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رويکردهای گوناگونی در عکاسی از چهره وجود دارد. عکس های ساده تجاری، عکس های 
چهره مد، تبليغات ؛ نمونه هـای هنری عکـاسی چهره کـه در آن ها هنرمندان عکـاسی، بيشتر بـه    دنبال 

به تصوير کشيدن شخصيت اشخاص هستند. 
عکاسی از چهره ممکن است در استوديو يا محل زندگی و کـار، از افـراد يا حتی در خيابان 

انجام شود. 
کــه  است  عکـاسی  مطرح  شاخـه هـای  از  يـکـی  نيز  مستند  عکـاسی  مستند :  عکـاسی  ٢ـ 
از  عکاسی  طبيعت،  از  مستند  عکاسی  اجتماعی،  مستند  عکاسی  دارد.  فراوانی  زير   مجموعه های 
حيات وحش، عکاسی خبری ــ مطبوعاتی و مستند نگاری های علمی از جمله زير شاخه های اين شاخه 

از عکاسی هستند. 
در عکاسی مستند اجتماعی عکاسان تالش می کنند با نگاه تيزبين خود جوامع مختلف را بررسی 
و نقاط ضعف و قوت آن ها را به تصوير بکشند. برای موفقيت بيشتر در اين گونه از عکاسی الزم است 

با علوم اجتماعی و جامعه شناسی نيز آشنايی داشته باشيم. 

تصوير ١ــ١ــ عکاسی چهره 
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عکاسی از طبيعت و حيات وحش نيز بسيار جذاب و البته بسيار دشوار است. عکاسانی که در 
اين زمينه فعاليت می کنند بايد بسيار صبور و پرحوصله بوده و تحمل شرايط بسيار سخت آب و هوايی 
را داشته باشند. افزون براين بايد از آگاهی های بسيار عميقی در مورد حيات وحش و طبيعت برخوردار 

باشند. بخش قابل توجهی از اين شاخه از عکاسی در اعماق دريا و اقيانوس ها انجام می شود. 
در شکل های بسيار جدی، اين گونه عکاسی با گروهی از دانشمندان و عکاسان که روی يک 

موضوع کار می کنند انجام می شود. 

تصوير ٢ــ١ــ عکاسی مستند 
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تصوير ٣ــ١ــ عکاسی از حيات وحش
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نيز  آن ها  که  است  مستند  عکاسی  زيرمجموعه های  از  يکی  هم  مطبوعاتی  و  خبری  عکاسی 
تقسيم بندی هايی دارند. مانند عکاسی ورزشی. 

٥

تصوير ٥ــ١ــ عکاسی ورزشی



عرصه های  در  عکاس  خبرنگاران 
جانشين  و  شده  حاضر  اجتماع  گوناگون 
چشم های ما می شوند تا رويدادها را ثبت کرده 
يک  دهند،  قرار  ما  داوری  و  ديد  برابر  در  و 
به  مهمی  اخالقی  مسئوليت  خبرنگار  عکاس 
با  صادقانه،  را  رويدادها  بايد  و  دارد  عهده 
و  تصرف  دخل  هرگونه  بدون  و  امانتداری 

انتقال دهد. 
مستندهای علمی، صنعتی و عمرانی نيز 
شاخه ای از اين گونه عکاسی به شمار می آيند. 
پل  يا  سد  يک  ساختن  هنگام  در  نمونه  برای 
تا  آغاز  از  کار،  پيشرفت  گوناگون  مراحل 
سپس  و  شده  عکاسی  سال  چند  در  و  پايان 

استفاده های گوناگونی از آن خواهد شد. 
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٣ ـ عکاسی معماری : عکاسی معماری 
دربرگيرندٔه  که  است  عکاسی  از  شاخه ای  نيز 
عکاسی از بناهای تاريخی، شهرها و ساختمان های 
نوع  اين  در  اصلی  موضوع  می شود،  امروزی 
تالش  عکاسان  و  است  ساختمان ها  عکاسی 
را  معماری  اثر  يک  جنبه هـای  مهم ترين  می کنند 

به  شکلی زيبا و چشم نواز به تصوير بکشند. 
داخل  از  عکاسی  معماری،  عکاسی  در 

بناها نيز بخشی از کار را دربر می گيرد. 

٧تصوير ٦  ــ١ــ عکاسی معماری



٤ ـ عکاسی مد و تبليغات : ُمد و تبليغات يکی از زمينه های بسيار مهم عکاسی است، تبليغات 
نقش بسيار مهمی در معرفی کاال و خدمات دارد و يکی از ارکان اصلی هر کار تبليغاتی، بدون شک 

يک عکس خوب است. 
عکاسی مد و تبليغات نقش بسيار مهمی در اقتصاد کشورها دارد. 

بااليی  فنی  دانش  از  معموًال  عکاسان  اين  است.  گسترده  بسيار  تبليغاتی  عکاسان  کار  زمينٔه 
برخوردار بوده و ابزارهای پيچيده ای را به کار می گيرند. 

فن  و  هنر  جامعه شناسی،  روانشناسی،  از  سنجيده ای  ترکيب  موفق،  تبليغاتی  عکاسی  يک  کار 
است. 

تصوير ٧ــ١ــ عکاسی تبليغات 
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کاربردهای  برای  تئاتر،  و  سينما  کارگردانان  و  تهيه کنندگان   : تئاتر  و  سينما  عکاسی  :  ـ  تئاتر  و  سينما  عکاسی   ٥  ـ 
اين  در  عکاسان  از  گروهی  هستند،  نمايش  اجرای  هنگام  و  پشت صحنه  عکس های  نيازمند  گوناگون 

زمينه ها فعاليت می کنند. 
عکاسان سينما افزون بر ثبت رويدادهای پشت صحنه فيلم و گريم هنرپيشه ها، صحنه های ناب 

يک فيلم را نيز به تصوير می کشند. 
ثبت  را  نمايش  و  داستان  اوج  نقطه های  تا  می کنند  تالش  کارها  اين  بر  افزون  نيز  تئاتر  عکاسان 

کنند. 
٦  ـ عکاسی نجومی : عکاسی نجومی، يکی از شاخه های تخصصی عکاسی است و موضوع 

آن، آسمان، ستاره ها و کهکشان ها است. 
اين گونه عکاسی دارای پيچيدگی های فنی خاصی است و به ابزار دقيق و گران قيمت نياز دارد. 
عکاسانی که می خواهند در اين زمينه فعاليت کنند بايد آگاهی های زيادی در مورد نجوم داشته باشند. 

است  ممکن  علمی،  کاربردهای  بر  افزون  عکاسی  از  شاخه  اين  در  شده  توليد  عکس های 
کاربردهای تزيينی هم داشته باشند. 

به جز اين شاخه های متنوع ديگری در عکاسی وجود دارد که از آن جمله می توان به عکاسی 
علمی، عکاسی پزشکی، عکاسی آزمايشگاهی و … اشاره کرد. 

تصوير ٨ ــ١ــ عکاسی نجومی
٩
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٧ـ عکاسی به عنوان هنر : عکاسی می تواند به جز زمينه هايی که اشاره شد، به عنوان يک 
طبيعت، چهره افراد، مکان ها و حتی  شهرها،  عکاس،  هنرمندان  وسيلٔه بيان هنری به کار گرفته شود. 
قالب  در  محيط  و  زمانه  از  را  خود  دريافت های  و  انديشه  و  می دهند  قرار  کار  دستمايه  را  خودشان 
عکس ارائه می کنند. شايد بتوان گفت عکاسی هنری متنوع ترين شکل عکاسی است، که همگام با ديگر 

رشته های هنری رشد کرده و به طور مستمر در حال دگرگونی است. 

تاريخچه عکاسی در جهان و ايران
عکاسی يکی از مواهبی است که نور به ما هديه داده است، نور ماده خام عکاسی است. عکاسی 
پی آمد پديده ای است که بيش از دو هزار سال پيش ديده شد و ذهن متفکران را به خود مشغول کرد، 

ـ۱) «اتاقک تاريک»١. (تصوير ۹ـ 
متفکران قديم يونان دريافته بودند که اگر در يک اتاق تاريک روزنه ای بر روی يکی از ديوارها 

ايجاد کنند، تصوير دنيای بيرون بر روی ديوار مقابل روزنه نقش می بندد.
ممالک  در  علوم  شکوفايی  دوران  در  کردند،  کار  پديده  اين  روی  زيادی  عده  تاريخ  طول  در 

اسالمی ستاره شناسی به نام ابن هيثم نيز  تحقيقات فراوانی بر روی اين پديده انجام داد.
آمد.  دست  به  دقيق تری  تصاوير  روزنــه،  اين  مقابل  در  عدسی  نصب  با  شانزدهم  قرن  در   
(تصاوير ۱۰ــ ١تا ۱۴ــ١) بعدها ساختن جعبه های مجهز به عدسی رواج يافت و به صورت يکی از 

ابزارهای نقاشی درآمد و هرجا که به پرسپکتيو دقيق نياز بود از آن استفاده می شد. 

Camera Obscura ــ١

تصوير۱۰ــ١تصوير ٩ــ١
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تصوير۱۱ــ١

تصوير۱۲ــ١

تصوير۱۳ــ١

تصوير ١٤ــ١ــ ژوزف نيسفورنيئپس
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اوايل قرن نوزدهم پس از انقالب صنعتی، شماری از دانشمندان و صنعت گران ، اغلب بدون اين 
که از کار يکديگر خبر داشته باشند، به دنبال ثبت تصاوير به وسيلٔه اتاقک تاريک بودند. 

«  ژوزف  نيسفورنيئپس » يکی از اين افراد بود، او توانست در سال ١٨٢٦ اولين عکس تاريخ 
عکاسی را ثبت کند. نيئپس با حساس کردن يک صفحه و قرار دادن آن درون اتاقک تاريک توانست 
نيازمند  عکس  اين  تهيه  که  بود  کم  آن قدر  صفحه  اين  حساسيت  کند.  عکاسی  را  اتاقش  مقابل  منظره 

٨  ساعت نوردهی بود. او نام اين روش را «  هليوگرافی » يا نقاشی با نور ناميد. 
شخص ديگر به نام « لوئی  داگر » که طراح و سازنده صفحه های نمايش بود، نيز موفق شد در سال 
١٨٣٩ با روشی پيچيده تر تصاوير بسيار زيبا و دقيق تهيه کند.(تصاوير ١٥ــ١ و١٦ــ١) داگر روش خود 
را « داگرئوتيپ١ » نام نهاد. (تصوير ١٧ــ١) تصاوير داگرئوتيپ روی صفحات نقره ای صيقل خورده 
که با بخار ُيد حساس نموده بود ثبت می شدند و به خاطر همين مثل اين که روی آينه عکاسی شده باشند 

به نظر می رسيدند. 
روشی  يافتن  دنبال  به  نيز  انگليسی  ثروتمند  دانشمند  تالبوت »  فاکس  «  ويليام  سال ها  همين  در 
اتاقک  درون  آن  دادن  قرار  و  کاغذ  يک  کردن  حساس  با  او  ١٨ــ١)  بود.(تصوير  تصوير  ثبت  برای 
تاريک عکـاسی کرد و پس از طی مراحل شيميايی خاص موفق شد تصويری منفی از موضوع تهيه 

تصوير ١٥ــ١ 

Daguerreotype ــ۱
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کند. (تصوير ١٩ــ١) منظور از تصوير منفی عکسی بود که قسمت های سياه موضوع در آن سفيد و 
بخش های سفيد آن سياه ديده می شدند، تالبوت يک بار ديگر از اين تصاوير منفی عکس می گرفت و اين 
بار عکس نهايی مشابه موضوع ديده می شد.(تصوير٢٠ــ١) روش تالبوت بعدها پايه و اساس عکاسی 

قرار گرفت. او روش خود را «کالوتيپ  »۱ نام نهاد. 
Callotype ــ۱

تصوير ١۶ــ١ 

تصوير ١۸ــ١ تصوير ١۷ــ١ 
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به جز اين افراد کسان ديگری نيز هرکدام با روش های 
خاص خود توانستند عکس تهيه کنند اما به داليل گوناگون 

اين روش ها باقی نماندند. 
عکاسی   روزبه روز  پيشرفت  می کرد   و  کاربردهای 
جديد بـرای آن پيدا مـی شد،چهره نگـاری،(تصوير٢١ــ١)،
مستندسازی  (تصوير٢٢ــ١)،منظره نگاری    ( تصوير  ٢٣ــ١)

رايج تـرين  جـمـلـه  از  معماری   (تصوير٢٤ــ١)  عکـاسی  و 
کاربردهای عکس در آن زمان بودند.

تصوير ١٩ــ١

تصوير ۲۰ــ١

تصوير ٢١ــ١
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تصوير ٢٢ــ١

تصوير ٢٣ــ١

 با اين که لوازم عکاسی بزرگ و سنگين و حمل و نقل آن بسيار مشکل تصوير(٢٥ــ١) بود، اما 
بودند کسانی که با همان وسايل حتی در جبهه های جنگ حاضر شده و عکس تهيه می کردند. تصوير 
(٢٦ــ١)گروهی نيز با سفر به دورترين نقاط جهان و تحمل سختی های فراوان عکس های بسياری از 

ديدنی های جهان تهيه کردند.(تصوير ٢٧ــ١) 
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تصوير ٢٤ــ١

تصوير ٢۵ــ١
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تصوير ٢۶ــ١

تصوير ٢۷ــ١
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در سال ١٨٨٨ اولين فيلم قابل انعطاف عکاسی به همراه دوربين کوچکی که استفاده از آن برای همٔه 
مردم امکان پذير بود به بازار آمد.(تصوير ٢۸ــ١) شعار کارخانه سازنده اين بود «  شما فقط دکمه را فشار 
دهيد بقيه کارها با ما  » حاال ديگر مردم می توانستند خودشان عکاسی کنند و دوربين را به کارخانه بفرستند و 

عکس های چاپ شده به همراه دوربين و يک حلقه فيلم جديد در داخل آن بازپس فرستاده می شد. 

تصوير ٢۸ــ١

قرن بيستم دوران شکوفايی عکاسی در زمينه های فنی و هنری بود، ظهور هنرمندان عکاس با 
بينش ها و نظريه های گوناگون در زمينه عکس باعث شد تا اندک اندک عکاسی راه خود را پيدا کرده و 

صاحب قانون مندی ها و تعاريف زيبايی شناسی مستقل شود. 
و  به پاکرده  تصوير  عرصه  در  انقالبی  ديجيتال  عکاسی  که  است  دهه  دو  به  نزديک  اکنون 
موافقان و مخالفان خود را دارد. به گمان بعضی، ساده شدن روند تهيه عکس، باعث توليد انبوهی از 

عکس های بی ارزش شده است. 
اما عکاسی در ايران نيز سابقه ای بسيار طوالنی دارد. عکاسی در سال ١٨٤٢ يعنی به فاصله 
کمتر از سه سال پس از اختراع آن در اروپا وارد دربار محمدشاه قاجار شد. ناصرالدين شاه و برخی 
برخی  آموزش  و  ايران  به  اروپايی  عکاسان  از  شماری  ورود  می کردند.  عکاسی  قاجار  شاهزادگان  از 
عکاسان ايرانی سبب پيشرفت عکاسی ايران شد. بعضی از شاهزادگان قاجار هم برای آموزش عکاسی 
به اروپا رفتند. اين عوامل موجب شد که تعداد زيادی عکس از آن دوران به يادگار بماند که شماری از 
آن ها بسيار باارزشند. امروزه ده ها هزار قطعه از اين عکس ها در موزه کاخ گلستان و بايگانی های ديگر 



١٩

مربوط به دوران قاجار نگهداری می شود. اين تصاوير، اسناد باارزشی هستند که گوشه هايی از زندگی 
مردم کشورمان را در آن دوران به نمايش می گذارند. نوع پوشش، ساختمان ها، آيين های ملی و مذهبی 
و رويدادهای اجتماعی از جمله موضوعات اين عکس ها هستند که می توان آن را تاريخ مصّور ناميد. 

تصوير ٢٩ــ١ــ اولين عکس تاريخ که در سال ١٨٢٦ توسط ژوزف نيسفورنييپس گرفته شد. 

تصوير ٣٠ــ١ــ تعزيه خوانی در تکيۀ دولت، سنۀ ١٣٠٧ قمری، عکاس ميرزا ابراهيم عکاسباشی
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تأثير  بياوريد، سپس در مورد دليل  كالس  به  عكس  خود 10  انتخاب  1  ــ با 

عكس های انتخابی خود، توضيح دهيد. 

2 ــ با كمك هنرآموز خود، عكس های انتخابی خود را در كالس طبقه بندی 

كنيد. به نظرتان طبقه بندی عكس ها بهتر است برچه اساسی اجنام گيرد؟ 

و  سياه  عكاسی  (به ويژه  جهان  عكاسی  تاريخ  عكس های  بهترين  از  3  ــ 

نظر  از  را  آن ها  و  كرده  انتخاب  را  عكس  چند  هنرآموِزخود،  راهنمايی  با  سفيد) 

كاربرد عكس، موضوع، تركيب بندی، زاويه ديد، دوره و تاريخ عكاسی و … مورد 

بررسی قرار دهيد. 

4  ــ در زمينه و موضوعات اجتماعی، مستند، ورزشی، علمی و … چند عكس 

به كالس آورده و درباره آن با هنرجويان ديگر گفتگو كنيد. 

كاربردهای  از  يكی  برای  گروه  هر  در  و  شويد  تقسيم  گروه  چند  به  5  ــ 

عكاسی، عكس تهيه كنيد: 

   مثال:   گروه 1 ــ عكس های معماری

                   گروه 2 ــ عكس های فيلم ورزشی

                   گروه 3 ــ عكس های اجتماعی و خبری

 برای تهيه عكس ها می توانيد از اينترنت استفاده كنيد. جستجوهای خود 

را در كالس به اشتراك بگذاريد. 

6 ــ به كمك اينترنت 10 عكس برگزيدۀ سال را ببينيد و دربارۀ تأثير آن ها 

بر خود در كالس گفت و  گو كنيد. 

ارزشيابی 



٢١

هدف های رفتاری : پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار میهدف های رفتاری : پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود : رود : 
ـ طبقه بندی دوربين ها را بشناسد. ـ طبقه بندی دوربين ها را بشناسد. 

ـ قسمت های اصلی يک دوربين عکاسی را شرح دهد. ـ قسمت های اصلی يک دوربين عکاسی را شرح دهد. 
ـ انواع لنزها را بشناسد. ـ انواع لنزها را بشناسد. 

ـ کاربرد ديافراگم و شاتر را بداند. ـ کاربرد ديافراگم و شاتر را بداند. 
ـ نورسنجی صحيح انجام دهد. ـ نورسنجی صحيح انجام دهد. 

ـ تنظيم فاصله يا واضح سازی را انجام دهد. ـ تنظيم فاصله يا واضح سازی را انجام دهد. 
ـ با توجه به آموخته های اين فصل عکسبرداری کند.ـ با توجه به آموخته های اين فصل عکسبرداری کند. 

طبقه بندی دوربين های عکاسی
حرفه ای  افراد  از  يک  هيچ  حتی  که  برخوردارند  تنوعی  چنان  از  عکاسی  دوربين های  امروزه 
نمی توانند ادعا کنند که همه آن ها را ديده و يا دانش استفاده از آن را دارند، دليل آن هم شايد اين باشد 
که عکاسی جزء جدايی ناپذير زندگی ماست و در کليه زمينه های آن ايفای نقش می کند. بشر با دوربين های 
گوناگون از دورترين نقاط کهکشان تا اعماق اقيانوس ها عکس تهيه کرده است. اين تنوع کاربردهای 
در  دوربين ها  اين  همه  تفاوت ها  اين  وجود  با  اما  هست،  نيز  دوربين ها  ساختمان  تنوع  نيازمند  عکس، 

قسمت های اصلی مشترکند. (تصاوير١ــ٢  تا    ٦ــ٢)

۲فصل
ساختمان دوربين های عکاسی
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تصوير ١ــ٢ــ دوربين بازتابی ٢لنزی

تصوير ٢ــ٢ــ دوربين قطع بزرگ

تصوير ٣ــ٢ــ دوربين قطع متوسط قديمی

تصوير ٤ــ٢ــ دوربين بازتابی تک لنز 
قطع متوسط
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تصوير ٥ــ٢ــ دوربين رنج فايندر

تصوير ٦ــ٢ــ دوربين بازتابی تک لنز

قرار  دوربين  داخل  در  آن ها  از  بعضی  ولی  ديد  می توان  راحتی  به   را  قسمت ها  اين  از  بعضی 
دارند.

