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Abstract  
Using mathematical and geometrical laws of nature in landscape and green spaces design, is one of the favorable  

options to create beautiful landscapes visually and in line with nature. Golden Ratio and the Fibonacci sequence,  have 

been known from thousands of years and has been used in various designs by humans. Applying these ratio and 

sequence in landscape design and green space by engineers and experts of the field, had been not so considerable. 

Therefore, in this paper , methods and how to use the golden ratio, golden rectangle and spiral and the Fibonacci 

sequence in landscape design and green spaces studied and described. The frequency of this mathematical relation in 

various aspects of nature and the universe and also the conscious and sometimes unconscious familiarity of human with 

this ratio, shows that The practical use of the golden ratio and Fibonacci sequence in Landscape and green space of 

human life, need for further study and  reflection. 
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 ضای سبز منظر و ف  نسبت طالیی در طراحی
 

 نزهرا كریميا

 (zkarimian@um.ac.ir، پست الكترونيک )استاديار پژوهشكده علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد

 
 

 
 

 چكيده 
هاي مطلوب در ايجاد مناظر بصري زيبا و ، يكي از گزينهاستفاده از قوانين و روابط رياضي و هندسي حاكم بر طبيعت در طراحي مناظر و فضاهاي سبز

گرفته هاي مختلف مورد استفاده بشر قرار ميو در طراحي شده دنباله فيبونانچي از هزاران سال پيش شناختهبا طبيعت است. نسبت طاليي و  همسو

قاله از اين رو در م است. كاربرد اين نسبت و دنباله در طراحي منظر و فضاي سبز چندان مورد توجه و نظر مهندسان و كارشنان اين حوزه نبوده است،

مستطيل و مارپيچ طاليي و همچنين دنباله فيبونانچي در طراحي منظر و فضاي سبز بررسي و  ها و چگونگي استفاده از نسبت طاليي،روش حاضر،

 سبت،ن اين هاي مختلف طبيعت و هستي و همچنين آشنايي ناخوداگاه و گاه خودآگاه بشر  بافراواني اين رابطه رياضي در جنبه تشريح شده است.

      از نسبت طاليي و دنباله فيبونانچي در منظر و فضاي سبز پيرامون زندگي انسان نياز به مطالعات و تامل بيشتري دارد.   كاربردي دهد، استفادهنشان مي

       

 هندسه طبيعت نسب طاليي، فضاي سبز، منظر، كليدی: های واژه      
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 مقدمه  

 طالیینسبت 

هیايي بیراي يیک    نسبت طاليي، ثابت طاليي، بخش طاليي، ميانگين طاليي، نسبت فيبونانچي، نسبت الهي و غيره، همگیي نیام  

خورد. جوهانس كپلر رياضيدان بزرگ آلمیاني معتقید   نسبت مرموزو يک ثابت رياضي هستند كه در طبيعت و رياضيات به چشم مي

(. اقليیدو  رياضیيدان يونیاني و پیدر     Huntley, 1970, 62) باشندرث و نسبت طاليي ميبود، دو گنج بزرگ هندسه، قضيه فيثاغو

 هندسه، اولين تعريف در مورد نسبت طاليي را بدون دادن نام يا عنواني به آن ارائه كرد. 

بیه    (A) شود به طوري كه نسبت طول بخش بزرگ تیر ( حاصل ميB و Aنسبت طاليي از تقسيم يک پاره خط به دو قسمت )

خواهید   6180339887/1(، برابر باشد. اين نسبت برابر بیا  A( به بخش بزرگ تر )Bطول كل پاره خط، با طول بخش كوچک تر )

 (.1( به آن اختصاص يافته است )شكل PHI)  φبود، بنابراين نسبت طاليي يک عدد )ثابت( گنگ است كه عالمت يوناني 

 

 

 
 

 

 
 سمت یا مقطع طالیی تقسيم شده است.به ق Bدر نقطه  ACپاره خط  .1شكل 

 

 

