادبزنی  •
zones  Fibonacci Time فیبوناچی زمانی  •

Fibonacci channel فیبوناچی کانال  •
Fibonacci Expansion (EXP( فیبوناچی انبساطی  •
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)Fibonacci Retracement( فیبوناچی اصالحی

شــاید بتــوان گفــت کــه مهمتریــن ابــزار فیبوناچــی همیــن ابــزار فیبوناچــی اصالحــی اســت. در واقــع 

فیبوناچــی اصالحــی کاربــرد بســیار بیشــتری نســبت بــه ســایر مــوارد دارد.

بــا اســتفاده از فیبوناچــی اصالحــی می توانیــم درصدهــای احتمالــی بــرای پایــان یــک حرکــت اصالحــی 

را تخمیــن زده و نقــاط ورود مناســبی را بدســت بیاوریــم. پیــش از آنکــه دربــاره ایــن ابــزار توضیــح دهیــم، 

ــا درصدهــای فیبوناچــی اصالحــی آشــنا شــوید. ســطوح کلیــدی در ایــن ابــزار شــامل پنــج  الزم اســت ب

ســطح »۲۳.۶ درصــد«، »۳۸.۲ درصــد«، »۵۰ درصــد«، »۶۱.۸ درصــد«، »7۸.۶ درصــد« اســت.

ــن  ــن ای ــه از بی ــن درصدهــای فیبوناچــی اصالحــی هســتند، البت ــه اشــاره شــد، مهمتری ــی ک درصدهای

درصدهــا، ۶۱.۸ کــه معــروف بــه درصــد طالیــی اســت، اهمیــت بیشــتری دارد و اکثــر حــرکات اصالحــی 

ــند. ــام می رس ــه اتم در ۶۱.۸ ب

ــا  ــت، ام ــی نیس ــی فیبوناچ ــداد اصل ــزو اع ــد ج ــبت ۵۰ درص ــه نس ــید ک ــته باش ــه داش ــن توج همچنی

ــد ــان می ده ــی نش ــش خوب ــد واکن ــطح ۵۰ درص ــه س ــت ب ــه قیم ــد ک ــاد دارن ــا اعتق معامله گره

در ابتــدا می خواهیــم فیبوناچــی اصالحــی)RET( را برایتــان شــرح دهیــم. زمانــی کــه بــازار در رونــدی 

خــاص در حرکــت اســت، در مقاطعــی تمایــل بــرای اصــالح قیمتــی دارد کــه در این گونــه اصــالح هرگــز از 

کــف و ســقفی کــه مــا فیبوناچــی را رســم کرده ایــم، فراتــر نمــی رود.

شیوه رسم این ابزار:

۱( ابتدا باید یک روند خاص را مشخص کنیم. این روند می تواند صعودی یا نزولی باشد.
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۲( نکتــه ای کــه بایــد توجــه داشــته باشــیم، ایــن اســت کــه تشــخیص اســتفاده از ابــزار کامــال شــخصی 

ــاط  ــرای تشــخیص نق ــه  مهــم در اســتفاده از آن باشــد و ب ــن مؤلف ــد اولی ــه می توان اســت و بی شــک تجرب

ــه به طــور محســوس خــود را نشــان می دهــد. کــف و ســقف، تجرب

۳( بــرای رســم بایــد در رونــد صعــودی پــس از انتخــاب ابــزار، در رونــد صعــودی کــف را بــه ســقف 

و در رونــد نزولــی ســقف را بــه کــف وصــل کنیــم.

ــیم.  ــی باش ــطوح فیبوناچ ــی از س ــران در یک ــش معامله گ ــر واکن ــد منتظ ــه بای ــوه ی معامل ــرای نح ۴( ب

به بیانــی بــرای تشــخیص اینکــه ایــن ســطح حمایــت یــا مقاومــت اســت، بایــد تمــام پارامترهایــی کــه بــرای 

یــک حمایــت یــا مقاومــت در حالــت عــادی بررســی می کردیــد، را لحــاظ کنیــد. در ایــن میــان نســبت های 

ــراز  ــد روی ت ــدا بای ــتند. ابت ــوردار هس ــتری برخ ــتی بیش ــت برگش ــد از اهمی ــد و ۳۸.۲ درص ۶۱.۸ درص

ــد و  ــاس ش ــد حس ــه ۶۱.۸ درص ــرد، ب ــراز را رد ک ــن ت ــه ای ــود و درصورتی ک ــاس ب ــد حس ۳۸.۲ درص

ــن  ــه ای ــود و درصورتی ک ــد ب ــد خواه ــدی 7۸.۶ درص ــراز بع ــد، ت ــور کن ــراز عب ــن ت ــه از ای درصورتی ک

ــکند. ــف را می ش ــن ک ــاد ای ــد و به احتمال زی ــورد می کن ــی برخ ــف قیمت ــا ک ــاال ب ــکند، احتم ــطح بش س

 



۳۳

مثال زیر به خوبی نشان می دهد که سطوح فیبوناچی برای معامله تا چه حد ابزار قدرتمندی هستند.