فيلم  قطع  عملکرد،  جمله  از  مختلفی  مشخصه های  اساس  بر  می توان  را  عکاسی  دوربين های 
متوسط،  قطع  بزرگ،  قطع  دسته  سه  به  غيره  و  دوربين  اندازه  نور،  به  حساس  استفاده،  سطح  مورد 
تبليغاتی،  معماری  ،  عکس هــای  بـرای  بـزرگ  قطع  کـرد.دوربين هـای  تقسيم بندی  کـوچک  قطع  و 
چهره نگاری،مناظر طبيعی و غيره به کار می روند. دوربين های قطع متوسط نيز معموًال همان کاربردها 

را دارند اما استفاده از آن ها به نسبت ساده تر است.
دوربين های قطع کوچک تقريبًا برای اغلب شاخه های عکاسی(درشکل غير حرفه ای آن) به کار 

می روند اما برای عکاسی خبری، مستند، امور شخصی و خانوادگی و غيره مناسب تر هستند.
با هم مهم ترين قسمت های يک دوربين را بررسی می کنيم.
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قسمت های اصلی يک دوربين عکاسی
۱ـ بدنه : بدنه يک دوربين تا حدودی نشان دهندٔه نوع عکس هايی است که با آن گرفته می شود. 
بعضی از آن ها از مواد اوليه بسيار مرغوب و مقاوم ساخته می شوند مثل دوربين هايی که مورد استفاده 
عکاسان خبری قرار می گيرد، بعضی ساده تر و ارزان ترند مثل دوربين هايی که مورد استفاده مردم عادی 
همه  در  چيز  يک  باشند  شده  ساخته  که  ماده ای  نوع  هر  و  شکل  هر  با  دوربين ها  بدنه  می گيرند.  قرار 
آن ها  مشترک است. يک محفظه تاريک سياه رنگ که از نفوذ کنترل نشده نور جلوگيری می کند، در 
انتهای همين محفظه است که معموًال فيلم عکاسی و يا در دوربين های ديجيتال، حسگر الکترونيکی 
قرار می گيرد. اتاقک تاريک يک دوربين در تهيه تصوير خوب نقش مهمی ايفا می کند و در انواعی که 
می توان به آن دسترسی داشت بايد مراقب بودکه رنگ سياه آن آسيب نبيند زيرا باعث کاهش کيفيت 

عکس می شود.

Lens ــ١

شايد   : لنز١  يا  عدسی  ٢ـ 
يک  قسمت  مهم ترين  که  گفت  بتوان 
لنزها  است.  آن  لنز  عکاسی  دوربين 
تصوير  يک  تهيه  در  را  سهم  بيشترين 
بسيار  امروزی  لنزهای  دارند.  خوب 

پيچيده اند. (تصوير ٧ــ٢)

تصوير ٧ــ٢  
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يک  از  نور  وقتی  که  می دانيد  حتمًا 
محيط مثل هـوا وارد محيط ديگـری شود 
(مثل آب) دچار شکست می شود. اگر يک 
منشور از جنس شيشه را در معرض تابش 
نور  که  می بينيم  دهيم  قرار  نور  پرتوی  يک 
تغيير جهت می دهد. حاال تصور کنيد چند 
بچسبانيم،  هم  به  را  منشورها  اين  از  عدد 
مشاهده  که  طور  همان  می افتد؟  اتفاقی  چه 
می کنيد، پرتوهای نور در يک نقطه يکديگر 
تکامل  شکل  عدسی  يک  می کنند،  قطع  را 
ـ٢) يافتٔه همين ابزار ساده است. (تصوير ٨ـ 

تصوير ٨  ــ٢ 

اگر يک عدسی يا ذره بين را در مقابل نور خورشيد قرار دهيم، می بينيم که در فاصله ای از عدسی 
تصوير  نورانی  کوچک  نقطه  اين  واقع  در  چيست؟  نقطه  اين  می شود.  تشکيل  نورانی  بسيار  نقطه  يک 
کوچک شدٔه خورشيد است. عدسی ها اين خاصيت را دارند که تصويری از دنيای مقابل خود به صورت 

کوچک تر و وارونه (و البته گاهی اوقات بزرگتر از شیء) در طرف ديگر ايجاد کنند. (تصوير ٩ــ٢)

تصوير ٩ــ٢
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روش  می گويند.  واگرا  و  همگرا  عدسی  آن ها  به  که  می شوند  ساخته  کلی  نوع  دو  در  عدسی ها 
شناخت آن ها بسيار ساده است. هر عدسی که لبه های نازک تری نسبت به مرکز داشته باشد، همگرا و تمام 

عدسی هايی که لبه های آن ها از مرکزشان ضخيم تر باشد واگرا هستند. (تصوير ۱۰ــ٢)

 تصوير ۱۰ــ٢ــ عدسی واگرا

بايد بدانيم که فقط عدسی های همگرا توانايی ايجاد تصوير روی يک سطح را دارند که به آن تصوير 
حقيقی می گوييم. اما عدسی های واگرا تصاويری توليد می کنند که فقط با چشم قابل رؤيت هستند و امکان 

ثبت ندارند و به آن تصوير مجازی می گوييم.
لنز يک دوربين از چند عدسی همگرا و واگرا ساخته می شود. به اين گونه لنزها، لنزهای مرکب 

می گويند.
يک لنز با مشخصه های متفاوتی شناخته می شود که يکی از مهم ترين آن ها فاصله کانونی است. اگر 
جسمی در فاصله بی نهايت از يک لنز قرار گرفته باشد فاصله محل تشکيل تصوير آن را تا مرکز لنز فاصله 

کانونی می نامند. فاصله کانونی معموًال بر حسب ميلی متر محاسبه می شود. (تصوير ١١ــ٢)

فاصله کانونی

تصوير ١١ــ٢ــ عدسی همگرا



٢٧

لنزهای نرمال١، زاويه باز (وايدانگل)٢ و زاويه بسته (تله فتو)٣: لنزها را در گروه های 
مختلف و بر حسب نيازهای متفاوتی دسته بندی می کنند. بعضی از لنزها برای کارهای عکاسی معماری 
مناسبند، دسته ديگر به کار عکاسی خبری می آيند، بعضی از لنزها را برای عکاسی از اشيای کوچک به 

کار می بريم و انواع ديگری که برای کارهای ديگر مناسبند.
يکی از راه های تقسيم بندی لنزها، دسته بندی آن ها بر حسب فاصله کانونی آن هاست. کم و زياد 
شدن فاصله کانونی لنزها باعث می شود که ميدان ديد آن ها تغيير کند. ميدان ديد بعضی از لنزها زياد 
است،مثًال زاويه ۱۸۰ درجه را پوشش می دهند به همين دليل به آن ها زاويه باز می گويند. بر عکس برخی 
از لنزها زاويه ديد کوچکی دارند مثًال ۲ درجه، و به همين دليل به آن ها زاويه بسته (تله فتو) می گوييم. 
قبًال اشاره کرديم که دوربين ها در اندازه ها و شکل های گوناگونی ساخته می شوند. همين تنوع 
شکل و کاربرد باعث می شود که اندازه فيلم های آن ها نيز متفاوت باشد. در دوربين های ديجيتال هم 
حسگرها در ابعاد مختلفی ساخته می شوند. بر طبق تعريف اگر فاصله کانونی يک لنز به اندازه قطر فيلم 

مورد استفاده يا حسگر آن دوربين باشد به آن لنز نرمال يا استاندارد می گوييم. 
مهم ترين ويژگی لنزهای نرمال آن است که شبيه ترين تصوير را به آن چه که چشم می بيند ايجاد 
می کنند. اگرچه چشم انسان ميدان ديد وسيعی دارد اما زاويه ديد مفيد آن در حدود ۴۵ درجه است. 
زاويه ديد يک لنز نرمال هم در حدود ۴۶ درجه است. مثًال در يک دوربين عکاسی ۱۳۵ ميلی متری 
که ابعاد تصوير آن ۳۶ × ۲۴ ميلی متر است اندازه قطر تصوير در حدود ۴۴ ميلی متر می شود، اما اکثر 

کارخانه های سازنده لنزهای۵۰ ميلی متری را به عنوان لنز نرمال ارائه می دهند. 
هر چه فاصله کانونی لنز کمتر باشد زاويه ديد آن وسيع تر و هر چه فاصله کانونی يک لنز بيشتر باشد 
زاويه ديد آن کمتر خواهد بود. بنابراين در يک دوربين ۱۳۵ ميلی متری لنزهای کمتر از ۵۰  ميلی متر 
مثل ۳۵ ، ۲۸ ، ۲۴ ، ۲۰ ، ۱۵ ، ۸ ميلی متری دارای زاوئه ديد وسيع تری می باشند که به همين دليل به آن ها 
لنزهای زاويه باز (وايد) می گوييم. از طرف ديگر لنزهای بيشتر از ۵۰ ميلی متر که زاويه ديد بسته تری دارند 
لنزهـای زاويه بسته يا تله فتو ناميده می شوند. مثل لنزهای۷۰ ، ۸۵ ، ۱۰۵ ، ۱۳۵ ، ۲۰۰ ، ۴۰۰، ۵۰۰، 

۶۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۱۲۰۰ و ...
آشنايی و شناخت لنزهای مختلف و امکانات و محدوديت های آن ها برای يک عکاس بسيار مهم 

است برای همين در فصل های بعد به طور مفصل تر راجع به لنزها صحبت خواهيم کرد.

Tele Photo Lens ــWide Angle Lens                      ۳ ــNormal Lens                       ۲ ــ١
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٣ـ منظره يابـ منظره ياب١ : : منظره ياب يک دوربين با وجود سادگی نقش بسيار مهمی در توليد يک 
عکس ايفا می کند، هدف ما از تهيه يک عکس هر چه که باشد تصوير را به وسيله منظره ياب دوربين 
می بينيم و کادر دلخواه را انتخاب می کنيم، پس ديگران چيزی را در عکس خواهند ديد که ما از طريق 
منظره ياب دوربين ديده و انتخاب کرده ايم. هر قدر منظره ياب تصوير دقيق تر و واضح تری در اختيار ما 

بگذارد ميزان خطای ما در انتخاب موضوع و کادر مناسب کاهش می يابد.
منظره ياب که ويزور٢ هم ناميده می شود در دوربين هـای مختلف بـه شکل های مختلف ساخته 
می شود. مثًال در دوربين های فانوسی٣ تصوير بر روی يک شيشه مات نقش می بندد. شايد در فيلم های 
قديمی ديده باشيد که  عکاسان در پشت دوربين می ايستند و پارچه سياهی روی سرشان می اندازند اين 

کار برای آن است که تصوير ايجاد شده روی شيشه مات را بهتر ببينند.
نوع ديگری از منظره ياب وجود دارد که معموًال در دوربين های ساده تر ديده می شود، اگرچه 
در بعضی از انواع بسيار حرفه ای و گران قيمت نيز از اين نوع استفاده می شود.به اين دوربين، رنج 
فايندر٤ می گويند.(تصوير۱ــ۱۲)  در اين نوع از منظره ياب که به آن ديد مستقيم٥ هم می گويند دريچه ای 
است  شده  نصب  عدسی  تعدادی  آن  در  و  دارد  قرار  دوربين  چپ  سمت  يا  و  وسط  و  باال  قسمت  در 
اينگونه  با  عکسبرداری  در  می کند.  انتخاب  را  خود  نظر  مورد  کادر  دريچه  اين  درون  از  عکاس  و 
منظره ياب ها در فاصله های نزديک،   بين آن چه می بينيم و عکسی که گرفته می شود تفاوتی ديده می شود 

که به آن خطای توازی يا « پارالکس »٦ می گويند. 

ـ ٢                          View f inderــ١ View Cameraــ٣                                      Viseur ـ
ـ  ٥                        Range f inder ــ٤ Parallax ــ٦                       Direct Vision  ـ

تصوير ١٢ــ٢ــ دوربين رنج فايندر
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تصوير ١٣ــ٢ــ خطای پارالکس

آن چه ديده می شود                                                                        آن چه ثبت می شود
تصوير ١٤ــ٢

منظره ياب بازتابی : نوع ديگری از منظره ياب وجود دارد که منظره ياب بازتابی ناميده می شود.
منظره ياب بازتابی در دوربين های بازتابی تک لنز ديده می شود. اين نوع منظره ياب از پيشرفته ترين 
آينه  يک  به  و  شده  وارد  لنز  طريق  از  نور  پرتوهای  ياب  منظره  نوع  اين  در  می شود.  محسوب  انواع 
۴۵درجه برخورد می کند و به طرف باال منعکس شده و روی يک شيشه مات نقش می بندد، در باالی 
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اين شيشه مات يک منشور پنج وجهی با تراش خاص قرار گرفته و در مقابل يکی از وجوه منشور يک 
عدسی بزرگ کننده نصب شده است. چشم عکاس پشت اين عدسی کوچک قرار می گيرد و تصوير را 
به شکل کامًال درست می بيند.(  تصوير ١٥ــ٢)  در لحظه عکس گرفتن آينه ۴۵درجه به طرف باال حرکت 
کرده و از مسير نور کنار می رود و تصويری که چند لحظه قبل ديده می شد اکنون بر روی فيلم يا حسگر 
انواع  در  موجود  خطاهای  فاقد  منظره ياب ها  از  نوع  اين  دليل  همين  به  می شود  ثبت  ديجيتال  دوربين 
قبلی است.اين نوع از منظره ياب در دوربين های قطع کوچک (۱۳۵) و بعضی از انواع دوربين های 

قطع متوسط(۱۲۰) به کار می رود.

وضعيت آينهوضعيت آينه
سطح فيلمسطح فيلم

وير
تص

دن 
م دي

نگا
ر ه

ر د
ر نو

مسي

فتن
 گر

کس
م ع

نگا
ر ه

ر د
ر نو

مسي

تصوير ١٥ــ٢

منشور (يا آينه)

فيلم

شاتر
آينه

نور مستقيم
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يک  ديجيتال  دوربين های  انواع  بعضی  در   : ديجيتال  دوربين های  در  نمايش١  صفحه 
صفحه نمايش کوچک که در پشت دوربين وجود دارد کار منظره ياب را انجام می دهد.(تصوير۱٦ــ٢ )

در اين گونه دوربين ها هم خطای پارالکس وجود ندارد.

وسايل تنظيم نور
اما در ساختمان يک لنز ابزار بسيار مهم ديگری نيز وجود دارد که در داخل لنز تعبيه شده است 
و ديافراگم يا « اپرچر » ناميده می شود. در واقع اين ابزارها وسايل تنظيم در دوربين عکاسی هستند که 

عبارتند از: 
الف) وسايل تنظيم نور که خود شامل: 

١ــ ديافراگم 
٢ــ شاتر 

٣ــ نورسنج 
ب) وسايل تنظيم فاصله 

اين  است.  عکاسی  دوربين  يک  در  مهم  ابزارهای  از  يکی  اپرچر٣  يا  ديافراگم  ديافراگم٢ : 
وسيله که در داخل لنز قرار داده شده، وظايف مهمی را به عهده دارد.

ديافراگم دوربين های اوليه به اشکال مختلفی ساخته می شد تا اين که به شکل کامل امروزی درآمد. 
ديافراگم از چند تيغه فلزی تشکيل شده است که می توانند روزنه ای چند ضلعی و تقريبًا دايره مانند را 

تصوير ١٦ــ٢ــ نمای صفحه نمايش يک دوربين ديجيتال

Aperture ــ٣                        Diaphragm ــ٢                         LCD Monitor ــ١
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مثل  درست  بگيرد،  خود  به  مختلفی  اندازه های  نياز  حسب  بر  می تواند  روزنه  اين  بياورند.  وجود  به 
مردمکی  يا  عنبّيه ای  ديافراگم  ديافراگم،  نوع  اين  بـه  که  است  همين  برای  و  انسان،  چشم  مردمک 

می گويند.١ اين پره ها يا همان ديافراگم تقريبًا در وسط لنز نصب می شوند.
همان طور که اشاره کرديم ديافراگم وظايف مختلفی را به عهده دارد که يکی از مهم ترين آن ها 
نوری  مقدار  روزنه  اندازه  شدن  بزرگ  و  کوچک  با  است.  دوربين  به  شده  وارد  نور  مقدار  کنترل 
رياضی  محاسبات  با  می کند.  تغيير  می کند  برخورد  حسگر  يا  فيلم  سطح  به  و  می کند  عبور  لنز  از  که 
 f - Number يا f - Stop هر يک از اندازه های ديافراگم را با عددی  مشخص کرده اند که به آن
برای  استانداردی  اعداد  شده  تشکيل  پاريس  شهر  در   ۱۹۰۰ سال  در  که  کنفرانسی  در  می گويند. 

درجات ديافراگم به تصويب رسيد و کليه سازندگان موظف به استفاده از آن شدند.(تصوير ١٧ــ٢)

 Iris Aperture ــ۱

تصوير ١٧ــ٢ــ اعداد استاندارد ديافراگم 

ديافراگم  عدد  هرچه  و  کوچک تر  روزنه   (  f.16 مثًال   ) باشد  بزرگتر  ديافراگم  اعداد  هرچه 
 f.4 روزنه بزرگ تر می شود. علت اين امر آن است که اگر قطر ديافراگم (f.2 مثًال) کوچک تر باشد
را چهار برابر کنيم معادل فاصله کانونی لنز خواهد شد و اگر قطر ديافراگم f.16 را شانزده برابر کنيم 

معادل فاصله کانونی لنز خواهد بود.(تصوير ١٨ــ٢)
فاصلۀ کانونی لنز

سطح فيلم

f.4 قطر ديافراگم در

ديافراگم

تصوير ١٨ــ٢
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مطلب بسيار مهمی که بايد به خاطر بسپاريم اين است که بين اعداد ديافراگم رابطه ای به اين 
مقدار  برويم   f.8 مثًال باالتر  عدد  به   f.5,6 مثًال ديافراگم  عدد  يک  از  گاه  هر  که  است  برقرار  شکل 
نور وارد شده به دوربين دقيقًا نصف و هر گاه از همان f.5,6 به عدد پايين تر مثًال f.4 برويم مقدار 

نور دقيقًا ۲ برابر خواهد شد.
مقدار  ببنديم  پله  دو  را  ديافراگم  اگر  است .پس  صادق  ديافراگم  درجات  تمام  بين  رابطه  اين 
خواهد شد. همچنين اگر ديافراگم را دو پله باز کنيم مقدار  ١ __

__ ١ و اگر سه پله ببنديم مقدار نور  ٨
نور ۴ برابر و اگر سه پله باز کنيم مقدار نور ۸ برابر خواهد شد. اين رابطه را بايد به خوبی فرا بگيريم. نور  ٤

زيرا مادامی که عکاسی می کنيم به آن نياز خواهيم داشت.
 تا چند سال پيش درجات ديافراگم به وسيله حلقه ای که روی لنز نصب شده بود قابل کنترل 
بودند اما در دوربين های جديد ديافراگم های مختلف به وسيله حلقه و يا دکمه ای که روی بدنه دوربين 

قرار دارد کنترل می شود.
می گويند  پله  نيم  آن  به  که  هستند  انتخاب  قابل  هم  ديافراگم  اعداد  ميانی  فواصل  که  بدانيم  بايد 
مثًال بين f.11 و f.8 و غيره که همين امکان باعث تهيه تصاوير بهتر خواهد گرديد. کاربردهای ديگر 

ديافراگم را در فصل های بعد خواهيم آموخت.
مسدودکننده يا شاترمسدودکننده يا شاتر١: يکی ديگر از مهم ترين قسمت های يک دوربين عکاسی مسدودکننده 

يا شاتر است.
اگر ديافراگم مقدار نور ورودی را کنترل می کرد، مسدودکننده يک دوربين عکاسی زمان تابش 

نور بر سطح فيلم يا حسگر را کنترل می کند.
مسدودکننده ها معموًال به دو صورت ساخته می شوند. نوع اول که به آن مسدودکننده مرکزی٢و 
يا مسدودکننده پره ای ٣ می گويند، به صورت چند تيغه فلزی است که روی يکديگر قرار گرفته اند و در 

فاصله کمی از ديافراگم و در داخل لنز قرار دارند.
نوع ديگر مسدودکننده کانونی است که به صورت پرده ای و به فاصله تقريبًا ۲ ميلی متر از سطح 
فيلم قرار دارد. مسدود کننده از هر نوع که باشد درست در لحظه عکس گرفتن به مدت مورد نياز باز و 

بسته می شود. اين زمان ممکن است از کسری از ثانيه تا چند دقيقه متغير باشد.
دوربين های عکاسی از هر نوع که باشند از اعداد مشابهی برای سرعت مسدودکننده استفاده 

می کنند.
 Bladed ــ٣                      leaf shutter ــ٢                    shutter ــ١
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معموًال اعداد زير را در همه دوربين ها می بينيم.
۱۰۰۰     ۵۰۰      ۲۵۰     ۱۲۵      ۶۰     ۳۰     ۱۵     ۸     ۴     ۲     ۱     B

هم  و ...   ۴۰۰۰  ،  ۲۰۰۰ عدد   ۱۰۰۰ عدد  از  بعد  است  ممکن  دوربين ها  از  بعضی  در  البته 
مشاهده شود.(تصوير١٩ــ٢)

تصوير ١٩ــ٢ــ تفاوت زمان ها در سرعت های مختلف مسدودکننده 

__ ١ که روی حلقه ای که روی 
٨  ،

١ __
٤  ، 

١ __
اين اعداد نشان دهنده کسری از ثانيه هستند يعنی  ٢

دوربين قرار دارد و مربوط به کنترل سرعت های مسدود کننده است نوشته شده اند باز هم در دوربين های 
جديد ممکن است اين سرعت ها از طريق بدنه دوربين کنترل شوند.