( الگیوي جیالبي از   Fibonacciدر قرن سيزدهم ميالدي، يک رياضيدان ايتاليايي به نام لئوناردو دا پيزا مشهور بیه فيبونیانچي )  

دو عدد قبلي خود  كه در اين دنباله، هر عدد با مجموع، ... را بيان كرد، به طوري55، 34، 21، 13، 8، 5، 3، 2، 1، 1اعداد با توالي 

آيید  به دست مي 6/1از تقسيم هر عدد بر عدد قبل از خود، عدد  برابر است. از طرفي در اين دنباله هر چه به سمت جلو پيش رويم،

 يیا همیان عیدد طاليیي خواهید شید       6180339887/1تر شده و برابر با عیدد فیي    كه اين  نسبت در ادامه توالي دقيقبه طوري

(Akhtaruzzaman and Shafie, 2011, 2.) 

 

 نسبت طالیی در طبيعت

نسبت طاليي اولين بار در طبيعت و گياهان مشاهده شد. اشكال فراواني در طبيعت، از يک ثابت خاص رياضیي، نسیبت طاليیي    

ت را يیک  اند. نسبت طاليي بارها و بارها در طبيعت تكرار شده است، به همين دليل گذشتگان اين نسیب يا بخش طاليي شكل يافته

 ,Reka Kata, 2012اند )نسبت مقد  و الهي دانسته  و آن را گواه حضور خداوند در زمين و هستي و نشانه خلقت در نظر گرفته

هاي فراواني از نسبت طاليي در آن وجیود دارد، بیراي مثیال در نسیبت طیول دو      بدن انسان است كه نمونه (. يكي از اين موارد،73

ول انگشت مياني در برابر انگشت كوچک، طول صورت به عرض آن و طول دهان به عرض بينیي. همچنیين   بخش اول انگشتان يا ط

 1ها، مدار بيضوي سيارات به دور خورشيد، حركیت سیيكلي ابرهیا، میارپيچ دي ان اي، فيلوتاكسیي     در چرخش كهكشاني در آسمان

(. دنباله Page et al., 2010, 74-76خورد )اليي به چشم ميها، نسبت طها يا بذور بر روي يک گياه( و آرايش گلبرگ)آرايش برگ

گلبرگ(، آالله، رز وحشیي و   3ها )هاي ليليوم و زنبقهاي مختلف گياهي مانند برخي گونههاي گونهفيبونانچي نيز در تعداد گلبرگ

. قابل مشاهده اسیت. آرايیش بیذور بیر     و .. 8، 13، 21هاي گياهي هاي برخي ديگر از گونهگلبرگ( و تعداد گلبرگ 5زبان پس قفا )

                                                 
1 . Phyllotaxy 
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هیاي  میارپيچ در جهیت عقربیه     34روي طبق گل آفتابگردان نيز نمونه بارزي ديگري از نسبت طاليي در طبيعت اسیت كیه داراي   

شیود كیه خیود تاييیدي بیر تیوالي       باشد، اين آرايش در گياه دارويي سرخارگل نيیز ديیده میي   مارپيچ بر خالف آن مي 21ساعت و 

برقیراري نسیبت    دهید، (. تحقيقیات نشیان میي   2( )شكل Akhtaruzzaman and Shafie, 2011, 8نچي در طبيعت است )فيبونا

تر به سوي زيبايي و معنويت طاليي در طبيعت و هستي، هارموني، زيبايي و تعادل را با خود به همراه داشته و دري از ادراكي عميق

 د گشود.در جهان حقيقي و كائنات به روي انسان خواه

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های ساعت، توالی فيبونانچی(مارپيچ در جهت و خالف جهت عقربه 34و  55در گياه سرخارگل ) به ترتيب  طالیی . مارپيچ2شكل

 

 نسبت طالیی در معماری  

ر، بیا  برقرار است كه نسبت بخش بزرگتیر بیه كیوچكت    زماني نسبت طالييو  استدر معماري دو كميت در نسبت طاليي مطرح 

شود كه خیود  نسبت طاليي بويژه در معماري، اغلب به شكل يک مستطيل در نظر گرفته مي .نسبت كل به بخش بزرگتر برابر باشد