در نمــودار طــال بــه خوبــی نشــان داده شــذه اســت کــه قیمــت بــه ســطوح ۶۱,۸ درصــد و ۵۰ درصــد و 

۳۸,۲ درصــد فیبوناچــی بــه خوبــی واکنــش نشــان داده و رونــد اصالحــی ســهم را تغییــر داده اســت و تــا 

ابتــدای رونــد قبلــی بازگشــت داشــته اســت.

بــرای رســم فیبوناچــی اصالحــی در چــارت طــال ابتــدا بایــد رونــد را شناســایی کنیــد )کــه در اینجــا 

ــی را از  ــزار Fibonacci Retracement خط ــتفاده از اب ــا اس ــد ب ــد بای ــه بع ــت( در مرحل ــودی هس صع

ــد ســطوح فیبوناچــی را در چــارت طــال  ــی مــی توانی ــه راحت ــد ســپس ب ــه نقظــه B رســم کنی نقطــه A ب

ــد. شناســایی کنی

 



۳۴

Fibonacci Extension فیبوناچی خارجی

ــش از ۱۰۰ درصــد  ــی بی ــی ســطوح قیمت ــرای پیش بین ــه ب ــزاری اســت ک فیبوناچــی خارجــی)EXT( اب

بــه کار می آیــد، به صورتــی کــه اگــر ســهمی از ســقف قبلــی خــود عبــور کنــد، بــرای اینکــه بتوانیــم ســطوح 

مقاومتــی جدیــد ســهم پــس از عبــور از ســقف قبلــی را شناســایی کنیــم، می توانیــم از ایــن ابــزار اســتفاده 

کنیــم. بــرای اســتفاده از فیبوناچــی اکستنشــن در متاتریــدر از همــان ابــزار فیبوناچــی ریتریســمنت اســتفاده 

مــی شــود بــا ایــن تفــاوت کــه درصــد هــای ۸/۱۶۱، ۸/۲۶۱ و ۴۲۳ درصــد بــرای مــا دارای اهمیــت هســتند.

شیوه رسم این ابزار:

برای رسم فیبوناچی خارجی کافی است که دقیقا برعکس حالت اصالحی عمل کنیم .

۱( ابتدا باید یک روند خاص را مشخص کنیم. این روند می تواند صعودی یا نزولی باشد.

۲( بــرای رســم بایــد پــس از انتخــاب ابــزار، در رونــد صعــودی ســقف را بــه کــف و در رونــد نزولــی 

کــف را بــه ســقف وصــل کنیــم.



۳۵

ــن  ــا ای ــزار Fibonacci Retracement اســت ب ــان اب ــدر Fibonacci Extension هم ــه: در متاتری نکت

تفــاوت کــه نســبت هــای باالتــر از ۱۰۰% بــرای مــا مهــم هســتند. درصورتــی کــه همــه درصدهــا برای شــما 

مشــخص نبــود بــه Fibo Properties برویــد ســپس Fibo Levels در قســمت Description درصدهــای 

فیبوناچــی اکستنشــن را وارد کنیــد.

 همانطــور کــه در چــارت طــال مشــاهده میکنیــد بعــد از اینکــه نمــودار قیمــت  بــه مقاومــت اول خــود رســیده 

بــا اســتفاده از ابــزار Fibonacci Retracement توانســته ایــم کــه مقاومــت هــای بعــدی را در چــارت طــال 

ــی در ســطوح ۱۶۱,۸ درصــد و ۲۶۱,۸  ــد کــه نمــودار قیمت ــه وضــوح مشــاهده میکنی ــم کــه ب ــی کنی پیــش بین

درصــد بــه مقاومــت هــای دوم و ســوم خــود رســیده اســت و هــر دفعــه بــه آتها واکنــش خوبی نشــان داده اســت.

بــرای رســم فیبوناچــی گســترش در چــارت طــال ابتــدا بایــد رونــد را شناســایی کنیــم )کــه در اینجــا رونــد 

 A خطــی را از نقطــه Fibonacci Retracement صعــودی هســت( در مرحلــه بعــد بایــد بــا اســتفاده از ابــزار

بــه نقظــه B رســم کنیــد ســپس بــه راحتــی مــی توانیــد ســطوح فیبوناچــی را در چــارت طــال شناســایی کنیــد.