مختلف  سرعت های  اعداد  بين  رابطه  هم  باز  بدانيم  بايد  مسدودکننده ها  مورد  در  که  چيزی 
است. 

همان طور که مالحظه می کنيد بين اعداد سرعت هم رابطه نصف و دو برابر حاکم است.
1
30

1
60

1
125

زمان دو برابر شدهزمان نصف شده

در بعضی از دوربين ها سرعت های بيشتر از يک ثانيه هم ديده می شود مثًال از يک ثانيه تا ۳۰ ثانيه 
که معموًال با يک رنگ متفاوت روی حلقه سرعت مسدود کننده حک شده است.

عالوه بر آن حرف B که معموًال قبل از سرعت های باالی ثانيه نوشته می شود حالتی است که تا 
زمانی که دست ما دکمه دکالنشور دوربين را می فشارد مسدود کننده باز می ماند و به محض رها کردن آن 
مسدود کننده بسته می شود. از حالت B در مواقعی استفاده می کنيم که زمان های طوالنی تر از زمان های 

قيد شده روی حلقه مسدود کننده مورد نياز باشد.
با  که  شده  قيد  سرعت  برای  ديگری  درجه  اين ها  بر  عـالوه  حرفـه ای  دوربين های  از  بعضی  در 
حرف T مشخص شده است. هنگامی که از درجه T استفاده می کنيم با يک بار فشردن دکمه دکالنشور، 
مسدودکننده باز شده و هم چنان باز می ماند تا بار ديگر دکمه را بفشاريم که در اين زمان مسدودکننده بسته 

می شود.
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مسدودکننده ها  گفتيم  کـه  همان طور  اما   
می شوند. ساخته  کـانونی  و  مرکزی  نوع  دو  در 

ـ  ٢) (تصوير٢٠ ـ

تصوير ٢٠ــ٢ــ شاترهای مرکزی و کانونی در ٢ حالت باز و بسته

قرار  لنز  روی  سرعت  کنترل  حلقه  بنابراين  دارند  قـرار  لنز  داخل  در  مرکزی  مسدودکننده هـای 
می گيرد. اين نوع مسدودکننده ها در هنگام عکسبرداری صدای خفيفی ايجاد می کنند که به خودی خود 
يک مزيت به حساب می آيد. اين مسدودکننده ها معموًال عمر طوالنی تری نسبت به مسدودکننده های کانونی 
دارند اما محدوديت بزرگ آن ها حداکثر سرعتی است که در اختيار عکاس قرار می دهند. دراين نوع 

____    ١ ثانيه است.
مسدودکننده ها باالترين سرعت  ۵۰۰

اما مسدودکننده های کانونی به صورت يک پرده با فاصله کمی از سطح فيلم که همان سطح کانونی 
لنز است نصب شده اند. معموًال اين پرده يا به صورت افقی حرکت می کند و يا به صورت عمودی. البته 
در سال های اخير اغلب شاترهای کانونی از نوع عمودی که از چند تيغه فلزی تشکيل شده است ساخته 
_____     ١ ثانيه را در 

می شوند. اين نوع شاترها کمی پر سر و صداتر هستند اما می توانند سرعت های تا  ۸۰۰۰
اختيار عکاسان قرار بدهند.

مسدودکننده ها عالوه برکنترل مدت زمان نوردهی تأثيرات بسيار جالبی می توانند در عکس های 
ما داشته باشند که در فصل های بعد آن را خواهيم آموخت.

نورسنج١ : ما در زندگی روزمره به ابزارهای مختلف برای زندگی احتياج داريم.همان گونه که 
وزن اشياء را با ترازو و طول آن ها را با متر اندازه می گيريم، مقدار نور موجود را هم در هر مکان و زمانی 

می توانيم اندازه بگيريم. 

Light Meter ــ١
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به اطراف خود نگاه کنيد، حياط هنرستان را نور خورشيد روشن کرده است، در حالی که راهروها 
و کالس ها را با نور مصنوعی روشن می کنيم ، روزهايی که هوا ابری است مقدار نور بيرون کمتر است و 

به همان نسبت اتاق خانه ها هم نور کمتری دارد.
نورسنج ابزاری است که می تواند اين تغييرات را اندازه گرفته و مقدار آن را به ما اطالع دهد. در 
علوم و صنايع مختلف از نورسنج استفاده می کنند. در عکاسی نيز چون تهيه عکس مستقيمًا به نور وابسته 

است اطالع از مقدار نور بسيار اهميت دارد. 
امروزه در بيشتر دوربين ها نورسنج کوچکی نصب شده است که کمک می کند تا ما عکس های 
دوربين های حرفه ای که به منظور عکاسی  درست و بدون خطايی از نظر فنی تهيه کنيم، در بعضی از 
تبليغاتی، صنعتی، معماری و عکاسی از مناظر طبيعی به کار می روند نورسنج در داخل دوربين وجود ندارد 
و کسانی که با اين دوربين ها کار می کنند از نورسنج های دقيق تری استفاده می کنند که به نورسنج دستی 
معروف هستند. اين گونه نورسنج ها امکانات ويژه و گسترده ای در اختيار عکاسان با تجربه قرار می دهند. 
اين نورسنج ها قبًال به صورت عقربه ای ساخته می شدند اما چند سالی است که نوع ديجيتالی آن روانٔه بازار 

شده است.(تصوير ۲۱ــ٢)

تصوير ٢١ــ٢ــ نورسنج های دستی 

نورسنج ها از نظر ساختمان ممکن است تفاوت هايی داشته باشند. در انواع قديمی يک سلول 
جريان  حساس،  سلول  نور به  تابش  اثر  در  قرار می گرفت،  الکترونيکی  مدار  يک  کنار  در  فتوالکتريک 
خفيفی ايجاد می شد که عقربه نورسنج را به حرکت در می آورد، هر چه مقدار نور بيشتر بود، ميزان انحراف 
عقربه هم بيشتر می شد. از مشخصه های بارز در اين نورسنج ها اين بود که نيازی به باتری نداشتند، اما 
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ضعف بزرگ آن ها در محاسبه نورهای کم بود.
ديگر  عنصر  يک  از  فتوالکتريک  سلول  جای  به  است  متداول  امروزه  که  نورسنج ها  ديگر  نوع 
الکترونيکی استفاده می کنند در مدار اين نورسنج ها از يک باتری کوچک استفاده می شود. اين نوع از 

نورسنج ها بسيار دقيق عمل می کنند و نورهای زياد و کم را به دقت محاسبه می کنند. 
بايد توجه کرد که در صورت ضعيف شدن باتری اين نورسنج ها از دقت آن ها کاسته شده و در 
محاسبه نور دچار خطا می شوند. نورسنج ها وقتی به طرف موضوع نشانه گرفته شوند، ميزان نور محيط 
اعالم  ما  به   (t) کننده مسدود  سرعت  اعداد  و   (f    ) ديافراگم درجات  برحسب  را  آن ها  و  گرفته  اندازه  را 

می کنند.

         f=2.8          f=4            f=5.6       f=8           f=11         f=16           f=22
   t=500         t=250        t=125           t=60           t=30         t=15                t=8

همان طور که می بينيد در مقابل هر عدد ديافراگم يک عدد برای سرعت نوشته شده است. همه 
اين اعداد عکس هايی با نوردهی يکسان و درست در اختيار ما قرار می دهند، البته اين عکس ها از نظر 

تصويری تفاوت هايی با هم دارند که به زودی راجع به آن صحبت خواهيم کرد.(تصوير۲۲ــ۲)

تصوير ٢٢ــ٢ــ نوردهی با سرعت ها و ديافراگم های مختلف
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اگر دقت کنيد می بينيد وقتی f.11 به f.16 تبديل شده يعنی به عبارت ديگر ديافراگم يک پله بسته 
___  ١ تبديل شده يعنی 

 به   ۱۵
 ١  ___
شده و در نتيجه ميزان نور نصف شده است. زمان عکسبرداری به جای   ۳۰

 f.11 مدت زمان تابش نور را دو برابر کرده ايم اين عمل باعث جبران بستن ديافراگم شده است. و يا وقتی
___  ١ ثانيه تغيير داده ايم 

 به   ۶۰
 ١  ___
به f.8 تبديل شده يعنی نور وارد شده دقيقًا دو    برابر شده است. زمان را از   ۳۰

يعنی زمان تابش نور را دقيقًا نصف کرده ايم. به همين دليل اين عکس ها از نظر مقدار نوری که به سطح 
فيلم يا حسگر دوربين ديجيتال برخورد می کند کامًال يکسان هستند. حاال بايد پی برده باشيد که چرا در 

درس مربوط به ديافراگم و شاتر روی نصف و دو برابر بودن اعداد مربوط به آن ها تأکيد داشتيم. 
در دوربين های دارای نورسنج هم اطالعات نوری پس از عبور از لنز به سلول حساس نورسنج 
دوربين برخورد می کنند. اين سلول ها در هر دوربين در يک قسمت از آن نصب شده اما کار همٔه آن ها 
يکسان است. چون اطالعات نوری از طريق عبور از  لنز به سلول نورسنج می رسند به اين شيوه از 

نورسنجی T.T.L ۱ می گويند.(تصوير ۲۳ــ٢)  

1ــ T.T.L مخفف Through The  Lens، به معناى از درون لنز مى باشد.

S.L.R تصوير ٢٣ــ٢ــ سلول نورسنج در دوربين های

سلول نورسنج
منشور پنج وجهی

شعاع نور

آينه

سازندگان دوربين اطالعات مربوط به سرعت و ديافراگم را که به وسيله نورسنج محاسبه شده به 
اشکال مختلف در داخل منظره ياب دوربين به نمايش می گذارند.

 بعضی از آن ها از عقربه و حلقه استفاده می کنند، بعضی از چراغ های قرمز و سبز، برخی از 
نمايشگرهای کوچک ديجيتال استفاده می کنند و چندين و چند شکل ديگر. اين که دوربين ما کدام يک 



٣٩

از اين روش ها را دارد (تصوير٢٤ــ٢) چندان مهم نيست، مهم آن است که طرز استفاده درست و دقيق 
ابزار خود را بياموزيم.

نورسنجی يکی از مباحث بسيار مهم در عکاسی است، عکاسان با تجربه با تسلط به روش های مختلف 
نورسنجی و دخل و تصرف در اعداد سرعت و ديافراگم کارهای جالبی ارائه   می کنند. راجع به نورسنجی 

مطالب ديگری هم خواهيم آموخت.

تصوير ٢٤ــ٢ــ داخل منظره ياب چند نوع دوربين

اما مطلب مهمی که بايد بدانيم اين است که نورسنج ها زمانی اطالعات دقيق به ما خواهند داد که ما 
هم اطالعات درستی به نورسنج  بدهيم. 

تنظيم فاصله يا واضح سازیتنظيم فاصله يا واضح سازی١
می دانيم که وقتی يک شیء در بی نهايت قرار گرفته باشد تصوير آن در فاصله ای از لنز تشکيل 
می شود که اين فاصله را فاصله کانونی لنز می گويند. حاال اگر شیء به طرف لنز نزديک شود تصوير آن در 
فاصله دورتری از لنز تشکيل می گردد. (تصوير ٢٥ــ٢) اگر شیء آنقدر به لنز نزديک شود که در فاصله 
دو برابر فاصله کانونی از آن قرار گيرد تصوير آن هم در طرف ديگر لنز و با همان فاصله تشکيل خواهد 
شد. همين مسئله ما را وادار می کند که در هنگام عکاسی با کم و زياد کردن فاصله لنز و سطح فيلم همواره 
کوشش کنيم که تصوير واضحی از موضوع روی فيلم ثبت شود به اين عمل تنظيم فاصله يا واضح سازی 

(فوکوس کردن) می گويند.

focusing ــ١
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روی اغلب لنزها حلقه ای وجود دارد که ما به کمک آن می توانيم اين کار را انجام بدهيم. با چرخاندن 
اين حلقه بعضی از عدسی های داخل لنز به جلو و عقب حرکت کرده و باعث می شوند که تصويری واضح 
روی فيلم نقش ببندد.(تصوير ٢٦ــ٢ و ٢٧ــ٢) در دوربين های قديمی تر برای اينکه اين کار با سهولت 
بيشتری انجام شود ابزارهايی در منظره ياب دوربين نصب می شد که اين کار را ساده تر می کرد. از جمله 
اين وسايل يکی استفاده از دو منشور کوچک در وسط منظره ياب بود، در صورتی که تنظيم فاصله درست 
انجام نشده بود تصوير به صورت شکسته به نظر می رسيد و هنگامی که عمل واضح سازی انجام می شد 

تصوير از حالت شکسته خارج شده و کامًال درست به نظر می رسيد.

تصوير ٢٥ــ٢ــ با نزديک شدن جسم به لنز تصوير آن از لنز دور می شود. 

تصوير جسم نزديک

تصوير جسم دور

لنز

جسم نزديک
جسم دور

تصوير ٢٦ــ٢ــ تصوير ناواضح 



٤١

تصوير ٢٧ــ٢ــ تصوير پس از واضح سازی

مرکز  در  ريزی  منشورهای  وجود  می کرد  کمک  واضح سازی  عمل  به  هم  باز  که  ديگری  ابزار 
منظره ياب بود که باز هم در صورت انجام نشدن عمل واضح سازی باعث می شد تصوير دانه دانه به نظر 
و  صاف  هم  تصوير  می گرفت  انجام  درست  سازی  واضح  يا  فاصله  تنظيم  عمل  که  هنگامی  و  برسد 

يکدست ديده می شد. (تصوير ٢٨ــ٢)

تصوير ٢٨ــ٢
تصوير ناواضحتصوير واضح

امروزه اغلب دوربين ها به سيستم واضح ساز خودکار١ مجهز هستند. با توجه به اين که دوربين 
چقدر پيشرفته باشد از يک نقطه تا بيش از چند ده نقطه را در تصوير شناسايی کرده و به طور خودکار 

فاصله را تنظيم می کند. 

Auto Focus ــ١
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توجه داشته باشيد که در اغلب دوربين های مجهز به سيستم واضح ساز خودکارامکان تنظيم دستی 
دوربين ها  اين  معموًال  کنند.  اشتباه  ممکن است  مواردی  دوربين ها هم در  اين  دارد.  فاصله هم وجود 
هنگامی که از سطوح يک دست بخواهيم عکس بگيريم دچار خطا می شوند و نمی توانند عمل واضح سازی 
را به درستی انجام دهند. به همين دليل همواره بايد دقت کنيم که اين عمل درست انجام شده باشد و بتوانيم 
خطاهای احتمالی آن را اصالح کنيم. عمل واضح سازی در بعضی از عکس ها می تواند به بيان هنری ما 
کمک کند. گاهی با انتخاب درست نقطه وضوح می توانيم توجه بيننده عکس را به نقطه ای که می خواهيم 
معطوف کنيم و بسياری از موارد ديگر، و همين مسئله باعث می شود که سعی کنيم مهارت واضح سازی 

را خوب فرا بگيريم.

شروع عکسبرداریشروع عکسبرداری
تا اين جا مطالب زيادی راجع به عکاسی آموخته ايد، حاال وقت آن است که به صورت عملی از 

اين دانسته ها استفاده کنيد.
بعد از انتخاب موضوع برای گرفتن عکس از آن ابتدا بايد نورسنجی را انجام بدهيم. 

پس از نورسنجی و انتخاب سرعت و ديافراگم مناسب برای داشتن يک عکس خوب بايد عمل 
به  يا  فاصله  تنظيم  است.اگرعمل  معروف  واضح سازی  يا  فاصله  تنظيم  به  که  بدهيم  انجام  را  ديگری 

اصطالح واضح سازی درست انجام نشود به احتمال زياد تصوير، واضح نخواهد بود.
دست  معموًال  است.  دوربين  گرفتن  دست  در  صحيح  طرز  عکاسی  هنگام  در  ديگر  مهم  مسئله 
راست، سمت راست دوربين قرار گرفته و انگشت اشاره روی دکمه دکالنشور قرار می گيرد و دست چپ 
در زير دوربين و انگشتان شست و اشاره دست چپ حلقه های کنترل لنز مثل ديافراگم و يا حلقه وضوح 

را حرکت می دهد.(تصوير ٢٩ــ٢)
کمترين  ما  دست  که  بايستيم  طوری  است  ممکن  که  آنجا  تا  می کنيم  سعی  گرفتن  عکس  هنگام 
حرکت را داشته باشد، در مواردی می توان از درخت، ستون و ديوار استفاده کرده و به آن تکيه کرد، 

اين عمل باعث وضوح بيشتر عکس نهايی خواهد شد.
بعضی وقت ها هم الزم است از ابزارهايی مثل سه پايه و تک پايه استفاده کنيم. 

دوربين و در  فراموش نکنيد که هر چقدر فاصله کانونی لنز بيشتر باشد امکان لرزش دست و 
نتيجه امکان لرزيدگی عکس بيشتر است پس بايد بيشتر مراقب بود.



٤٣
تصوير ٢٩ــ٢ــ روش های مختلف به دست گرفتن دوربين در هنگام عکاسی 
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ــ كار منظره ياب را در دوربني شرح دهيد. 

ــ خطای پارالكس را شرح دهيد. 

ــ دوربني های   TLR  و   SLR را شرح دهيد. 

ــ فاصله كانونی لنز را شرح دهيد. 

ــ انواع لنزها را نام ببريد. 

ــ كار ديافراگم و رابطه بني ديافراگم های قبل و بعد از هم را شرح دهيد. 

ــ كار مسدودكننده و رابطه بني سرعت های قبل و بعد از هم را شرح دهيد. 

ــ وظيفه نورسنج در دوربني را شرح دهيد. 

ــ عمل واضح سازی را شرح دهيد. 

ــ دوربني های عكاسی برچه اساسی طبقه بندی می شوند توضيح دهيد. 

ــ قسمت های اصلی يك دوربني عكاسی را نام ببريد.

ــ از فضاهای مختلف نورسنجی كنيد. 

ــ از موضوعات مختلف در شرايط نوری متفاوت عكاسی كنيد. 