تواند ادامه داشیته  نهايت و به طور كامل از هر دو طرف، مياز يک مربع و يک مستطيل ديگر تشكيل شده است، يک توالي كه تا بي

اي با نیام چشیم   بصري ويژه هاي خاصي وجود دارد كه جذابيت(. درون اين مستطيل، جايگاهCharles Painton, 2011, 12باشد )

 (.   3شوند. )شكل هاي طاليي ايجاد ميها در محل تقاطع قطور مستطيل. اين چشمدهندتشكيل ميرا  (چشم خدا )مستطيل

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 پيچ طالییدر مار )چشم خدا( . مستطيل طالیی و چشم مستطيل3شكل 
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ها بودند، براي مثیال ادعیا شیده    احتماال اولين كساني كه از نسبت طاليي در معماري، بويژه ساخت معابد استفاده كردند يوناني

است كه معبد پارتنون در آتن با استفاده از نسبت طاليي، طراحي و ساخته شده اسیت. ايین ادعیا در میورد اهیرام مصیر و بناهیاي        

ورت گرفته است. استفاده از نسبت طاليي در بناهاي مذهبي به دليل تكرار و وفور آن در طبيعت و به عنیوان  تاريخي ديگري نيز ص

گرفته است. بعدها در دوره رنسانس اسیتفاده از نسیبت طاليیي در هنیر، موسیيقي،      اي از خدواند مورد استفاده قرار مينماد و نشانه

هه، مدير دانشكده معماري در موسسه تكنولوژي ايالت ايلينويز، كه بخاطر معمیاري  معماري و منظرسازي رونق يافت. ميس وندر رو

اي و فوالدي مشهور است در محوطه اين موسسه، كل نماهاي ساختماني را با كمک نسبتي از هاي شيشهخراشبه يادماندني آسمان

يل طاليي به طور كامل به پنج زير ستون قسمت طراحي كرد. اين ساختمان با استفاده از مستط 618/1به  1بخش يا برش طاليي،

. همچنين طبقه همكف كیا   (Elam, 2001, 20 and 78) شوندها در يک الگو تكرار مياي كه مستطيلتقسيم شده است، به گونه

 ,Akhtaruzzaman and Shafie, 2011ميالدي( بر اسا  برش يا بخش طاليي طراحیي شیده اسیت )    1923بارلو در آرژانتين )

17.) 

 

 نسبت طالیی در طراحی منظر و فضای سبز

پردازنید.  واژه طراحي همواره با علم رياضيات و هندسه همراه بوده است. رياضیيات و هندسیه بیه مطالعیه اشیكال و اعیداد میي       

موارد ذكیر شیده   مند ها و از جنبه علمي، مطالعه قائدهها و هارمونيها، طراحيها، ترتيبهمچنين رياضي از جنبه هنري، خلق ريتم

هاي هنرمندانه است. بنابراين رياضيات از يک طرف به مطالعه كيفي ساختارهاي زيبايي پرداخته و از طرف ديگر خالق اشكال و فرم

(. اگرچه تاكنون تعاريف مختلفي براي زيبايي در منظر و طبيعیت ارائیه    (Sinclair and Higginson, 2006, 140باشدزيبايي مي

هاي بصري و هنري منظر با توجه به مفاهيم كثرت و تنوع، توان گفت در اين نوع زيباشناسي به جنبهبه طور كلي ميشده است اما 

گیذاري جهیان   شناسي، بیه تیاثير  (. قدرت زيباييHalprin, 1966شود )گرايي، نظم ذاتي در شكل، تركيب و رنگ توجه ميطبيعت

امر توسط طراحان و روانشناسان مورد تاييید قیرار گرفتیه اسیت. قائیدتا هیر چیه        اطراف ما در چگونگي درک ما مربوط است و اين 

هاي انساني بر اسا  قوانين و اصیول مسیتخرا از طبيعیت و هسیتي باشید، بیا روح و روان و       طراحي منظر و فضاي سبز در محيط

 همچنين جسم انساني، همخواني بيشتري خواهد داشت.