 



۳۶

Fibonacci Projection فیبوناچی پروژکشن

 فیبوناچی پروجکشن مانند فیبوناچی اکستنشن است یعنی نسبت های باالتر از ۱۰۰% اهمیت دارد 

فیبوناچــی پروژکشــن)PRO( در متاتریــدر به اشــتباه از فیبــوی Exp نام بــرده شــده اســت، درحالی کــه 

Pro بایــد نــام گــذاری می شــد، ولــی در Dynamic Trader بــه عنــوان Apps نامیــده می شــود.

شیوه رسم این ابزار:

ــامل  ــه نقطه ش ــن س ــه ای ــود ک ــتفاده ش ــه نقطه اس ــد از س ــن بای ــی پروژکش ــتفاده از فیبوناچ ــرای اس ب

نقطــه  کــف، ســقف و یــک اصــالح چــه در صعــود و چــه در نــزول اســت کــه بــه ترتیــب بایــد ایــن ســه نقطه 

را بــا نمــودار تیــک زد. بــرای رســم بایــد مراحــل زیــر را انجــام دهیــد.

۱( ابتدا باید کف را به سقف یا سقف را به کف رسم کرد

۲(  در مرحله بعد باید  با کشیدن ابزار تا نقطه اصالح نقاط خارج از بازه را به دست آورید.

 



۳7

ــم  ــد بعــد از رســم فیبوناچــی پروژکشــن انتظــار خواهی همانطــور کــه در چــارت طــال مشــاهده میکنی

داشــت کــه قیمــت از فیبوهــای ۶۱,۸ درصــد و ۱۰۰ درصــد و یــا ۱۶۱,۸ درصــد و یــا حتــی ۲۶۱,۸ درصــد 

بــه رونــد نزولــی خــود خاتمــه دهــد و رونــد صعــودی پیــدا کنــد بــه بیــان دیگــر ایــن درصدهــا مــی توانــد 

نقــش ســاپورت بــرای بازگشــت قیمــت باشــد.

Fibonacci Expansion )EXP( بــرای رســم فیبوناچــی پروژکشــن در چــارت طــال بایــد بــا اســتفاده از ابــزار

ــی  ــزان اصــالح قیمت ــان می ــه هم ــه C  ک ــه نقط ــرده و ســپس ب ــه B رســم ک ــه نقط ــه A ب خطــی را از نقط

می باشــد رســم کــرد . ســپس بــه راحتــی مــی توانیــد ســطوح فیبوناچــی را در چــارت طــال شناســایی کنیــد.

 



۳۸

Fibonacci Arc فیبوناچی کمان

ابــزار دیگــری کــه خدمتتــان معرفــی مــی کنــم فیبوناچــی Arcs مــی باشــد کــه همانطــور کــه از اســمش 

ــورد  ــد. نســبتهای م ــان میده ــان نش ــه صــورت کم ــد را ب ــک رون ــت ی ــح و بازگش پیداســت ســطوح تصی

ــت را  ــت قیم ــای برگش ــان ه ــه کم ــد ک ــد میباش ــوال ۳۸,۲ و ۵۰ و ۶۱,۸ درص ــزار معم ــن اب ــتفاده در ای اس

نســبت بــه یــک رونــد صعــودی یــا نزولــی نمایــش میدهــد.

 شیوه رسم این ابزار:

ــم  ــی رس ــرگار ۳ منحن ــط پ ــت توس ــقف قیم ــف و س ــاط ک ــردن نق ــخص ک ــس از مش ــن روش پ در ای

ــد  ــت را قطــع نماین ــا قیم ــی ه ــن منحن ــه ای ــم طــوری ک میکنی

بــرای رســم پــرگار را روی ســقف یــا کــف قیمت قــرار میدهیــم و ۳ دایــره متحدالمرکــز را در ســطوحی که 

در بــاال بــه آن اشــاره شــد را رســم میکنیــم و بدیــن ترتیــب ســطوح حمایــت و مقاومــت را مشــخص میکنیم.



۳9

ــتیم  ــزار Fibonacci Arc توانس ــتفاده از اب ــا اس ــد ب ــاهده میکنی ــال مش ــارت ط ــه در چ ــور ک همانط

مقاومت هــا و حمایــت هــای ســهم را شناســایی کنیــم .

برای رسم فیبوناچی کمان باید نقطه A را به نقطه B  رسم کنیم .