ــ دوربني خود را در وضعيت خودكار قرار دهيد؛ به كمك هنرآموز خود حالت فالش 

را قطع كنيد، حال در كالس و بدون توجه به تنظيمات 50 عكس بگيريد؛ سپس عكس ها را 

بازبينی كنيد و هربار تعدادی عكس را پاك كنيد اين كار را تا 10 عكس ادامه دهيد؛ 10 عكس 

انتهايی خود را با 10 عكس انتهايی ديگر هنرجويان قياس كنيد. بني آن ها بهترين را انتخاب 

كرده و  داليل انتخاب را يادداشت  كنيد. 

به همان روش كه در كالس عكاسی كرديد؛ از خانه و محلۀ خود عكاسی كنيد؛ حداقل 

50 عكس بگيريد و سعی كنيد محله و خانه تان را در عكس به دوستانتان معرفی كنيد. (به 

دهيد. 20  ادامه  عكس  تا 20  را  عكس ها  حذف  سپس  بپردازيد.)  خاص  مسائل  و  ويژگی ها 

عكس نهايی را به كالس بياوريد؛ آيا اكنون محله و خانۀ شما قابل درك و شناسايی است؟ 

ارزشيابی عملی 

ی 
ظر
ی ن
شياب

ارز
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هدف های رفتاری : پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود: 
ـ اساس کار دوربين های ديجيتال را شرح دهد.

ـ با ويژگی های کلی دوربين های ديجيتال آشنا شود. 
ـ انواع حسگرها را شرح دهد.
ـ قدرت تفکيک را شرح دهد.

ـ حساسيت و نويز را در دوربين عکاسی بشناسد.
ـ قالب های مختلف عکس ديجيتال را شرح دهد.

ـ قالب Row را بشناسد و توضيح دهد. 
ـ کارت حافظه در دوربين عکاسی را بشناسد و آن را به کار گيرد. 

ـ انواع اسکنرها را بشناسد و با آن کار کند. 
ـ با چاپگر آشنا شده و عکس های گرفته شده را با آن چاپ کند. 

ـ تراز سفيدی را شرح دهد.
ـ بتواند در شرايط مختلف با دوربين ديجيتال عکس بگيرد.

ـ عکس های گرفته شده را به رايانه منتقل کند.

۳فصل
عکاسی ديجيتال
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بشر غار نشين با تکه چوبی نيم سوخته نقوشی را بر ديواره های غارها رسم کرد. سپس اندکی 
زمين را شناخت، کشاورزی آموخت، رنگ ها را از طبيعت استخراج کرد و با آن نقاشی کرد.

هزاران سال گذشت، پس از انقالب صنعتی؛ از علم شيمی و فيزيک کمک گرفت و عکاسی را 
ابداع کرد، تصاويری دقيق که بر سطح فيلم ها ثبت می شد.

پيشرفت بشر متوقف نشد، در نيمه دوم قرن بيستم بسياری از ساختارهای مکانيکی جای خود 
شکل  به  قديمی  شکل  از  جديد  فن آوری های  تأثير  تحت  هم  عکاسی  و  دادند  الکترونيک  ابزار  به  را 

ديجيتال تبديل شد.
اما بدون شک اين پايان ماجرا نيست و قطعاً دور نيست که شيوه ديگری در ثبت تصاوير ما را 
شگفت زده کند. شايد چند سال ديگر با بهره گيری از امکانات نامحدود طبيعت روش های ديگری ابداع 
گردد، شايد تصاوير دو بعدی ناقص و ابتدايی به نظر برسند و همه جا با تصاوير سه بعدی روبرو شويم، 

شايد و صدها شايد ديگر.

اساس کار دوربين های ديجيتال
و  مهم  تفاوت  تنها  هستند.  فيلمی  دوربين های  شبيه  جهات  بسياری  از  ديجيتال  دوربين های 

بنيادی آن ها در قسمتی است که تصاوير روی آن ثبت می شود.
در يک دوربين ديجيتال تصاوير به جای آنکه بر روی سطح فيلم نقش بسته و ثبت شوند، روی 
يک قطعه الکترونيکی تشکيل می شوند و پس از طی مراحلی به صورت فايل های ديجيتال ذخيره شده 

و قابل رؤيت خواهند بود.
اين عناصر الکترونيک که به آن حسگر يا سنسور١ گفته می شود به دو شکل ساخته می شوند، 

يک نوع آن سی ماس CMOS و نوع ديگر آن سی. سی. دی CCD ناميده می شود.
تا چند سال پيش انواع حسگرهای سی ماس CMOS فقط در دستگاه هايی استفاده می شد که 
نياز به کيفيت باالی تصويری نداشتند، مثل در بازکن های تصويری، دوربين های مدار بسته و غيره و 
علت آن هم ارزان تر بودن آن ها و مصرف کمتر انرژی توسط اين قطعات بود و هر جا که نياز به کيفيت 

باالتری بود از سی سی دی ها CCD استفاده می شد. 
CMOS ايجاد  سی ماس ها  در  که  تحولی  با  سازندگان  از  بعضی  که  است  سالی  چند  اما 
کرده اند توانسته اند کيفيت های بسيار بااليی از آن ها به دست بياورند و در حال حاضر در بسياری از 

Sensor ــ١
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Pixel ــ۱

دوربين های گران قيمت ديجيتال از سی ماس استفاده می کنند. البته سی سی دی ها هم در ساخت بعضی 
از دوربين های ديجيتال به کار می روند اما اشکال اصلی آن ها گران تر بودن، پرحجم تر بودن و مصرف 

بيشتر انرژی است.
اما هر دو قطعه سی ماس و سی سی دی از واحدهای بسيار کوچکی ساخته شده اند که نور را به 
از  است  ترکيبی  که  پيکسل١ می نامند  را  کوچک  واحدهای  اين  می کنند.  تبديل  الکتريکی  جريان های 

کلمات Picture و Element به معنی تصوير و عنصر.(تصوير١ــ٣)

بالفالف

ج

ـ   دياگرام يک حسگر دوربين  ديجيتال ـ    ٣  ـ  تصوير ۱ـ

اندازه هر يک از اين پيکسل ها بسته به نوع دوربين بين ۴ تا ۸ ميکرن است.
می بينيد که پيکسل ها چقدر کوچک هستند، به عنوان مثال در يک CMOS سی ماس که اندازه 

آن  ٢٢mm* ۱٥ است ممکن است دوازده ميليون از آن ها را جای داد.
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نور  سه  از  خورشيد  نور  که  می دانيد 
است  شده  تشکيل  آبی  و  سبز  قرمز،  اصلی 
رنگ  سه  همين  ترکيب  از  رنگ ها  ساير  و 
حسگر  يک  پيکسل های  می آيند.  دست  به 
از  بخشی  کدام  هر  خاص  نظمی  با  ديجيتال 
به  بنا  می کنند.  ثبت  را  رنگی  نورهای  اين 
نور  به  حساس  پيکسل های  تعداد  فنی  داليل 
است. آبی  و  قرمز  رنگ های  برابر  دو  سبز 

ـ تجزيه نور خورشيد توسط منشور(تصوير٢ــ٣) تصوير٢ــ٣ـ

پس از ايجاد تصوير بر روی صفحه حساس يا همان حسگر هر کدام از پيکسل ها به نسبت ميزان 
نور و رنگی که دريافت کرده اند، جريان خفيفی ايجاد می کنند که پس از ارسال به يک پردازشگر و اعمال 

برخی اصالحات به صورت يک فايل تصويری ذخيره شده و در زمان نياز قابل نمايش خواهند بود.
دوربين های  می شوند.در  ساخته  گوناگونی  اندازه های  در  فيلم  مثل  هم  ديجيتال  حسگرهای 
ميلی متر   ۸×۶ درحدود  و  کوچک  حسگر ها  ١معروف اند   PS به و  دارند  عمومی  مصرف  که  ديجيتالی 
هستند و در دوربين های نيمه حرفه ای که  APS ٢   ناميده می شوند در حدود ٢٢×۱٥ ميلی متر می باشند. 
(تصاوير ٣ــ۳ و٤ــ٣) در بعضی از انواع حرفه ای آن نيز حسگرهايی به اندازه فيلم ۱۳٥ نصب شده 

است، که به آن ها فول فريم٣ می گويند.

  Full Frame ــAdvance Photo System               ۳ ــPoint and Shoot                 ۲ ــ١

ـ تصوير يک دوربين ديجيتال تصوير٣ــ٣ـ
بالفالف
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                  Resolution ــ۱ 

فنآوری حسگرهای دوربين ديجيتال بسيار پيچيده است و هنوز مراحل تکامل خود را طی می کند.

قدرت تفکيک۱
دوربين  يک  مورد  در  معموالً  که  است  سؤالی  اولين  اين  است؟  مگاپيکسل  چند  دوربين  اين 
ديجيتال پرسيده می شود. تعداد پيکسل های موجود در حسگر دوربين ديجيتال قدرت تفکيک ناميده 

می شود و معموالً برحسب مگاپيکسل(ميليون پيکسل) محاسبه می شود.
بر خالف تصّور رايج بايد بدانيد که قدرت تفکيک مهم ترين عامل در کيفيت تصوير يک دوربين 
ديجيتال نيست. قدرت تفکيک تنها تعيين کنندٔه اندازه چاپی است که می توانيم از يک فايل ديجيتال 
به  کنيم.  چاپ  بزرگ  می توانيم  اندازه  چه  تا  را  عکس  يک  اينکه  ديگر  عبارت  به  بياوريم.  دست  به 
عنوان مثال عکس های يک دوربين ۶ مگاپيکسل تا اندازه ۴۰×۳۰سانتيمتر و عکس های يک دوربين 

۱٢ مگاپيکسل تا اندازه ۷۰×۱۰۰ سانتيمتر امکان بزرگ شدن با کيفيت مطلوب را دارد.

رابطۀ حساسيت و کيفيت تصوير 
می گردد.اگر  نهايی  عکس  کيفيت  در  تغييراتی  ايجاد  باعث  فيلم  حساسيت  شدن  زياد  و  کم 
بلورهای بروميد نقره کوچک باشند حساسيت فيلم ها کم و اگر درشت باشند باعث باال رفتن حساسيت 
فيلم می گردد. همين مسئله باعث می شود که هر گاه از فيلم های با حساسيت کم استفاده کنيم وضوح 

APSـ مقايسۀ اندازۀ سطح فيلم ۱۳٥ و حسگر تصوير٤ــ٣ـ
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 Contrast ــFine Grain                    ۳ ــGrain                       ۲ ــ۱ 

تصوير، بسيار بيشتر شده و آن را در ابعاد بزرگتری می توان چاپ کرد. 
حال آن که فيلم های با حساسيت باال از وضوح کمتری برخوردارند و وقتی از چنين فيلم هايی 
عکسی چاپ شود مشاهده می کنيم که تصوير دارای دانه های درشتی خواهد بود. اين دانه ها را در عکاسی 

گرين۱ می نامند.(تصوير ٥   ــ٣)

تصوير ٥    ــ٣ــ  تصوير درشت از يک نگاتيو و گرين های آن

 بنابراين اگر موضوعی که می خواهيم از آن عکاسی کنيم دارای جزئيات زياد است بهتر است در 
عکاسی فيلمی از فيلم های با حساسيت پايين استفاده کنيم و تنها زمانی به سراغ فيلم های با حساسيت 

باال برويم که محيطی که قرار است در آن عکاسی کنيم دارای نور کمی باشد.
به همين دليل فيلم های با حساسيت متوسط تقريبًا واجد همه ويژگی ها هستند. يعنی هم به اندازه 
کافی ريز دانه۲ هستند و هم حساسيت آن ها به آن اندازه است که به راحتی بتوانيم در شرايط مختلف 

عکاسی کنيم. 
تفاوت ديگر فيلم ها اين است که هر چه حساسيت فيلم کمتر باشد کنتراست تصوير بيشتر است. 
کلمه کنتراست۳ (تضاد) در عکاسی به معنی اختالف بين تيره ترين و روشن ترين قسمت های يک عکس 
در  متعددی  عوامل  البته  می شود.  تصوير  کنتراست  کاهش  باعث  فيلم ها  حساسيت  رفتن  باال  است. 

افزايش و کاهش کنتراست تصوير دخالت دارند که به تدريج با آنها آشنا خواهيم شد.(تصوير٦  ــ٣)
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را  فيلم ها  است  بهتر  می شوند،  فساد  دچار  ديگری  شيميايی  ماده  هر  مثل  عکاسی  فيلم های 
کار  اين  برای  خانگی  يخچال های  پايين  طبقات  کنيم.  نگه داری  سانتيگراد  حدود۱۰درجه  دمای  در 
مناسبند. سعی کنيد معموًال از يک نوع فيلم استفاده کنيد و به آن مسلط شويد. تجربه های پراکنده هيچ 

سودی ندارند.
مطالب بسيار زيادی در مورد فيلم ها وجود دارند که به تدريج و در صورتی که بخواهيد عکاسی 

را در مقاطع باالتر ادامه بدهيد خواهيد آموخت.

حساسيت و نويزحساسيت و نويز۱
قبالً  آموختيم که در عکاسی با فيلم هر چه حساسيت باالتر برود، کيفيت تصوير کاهش می يابد. 
در عکاسی ديجيتال هم با باال رفتن حساسيت تصوير دچار افت کيفی می شود. اين پديده را در عکاسی 
هنگام  پديده  اين  می کند.  خودنمايی  عکس  در  رنگی  دانه های  صورت  به  نويز  می نامند.  نويز  ديجيتال 
عکسبرداری در محيط های کم نور يا عکسبرداری در شب، به شکل نقاط ريز سفيد در عکس پديدار 
می شود. تصاوير زير نشان دهندٔه تفاوت عکس هايی است که با ISO ۱۰۰ و ISO ۱۶۰۰ گرفته شده اند. 

ـ  ٣) (تصاوير ۷ــ٣ تا ١۰ـ

تصوير ٦        ــ٣ــ با افزايش حساسيت از کيفيت نگاتيو کاسته می شود 

                   ISO400 حساسيت زياد                                   ISO100 حساسيت متوسط                                        ISO32 حساسيت کم          

Noise ــ۱
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ISO100 ـ تصويرالف،  عکاسی با حساسيت ـ٣ـ  تصوير۸ــ٣ــ تصوير ب،  عکاسی با حساسيت ISO1600تصوير ۷ـ 

ISO100 تصوير۹ــ٣ــ برشی از تصوير الف، حساسيتISO1600 ـ٣ــ برشی از تصويرب، حساسيت تصوير۱۰ـ 
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 panchromatic ــEmulsion                         ۲ ــ۱

برای مطالعه
فيلم های عکاسی و حساسيت آنها 

در آغاز پيدايش عکاسی محققان و دانشمندان بسياری برای تهيه مواد حساس 
به نور کار می کردند و هر يک نيز روش هايی را ابداع نمودند. اما در اواخر قرن نوزدهم 
شدند.  ساخته  بودند  امروزی  فيلم های  شبيه  حدودی  تا  که  عکاسی  فيلم های  نخستين 
دانشمندان دريافتند که هالوژن های نقره حساسيت زيادی نسبت به نور دارند و در اين 
ميان بروميد نقره از همه بهتر بود. ترکيبی از کريستال های بروميد نقره با ژالتين مخلوط 
ناميدند.  امولسيون۱  را  ترکيب  اين  شد.  کشيده  شفافی  انعطاف  قابل  نوار  روی  و  شده 

بعدها افزودن مواد شيميايی ديگری باعث ارتقاء کيفی فيلم ها گرديد. 
فيلم های سياه و سفيد امروزی قابليت ثبت همه رنگ های موجود در نور خورشيد 

را دارا هستند، به همين دليل به آنها فيلم های پانکروماتيک۲ می گويند.
هر فيلم عکاسی برای آن که تصوير مطلوبی ارائه دهد نيازمند تابش مقدار معينی 

نور به سطح آن می باشد، اين مقدار معين نور را حساسيت فيلم تعيين می کند. 
ريزتر  و  کوچکتر  فيلم  امولسيون  در  موجود  نقره  بروميد  کريستال های  چه  هر 
بيشتر  آنها  بين  فاصله  و  بزرگتر  کريستال ها  اين  چه  هر  و  کمتر  فيلم ها  حساسيت  باشند، 
بـاشد فيلم هــا دارای حساسيت بيشتری هستند. بــه عبارت ديگر هر  چه که حساسيت 
قدر  عکس هر  بر  دارد و  احتياج  بيشتری  نور  تصوير به  تهيه  برای  باشد  کمتر  فيلم  يک 
حساسيت فيلم بيشتر باشد با مقدار کمتری از نور می تواند ايجاد تصوير نمايد. از آنجا که 
شرايط نوری هميشه  يکسان نيست کارخانه های سازنده فيلم سعی می کنند که فيلم های 

با حساسيت مختلف بسازند.
امـروزه فيلم هـای عکـاسی از تنوع بسياری بـرخوردار هستند و بـرحسب نياز 

ـ ٣) شاخه های مختلف عکاسی ساخته می شوند.(تصوير ۱۱ ـ
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اندازه گيری  برای  واحدی  بايد  حتمًا  می کنيم  صحبت  فيلم  حساسيت  از  وقتی 
 ASA/Din واحد دو  برحسب  را  فيلم ها  حساسيت  پيش  سال  چند  باشيم،تا  داشته  آن 
به  مربوط  واحد   Din و  آمريکا  کشور  به  مربوط  واحد   ASA می کردند.  اندازه گيری 
کشور آلمان بود. روی تمام قوطی های فيلم همزمان هر دوی اين واحدها نوشته می شد 
برابر  دو  حساسيت  عددی  مقدار  گاه  هر  آمريکايی  واحد  در   ASA 100/21 Din مثًال
 100ASA 200 دو برابر فيلمASA می شد حساسيت فيلم هم دو برابر می شد مثًال فيلم
حساسيت داشت، اما در واحد Din با اضافه شدن سه واحد به عدد، حساسيت فيلم دو 
برابر می شد. مثًال فيلم 24Din دو برابر فيلم 21Din حساسيت داشت. اما چند سالی 
است که يک واحد بين المللی برای حساسيت فيلم انتخاب شده است. اين واحد جديد 
١ISO نام دارد. امروزه روی قوطی های فيلم حساسيت فيلم را به اين صورت مشاهده 

.ISO 400/27 و يا ISO 100/21 می کنيم
در واقع مقادير عددی ASA و Din بعد از کلمه ISO می آيد.

 ISO  3200/36  تا  ISO 25/15 فيلم هايی که امروزه در دسترس عکاسان قرار دارد بين
حساسيت دارند.

 International Standard Organization ــ۱

تصوير ۱۱ــ٣ــ انواع فيلم های رنگی و سياه و سفيد
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طبقه بندی فيلم ها از نظر حساسيت 
متوسط        حساسيت  ۲ــ  کم    حساسيت  ۱ــ  دسته   سه  در  می توان  را  عکاسی  فيلم های 

۳ــ حساسيت زياد طبقه بندی کرد.
۱. حساسيت کم از ISO 25/15 تا ISO 64/19 مناسب برای کپی برداری، چهره نگاری، 

منظره، معماری و...
۲. حساسيت متوسط از ISO 80/20 تا ISO 200/24 مناسب برای موارد باال،عکاسی 

مستند و خبری و اکثر کارهای معمولی
۳. حساسيت زياد از ISO 400/27 تا ISO 3200/36 مناسب برای عکاسی خبری، 

تئاتر، و مواقعی که نور کم است.
توجه داشته باشيد که فيلم هايی با حساسيت ISO 100/21 برای اغلب کارهای عکاسی 

مناسب هستند و ساير فيلم ها در موارد خاص به کار می روند.