سازي( است و هندسه فركتال در مسیتطيل طاليیي بیه    اراي خواص فركتال )خودمشابهدهد نسبت طاليي دمطالعات نشان مي 

شود.  فركتال، ساختاري هندسي، متشكل از اجزايي است كه با بزرگ كردن هر جزء با مقيا  معين، ساختار اوليیه  وضوح ديده مي

شیوند. تحقيقیات   در طبيعت به وفور يافت مي ساختارهاي فركتال .كه، هر جزء با كلش همانند است به دست خواهد آمد به طوري

كیه بیراي مشیاهده تصیاوير     اخير نشان داده است سيستم ادراكي بشر براي پردازش الگوهاي فركتالي تكامل يافته است بیه طیوري  

يیي  بنیابراين بیا پیذيرش ايین مسیاله كیه نسیبت طال        (،Perry, 2012, 167فركتالي، نوعي ترجيح ادراكي در انسیان وجیود دارد )  

 اثرات مثبت تصاوير فركتالي بر ادراک انسان در مورد نسبت طاليي نيز صادق خواهد بود.         هاي فركتالي دارد،ويژگي

( نشان داد تمام ساختار اين باغ بر اسا  يک فرم فضايي مشابه 2005در باغ معبد رويان جي در ژاپن، تحقيقات تاندر و ليونز )

توان گفت اين الگوي فركتال تصادفي نبوده و طراحان باسیتاني ايین باغیات پيچيیده و     كه ميريهاي يک درخت است. به طوشاخه

 مينيماليستي، احتماال داراي يک دانش شهودي از الگوي طبيعت بوده اند. 

ت. براي استفاده از روابط رياضي و هندسي از ديرباز در طراحي اماكن، شهرها و باغات مختلف در سرتاسر دنيا رايج بوده اس 

هاي مثال در ايران، شهر اكباتان در قرن ششم پيش از ميالد به شكل دايره كامل طراحي شده بود و معموال در اين دوره از طراحي

 (. همچنين در طراحي باغ پاسارگاد و باغNejad Ebrahimi, Aliabadi, 2015, 221شده است )هندسي متقارن استفاده مي

 (.Naima, 2006, 27باشد )سلطنتي، از يک شبكه هندسي در طراحي باغ استفاده شده است كه خود منشا ظهور چهارباغ مي
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 (2های وحشی بریتانيا )( و مركز ملی گل1تكنيک كاليفرنيا ). مارپيچ طالیی در طراحی محوطه دانشكده مهندسی دانشگاه پلی4شكل 

 

توان پذيرفت كیه طبيعیت، دنبالیه    كه در زمينه كاربرد نسبت طاليي در طبيعت شده است مي با توجه به مشاهدات و مطالعاتي

برداري كرده است. از آنجايي كه منظر بخشي از طبيعت اسیت، منطقیي اسیت كیه اثیر قیوانين       فيبونانسي و نسبت طاليي را نسخه

تقارن انعكا  يافته در منظر و فضاي سبز میورد بررسیي    نسبت طاليي و دنباله فيبونانسي را در هارموني زيباشناختي تقارن يا عدم

 قرار داد.    

هیا مثیل نسیبت    نسبت طاليي با سیاير نسیبت   الگو و طرح، اي به منظور بررسي ترجيحات زيباشناسي افراد در رنگ،در مطالعه

يج ايین تحقيیق نشیان داد نسیبت     هاي گرافيكي مربوط به چاپ و نشر مقايسه شدند. نتاهاي تصادفي در طراحيو نسبت 1:1،1:3

 Aramisمطلوبيت بيشتري از نظر شركت كنندگان داشیته اسیت )  ها، طاليي )صرفا در متن و كانتكست( در مقايسه با ساير نسبت

Gary, 2004, 1.) 

