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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 
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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

٩٩



١٠٠

يک
سی 

عکا
يک

سی 
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



ــ نقش سرعت های مختلف مسدود كننده را در كشيدگی تصوير بيان كنيد.

ــ نقش جهت حركت را بر كشيدگی تصوير شرح دهيد.

ــ تأثير فاصلۀ موضوع متحرك را با دوربين در كشيدگی تصوير شرح دهيد.

ــ روش پانينگ را شرح دهيد.

ــ علت وجود لرزه گير در دوربين های ديجيتال را بيان كنيد.

ــ عمق ميدان وضوح را شرح دهيد.

ــ عوامل مؤثر بر عمق ميدان وضوح را بيان كنيد.

ی 
ظر
ی ن
شياب

ارز

ارزشيابی عملی 

ــ از چند موضوع متحرك با سرعت های مختلف مسدود كننده عكس بگيريد 

و آنها را با هم مقايسه كنيد.

ــ با استفاده از روش پانينگ از موضوعات متحرك عكاسی كنيد.

ــ از موضوعات ثابت در حالی كه دوربين متحرك است عكاسی كنيد.

 ثانيه روی دست عكاسی 
1
60

ــ از يك موضوع ساكن با سرعت های يك ثانيه تا 

كنيد و تأثير لرزش های دست را در سرعت های مختلف مقايسه كنيد.

 
1
60

ــ با استفاده از سه پايه از موضوعات مختلف با سرعت های از يك ثانيه تا  

ثانيه عكاسی كرده و آن ها را با هم مقايسه كنيد.

با  را  عكس ها  و  كرده  عكاسی  مختلف  ديافراگم های  با  ثابت  موضوع  يك  از  ــ 

هم مقايسه كنيد.

هم  با  را  عكس ها  و  كرده  عكاسی  مختلف  لنزهای  با  ثابت  موضوع  يك  از  ــ 

مقايسه كنيد.

و  كرده  عكاسی  ثابت  ديافراگم  و  مختلف  فواصل  در  ثابت  موضوع  يك  از  ــ 

عكس ها را با هم مقايسه كنيد.

١٠١



ديگر  كودكان  ميان  در  كودك  يك  چهرۀ  از  خوب  عكسی  داشنت  برای  ــ 

درمحيط، چه ديافراگمی  را پيشنهاد می كنيد؟ چرا؟ 

واضحی  عكس  حركت  و  بازی  درحال  كودكی  از  بخواهيم  هنگامی كه  ــ 

بگيرمي، به چه تغييراتی در تنظيم دوربني نياز دارمي؟ 

ــ دوربني را در شرايط مطلوب نورسنجی قرار داده امي و در نتيجه سرعت 

از  می خواهيم  اكنون  است.  گرفته  قرار  روی 5/6  ديافراگم  و  ثانيه  روی 1/30 

ماشينی كه با سرعت از مقابل ما عبور می كند عكس واضحی داشته باشيم. به 

نظر شما درجۀ سرعت شاتر روی چه عددی قرار خواهد گرفت. با توجه به عدد 

سرعت آيا در ديافراگم تغييری ديده می شود؟ چقدر؟ 

ــ برای عكسبرداری از ورزشكاری در زمني ورزش شرايط نوری محدود 

بازتر  را  ديافراگم  اگر  دارد،  قرار   60 روی  سرعت  و   5/6 روی  ديافراگم  است، 

كنيم  دامنۀ وضوح تصوير كم خواهد شد و اگر سرعت را پايني بياورمي حركات 

ورزشكار محو می شود. در اين وضعيت چه روشی را پيشنهاد می كنيد كه بتوان 

بدون تغيير ديافراگم و شاتر به عكس مناسب رسيد؟ 

ــ اگر بخواهيد از ماشني مسابقه ای در پيست اتومبيلرانی عكس بگيريد 

كه هم نشان دهندۀ شتاب اتومبيل بوده و هم راننده را به وضوح بتوان ديد، 

كدام شيوۀ عكاسی در حركت را به كار خواهيد برد. 
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