Format ــ٢                           Hard Disc ــ١

قالب های مختلف تصاوير ديجيتالقالب های مختلف تصاوير ديجيتال 
اطالعاتی که از حسگر دوربين ديجيتال ارسال می شود، پس از پردازش بايد ذخيره شوند. اين 
ذخيره اطالعات ممکن است روی کارت های حافظه دوربين و يا ديسک سخت١ کامپيوتر انجام شود. 
نرم افزارهای  سازندٔه  شرکت های  پذيرد.  انجام  معينی  الگوهای  اساس  بر  بايد  کار  اين  حال  هر  به  اما 
تصويری از سال ها قبل برای مصارف گوناگون تصاوير ديجيتال قالب هايی را طراحی و مورد استفاده 
گوناگون  قالب  ده ها  امروزه  می نامند.  فرمت۲  را  اطالعات  ذخيره سازی  قالب های  اين  داده اند.  قرار 

وجود دارد که هر کدام دارای ويژگی های خاصی بوده و برای هدفی خاص به کار می روند.
به عنوان مثال وقتی قرار است که عکس هايی را توسط اينترنت ارسال کنيم نيازمند آن هستيم 
مـواردی  چنين  در  گـردد.  ارسال  بيشتری  سرعت  بــا  يابد و  کـاهش  االمکـان  حتی  فـايل  حجم  کـه 
فرمت Gif بهترين انتخاب است. اين فرمت توانايی فشرده سازی فايل های تصويری را داراست. البته 
توجه داشته باشيد که به همان نسبت که از حجم فايل کاسته می شود دچار افت کيفيت نيز می گردد. 

(تصوير ١٢ــ٣)
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تصوير۱۲ــ٣ــ فشرده سازی بيش از حد باعث افت کيفيت تصوير می شود.

همه  که  ندارد  لزومی  دارد.  وجود  تصاوير  ذخيره سازی  برای  گوناگون  فرمت  ده ها  که  گفتيم 
به کار ذخيره سازی عکس می آيند بشناسيم،  آنها را بدانيم بلکه تنها بايد چند قالب رايج را که معموالً 

معمول ترين اين قالب ها عبارتند از:
GIF, JPEG, TIFF , EPS, PSD, RAW  

کار  به  اينترنت  و  وب  صفحات  در  معموالً  که  است  قالب  نوعی  شد  گفته  که  همان طور   GIF
می رود قابليت فشرده سازی بااليی دارد اما فاقد کيفيت باالست.

JPEG نيز يکی ديگر از قالب هايی است که هم می توان آن را فشرده کرد و در اينترنت به کار 
برد و هم برای ذخيره سازی عکس ها با کيفيت قابل قبول از آن استفاده کرد، اين قالب را می توان بدون 

فشرده سازی هم به کار برد.
TIFF, EPS قالب هايی هستند که تصاوير را با کيفيت بسيار باالی رنگ مايه و رنگ ذخيره 
می کنند. البته به مقدار کم و بدون آنکه به کيفيت عکس صدمه بزنند نيز می توان آن ها را فشرده نمود. 
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اگر هدف از تهيه عکس چاپ آن به طريق افست باشد اين قالب ها بسيار مناسب اند.
البته فراموش نکنيد که حجم فايل ها در اين قالب ها نسبتاً سنگين خواهد شد.

PSD قالب اختصاصی برنامه فتوشاپ١ است. اين قالب نيز از کيفيت بااليی برخوردار است.
قالب RAW   : که نسبتاً از بقيه قالب ها جديدتر است بهترين قالب ذخيره سازی عکس در مرحله 
عکاسی است. RAW به معنی خام است، در اين قالب کليه اطالعات مربوط به شکل و رنگ و ساير 

مسائل مربوط به تصوير به شکل خام ذخيره شده و بعدًا به يکی از قالب های دلخواه تبديل می شود.
حجم فايل ها در قالب RAW بسيار باالست، اما يک فايدٔه بسيار بزرگ دارد و آن اين است که 
قابليت ويرايش فراوانی را به عکاس می دهد. فايل های ذخيره شده با قالب RAW را می توان از نظر 
نوردهی، رنگ و وضوح و ساير مسائل تا حدود بسيار زيادی اصالح نمود. فراموش نکنيد که برای 
قرار  عموم  ديد  معرض  در  نمايشگاه  در  يا  شوند و  پوستر  است  قرار  که  عکس هايی  مثل  مهم  کارهای 

بگيرند، حتماً در هنگام عکسبرداری از اين قالب استفاده نماييد. 

کارت های حافظه 
دوربين  درون  در  که  حافظه  کارت های  روی  را  شده  گرفته  تصاوير  ديجيتال  دوربين های  همه 

نصب می شود ذخيره می کنند. اين کارت ها نيز انواع مختلف دارند که رايج ترين آنها عبارتند از:
Compact Flash(CF)  ,   Memory Stick(MS), Secure Digital(SD) 

کارت های ساخته شده تا نيمٔه سال ٢۰۰۸، توانايی ذخيرٔه ۸ گيگا بايت (Giga ۸) اطالعات را 
داشتند و البته امروزه اين توانايی ذخيرٔه اطالعات روبه افزايش است.

هر گيگا بايت معادل هزار مگابايت يا هزار ميليون بايت است.

Photo Shop ــ١

تصوير۱٣ــ٣ــ انواع  کارت های حافظه
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                    Day light ــWhite Balance                    ۳ ــCard Reader                           ۲ ــ۱عکا

ـ ٥                                  Cloudy ــ۴                        Fluorescent ــ٦                             Tungsten ـ
ـ ٨                       Fluorescent H ــ٧ Custom ــ٩                                  Flash ـ

اين کارت ها را پس از عکاسی می توان به وسيلٔه کارت خوان١ و يا دوربين به رايانه متصل نمود 
و اطالعات آن را انتقال داد.

تراز سفيدیتراز سفيدی٢  
به  خوشبختانه  اما  است.  مهم  بسيار  مسئله ای  ديجيتال  دوربين های  در  رنگ  تصحيح  مسئله 
تراز  يا  باالنس  وايت  نام  به  گزينه ای  ديجيتال  دوربين های  تمام  در  است.  امکان پذير  ساده ای  شکل 
آمده  زير  شرح  به  گزينه  چندين  باالنس)  سفيدی (وايت  تراز  فرامين  فهرست  در  دارد.  وجود  سفيدی 

است:
نـور   روز٣ ،      هـوای ابـری٤،       نور مصنوعی٥،       فـلورسنت  يا  المپ مهتابی٦، نـوع دوم فـلورسنت٧، 

فالش٨، انتخاب دلخواه٩
صورتی  چنين  در  کنيم.  اعمال  دوربين  روی  و  دهيم  تشخيص  را  نوری  شرايط  است  کافی 

رنگ های عکس ما به رنگ های طبيعت بسيار نزديک خواهد بود.
استفاده از حالت  بهترين شيوه  تأمين می شود،  نامشخصی  منابع  محيط از  شرايطی که نور  در 
دوربين های  در  گوناگونی  روش های  سفيدی،  تراز  دلخواه  حالت  از  استفاده  برای  است.  دلخواه 
سفيد عکس بگيريم و  مختلف پيش بينی شده است. رايج ترين شيوه آن است که از يک کاغذ کامالً 
آن را به عنوان مرجع به دوربين معرفی کنيم، دوربين عکس های بعدی را در آن شرايط نوری با رنگ 

صحيح ثبت خواهد کرد.

اسکنرها 
به  را  خود  نگاتيوهای  يا  عکس ها  که  می دهند  را  امکان  اين  ما  به  که  هستند  وسايلی  اسکنرها 
انواع  تا  قيمت  گران  و  حرفه ای  بسيار  انواع  دارای  دستگاه ها  اين  نماييم.  تبديل  ديجيتال  فايل های 
روميزی و خانگـی هستند. بـا قــرار دادن عکس درون آنـهـا و استفاده از نـرم افزار ارائه شده توسط 

کارخانهٔ     سازنده عکس ها به سادگی به فايل های ديجيتال تبديل خواهند شد.(تصوير١٤ــ٣)
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تصوير١٤ــ٣ــ نمونۀ يک اسکنر روميزی

Printer ــ۱

وسايل چاپ عکس های ديجيتالوسايل چاپ عکس های ديجيتال 
فايل های ديجيتال را بـه طرق مختلف مـی توان چاپ کرد. انـواع و اقسام چاپگر١ و پالترهای 
شده اند.  ساخته  آماتوری  و  حرفه ای  مصارف  برای  هم  آنها  که  دارند  وجود  جـوهرافشان  و  ليزری 

(تصوير ١٥ــ٣) و هر کدام از اين دستگاه ها 
ضخامت های  با  کاغذهايی  از  می توانند 
کنند.  استفاده  گوناگون  سطح  و  مختلف 
روی  ديجيتال  فايل های  آن  بر  عــالوه 

کاغذهای عکاسی نيز قابل چاپ هستند.

تصوير١٥ــ٣ــ نمونۀ يک چاپگر
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ــ حسگرهای سی ماس  CMOS و سی سی دی CCD را شرح دهيد. 

ــ دوربني های APS را توضيح دهيد. 

ــ قدرت تفكيك را توضيح دهيد. 

ــ قالب تصويری را شرح دهيد. 

ــ تراز سفيدی و كاربرد آن را شرح دهيد. 

ابعاد  در  را  آن  سپس  و  كنيم  تهيه  عكسی  كـارخـانه  يك  برای  مـی خـواهيم  ــ 

(m × 8 m 3) چاپ كنيم. چه عاملی در كيفيت بهتر اين تصوير مؤثر است   ؟ 

چه  از  مجازی  فضايی  در  اينترنت  توسط  عكس  مجموعه ای  فرستادن  برای  ــ 

قالبی استفاده می كنيد؟ چرا؟ 

آن  كوچك  جزئيات  كه  بگيريد  عكس  طوری  پستی  متبر  يك  از  بخواهيد  اگر  ــ 

قابل مشاهده باشد، از كدام حدود حساسيت استفاده می كنيد؟ چرا؟

ــ آيا می توان از بوته ای گل سرخ در نور بعدازظهر زير چراغ های فلورسنت و 

با استفاده از فالش عكسی با تركيب رنگی صحيح گرفت؟ كدام گزينۀ تراز سفيدی 

در اين شرايط مناسب تر است؟ راه حل مفيد برای بهتر شدن رنگ ها در اين شرايط 

چيست؟ 

ی 
ظر
ی ن
شياب

ارز
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مقايسه  هم  با  و  كرده  عكاسی  مختلف  تفكيك های  قدرت  با  موضوع  يك  از  ــ 

كنيد. 

عكاسی  است،  روز  نور  روی  سفيدی  تراز  كه  درحالی  مختلف  نوری  منابع  با  ــ 

كرده و باهم مقايسه كنيد. 

ــ با منابع نوری مختلف در حالتی كه تراز سفيدی در حالت صحيح تنظيم شده، 

عكاسی كرده و باهم مقايسه كنيد. 

ــ از حالت تراز سفيدی دخلواه استفاده كرده و عكس هايی با رنگ های درست 

بگيريد. 

ــ چند عكس و نگاتيو را اسكن كنيد. 

ــ عكس های منتخب را چاپ كنيد. 

ــ برای گرفنت يك عكس پرتره در فضای داخلی با نور پنجره از چه تنظيمی در 

تراز سفيدی استفاده می كنيد؟ چرا؟ 

ــ همني مترين باال (عكس چهره) را با بقيه شرايط در تنظيم تراز سفيدی در 4 

حالت گوناگون عكسبرداری كنيد.

فالش  از  استفاده  حق  كنيم:  ثبت  را  منايش  يك  از  صحنه هايی  می خواهيم  ــ 

ندارمي و نور روی صحنه نيز كافی نيست: برای اين شرايط نوری چه راه حلی را درنظر 

می گيريد؟  

ارزشيابی عملی 
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هدف های رفتاری : پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود: 
ـ با اصول و مبانی زيبايی شناسی عکس و تصوير آشنا شود. 

ـ کاربرد اصول و مبانی زيبايی شناسی را در عکسبرداری بداند. 
ـ انواع ترکيب بندی در عکاسی را بشناسد. 

ـ کيفيت نور در عکس را بشناسد. 
ـ با جهت نور در عکس آشنا شود. 

ـ با رنگ مايه ها و کنتراست در عکاسی آشنا شود. 
ـ پرتره های Highkey و Lowkey را بشناسد. 

ـ  با عنصر بافت در عکاسی آشنا شود. 
ـ عنصر خط و انواع آن را در عکس ها بشناسد و توضيح دهد. 

ـ عنصر طرح نقش (pattern ) را در عکس توضيح دهد. 
ـ عنصر شکل (shape) در عکس را توضيح دهد. 

ـ با توجه به آموخته های خود از عناصر بصری و ترکيب بندی، عکسبرداری کند. 

۴فصل
آشنايی  بـا  مبانی ترکيب بندی و  زبان

تصويری عکس
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مبانی زيبايی شناسی عکس 
هر اثر هنری دارای دو بخش است: فرم و محتوا 

فرم همان چيزی است که به وسيلٔه حواس ما قابل دريافت است. 
را  مجسمه  و  می بينيم  چشم  با  را  عکس  و  نقاشی  می شنويم،  گوش  با  را  موسيقی  قطعٔه  يک 

می توانيم هم ببينيم و هم لمس کنيم. 
اما محتوا، درونمائه يک اثر هنری است، محتوا ،  انديشه و پيامی است که در اثر وجود دارد. 
هر يک از اين دو بخش دارای پيچيدگی های فراوانی هستند و کتاب های زيادی در مورد آنها نوشته 

شده است. 
شکل يا فرم يک اثر هنری بايد دارای ويژگی هايی باشد که بتواند محتوا و مفهوم اثر را به مخاطب 
منتقل کند و بدون رعايت آنها ممکن است اثر خلق شده رابطه مناسبی با مخاطب برقرار نکرده و پيام 
پيروی  مشترکی  اصول  از  تجسمی  هنرهای  شاخه های  از  يکی  به عنوان  نيز  عکاسی  نشود.  منتقل  اثر 

می کند. 
اگر خوب به تصاوير و عکس ها نگاه کنيم، می بينيم که می توانيم آنها را به اجزاء کوچکتر (عناصر 
بصری) تجزيه کنيم ، به عنوان مثال، نقطه ، خط ، سطح ، تاريک و روشن، بافت، رنگ و … به عبارت 
تهئه  برای  و  بشناسيم  خوب  را  آنها  بايد  پس  شده اند،  تشکيل  اصلی  عناصر  اين  از  تصاوير  همٔه  ديگر 

عکس های بهتر از آنها استفاده کنيم. 
باشد.  برخوردار  مناسبی  ترکيب بندی  تأثير را خواهد داشت که از  بيشترين  زمانی  عکس  يک 
چيزهای زيادی بايد فرابگيريد تا بتوانيد عکسی با ترکيب بندی موفق ارائه نماييد. اين کار جز با سعی و 

کوشش و تکرار به انجام نمی رسد. 
مهم ترين نکته هماهنگی بين فرم و محتواست، برای رسيدن به اين هماهنگی ممکن است راه های 
فراوانی وجود داشته باشد. در بسياری از موارد رعايت اصول و قوانين رايج تصوير، بهترين نتيجه 
را دربر دارد، اما گاهی می بينيم که اساتيد بزرگ پس از سال ها کار با تسلطی که به عوامل تصوير پيدا 

می کنند قوانين تازه ای می آفرينند که به بيان بهتر کمک می کند. 
سعی کنيد ابتدا اصول را بياموزيد، بدون دانستن قواعد گذشته، نوآوری معنايی ندارد. 

عکاسی فيلمی و ديجيتال١ با وجود تفاوت هايی که در شيوه ثبت تصوير دارند، از روش و اصول 

digital photography ــ١ 
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مبانی زيبايی شناسی (نقطه ،  خط  ،  سطح  ،  بافت ، ريتم  ، رنگ و …) يکسان پيروی می کنند. 
از ديگر عناصر بصری ارزش بيشتری دارند و در محل برخورد و حدفاصل  خط ها، معموالً 
تاريک ــ روشن و يا رنگ های متضاد يا رنگ هايی که تفاوت چشمگيری دارند، خطوط واضحی ديده 
با  زمانی  طول،  با  گاهی  که  هستند  خطوطی  آشکارترين  مديون  را  خود  موجوديت  تصاوير،  و  می شود 
قدرت و قوت و گاهی با تعداد خود به مؤثرترين شکل در ترکيب بندی آنها شرکت می کنند و خط های 

کوتاه، محو، کمرنگ، نمی توانند سبب جلب توجه شوند. 
احساس  آنها  از  زيادی  فعاليت  و  می خورند  چشم  به  کمتر  و  بوده  آرام بخش  افقی،  خطوط 
نمی شود. اگر تصويری دارای چندين خط افقی باشد، ازاين آرامش، سنگينی و يکنواختی احساس 
می شود. و هنگامی که اين خطوط در قسمت باالی تصوير جمع شده باشد، سنگينی فوق العاده ای به 

آن خواهد بخشيد. 
گياهان در جهت نور خورشيد رشد می کنند؛ انسان به هنگام قدرت نمايی و ابراز برتری قد َعلَم 
می دهند.  نمايش  را  استواری  و  استحکام  تعادل   ،  بی حرکت،  حس  و  ساکن  عمودی  اجسام  می کند؛ 
اين مشاهدات، ما را به پذيرفتن خط قائم به عنوان نماد قدرت، استحکام  ، صالبت و استواری هدايت 

می کند. 
می توان گفت که دو خط افقی و عمودی، ساختار بصری و استخوان بندی تصوير را می سازند 

و به کمک خط مايل، نيرو و تحرک ويژه و مطبوعی کسب می کنند. 
که  نکرد  فراموش  و  جست  دوری  بايد  بصری  اغتشاش  و  بی نظمی  از  عکس،  ترکيب بندِی  در 
در بيشتر موارد، زيبايی در سادگی است. موضوعی که برای عکاسی درنظر گرفته می شود، از فرم ها 
و خطوطی تشکيل شده که در ميان آنها تعداد کمی با يکديگر تناسب و ارتباط هماهنگی نسبت به کل 
ترکيب بندی را دارند و در نتيجه هر عکس تصادفی که بدون دخالت ذوق و فکر گرفته شود، از جنبه 

تناسبات هماهنگ و نظام و تعادل بصری، داراِی وضعيت مطلوبی نيست. 
افزون بر آن چه اشاره شد، تمام نکته هايی که در مبانی هنرهای تجسمی مطرح هستند، در عکاسی 
نيز قابل استفاده هستند که در کلّيت بيان بصری عکس و ترکيب بندی عناصر آن بايد مورد توجه قرار 
گيرند. در ادامٔه اين درس، به نکاِت آموزشی مفيد در مورد ساختار بصری عکس؛ همراه بـا تصاوير 

عکس های مرتبط اشاره می کنيم. 
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زبان تصويری عکسزبان تصويری عکس 
را  تصوير  ترکيب بندی  آن،  طريق  از  می توانيد  که  آسانی  روش  دو  نوردهی١  :  و  ديد  نقطه 
کنترل کنيد، قرار دادِن دوبارٔه موضوع در درون قاب منظره ياب و تغيير دادن نقطٔه ديد دوربين است. 
دوربين  به  که  است  شکلی  اين  و  است  شده  محدود  مربع)  (يا  مستطيل  قابی  در  موضوع  تصوير،  در 
بستگی پيدا می کند. قاب يا کادر يکی از عناصر مهم تصوير است. به طور مثال قاب می تواند بخش هايی 
يا  بگيريد  افقی  را  دوربين  چه  دهد.  ارائه  جديد  کامالً  تصويری  و  کند  حذف  به سادگی  را  تصوير  از 
عمودی، در هر حال قاب مستطيل شکل از اهميت بسياری برخوردار بوده و توجه را جلب می کند.

(تصوير۴ــ۱) 
بسياری از دوربين ها هنگام استفاده در مقابل چشم و هم ارتفاع با آن قرار می گيرند، يعنی همان 
ارتفاعی که ما از طريق آن، جهان را می بينيم و بسياری از تصاوير نيز از همين سطح و ارتفاع گرفته 
اضافه  هيجان  و  شور  تصوير،  به  مواقع  بيشتر  در  متفاوت  زاويه ای  و  سطح  از  عکاسی  اما  می شوند. 

می کند و گاه ظاهری متفاوت و غيرطبيعی به سوژه می بخشد. 
تقارن : سوژه های باال و پايين عکس به واسطٔه قاب تصوير، به طرز متقارنی درون تصوير قرار 
می گيرند. ترکيب بندی متقارن نتيجٔه متعادل و متوازنی را ارائه می دهد اما اگر به تنهايی مورد استفاده 
قرار گيرد، باعث يکنواختی می شود. عناصر غيرمنظم تصوير را از قالِب رسمی و خشک درآورده و 

به آن جذابيت می بخشد. 

lighting ــ١

تصوير ١ــ٤
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قاب تصوير :قاب تصوير : شکل بيشتر تصاوير، مستطيل است. همان قاب ٣٥ ميلی متری١ که نسبت آن ٢ به 
٣ است. انتخاب اين که دوربين را عمودی نگه داريد يا افقی، تأثير بسياری بر تصوير نهايی تان دارد. 