نکته:بــا فعــال کــردن گزینــه Elipse  در تنظیمــات فیبوناچــی کمــان مــی توانیــد کمــان را بــه صــورت 

ــودی  ــد صع ــوه در رون ــای بالق ــت ه ــی مقاوم ــش بین ــر پی ــالوه ب ــا ع ــد ت ــاهده کنی ــی( مش کامل)بیض

ــد. ــایی کنی ــز شناس ــوه را نی ــای بالق حمایت ه

 



۴۰

Fibonacci Fan فیبوناچی بادبزنی

فیبوناچــی بادبزنــی بــر اســاس رونــد اصلــی قیمــت ترســیم مــی شــود و درصدهــای مهــم آن بــرای 

ــان اصــالح قیمــت ۳۸,۲ و ۵۰ و ۶۱,۸ مــی باشــد. تشــخیص پای

شیوه رسم این ابزار:

در ایــن روش خطــوط مــورب بیــن کــف و ســقف قیمــت رســم میشــود.در رونــد صعــودی مهمتریــن 

کــف را بــه مهمتریــن ســقف رســم میکنیــم و در رونــد نزولــی عکــس آن را انجــام میدهیــم.

 



۴۱

در نمــودار طــال بــه خوبــی نشــان داده شــذه اســت کــه قیمــت بــه ســطوح ۶۱,۸ درصــد و ۵۰ درصــد 

و ۳۸,۲ درصــد فیبوناچــی بــه خوبــی واکنــش نشــان داده و حمایــت هــا و مقاومــت هــا بــه وضــوح قابــل 

مشــاهده اســت.

بــرای رســم فیبوناچــی بادبزنــی در چــارت طــال بایــد ابتــدا رونــد ســهم را شناســایی کــرده و در مرحلــه 

بعــد خطــی را از نقطــه A  بــه نقطــه B رســم کنیــد.

 



۴۲

 Fibonacci Time zones فیبوناچی زمانی

ابــزار Fibonacci Time zones  یــا فیبوناچــی زمانــی نقــاط بازگشــت را بــر اســاس زمــان پیشــبینی 

مــی کنــد و برخــالف ســایر روش هــا در ایــن روش بیــن نقــاط کــف و ســقف قیمــت خطــوط عمــودی رســم 

میگــردد و بــه دو طریــق مــی تــوان  از آن اســتفاده کــرد

شیوه رسم این ابزار:

۱( روش اول بیــن ســقف و کــف متوالــی فیبوناچــی زمانــی را ترســیم کــرد و در خطــوط عمــودی ۲-۱-

۳-۵-۸-۱۳-۲۱ انتظــار بازگشــت رونــد را داشــت

۲( روش دوم بایــد دو ســقف متوالــی را در نظــر گرفــت یــا دو کــف متوالــی را بــرای ترســیم درنظــر 

ــا کــف هــای بعــدی را  ــه هــای بعــدی ی ــت ، و در خطــوط عمــودی ۱-۲-۳-۵-۸ -۱۳-۲۱ انتظــار قل گرف

بایــد داشــته باشــیم.



۴۳

همانطــور کــه در نمــودار طــال مشــاهده میکنیــد هــر موقــع کــه قیمــت بــه خطــوط عمــودی ۵-۳-۲-۱ 

رســیده بــا تغییــر رونــد روبــرو شــده اســت. بــه طــوری کــه هــر بــار رونــد نزولــی بــه رونــد صعــودی 

تبدیــل شــده اســت 

باتوجــه بــه نمــودار زیــر انتظــار میــرود کــه قیمــت در خطــوط عمــودی کــه در بــاال گفتــه شــده تغییــر 

جهــت دهــد و مــوج هــای جدیــد تشــکیل شــود.

 A بــرای رســم فیبوناچــی زمانــی در چــارت طــال بایــد رونــد قیمتــی ســهم را شناســایی کــرده و نقطــه

را بــه نقطــه B رســم کنیــد.

 



۴۴

Fibonacci channel فیبوناچی کانال

آخریــن ابــزار فیبوناچــی کــه در ایــن مجموعــه بــه شــما معرفــی میکنیــم فیبوناچــی کانــال هســت کــه 

ابــزار بســیار قدرتمنــدی بــرای شناســایی مقاومــت هــا و حمایــت هــای بالقــوه قیمــت در آینــده مــی باشــد 

در ایــن ابــزار ســطوح ۶۱,۸ درصــد ۱۰۰ درصــد ۱۶۱,۸ درصــد و ۲۶۱,۸ درصــد از مهمتریــن ســطوح 

فیبوناچــی کانــال هســتند.