يد بتیوان  استفاده آگاهانه از نسبت طاليي و دنباله فيبونانسي در طراحي منظر و فضاهاي سبز، امر چندان رايجیي نيسیت و شیا   

تیوان از طراحیي محوطیه دانشیكده     هاي فضاي سبز برشمرد. بیراي نمونیه میي   هاي اندكي از اين كاربرد هندسي را در طراحينمونه

اند صورت مارپيچ طاليي طراحي شدههاي وحشي در ليورپول انگلستان كه بهتكنيک كاليفرنيا و مركز ملي گلمهندسي دانشگاه پلي

انید در  طراحیي و يیا تیزيين شیده    هاي مختلف كه با نسبت طاليي و بويژه مارپيچ طاليي چه استفاده از المان (. اگر4نام برد )شكل 

 خورد.  برخي موارد به چشم مي

طراحي با نام ليندسي نپ در تحقيقي به مطالعه طراحي باغات زيبا و خوشايند پرداخت و داليل اين موفقيت را به ابعاد طبيعیي  

نسبت طاليي و دنباله فيبونانسي مربوط دانست. شكل مستطيلي باغات مورد مطالعه او، الگويي از مستطيل طاليي محل، استفاده از 

هیا كیه مطیابق نسیبت طاليیي بیود در طیول        اي، گياهان را بر اسا  ارتفاع آنبودند. او همچنين در مستطيل طاليي طراحي شده

بنیدي شیده   گیروه  5و 3، 2مطالعاتي بر اسا  دنباله فيبونانسیي بیه صیورت    يكديگر قرار داد. مسير سنگفرش پيرامون اين محوطه 

  بودند.

 

 چگونگی استفاده از نسبت طالیی در طراحی منظر و فضای سبز

تیوان از میوارد   باغات، ميادين و غيره با استفاده از نسبت و عدد طاليي مي ها،ر طراحي منظر و فضاهاي سبز نظير پارکبه منظو

 زير استفاده كرد:

 استفاده از مستطيل طاليي -
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 طاليي استفاده از مارپيچ -

 استفاده از دنباله فيبونانچي -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 در آن )الف( و ایجاد مارپيچ طالیی )ب( "چشم مستطيل"نقطه  .  نحوه ترسيم مستطيل طالیی و ایجاد5شكل 

 

مواردي كه نياز به طرح مستطيلي شكل و اشكال هندسي با الگیوي اوليیه مسیتطيل اسیت     هاي منظر و فضاي سبز، در طراحي

ه نسیبت طیول بیه    توان در طراحي پايه اين مستطيل از نسبت طاليي استفاه كرد، به اين ترتيب كه مستطيلي طراحیي كیرد كی   مي

)عدد طاليي( باشد. مستطيلي كه با اين نسبت طراحي شود معموال از هارموني و زيبايي بيشتري برخوردار  618/1عرض آن برابر با 

 خواهد بود.

توان با تكرار طراحي اين مستطيل در درون خودش )هندسه فركتال( نقطه چشم مستطيل كه پيش از اين بیه آن  همچنين مي

تیوان  به اين ترتيب كه میي  تواند جايگاه خاصي در طراحي منظر و فضاي سبز داشته باشد،ا به دست آورد. اين نقطه، مياشاره شد ر

 (. 5تركيب و رنگ ويژه در اين نقطه استفاده كرد )شكل  هاي گياهي خاص با شكل،ها و گونهاز المان

تیوان در پيرامیون و   تطيل به وضوح قابل تشیخي  باشید میي   الزم باشد شكل مس چنانچه در طراحي مورد نظر در فضاي سبز،

 اي جانمايي كرد كه اين هدف تامين شود.هاي گياهي را به گونههمچنين مرزهاي داخلي يا فضاي درون آن، طراحي كاشت گونه

نانچه از گوشه هیر  پس از ترسيم مستطيل طاليي )در باال ذكر شد(، چبراي ايجاد مارپيچ طاليي در طراحي منظر و فضاي سبز، 

مارپيچ يا اسپيرال طاليي به دست خواهد آمید )مشیابه ايین میارپيچ بیا       مربع، يک كمان به شعاعي برابر با ضلع آن مربع رسم شود،