توازن و تنوع 
قرار  طوری  پنجره  ميله های  ٢ــ٤  تصوير  در 
گرفته اند که تصوير اصلی را به ٤ قسمت مختلف تقسيم 
و  متوازن  ولی  است  نامنظم  ترکيب بندی  اين  کرده اند. 
متعادل می باشد که به واسطٔه گل ها و چفت پنجره ايجاد 
شده است. هرکدام از اين ٤ قسمت يا کادر، تفاوت های 
سادٔه متفاوتی در سايز و شکل دارند که تنوع و جذابيت 

ايجاد کرده اند. 

Full frame ــ١

نقطۀ ديد باال 
گرفته  درنظر  ٣ــ٤  تصوير  برای  که  ديدی  نقطٔه 
را  قاب  کل  و  کرده  حذف  تصوير  از  را  آسمان  شده، 
در  که  آن جا  از  است.  کرده  پر  چمن  بافت داِر  سطِح  با 
اين وضعيت، مرد به سرعت قابل تشخيص نيست، فرم 
به حساب  تصوير  دوبعدی  طرِح  از  بخشی  او،  انتزاعی 

می آيد. 
تصوير،  صاف  و  ســاده  پيش زمينٔه  برخالف 
موقعيت قرارگيری موضوع اصلی حساس است. مرد 
کادر  لبه های  موازات  به  اما  نبوده  مرکز  در  اينجا  در 
توازن  و  جذابيت  تصوير  به  همين  که  است  حرکت  در 

تصوير ۳ــ٤بخشيده است. 

تصوير ۲ــ٤
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نمای نزديک 
که  می دهد  نشان  را  پرقدرتی  تأثير  ٤ــ٤  تصوير  پرترٔه 
از طريق پرکردن تمام کادر تصوير از سوژٔه موردنظر به دست 
می آيد. با اين که سِر بچه به واسطٔه نمای درشت، حذف شده 

است اما اجزای اصلی صورتش کامالً وجود دارند. 
قانون مشخصی برای گرفتن عکس پرتره وجود ندارد. 
شود.  انتخاب  موردنظر  موضوع  برحسب  بايد  وضعيت  اين 
گاهی شما می خواهيد که اطراف سوژه يا اشيايی که در ارتباط 
با او وجود دارد را در تصوير خود بياوريد. اين کار به دادن 
ايجادِحس  آن  در  و  کرده  کمک  موضوع  مورد  در  اطالعات 

تصوير ٤ــ٤می کند. 
نقطۀ ديد پايين 

شکل تغييريافتٔه تصوير ٥  ــ٤ به خاطر نقطٔه ديد پايين دوربين است که به طرز شديدی به ترسناک 
بودن سربازان مسلح افزوده است. نقطٔه ديد هم سطح چشم باعث می شد هرکدام از سربازها به عنوان 
يک شخصيِت قابل تشخيص نشان داده شود. اين انتخاب کادر، سربازان را غيرقابل تشخيص کرده و 

بر روی پوتين ها و اسلحه هايشان تأکيد کرده است. 

تصوير ۵  ــ٤
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(lighting quality) کيفيت نورکيفيت نور
می تواند ثبت شود  نور، عنصر اصلی عکاس است. ميزان نور نشان می دهد که موضوع اصالً 
يا خير و کيفيت و جهِت نور، ظاهِر موضوع را کنترل کرده و باعث تغيير آن می شود. بنابراين، برای 
ساخت يک تصوير خوب، بايد نسبت به تغييرات نور و اين که چگونه اين تغييرات باعث تغيير موضوع 
و اطرافش می شوند آگاه باشيد. از نور می توان برای ايجاد حس، مورد توجه قرار دادن يک محل، 

اصالح يا تغيير اشکال و خلق فرم و بافت در تصوير استفاده کرد. 
گاهی می توانيد نور دلخواهی را که با موضوع موردنظرتان هماهنگی دارد با صبر کردن برای 
شرايِط خاص آب و هوايی يا ساعت های مختلف روز به دست آوريد. در مواقع ديگر، مجبوريد از نور 

موجود، بهترين استفاده را ببريد. 
واضح بوده و به  نور خورشيد در يک روز صاف و تميز، شديد و تند است. لبٔه سايه ها کامالً 

شدت تيره هستند به طوری که گاهی بيشتر از سوژٔه اصلی در تصوير ديده می شوند. 
نور تند و شديد برای ايجاد بافت و فرم بسيار عالی و مناسب است، همچنين برای ايجاد طرح های 
جذاب. اما در عين حال می تواند جزئيات را حذف کرده و سطوح را به مناطقی هموار از سايه و روشن 
تبديل کند. فرايند کامل عکاسی (از نوردهی تا چاپ) هميشه برروی افزايش کنتراست بين نور و سايه 
تأثير می گذارد بنابراين بايد مراقب باشيد زمانی که نور بسيار شديد و تيز است، تصوير نهايی تان بسيار 

پُرکنتراست نشود. 
در مقابل، نور بيرون زمانی که مه گرفته  يا غبارآلود است و يا وقتی آسمان ابری است، نور نرمی 
است. لبٔه سايه ها کامالً مشخص نيست و آنها ديگر ذاتاً عناصر غالب در تصوير نيستند. کنتراست پايين 
به شما کمک می کند که به اشياء فرم و شکل کروی ببخشيد. اين نور اغلب برای سوژه هايی مناسب 
جلوه  مبهم  شده و  گرفته  اشتباه  کوچک  سايه های  با  وگرنه  دارند  پيچيده ای  ظريف و  عناصر  که  است 

می کنند. 
زياد  يا  کم  رايانه  در  تصوير  ويرايش  مرحله  در  يا  عکاسی  فرايند  در  می تواند  کنتراست  ميزان 

شود. 
نور تيز و شديد (Hard light) : نور شديد زمانی به دست می آيد که شما منبع نور نسبتاً 
متراکم و به هم فشرده ای داريد. به نواحی پشت اشياء نوری نمی رسد بنابراين سايه های تندی را خلق 
می کند. منابع نور شديد شامل نور خورشيد (که به نسبت در آسمان کوچک به نظر می رسد) و المپ های 

فالش هستند.(تصوير ٦   ــ٤)
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نور شديد بعداز ظهر :نور شديد بعداز ظهر : منظرٔه تصوير ٨ ــ٤ نشان می دهد چگونه نور شديد می تواند بر اشکال 
سادٔه تصوير تأکيد کند. پرتوهای شديد نور بعدازظهر، بافتی قوی را بر روی ديوارهای دهکده ايجاد 
و  خطوط  همچنين  دربيايد.  ضدنور  يا  سيلوئت  صورت  به  و  رفته  تحليل  آنها  فرم  شدند  باعث  کرده، 
اشکالی جذاب در کنار سايه ها ايجاد کرده اند. ميزان نوردهی از ديوار سفيد محاسبه شده تا بيشترين 

جزئيات سنگ ها مشخص شده و مناطق سايه را به سياه مطلق تبديل کند. 
نور نرم و پخش : پرترٔه تصوير ٩ــ٤ در نور روز و آسمان ابری عکاسی شده است و نشان 
مـی دهد چگـونه فـرم و جزئيات بــه واسطٔه نـور پخش شده، ايجاد شده اند. روزهـای ابری و تاريک 
اغلب برای عکاسی از سوژه هايی مناسبند که می خواهيد بيشترين ميزان جزئيات را در آنها بگنجانيد. 

نورسنجی از محلی نزديک به صورت دخترک انجام شده است. 

نور نرمنور نرم (Soft light) : نور زمانی نرم می شود که پراکنده باشد و شايد اين نرمی در نتيجٔه نوری 
به وجود می آيد که از ابرها عبور می کند يا زمانی که نور از سطحی منعکس می شود. نتيجه، نوری است، 

که پخش شده و مناطق سايه ای توليد می کند که کمرنگ بوده و لبه های نرمی دارند. (تصوير ٧ــ٤)

تصوير ۷  ــ٤تصوير ۶  ــ٤
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تصوير ٨  ــ٤

تصوير ۹  ــ٤

جهت نور جهت نور 
جهت نور و کيفيت آن بر ميزان کنتراست سوژه (تفاوت بين مناطق روشن و تيره) تأثير می گذارد. 
کنتراست تا اندازٔه زيادی با طيف رنگمايه موضوع مرتبط است و فرم آن را تعيين می کند. زمانی که 
کيفيت (جنس) نور، تند و شديد است، کنتراست باالست و جهت نور می تواند برای تأکيد کردن بر فرم 



٧١

موضوع يا پنهان کردن آن استفاده شود. 
اگر موضوع تان ثابت است، شايد مجبور شويد نقطٔه ديدتان را عوض کنيد تا بيشترين استفاده 
را از نور موجود ببريد. قويترين تأثيرات سه بعدی معموالً به واسطٔه نور از کنار به دست می آيد، به واسطٔه 
نور در پشت دوربين (نور جلو)،جزئيات سوژه کمترين بافت و عمق را خواهد داشت، عکاسی با نوری 
که از پشت موضوع می تابد کنتراست بسيار بااليی ايجاد کرده، جزئيات را کم می کند و فرم سوژه را 

ساده جلوه می دهد. 
گاهی ممکن است بتوانيد نقطٔه ديد دلخواهتان را انتخاب کنيد و بعد ببينيد جهت نور و کيفيت 
آن مناسب نيست، در اين صورت آن را تغيير دهيد و به سمتی ببريد که بهتر است. ساعِت روز و شرايط 
آب و هوايی، بيشترين تأثير را بر جهت و کيفيت نور طبيعی می گذارند. در عمل بايد بهترين نقطٔه ديد و 

مناسبترين وضعيت نور را انتخاب کنيد تا موضوع شما هر چه بهتر در عکس خودنمايی کند. 
از يک نقطٔه ديد عکاسی شده اند اما در  جهت و شکل نور : (تصاوير ١٠ــ٤ الف و  ب) دقيقاً 
ساعات مختلف روز، اين عکس ها نشان می دهند که چگونه جهت نور، شکل ظاهری را تغيير می دهد. 

ـ  الف در صبح زود زمانی  تصوير١٠ــ٤ـ
پشت  از  مستقيماً  را  تندی  نور  خورشيد،  که 
همٔه  است.  شده  گرفته  می کرده  توليد  دوربين 
ديده اند  نور  نسبت  يک  به  ساختمان  سطوح 
شکل  اما  هستند.  خوب  نسبت  به  جزئيات  و 
ساختمان ناواضح و مبهم بوده و زوايای راست 

سطوح را به سختی می توان از هم متمايز کرد. 
ـ    ب  نور شديد خورشيد  در تصوير١٠ــ٤ـ
بعدازظهر  در  تصوير  اين  اما  است  محسوس 
گرفته شده که خورشيد پايين است و در سمت 
شدت  به  نور  جهت  دارد.  قرار  دوربين  چپ 
کرده  جدا  برج ها  از  را  کناری  و  جلويی  سطوح 
به طور  است.  مشخص  کامالً  پنجره ها  شکل  و 
کلی، کل ساختمان عمق و روح بيشتری دارد اما 

جزئيات به واسطٔه سايه های تند، محو شده اند. 

الفالف

ب
تصوير ۱۰ــ٤
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ضد نور۱کنتراست شديد : تصوير ١١ــ٤ در حالی گرفته شده که مستقيماً به سمت خورشيد 
در حال غروب است به طوری که کنتراست بسيار شديد است و ويرانه ها به صورت ضدنور (سيلوئت) و 
دوبعدی جلوه کرده اند. فرم های ظريف پنجره ها با اين نور مورد تأکيد قرار گرفته اما بقئه جزئيات از بين 

کنتراست،  کردن  زياد  برای  رفته اند. 
تنها  که  شده  انتخاب  طوری  ديد  نقطٔه 
تالٔلؤ  عکس  در  خورشيد  نور  از  کمی 
را  تصوير  اجزای  امر  اين  کند.  ايجاد 
مورد تأکيد قرار داده و حس دراماتيک 

به آن افزوده است. 

back lighting ــ۱

استفاده از کنتراست باالاستفاده از کنتراست باال ( (High contrastHigh contrast) ) : تصوير۱۲ــ۴ نشان می دهد که چگونه يک 
پرتره می تواند از طريق کنترل کنتراست در آن، ساده شود. اين تصوير در محيطی بسته عکاسی شده 

است. 

تصوير ١١ــ٤

تصوير ١٢ــ٤
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استفاده از کنتراست پاييناستفاده از کنتراست پايين (Low contrast) : تصوير دخترک (تصوير١٣ــ٤) نيز به همين 
گونه نورپردازی شده است يعنی با نور نرمی که از پنجره به يک سمت تابيده است. اما در اين جا محيط 
روشن اطراف (مانند کتاب های روی ميز) نور پخشی را بر روی مناطق سايه پراکنده و منعکس کرده اند. 

در نتيجه جزئيات دقيقی مخصوصاً بر روی صورت دخترک 
نشان داده شده است. زمانی که می خواهيد کنتراست را در 
پارچه ای  يا  سفيد  صفحه  کنيد،  کم  نزديک  نمای  عکاسی 
سفيد را نزديک دوربين بگيريد تا بر روی مناطق سايه، نوری 
عکاسی  بيرون  محيط  در  که  مواقعی  در  کنند.  منعکس  را 
می کنيد، آسمان ابری، ساختمان و يا حصار می توانند تأثيرات 

مشابهی بر روی کنتراست داشته باشند. 

تصوير ١٣ــ٤

(Tone) استفاده از ويژگی های موضوع/ رنگ مايه ها
بيشتر موضوع ها شامل رنگمايه های بسياری از سياه و سفيد هستند. اين طيِف سايه روشن به 
واسطٔه عواملی چون نورپردازی، ويژگِی انعکاسِی موادی که در سوژه به کار رفته يا از آن تشکيل شده و 
رنگ سوژه تحت تأثير قرار گرفته و تغيير می کند. (تصوير ١٤ــ٤) سايه روشن يا رنگمايه های موضوع 
ممکن است به شدت تغيير کند مانند عکس صخره ها و دريا در تصوير ١٥ــ٤ يا تنها کمی تغيير کند مانند 

منظرٔه درياچه کنار آن. (تصوير ١٦ــ٤)
حس  ايجاد  باعث  که  است  موضوع  در  فرم  و  حجم  ايجاد  رنگمايه ها،  عملکرد  ارزش ترين  با 

سه بعدی در تصاوير می شود. 

تصوير ١۴ــ٤
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تصوير ١۶ــ٤تصوير ١۵ــ٤

بيشتر  يا  باشد  داشته  دربر  را  سفيد  تا  سياه  از  رنگمايه  طيف  تمام  است  ممکن  موضوع  يک 
به خاطر  است  ممکن  حتی  باشد؛  داشته  را   (High key) تيره  يا   (Low key) کمرنگ  رنگمايه های 
و   High Key تصاوير  باشد.  پرکنتراست  بسيار  محدودند،  سفيد  و  سياه  به  فقط  که  رنگمايه هايی 
LowKey هر دو حس و حال  خاصی را در عکس ايجاد می کنند.Low key حس ظرافت و ابهام را 
و High Key حس جّدی بودن را ايجاد می کند. تصاوير پرکنتراست معموالً حس قدرت و هيجان را 

بر   می انگيزند بنابراين کنتراست می تواند باعث تأکيد بيشتر بر روی عناصر تصوير شود. 
عکس  ويرايش  مرحلٔه  در  همچنين  و  عکاسی  هنگام  در  نوردهی  طريق  از  می توانند  رنگمايه ها 

کنترل شوند. 
طيف سايه روشن يا رنگ مايه : شما می توانيد طيف کاملی از رنگمايه ها را با بريدن و کنار 
هم قرار دادن مناطق کوچکی از عکس ها خلق کنيد. در يک سر اين نمودار، سياه و خاکستری تيره 
قرار دارد و همين طور به سمت خاکستری های روشن تر و سفيد پيش می رود. يک عکس ممکن است 
از همٔه طيف ها يا فقط برخی از ارزش های سايه روشن استفاده کند. برای مثال عکس صخره ها و دريا 
بيشتر از تن های تيره با کنتراست باال استفاده کرده در حالی که عکس دريا از رنگمايه های روشن بهره 

برده است. 
و  بيشترين  نوردهی  دارد.  نهايی  تصوير  و  روشن  سايه  طيف  در  زيادی  تأثير  چاپ  و  نوردهی 
دهيد،  انجام  سوژه  روشن  محل های  از  را  نورسنجی  اگر  دارد.  رنگمايه  بر  را  تأثير  مستقيم ترين 
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رنگمايه های تيره با هم ترکيب شده و جزئيات را می پوشانند و بالعکس. اگر می خواهيد بيشتر رنگمايه ها 
و  دهيد  انجام  موضوع  نقاط  تيره ترين  و  روشن ترين  از  را  نورسنجی  بايد  باشيد  داشته  تصوير  در  را 

ميانگين آن را محاسبه کنيد. 
تأکيد از طريق کنتراست : درها، پنجره ها و دروازه ها اغلب حتی در نور نرم نيز سايه های عميقی 
ايجاد می کنند. اين امر ممکن است پيش زمينه يا قاب پرکنتراستی را ايجاد کند که باعث تأکيد بر روی 

سوژه می شود مثل تصوير صفحه قبل که بقئه نواحی تصوير رنگمايه ای خنثی از خاکستری دارند. 
تصاوير  اين گونه  در  دارند.  خود  در  مبهم  و  رازآلود  فضايی  تصاوير  اين   :High Key

رنگمايه های تيره غالب بوده و فقط بخش های کوچکی از تصوير روشن هستند. 
Low key: در اين گونه تصاوير رنگمايه های روشن بيشترين بخش را تشکيل داده و باعث 
ايجاد حس سبکی، نرمی و آرامش در عکس می شوند. منظرٔه باال تن های ماليم را از انتهای طيف سايه 

روشن در خود دارد که حس فضا و نرمی ايجاد کرده است. 
پرتره های Low key : جّو گرفته و رازآلود پرترٔه تصوير ١٧ــ٤ به خاطر تن های تيرٔه غالب 
کرده اند  کمک  اين  به  همگی  نوردهی  و  نور  کم  پيش زمينٔه  لباس،  قرارگيری  و  انتخاب  است.  آن  در 
پرتره  محدود شوند. در اين قسمت ها، فرم به خوبی خودش را نشان داده و به  جزئيات به صورت  که 
شخصيت و فرديت بخشيده است. با اين که بدن اصلی تبديل به ناحيه ای تيره شده، اما هنوز از پيش 

زمينه جدا و قابل تشخيص است. 

تصوير ١٧ــ٤
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(Texture) بافت
واقعی  برای  می تواند  بافت  می شود.  مشخص  بافت  وسيلٔه  به  موضوع  يک  سطح  ويژگی های 
شکل  تصوير  موضوع  به  خودش  است  ممکن  و  شود  استفاده  موضوع  به  دادن  شخصيت  و  کردن 
بخشيده و فرم دهد. اين اتفاق گاهی با نزديک شدن به موضوع و عکاسی کلوزآپ به دست می آيد و يا 
با فاصله گرفتن و دور شدن از سوژه تا جايی که نواحی بزرگ تصوير درهم ترکيب شده و بافت خاصی 
توانايی  شود، می تواند به سوژٔه اصلی، قدرت و  استفاده  جانبی  عنصری  عنوان  کنند. اگر به  را خلق 

ببخشد مانند پرترٔه زير. 
کيفيت و جهت نور از مهمترين عوامل در پيدايش بافت در تصوير هستند. اين دو عامل طيف 

وسيعی از رنگمايه ها را ارائه می دهند. 
بافت و نور (Texture and light) : نور خورشيدی که زاويه دار بوده و تند و شديد است بر 
روی بافت فرسوده و آفتاب خورده در تصوير ١٨ــ٤ تأثير گذاشته و بر آن تأکيد می کند. سطوح بافت 

داری که بيشتر بر روی يک سطح قرار گرفته اند 
برجسته تر  مايل  و  شديد  نور  به واسطٔه  اغلب 

می شوند. 
در  مرد  چروکيدٔه  بافت   : پوست  بافت 
تصوير ١٧ــ٤ به پرتره، شخصيتی قوی و جذاب 
بخشيده. مرد در سايه قرار داده شده تا نور نرم 
و منعکس شده به صورت يکنواخت بر صورتش 
صورتش  در  گود  و  عميق  سايه های  از  و  بتابد 

جلوگيری شود. 
بافت های ترکيبی :   در(تصوير ١٩ــ٤) 
شده اند.  ترکيب  باهم  متفاوت  بسيار  بافت  دو 
از  نرم  و  خيس  صخره های  و  سنگريزه ها  بافت 
سوژه ها  پشت  از  که  خورشيد  شديد  نور  طريق 

می تابد، به دست آمده اند. 