شیوه رسم این ابزار:

ــم  ــوازی را رســم کنی ــد دو خــط م ــی ســهم بای ــد قیمت ــداز شناســایی رون ــزار بع ــن اب ــرای رســم ای ب

)مطابــق بــا اصــول رســم کانــال( پــس از رســم آن کانــال هــای فیبوناچــی در ســطوحی کــه در بــاال گفتــه 

شــد بــرای مــا نمایــش داده مــی شــود.



۴۵

همانطــور کــه در چــارت طــال مشــاهده میکنیــد بــا اســتفاده از ابــزار Fibonacci channel توانســتیم 

مقاومــت هــای بالقــوه طــال را شناســایی کنیــم 

بــرای رســم فیبوناچــی کانــال در چــارت طــال بایــد نقــاط A  را بــه B رســم کنیــم ســپس مقاومــت هــای 

ســهم را در آینــده بــه راحتــی پیــش بینــی میکنیــم.

 



۴۶

Fibonacci Convergece همپوشانی فیبوناچی

هریــک از ابزارهــای فیبوناچــی خــود بــه تنهایــی تعــداد زیــادی مقاومــت یــا حمایــت بــه مــا معرفــی 

ــم  ــخص کنی ــه مش ــرای اینک ــان دهد.ب ــش نش ــا واکن ــک از آنه ــه هری ــد ب ــت رون ــن اس ــه ممک ــد ک میکنن

ــا مقاومــت  ــت ی ــرای ایجــاد حمای ــه شــانس بیشــتری ب ــه بقی ــک از ســطوح فیبوناچــی نســبت ب کــدام ی

دارد بــه صــورت همزمــان از چنــد ابــزار فیبوناچــی بــر روی رونــد اســتفاده میکنیــم کــه بــه ایــن کار 

همپوشــانی فیبوناچــی گفتــه میشــود. لــذا هــر ســطحی از فیبوناچــی کــه بــا ســایر ســطوح همپوشــانی 

داشــت بــرای مــا مهــم تــر اســت

همانطــور کــه در چــارت طــال مشــاهده میکنیــد بــا اســتفاده از ترکیــب دو ابــزار فیبوناچــی اکستنشــن 

و فیبوناچــی پروژکشــن توانســته ایــم مقاومــت قــوی تــر را در چــارت شناســایی کنیــم کــه در ایــن چــارت 

ــرار  ــوی ۱۰۰ درصــد اکستنشــن همپوشــانی دارد و روی هــم ق ــا فیب ــوی ۱۶۱,۸ درصــد پروژکشــن ب فیب

گرفتــه اســت کــه نشــان دهنــده قــدرت بیشــتر در ایــن ناحیــه اســت.

 



۴7



۴۸

Fibonacci Expansion (EXP( فیبوناچی انبساطی

فیبوناچــی اکسپنشــن شــباهت بســیار زیــادی بــه فیبوناچــی پروجکشــن دارد و ادامــه یــک رونــد نزولــی 

یــا صعــودی را تــا نقطــه پایانــش محاســبه مــی کنــد. تنهــا تفــاوت آن بــا فیبوناچــی پروجکشــن اســتفاده از 

دو نقطــه بــه جــای ســه نقطــه اســت. 

شیوه رسم این ابزار:

 B ــا ــاط A ت ــای ۶۱/۸- ۱۰۰- ۱۶۱/۸ و ۲۶۱ نق ــن درصده ــی پروجکش ــی فیبوناچ ــد نزول ــک رون در ی

را از نقطــه آغازیــن C مــورد محاســبه قــرار مــی دادیــم امــا بــرای رســم فیبوناچــی اکسپنشــن تنهــا بــه 

درصدهــای نقــاط A تــا B نیــاز داریــم و بــا اســتفاده از درصدهایــی کــه بــرای فیبوناچــی اکستنشــن ذکــر 

ــه درصدهــای  ۱۶۱/۸%- ۲۶۱/۸%- ۴۲۳/۶% از  ــازار نســبت ب ــم ب ــل انتظــار داری ــم در صفحــات قب کردی

نقطــه آغازیــن حرکــت داشــته باشــد. 

از همیــن رو فیبوناچــی اکسپنشــن را تلفیقــی از فیبوناچــی اکستنشــن و فیبوناچــی پروجکشــن می داننــد. برای 

رســم فیبوناچــی اکسپنشــن ابــزار خاصــی در متاتریــدر تعریف نشــده اســت اما میتــوان بــا اســتفاده از فیبوناچی 

ریتریســمنت درصدهــای بیــش از ۱۰۰ را از  مــوج اولیــه، نقــاط بازگشــت فیبوناچی اکسپنشــن را بدســت آورد.