 هیا، اي در طراحیي پیارک  قطعیا جايگیاه ويیژه   باشد(كه به دليل انحناي بسيار زيباي آن، استفاده از مثلث طاليي نيز قابل ترسيم مي

(. چشم مستطيل يا چشم خدا در انتهاي اين مارپيچ نيیز قیرار دارد. اسیتفاده     5ت و ديگر انواع فضاي سبز خواهد داشت )شكل باغا

امیروز بیا    هاي متنوع و همسو با هندسه طبيعیت خواهید شید.   خالقانه از اين مستطيل و مارپيچ طاليي منجر به ايجاد و خلق طرح

تیوان بیا اسیتفاده از نسیبت     به راحتي میي  مكس و غيره،ديترمعماري و فضاي سبز نظير اتوكد،  افزارهاي طراحي دراستفاده از نرم

 ها و تركيبات بديع و زيبا پرداخت و تحولي در زمينه طراحي منظر و فضاي سبز ايجاد كرد.طرح طاليي به خلق اشكال،

تیوان  ي است، با كمک اعداد موجود در دنباله فيبونانچي، میي يكي ديگر از موارد استفاده از اين نسبت مربوط به دنباله فيبونانچ

ها در منظر و فضاي سبز )بويژه طراحي كاشیت( را  ترتيب و توالي كاربرد آن ها و اجزاي مورد استفاده،هاي گياهي، المانتعداد گونه

هیا( بیا   ها )و گیاهي المیان  يدمان اين گونه، چ2:3:5هاي گياهي با نسبت ... :مطابق با اين نسبت تنظيم و طراحي كرد. تركيب گونه

هاي گياهي مختلف )و ساير اجیزاي میورد اسیتفاده در    ( در بكارگيري نسبت گونه618/1دنباله فيبونانچي، استفاده از عدد طاليي )

سیا  ارتفیاع   هاي گيیاهي بیر ا  طراحي( در طراحي كاشت، و همچنين استفاده از توالي فيبونانچي و عدد طاليي براي چيدمان گونه

هاي گيیاهي  هاي منظر و فضاي سبز هستند. براي مثال در طراحي كاشت گونههايي از بكارگيري اين نسبت در طراحيها، نمونهآن



 

 
 

         International Conference on Architecture, Urbanism, Civil Engineering, Art, Environment 

             Future Horizons & Retrospect 

ICAUCAE 2015 
16 Novamber 2015, Tehran, Iran,  Institute of Art and Architecture (SID) 

 

8 

 

هیاي  گونیه  متري،سانتي 240هاي درختي با ارتفاع فرضي توان به ترتيب از سمت عقب به جلوي منظر، از گونهبر اسا  ارتفاع، مي

 60هیاي علفیي )گلیدار و غيیره( بیا ارتفیاع       متري و گونهسانتي 90اي با ارتفاع متري، گياهان بوتهسانتي 150ارتفاع  اي بادرختچه

 .    (6متري در يک الگوي مناسب استفاده كرد )شكل سانتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 بز بر اساس ميانگين ارتفاعهای گياهی در فضای س. استفاده از دنباله فيبونانچی یا طالیی در طراحی كاشت گونه6شكل

 

 گيرینتيجه
به منظور طراحي منظر و فضاي سبز بیه دليیل همخیواني و همسیويي بیا       طبيعتموجود در استفاده از روابط رياضي و هندسه 

انچي كاربرد نسبت طاليیي و دنبالیه فيبونی   طبيعت و هستي و آشنايي ديرينه با روح و روان انساني، مورد اقبال و ترجيح خواهد بود. 

درختیان و   هیا، درختچیه  هیا، گل) هاي گياهي مختلفيدمان گونه، در آرايش و چعالوه بر طراحي اوليه و پايه در منظر و فضاي سبز

 يع، متناسیب و زيبیا از  ها و فضاهاي بید به منظور ايجاد تركيب ها و اجزاي موجود در منظر،ساير المانهمچنين ( و گياهان پوششي

 .      بويژه طي طراحي كاشت قابل توصيه است ،ندازهفرم و ا نظر رنگ،
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