تصوير ١۸ــ٤

تصوير ١۹ــ٤



(Line) خط
خط در ساختمان يک تصوير، بسيار مهم است چرا که به تصوير ساختار بخشيده و به آن نظم 
به  را  توجه تان  و  کند  هدايت  ديگر  بخش  به  بخشی  از  را  تصوير  ترکيب بندی  می تواند  خط  می دهد. 
بخش جذاب تصوير جلب کند يا چشمانتان را به سوی دوردست ها بکشاند. می تواند برای جدا کردن 
بخش های تصويرتان مورد استفاده قرار گيرد يا از طريق تکرار می تواند نقش يا طرح ايجاد کند. خط 

می تواند از طريق ژرف نمايی يا پرسپکتيو خطی حس عمق ايجاد کند. 
ترتيب کلی خطوط در تصوير می تواند ايجاد ضرب آهنگ نمايد. به  طور مثال عکس جاده در 
خطوط  با  اين  که  می کند  منتقل  بيننده  به  را  حرکت  حس  دارد  آن  در  که  مايلی  خط  با  راست  سمت 
زاويه دار،  خطوط  کلی،  به طور  است.  متمايز  بسيار  می بينيم  زير  تصوير  در  که  ثابتی  و  افقی  عمودی 
لبه های  از  نشان  که  افقی  و  عمودی  خطوط  می کنند.  ايجاد  هيجان  و  حرکت  حس  کروی  و  منحنی 
تصوير دارند برای ترکيب بندی های ثابت و بی تحرک استفاده می شوند. همچنين، تصاوير عمودی بر 

خطوط عمودی تأکيد می کند و تصاوير افقی بر خطوط افقی. 
خط تنها در اشکال اشياء وجود ندارد بلکه می توان از طريق قرار دادن اشيای مختلف و چيدن 
آنها خط ايجاد کرد به طوری که به وسيلٔه ارتباط اين اشياء با يکديگر، خطوطی توسط بيننده مشاهده 
شوند. شما می توانيد به سادگی از طريق تغيير دادن نقطٔه ديدتان، جهت خطوط را عوض کرده و بعضی 

از آنها را از هم جدا و برخی را به هم مرتبط کنيد. خطوط 
دوربين  زاوئه  تغيير  و  چرخاندن  طريق  از  عمودی  و  افقی 

می توانند مايل جلوه کنند. 
خطوط منحنی : از طريق خطوط منحنی در تصوير 
٢٠ــ٤ می توان حس حرکت و جابه جايی ای ايجاد کرد که به 
لحاظ بصری بسيار خوشايند باشد. شکل خطوط در تصوير 
روبه رو به خاطر نوری است که از سطوح جاده منعکس شده 
به  بيشتر  داشته  کمی  نور  که  جاده  اطراف  محيط  مقابل  در  و 

چشم می آيد. 

تصوير ۲۰ــ٤
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خطوط عمودی و افقی  : قرار گرفتن دقيق خطوط در زوايای سمت راست يکديگر به تصوير 
٢١ــ٤ حس سکون، بی حرکتی و نظم بخشيده است. 

تصوير ۲۱ــ٤

 Pattern طرح و نقش ياطرح و نقش يا
طرح يا نقش به واسطٔه تکرار خطوط و اشکال به وجود می آيد. طرح نيز مانند بافت می تواند در هر 
جايی يافت شود از مناطق شهری گرفته تا فرم های طبيعی.طرح ها گاهی می توانند موضوع اصلی تصوير 
را تشکيل دهند اما در بيشتر مواقع به عنوان عنصر دوم در تشکيِل ترکيب بندی يا به وجود آوردن ريتم 
به کار می روند. حتی می توانند به سادگی برای جلب توجه بيننده به کار روند. زمانی که قرار است از 
طرح به عنوان عنصر جانبی استفاده کنيم بايد با دقت عمل کنيم چرا که گاهی ممکن است باعث ايجاد 

آشفتگی يا ابهام در موضوع اصلی يا غلبه بر آن شود. 
زمانی که از طرح استفاده می کنيم، مهم است که کمی تنوع در آن به کار ببريم تا عناصر تکراری 
باعث يکنواختی تصوير نشوند. گاهی می توانيد از طريق ترکيب طرح های کامالً متفاوت با يکديگر، در 

ترکيب بندی تصوير تنوع ايجاد کنيد. 
هيچ قاعده ای برای اين وجود ندارد که بتوانيم طرح ها را به بهترين نحو نورپردازی کنيم اما به طور 
کلی می توانيم با رنگمايه های پرکنتراست و پنهان کردن جنبه های ديگر موضوع اصلی مانند بافت و فرم، آنها 

را بيشتر نمايان کنيم. تنوع در کيفيت نورپردازی و جهت نور باعث تغيير طرح ها و نقش ها می شود. 
کنند.  کمک  تصوير  در  طرح ها  تأثيرات  به  بخشيدن  شدت  برای  می توانند  ديد  نقطٔه  و  کادربندی 
چيزهای  و  مزاحم  جزئيات  که  چرا  می گذارد  بيشتری  تأثير  طرح،  يک  از  بخشی  کلوزآپ  تصوير  گاهی 
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اطراف حذف شده اند. اگر تمام قاب تصوير با طرح ها پر شوند، تأثير 
کلی قدرتمندتری را بر بيننده می گذارد. 

طرح های ترکيبی : تصوير ٢٢ــ٤ دو طرح را با هم ترکيب 
قرارگيری  طرز  و  صندلی ها  در  موجود  موازی  طرح های  کرده 
ديد  نقطه  گرفته اند.  قرار  مختلف  زاويه های  با  که  صندلی ها  خود 
باال انتخاب شده است تا صندلی ها کادر تصوير را در مقابل پيش 

زمينٔه پرکنتراست و مسطح آن پر کنند. نور روز که نرم و يکنواخت 
است ايده آل به نظر می رسد چرا که نور شديد باعث به وجود آوردن 
خطوط  ريختگی  به هم  و  پيچيدگی  موجب  که  می شد  سايه هايی 
نورسنجی هم از صندلی ها و هم از زمين انجام شده و  می گرديد. 

سپس ميانگين آن به کار گرفته شده است. 

طرح های  سايه ها  است،  شديد  بسيار  خورشيد  نور  که  روشن  روز  در   : سايه ها  طرح های 
جذابی ايجاد می کنند. تصوير نرده ها در تصوير ٢٣ــ٤ که در بعدازظهر گرفته شده از باال عکاسی شده 
تا از تقارن، نظم و تکرارهای منظم جلوگيری به عمل آيد. پرسپکتيو تندی که به واسطٔه نرده ها به وجود 
آمده، عکس را از تخت شدن به خاطر سايه ها نجات داده است. نورسنجی از پياده رو روشن انجام شده 

تا سايه ها به صورت تيره و بی شکلی درآيند و به نظر برسد که خود را به نرده ها چسبانده اند. 

  تصوير ٢٢ــ٤ 

  تصوير ٢۳ــ٤ 
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طرح ها  يافتن  برای  خوبی  مکان های  اغلب  ساختمان سازی  محل های   : ترکيبی  طرح های 
ديده  پايين  تصوير  پس   زمينٔه  در  موجود  ساختمان های  در  که  شکل داری  و  منظم  هستند.طرح های 
می شوند، با طرح های نامنظمی که در بلوک های موجود در پيش زمينه قرار دارند کامالً در تضاد و از هم 
متمايز هستند. برای اين که به تأثير آنها بيافزاييم، نورپردازی مربع روی نقطٔه ديد طرح ها را به هم فشرده 

کرده و به سطوحی ساده و مسطح بدل کرده اند.(تصوير٢٤ــ٤)

  تصوير ٢۴ــ٤ 

و  متنوع  بسيار  طرح های   : انسانی  طرح های 
مردم  از  گروهی  يا  انسان  يک  طريق  از  می توانند  جذابی 
ژست  و  نايستاده اند  سوژه ها  که  زمانی  اما  آيند  به دست 
در  است.  سخت  بسيار  فيلم  روی  بر  آنها  ثبت  نگرفته اند، 
(تصوير ٢٥ــ٤) نقطه ديد دوربين، عاملی مهم و حياتی در 
است  شده  ايجاد  سر  سه  طريق  از  که  است  لحظه ای  ثبت 
(يعنی فقط در يک لحظه اين طرح ايجاد شده که آن را هم 
دوربين ثبت کرده). به راست يا چپ رفتن دوربين باعث از 

دست رفتن خطوط تکرار شدٔه سه سر می شد. 
  تصوير ٢۵ــ٤ 
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منظرٔه  در  برف  شيارهای  به واسطٔه  ساده ای  و  ريتم دار  طرح   : مناظر  در  موجود  طرح های 
اصالً  تنهايی  به  می توانست  برف  شيارهای  توسط  شده  ايجاد  طرح  است.  شده  ايجاد  ٢٦ــ٤  تصوير 
جذاب نبوده و کسل کننده جلوه کند اما از آن جا که تنها بخشی از ترکيب بندی تصوير است، جذاب 
می نمايد. اشکال ظريف درختان و منطقٔه وسيعی از آسمان که رنگمايه های کمرنگ را در خود دارد در 

مقابل خطوطی قرار گرفته اند که به واسطٔه طرح های تصوير، قدرتمند و جذاب جلوه می کنند. 

  تصوير ٢۶ــ٤ 

Shape شکل يا
شکل در ساختار تصوير، عنصری اساسی است به طور کلی اولين چيزی است که با آن اشياء را 

تشخيص می دهيم و به واسطٔه آن، ساختار اصلی اکثر ترکيب بندی ها تشکيل می شود. 
شکل، عنصری دوبعدی است، هرچند نورپردازی و طيف رنگمايه ای که به واسطٔه آن به وجود 
می آيد می تواند به آن ويژگی يا فرم سه بعدی دهد. نورپردازی همچنين می تواند به فرم آسيب بزند يا از 

طريق ايجاد سايه های تيره، چند شکل را به يک شکل تبديل کند. 
رنگ مايه  لحاظ  به  که  ساده  پس زمينه ای  مقابل  در  آن ها  دادن  قرار  طريق  از  می توانند  شکل ها 
با آنها متفاوت باشد (مانند آسمان)، تقويت شده و بيشتر جلوه کنند. بارزترين و افراطی ترين نمونٔه اين 
موضوع را می توان در عکس های ضدنور يا سيلوئت ها يافت، يعنی جايی که شکل موردنظر به واسطٔه 

از بين رفتن ويژگی های ديگرش مانند بافت و فرم، مورد تأکيد قرار می گيرد. 
اگر موضوع شما از اشکال قدرتمندی برخوردار است سعی کنيد طوری بايستيد و کادربندی 
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کنيد که به خوبی باهم ترکيب يا در هم ادغام شوند. اين امر از روی هم قرار گرفتن آنها جلوگيری کرده 
و ضرب آهنگ يا ريتم يا جريانی را به وجود می آورد که به بيننده کمک می کند تا تصوير را کشف کند. 

مانند آن چه در صفحٔه مقابل توضيح داده می شود. 
شکل و رنگ مايه : يکی از راه های شدت بخشيدن و بهتر جلوه دادن اشکال، قرار دادن آنها 
در مقابل پس زمينه ای ساده است. زاوئه ديد در (تصوير٢٧ــ٤) دو شکل چادر و آدم را مهم جلوه داده 

و ترکيب بندی متوازن و جذابی را ارائه داده است. 

  تصوير ٢۷ــ٤ 

ساختار  ٢٨ــ٤  تصوير  پله های  روی  بر  آب  پرقدرت  جريان  ريتم :  يا  آهنگ  ضرب  و  شکل 
سفيد  انعکاس های  که  نحوی  به  دوربين  موقعيت  انتخاب  با  است.  داده  ارائه  را  قدرتمندی  انتزاعی 
کنتراست  و  گرفته اند  خود  به  را  به خصوصی  شکل  آب،  پرقدرت  خطوط  کند،  ثبت  را  آب  در  آسمان 

خوبی به لحاظ درجات خاکستری نيز ايجاد شده است. 

  تصوير ٢۸ــ٤ 
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کادربندی با خط و شکل : خط و شکل هر دو می توانند چشمان بيننده را به سوی موضوع 
اصلی جلب کنند. تصاوير ضعيف اغلب يا مرکز ندارند و يا خطوط و اشکال غالبی در خود دارند که 

چشم بيننده را از سوژٔه اصلی دور می کند. 
اشکال می توانند به سادگی با قرار دادن موضوع اصلی در کادری ديگر، چشم بيننده را جذب 
کنند مثالً با عکاسی از داخل پنجره يا از درون در می توان کادری درون کادر تصوير ايجاد کرد و توجه 
بيننده را جلب کرد. به اين ترتيب اشکال درون قاب، جدا شده و مورد تأکيد قرار می گيرند. بهترين حالت 
ورودی  در  داخل  از  که  ساختمانی  مثالً  باشد  داشته  همخوانی  تصوير  محتوای  با  قاب  که  است  زمانی 
حياطش عکاسی می شود. اما در هر حال می توانيد از هر چيزی به عنوان قاب يا کادر برای موضوع 
نيز  تصويرتان  خود  کادِر  کنيد.  استفاده  ــ  آدم ها  حتی  و  بشر  دست  ساختارهای  درختان،  ــ  اصلی تان 
اشکال  می کند.  تکرار  و  تداعی  را  دارد  قرار  آن  در  که  مستطيلی  اشکال  که  است  شکل  يک  خودش 

کروی داخل تصوير چون در تقابل با اين کادر هندسی قرار می گيرند، بيشتر خود را نشان می دهند. 
اشکال  از  ـ  ٤  تصوير٣٠  ـ در  ديد  نقطه   :    (Lead - in) ورودی  نقطه  يـا  مدخل  و  قـاب 

شکل و انعکاس : تصاوير آينه ای ايجاد شده برروی آب ثابت می توانند برای مضاعف کردن 
توده های اشکالی استفاده شوند که خود باعث ايجاد خطوطی جديد می شوند. شکل و خطوط کوه ها 
در (تصوير٢٩ــ٤) از طريق کم نوردهی عمدی، مشخص تر شده اند. نورسنجی از نواحی روشن روی 
درياچه انجام شده تا نقاط تيره بدون جزئيات ثبت شوند و با انعکاس شان ترکيب شوند که اين امر شکل 
خاص و تأثيرگذاری را موجب می شود. آسمان که رنگ مائه روشن تری دارد به همراه چند صخره که 

سطح آب را شکافته اند، باعث شده اند تقارن در تصوير از بين برود. 

  تصوير ٢۹ــ٤ 
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صخره ها برای ايجاد قاب و نقطه ورودی مرتبط با شکل کوچک کوهنورد در پس زمينه استفاده کرده 
است. طيف وسيع رنگمايه ها در صخره ها، به آنها فرم و بافت بخشيده است. 

  تصوير ۳۰ــ٤ 

جزئيات  از  ٣١ــ٤  درتصوير  کتابخوان  فرد  دو 
از  ديد  نقطٔه  خاطر  به  اين  و  شده اند  جدا  تصوير  ناخواستٔه 
باال به پايين و پله های کروی شکلی است که برای آنها قابی 
درست کرده و چشم را به سوی آنها متمرکز می کند. دو بار 
نورسنجی انجام شده يک بار برای پله ها و بار ديگر برای 
که  اين  برای  است.  نهايی  نورسنجی  آنها،  ميانگين  که  ميز 
کادربندی دقيق و درست انجام شود، دوربينی که خطای 

پارالکس ندارد، الزم است. 

  تصوير ۳۱ــ٤ 
عکس العمل يا پاسخ به يک اتفاق 

نورپردازی : هميشه مطمئن شويد که نورپردازی تان به پيشرفت و تقويت بخشيدن به سوژه تان 
کمک می کند. گاهی بهتر است برای شرايط مختلف آب و هوايی صبر کنيد و يا منتظر زمان خاصی از 

روز شويد. تغيير نقطٔه ديد باعث تغيير جهت و کيفيت نور برروی سوژه تان می شود. 
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بافت : شرايط نوری هميشه مهمترين امر در پيدايش بافت در تصويرتان می شود. دقت کنيد که 
بافت قوی، باعث به هم ريختن ترکيب بندی عکس شما نشود. 

خط : خط همان طور که در عکس وسط در زير ديده می شود، عنصری قوی و مهم را در تصوير 
تشکيل می دهد که می تواند از طريق نقطه ديد، مورد تأکيد قرار گيرد يا از اهميتش کاسته شود. 

شکل يا Shape: نورپردازی در شکل ايجاد شده در عکس بسيار مهم است. نور می تواند از 
جزئيات غيرالزم بکاهد و اشکال مهم موجود در ترکيب بندی را تقويت کرده و مهمتر جلوه دهد. 

می تواند  همچنين  می دهد.  قرار  تأثير  مورد  را  تصوير  عمق  و  فرم  رنگمايه،  طيف  رنگ مايه : 
برای ايجاد فضا و حال و هوا يا نشان دادن جزئيات به طرز دقيق، استفاده شود. 

پاسخ يا عکس العمل به يک اتفاق : موقعيت ها يا اتفاقات جذاب، اغلب کوتاه و تکرارنشدنی 
هستند. اگر امکان داشت، سعی کنيد در اين مواقع از قبل ترکيب بندی تان را درنظر بگيريد و بر روی 

سوژٔه موردنظرتان فوکوس کنيد. (تصوير ٣٢ــ٤)
طرح يا نقش : نقش يا طرح می تواند در ترکيب بندی تصوير ضربآهنگ يا نظم ايجاد کند. يک 
را  توجه  مرکز  يا  کانون  و  شده  بيننده  به  راحتی  و  آسودگی  نوعی  انتقال  باعث  تصوير  نقوش  در  وقفه 

مشخص می کند. 

تصوير ٣٢ــ٤
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ــ تشابه و تفاوت عكاسی فيلمی و ديجيتال در چيست؟ 

ــ هريك از واژه های زير را به اختصار تعريف كنيد. 

ــ كيفيت نور در عكس 

ــ جهت نور در عكس 

ــ رنگ مايه و كنتراست در عكس 

ــ تصاوير Low Key و High Key در عكاسی 
ــ انواع بافت در عكس 

ــ  Pattern يا نقش در عكس 

ی 
ظر
ی ن
شياب

ارز

ــ از موضوعات گوناگون با توجه به انواع تركيب بندی های اشاره شده در اين 

فصل عكاسی كنيد. 

كالس  در  را  نتيجه  و  كرده  عكاسی   Low Key و   High Key فضای  در  ــ 

مقايسه كنيد. 

عكاسی  مختلف  نوری  شرايط  در   (… و  درشت  و  (نرم  بافت  منونه  چند  از  ــ 

كنيد. 

ــ از چند موضوع با متركز بر عنصر بصری «خط» عكاسی كنيد. 

ــ از چند موضوع با متركز بر عنصر بصری «سطح» عكاسی كنيد. 

ــ از چند موضوع با متركز بر عنصر بصری «شكل» عكاسی كنيد. 

ــ از چند موضوع با متركز بر نقوش موجود در مناظر طبيعت عكاسی كنيد. 

ارزشيابی عملی 
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هدف های رفتاری : پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود: 
ـ عمق ميدان وضوح را بشناسد.

ـ عوامل مؤثر در افزايش و کاهش عمق ميدان وضوح را نام ببرد.
ـ رابطه فاصله کانونی لنز و عمق ميدان وضوح را بشناسد.

ـ عوامل مؤثر در عمق ميدان را به کار بگيرد.
ـ عمق ميدان عکس را به ميزان دلخواه کنترل کند.

ـ بتواند سرعت های مسدود کننده را برای خلق تصاوير بديع به کار بگيرد.
ـ نقش سرعت مسدود کننده (شاتر   ) را درکيفيت های بصری عکس بشناسد.

ـ روش های ايجاد کشيدگی يا تار شدن تصوير را نام ببرد.

عمق ميدان وضوح
واضح  کامالً  تصوير  انتهای  تا  ابتدا  از  چيز  همه  که  برخورده ايد  عکس هايی  به  حال  به  تا  حتماً 
بوده است مثل بيشتر عکس هايی که از مناظر طبيعی يا شهرها و ابنيه تاريخی گرفته می شود، همين طور 
هم عکس هايی را ديده ايد که فقط يک قسمت از موضوع در آن دارای وضوح کامل و بقيه قسمت ها 

ناواضح بوده است.١ 

۵فصل
نقش شاتر و ديافراگم

Depth of Field ــ١
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طبق تعريف فاصلٔه بين نزديک ترين تا دورترين نقطه ای که در عکس کامالً واضح به نظر می رسد 
عمق ميدان وضوح يا عمق صحنه ناميده می شود. با فراگرفتن قوانين خاص و به کار بستن آنها می توانيم 

مقدار عمق ميدان وضوح را در عکس به ميزان دلخواه کنترل کنيم. 
افزايش و کاهش عمق ميدان وضوح به سه عامل بستگی دارد.

۱ــ اندازه ديافراگم 
۲ــ فاصله اولين موضوعی که روی آن واضح سازی کرده ايم 

۳ــ فاصله کانونی لنز مورد استفاده 
١ـ اندازه ديافراگمـ اندازه ديافراگم 

عکاسی  در  هم  ديگری  کاربردهای  نوردهی،  کنترل  جز  به  ديافراگم  گفتيم،  که  داريد  خاطر  به 
دارد.

باز کردن و بستن ديافراگم باعث کاهش و افزايش عمق ميدان وضوح در عکس می شود. به اين 
ترتيب که هرچه در هنگام عکاسی از ديافراگم های بازتری (مثالً f.2.8) استفاده کنيم، عمق ميدان وضوح 
کمتر و هرچه از ديافراگم های بسته تر (مثالً f.16) استفاده کنيم عمق ميدان وضوح بيشتر خواهد شد.

با  متعددی  عکس های  می توانيم  نوری  شرايط  هر  تحت  ما  که  گفتيم  باشيد  داشته  خاطر  به  اگر 
سرعت ها و ديافراگم های مختلف داشته باشيم که همه از نظر مقدار نوری که به فيلم  می رسند يکسان 
باشند، اما اين عکس ها از نظر تصويری با هم تفاوت خواهند داشت که يکی از آن تفاوت ها همين مسئله 

عمق ميدان وضوح است.
مثالً تحت شرايطی می توانيم ۲ عکس با مشخصات زير بگيريم.

f.16                  f.2.8                                      
t.30                  t.1000                                    

شده  گرفته   f.2.8 با که  عکسی  اما  بـرخوردارند.  يکسانی  نـوردهی  از  دو  هر  عکس  دو  اين 
دارای عمق ميدان کم و عکسی که با f.16  عکاسی شده، دارای عمق ميدان زياد خواهد بود (تصاوير 

ـ ٥). ـ ٥ و ٢ـ ١ـ
٢ـ فاصله اولين نقطه وضوح تا دوربين  

عامل ديگری که در کاهش و افزايش عمق ميدان وضوح مؤثر است دوری و يا نزديکی موضوعی 
است که روی آن واضح سازی کرده ايم.
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دوربين  سانتی متری   ۵۰ در  موضوعی  روی  بار  يک   f.8 مثل ثابت  ديافراگم  يک  با  اگر  مثالً 
در  وضوح  ميدان  عمق  که  ديد  خواهيم  سانتی متری،   ۱۵۰ فاصله  روی  ديگر  بار  کنيم و  واضح سازی 
عکس دوم بسيار بيشتر از عکس اول است با اين که ديافراگم در هر دو عکس يکی بوده است  (تصاوير 

ـ ٥). ـ ٥ و ٤ـ ٣ـ
برای استفاده از اين خاصيت بعضی از اوقات به جای اينکه تنظيم فاصله را روی نقطه دورتری 

انجام بدهيم، فاصله خودمان را تا موضوع بيشتر می کنيم.

ـ ٥ ــ عکسی که با f.16 گرفته شده است. تصوير ٢ـ ـ ٥ ــ عکسی که با f.2.8 گرفته شده است. تصوير ١ـ

ـ ٥ ــ فاصله از اولين موضوع ۵۰ سانتی متر تصوير٣ ـ
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٣ــ تأثير فاصله کانونی لنز در عمق ميدان وضوحــ تأثير فاصله کانونی لنز در عمق ميدان وضوح  
راجع به فاصله کانونی و لنزهای وايد، نرمال و تله  شما تا حدودی با لنزها آشنا شده ايد و قبالً 

مطالبی خوانده ايد. 
سومين عاملی که در افزايش يا کاهش عمق ميدان مؤثر است، فاصله کانونی لنزها است به اين 
معنی که هر چه فاصله کانونی لنز کمتر باشد، عمق ميدان وضوح بيشتر و هر چه فاصله کانونی بيشتر باشد 
عمق ميدان وضوح کمتر خواهد شد، به عبارت ساده تر لنزهای وايد دارای عمق ميدان بيشتری نسبت 

ـ ٥) ـ ٥ تا ٧ـ به لنزهای تله هستند. (تصاوير ٥ ـ

ـ ٥ ــ فاصله از اولين موضوع ۱۵۰ سانتی متر تصوير٤ـ

ـ ٥ ــ لنز وايد تصوير٥ ـ
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بهترين نقطه برای واضح سازی کردن
با بررسی عکس ها پی می بريم که هر گاه روی نقطه ای واضح سازی کنيم مقدار عمق ميدان به 
2 به طرف انتهای موضوع 

3
1 به طرف دوربين و 

3
دست آمده در هر عدد ديافراگم هميشه به نسبت 

خواهد بود مثالً اگر دوربين ما روی نقطه ای با فاصلٔه ۱/۵ متر از دوربين تنظيم شده باشد و عمق ميدان 
و  دوربين  سمت  به  و  نقطه  آن  جلوی  در  مقدار  اين  از  باشد،۲۰ سانتی متر  سانتی متر   ۶۰ مثالً  حاصل 
۴۰  سانتی متر آن در پشت آن نقطه خواهد بود. به اين ترتيب نتيجه می گيريم که هميشه بهترين نقطه برای 

واضح سازی يک سوِم ابتدای موضوع است.

ـ ٥ ــ لنز نرمال تصوير٦ ـ

ـ ٥ ــ لنز تله تصوير٧ـ
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فاصله فوق کانونی  
اگر لنز را روی فاصله بی نهايت واضح سازی کرده باشيم نزديک ترين فاصله ای که اشياء در آن 
واضح ثبت شوند فاصله فوق کانونی ناميده می شود. حاال اگر دوربين را روی اين فاصله تنظيم کنيم 

کليه اشياء واقع در نصف اين فاصله تا بی نهايت واضح خواهند بود.
يک عکاس با تجربه با تسلط به عوامل ذکر شده می تواند هرجا که الزم بداند عمق ميدان را کم 
يا زياد کند. البته اين کار حتماً بايد دليلی داشته باشد. معموالً با کم کردن عمق ميدان می توانيم توجه 
بيننده را به مهم ترين نقطه عکس که مايل هستيم، معطوف کنيم. گاهی اوقات تأثيرات نامطلوب عوامل 
مزاحم بصری را که در پس زمينه موضوع قرار دارند با ناواضح نشان دادن از بين می بريم و بر عکس 
در  معماری را  بنای  يک  يا  چشم انداز  يک  شهر،  يک  دقيقی از  ميدان،  تصوير  عمق  افزايش  با  گاهی 

معرض ديد بيننده قرار می دهيم.

نقش مسدود کننده
نقش سرعت مسدود کننده در کيفيت های بصری عکس 

اما  کنيم،  استفاده  نوردهی  در  مسدودکننده  مختلف  سرعت های  از  چگونه  که  آموختيم  قبالً 
نيست،  نوردهی  زمان  کنترل  تنها  عکاسی  دوربين  در  مسدودکننده  کار  کرديم  اشاره  قبالً  همان طور که 
بلکه با تغييرات سرعت مسدودکننده، هر گاه که با موضوع متحرکی مواجه باشيم، می توانيم عکس های 

تأثيرگذار و جالبی بگيريم.
کشيدگی يا تار شدن تصويرکشيدگی يا تار شدن تصوير١

فرض کنيد توپی را از نقطه A به طرف نقطه B حرکت می دهيم، بديهی است که تصوير آن هم از 
نقطه a به نقطه b خواهد رفت، حاال تصور کنيد که توپ اين فاصله را در يک ثانيه طی کند و مسدودکننده 

دوربين ما هم روی يک ثانيه تنظيم شده باشد، چه اتفاقی می افتد؟
تصوير توپ در هر لحظه از اين يک ثانيه روی فيلم يا حسگر ثبت می شود و در واقع حد فاصل 
نقطه a تا b يک خط ممتد خواهيم داشت حاال اگر سرعت توپ به اندازه قبل باشد و مسير A تا B را 
1 ثانيه باشد، فقط نيمی از اين مسير را 

2
در همان يک ثانيه طی کند اما سرعت مسدودکننده دوربين ما 

ثبت کرده ايم. به همين ترتيب با باال رفتن سرعت مسدودکننده بخش کوچکتری از مسير ثبت می شود 

Bluring ــ١
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ثانيه) به نظر می رسد که توپ ثابت بوده 
 
1

500
تا جايی که اگر سرعت مسدودکننده خيلی باال برود مثالً (

است.
مثال روبرو علت کشيده شدن تصوير اجسام متحرک را در سرعت های پايين مسدودکننده به خوبی 

ـ ٥)  تشريح می کند. به اين پديده، کشيدگی يا تار شدن تصوير می گويند. (تصوير ٨ ـ

با به کار گرفتن سرعت های مختلف مسدودکننده می توانيم نتايج متفاوت و گاهی جالب توجه از 
ـ ٥) ـ   ٥   و ١٠ـ اين توانايی دوربين به دست بياوريم. (تصاوير ٩ـ

.
b a

سرعت يک ثانيه

ثانيه  ١     __
سرعت     ٢

ثانيه  ١     __
سرعت     ٤

ثانيه  ١     __
سرعت      ٨

تصوير منجمد از موضوع

ـ     ٥   ــ تشريح پديدۀ کشيدگی تصوير تصوير ٨  ـ

.A B
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ثانيه  ١     __
سرعت     ٤ ثانيه  ١     __

سرعت     ٢

__     ١ ثانيه
ثانيهسرعت     ٨  ١      __  

سرعت     ۱۵

ـ ٥ ــ تأثير سرعت های مختلف بر موضوعات متحرک تصوير ٩ـ

ثانيه  ١       ____
سرعت     ۱۲۵
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وقتی از اشياء و اجسام متحرک که سرعت زيادی دارند عکس می گيريم بايد متناسب با سرعت 
آنها، سرعت مسدودکننده را نيز باال ببريم. مثالً اگر قرار است از يک مسابقه اسب دوانی عکس بگيريم 
1 ثانيه باشد تا بتوانيم آنها را ثابت و دقيق 

1000
بايد بدانيم که سرعت دوربين ما بايد باال و در حدود 
نشان دهيم، به اين کار منجمد کردن تصوير می گويند.

البته عوامل گوناگونی در کشيدگی و انجماد تصاوير دخالت دارند و همچنين موضوع و دوربين 
ممکن است حالت های مختلفی داشته باشند که هم اکنون آن را شرح می دهيم.

حالت اول : دوربين ثابت، موضوع متحرکحالت اول : دوربين ثابت، موضوع متحرک
روزمره،  زندگی  است.  متحرک  اجسام  از  عکاسی  در  حالت  ترين  رايج  اين  گفت  بتوان  شايد 
حالت  اين  از  نمونه ای  ديگر  موارد  بسياری  و  پرندگان  و  حيوانات  از  عکاسی  ورزشی،  مسابقات 

هستند.
در بعضی از کتاب های عکاسی جدولی ارائه می شود و برای اجسام متحرک زمان هايی توصيه 
می شود، متأسفانه اين گونه جداول چندان دقيق و کار بردی نيستند، زيرا عوامل گوناگونی در اين کار 

دخالت دارند. برخی از اين عوامل عبارتند از:
١ـ جهت حرکت : بسته به اين که جسم متحرک در چه جهتی حرکت کند برای منجمد کردن 
کودکی که در حال دويدن است اگر به موازات دوربين و يا  آن به سرعت های مختلفی نياز داريم مثالً 
ـ  ٥  نسبت به آن مايل و يا عمود بر آن بدود، ميزان کشيدگی تصوير آن يکسان نخواهد بود. (تصاوير ١١ـ

ـ  ٥) تا ١٣ـ

ـ ٥ ــ کشيدگی تصوير تصوير ١٠ـ
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با  موازی  حرکت  ٥ ــ  ـ  تصوير١١ـ
دوربين

ـ ٥ ــ حرکت مايل نسبت  تصوير١٢ـ
به دوربين

بر  عمود  حرکت  ــ   ٥ ـ  تصوير١٣ـ
دوربين
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٢ـ فاصله جسم متحرک : فاصله جسم متحرک هم يکی از عوامل مهم در کشيدگی تصوير 
است، همٔه شما حرکت هواپيماها را در آسمان ديده ايد، هواپيماها از روی زمين بسيار کند به نظر می رسند 
در حالی که سرعتی نزديک به ١٠٠٠ کيلومتر در ساعت دارند. پس اجسام متحرک هرچه از دوربين 

دورتر باشند به سرعت کمتری برای انجماد نياز دارند. 
مهم است. اگر با يک  بسيار  نيز در ثبت حرکت  کانونی لنز  کانونی لنز : فاصله  فاصله  ٣ـ 
1 ثانيه از بچه هايی که در حال بازی کردن هستند با لنزهای وايد، نرمال و تله عکس 

60
سرعت برابر مثالً 

بگيريم خواهيم ديد که بيشترين کشيدگی مربوط به عکسی است که با لنز تله گرفته شده است.
بنا به داليلی که به آن اشاره کرديم تعيين سرعت عکسبرداری و اعالم قطعی سرعت هايی برای 
مثالً اتومبيل، اسب، عابر پياده و غيره کار بيهوده ای است بهتر است بر اساس تجربيات شخصی سعی 
کنيم به تدريج محدوده ای از سرعت های مختلف را برای اشياء متحرک به خاطر بسپاريم و در هنگام 
عکسبرداری و در مواردی که به ميزان مشخصی از کشيدگی و يا انجماد تصاوير نياز داريم، با گرفتن 
چند عکس فرصت را از دست ندهيم. با اين شيوه بدون شک يکی از عکس ها به آن چه که می خواهيم 

نزديک خواهد بود.
حالت دوم : جسم ساکن، دوربين متحرک 

تصور کنيد که  گاهی اوقات ممکن است دوربين در حال حرکت و موضوع ساکن باشد. مثالً 
درون يک اتومبيل نشسته ايد و از پنجره اتومبيل در حال عکسبرداری هستيد، در اين حالت هم کليه 
قوانين ذکر شده در حالت اول صادق هستند و چه بسا شديدتر. سعی کنيد در چنين مواردی تا آن جا 
که ممکن است از لنزهای وايد استفاده کنيد و موضوعاتی را انتخاب کنيد که فاصله بيشتری با شما 

ـ  ٥) دارند. (تصوير ١٤ـ

موضوعات  ـ ٥ ــ  تصوير١٤ـ
اما  شده اند  کشيده  نزديک 
کامًال  دوردست  موضوعات 

واضح هستند.
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توجه داشته باشيد کشيدگی تصوير اگر به جا مورد استفاده قرار گيرد نه تنها عيب نيست بلکه 
در پاره ای از موارد می تواند باعث خلق عکس هايی چشم نوازتر، همراه با بيانی قوی تر گردد. (تصوير 

ـ ٥) ١٥ـ
مثالً در عکاسی از مسابقات ورزشی گاهی اوقات اندکی کشيدگی هيجان محيط را بهتر منتقل 

می کند. مشروط بر آنکه حد درستی انتخاب شده باشد.
کشيدگی بيش از حد تصوير نه تنها زيبا نيست بلکه باعث عدم شناسايی مکان و موضوع خواهد 

ـ ٥) شد.(تصوير ١٦ـ

ـ ٥ ــ استفاده از کشيدگی بايد کنترل شده باشد تصوير ١٥ـ

ـ ٥ ــ استفادۀ نابه جا از کشيدگی تصوير تصوير ١٦ـ



حالت سوم : دوربين و موضوع هر دو متحرک
اين حالت يکی از حالت های زيبای عکاسی از اشياء متحرک است. در اين شکل از عکاسی 
ـ  ٥) در اين روش، عکاس از طريق  از روشی استفاده می شود که به آن پانينگ١ می گويند.(تصوير١٧ـ
منظره ياب دوربين و با چرخش روی محور عمودی بدن موضوع متحرک را تعقيب می کند. زمانی که 
احساس کرد ترکيب دلخواه فرا رسيده هم چنان که در حال چرخيدن است دکمه دکالنشور را می فشارد، 
در نتيجه جسم متحرک که به وسيله دوربين تعقيب شده نسبت به آن ساکن و اجسام ساکن به دليل حرکت 
دوربين نسبت به آنها متحرک به نظر می رسند. در نتيجه مشاهده می کنيم جسم متحرک واضح و اجسام 

ساکن با کشيدگی ثبت شده اند و احساس حرکت وهيجان به بيننده القا می گردد.
توجه داشته باشيد در هنگام انجام روش پانينگ، بايد از سرعت های پايين دوربين استفاده کنيم 
در غير اين صورت نتيجه ای حاصل نخواهد شد. از طرفی با استفاده از سرعت های خيلی پايين می توان 

ـ  ٥) موضوع را سريع تر از آن چه هست نشان داد.(تصوير ١٨ـ
اگر از اين روش در محلی استفاده کنيم که اشيای متحرک در جهات مختلف در حال حرکت اند 

عکس های زيبايی به دست خواهيم آورد.
نکته ديگری که به نوعی به حرکت در عکاسی مربوط می شود، لرزش دست در هنگام عکاسی 
است. لرزش دست می تواند باعث کشيدگی مختصر تصوير شود، بدون آن که زيبا باشد. بايد با تمرين و 

دقت سعی کنيم در هنگام عکاسی دست مان کمترين لرزش را داشته باشد.
متأسفانه به داليل فنی لرزش دست در دوربين های ديجيتال بسيار بيشتر ثبت می شوند. ممکن 
1 ثانيه عکس واضح و خوبی تهيه کنيد اما 

30
است شما با دوربين فيلمی بتوانيد از موضوعی با سرعت 

ـ ٥) درست در همان شرايط با دوربين ديجيتال عکس های شما دچار لرزيدگی شوند.(تصوير ١٩ـ
به همين دليل اکثر دوربين ها و لنزهای ديجيتال به سيستم لرزه گير مجهز شده اند که تا حدود 
زيادی اين نقص را جبران می کند اما اين نبايد باعث سهل انگاری ما در هنگام عکاسی شود. سعی 
کنيد در شرايطی که فرصت داريد از سه پايه استفاده کنيد. حتی عکاسان حرفه ای و با تجربه نيز بسياری 
از عکس هايشان را با استفاده از سه پايه می گيرند استفاده از سه پايه دليل ناشی بودن و بی تجربه گی 

نيست.

Panning ــ١
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دست عکا لرزش  تأثير  ـ ٥ ــ  ١٩ـ تصوير 

بر تصوير

ـ ٥ ــ روش پانينگ تصوير ١٧ـ

سرعت  در  اغراق  ٥ ــ  ـ  ١٨ـ تصوير 
موضوع با انتخاب سرعت های پايين تر 

دوربين
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