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سخنی با هنرجویان عزیز

شـرایط در حـال تغییـر دنیـاي کار در مشـاغل گوناگـون، توسـعه فناوري ها و تحقق توسـعه پایدار، ما را بر آن داشـت تـا برنامه هاي 
درسـي و محتـواي کتاب هـاي درسـي را در ادامـه تغییـرات پایه هـاي قبلـي براسـاس نیـاز کشـور و مطابـق بـا رویکرد سـند تحول 
بنیادیـن آمـوزش و پـرورش و برنامـه درسـي ملـي جمهـوري اسـالمي ایـران در نظـام جدیـد آموزشـي بازطراحـي و تألیـف کنیم. 
مهم تریـن تغییـر در کتاب هـا، آمـوزش و ارزشـیابي مبتنـي بـر شایسـتگي اسـت. شایسـتگي، توانایـي انجـام کار واقعـي به طـور 
اسـتاندارد و درسـت تعریـف شـده اسـت. توانایـي شـامل دانـش، مهـارت و نگرش مي شـود. در رشـته تحصیلـي – حرفه اي شـما، 

چهـار دسـته شایسـتگي در نظر گرفته اسـت:
1. شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي عکاسي ازفضا هاي شهري و مسابقات و فعالیت هاي ورزشي

2. شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه
3. شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

4. شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر
بـر ایـن اسـاس دفتـر تألیـف کتاب هاي درسـي فنـي و حرفـه اي و کاردانش مبتنـي بر اسـناد باالدسـتي و با مشـارکت متخصصان 
برنامه ریـزي درسـي فنـي و حرفـه اي و خبـرگان دنیـاي کار مجموعـه اسـناد برنامـه درسـي رشـته هاي شـاخه فني و حرفـه اي را 

تدویـن نموده انـد کـه مرجـع اصلـي و راهنمـاي تألیـف کتاب هاي درسـي هر رشـته اسـت. 
ایـن کتـاب پنجمیـن کتـاب کارگاهـي اسـت که ویژه رشـته فتو-گرافیک تألیف شـده اسـت  شـما در طول دورۀ سـه سـاله شـش 
کتـاب کارگاهـي و بـا شایسـتگي هاي متفـاوت را آموزش خواهید دید. کسـب شایسـتگي هاي این کتـاب براي موفقیت در شـغل و 
حرفـه بـراي آینـده بسـیار ضـروري اسـت. هنرجویان عزیز سـعي نمایید؛ تمـام شایسـتگي هاي آموزش داده شـده در ایـن کتاب را 

کسـب و در فرایند ارزشـیابي به اثبات رسـانید.
کتـاب درسـي عکاسـي طبیعـت، مسـتند و گزارشـي شـامل پنـج پودمان اسـت و هـر پودمـان داراي یک یـا چند واحـد یادگیري 
اسـت و هـر واحـد یادگیري از چند مرحله کاري تشـکیل شـده اسـت. شـما هنرجویان عزیز پـس از یادگیري هر پودمـان مي توانید 
شایسـتگي هاي مربـوط بـه آن را کسـب نماییـد. هنرآمـوز محترم شـما براي هـر پودمان یـک نمره در سـامانه ثبت نمـرات منظور 

مي نمایـد و نمـره قبولـي در هر پودمـان حداقل 12 مي باشـد.
همچنین عالوه بر کتاب درسـي شـما امکان اسـتفاده از سـایر اجزای بسـته آموزشـي که براي شـما طراحي و تألیف شـده اسـت، 
وجـود دارد. یکـي از ایـن اجزاي بسـته آموزشـي کتاب همراه هنرجو مي باشـد که براي انجـام فعالیت هاي موجود در کتاب درسـي 
باید اسـتفاده نمایید. کتاب همراه خود را مي توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشـیابي نیز همراه داشـته باشـید. سـایر اجزاي بسـته 
 www.tvoccd.oerp.ir آموزشـي دیگـري نیـز براي شـما در نظر گرفته شـده اسـت که بـا مراجعه به وبگاه رشـته خـود بـا نشـاني

مي توانیـد از عناوین آن مطلع شـوید.
فعالیت هـاي یادگیـري در ارتبـاط بـا شایسـتگي هاي غیرفنـي از جملـه مدیریت منابـع، اخالق حرفـه اي، حفاظت از محیط زیسـت 
و شایسـتگي هاي یادگیـري مـادام العمـر و فنـاوري اطالعات و ارتباطـات همراه با شایسـتگي هاي فني طراحي و در کتاب درسـي و 
بسـته آموزشـي ارائه شـده اسـت. شـما هنرجویان عزیز کوشـش نماییـد این شایسـتگي ها را در کنار شایسـتگي هاي فنـي آموزش 

ببینیـد، تجربـه کنیـد و آنهـا را در انجـام فعالیت هاي یادگیري بـه کار گیرید.
رعایـت نـکات ایمنـي، بهداشـتي و حفاظتـي از اصـول انجـام کار اسـت لـذا توصیه هـاي هنرآمـوز محترمتـان در خصـوص رعایـت 

مـواردي کـه در کتـاب آمـده اسـت، در انجـام کارهـا جـدي بگیرید.
امیدواریـم بـا تـالش و کوشـش شـما هنرجویان عزیـز و هدایت هنرآمـوزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت سـربلندي و اسـتقالل 

کشـور و پیشـرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثري شایسـته جوانان برومند میهن اسـالمي برداشـته شـود.
دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش
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سخني با هنرآموزان گرامی

در راسـتاي تحقـق اهـداف سـند تحول بنياديـن آموزش و پـرورش و برنامه درسـي ملي جمهوري اسـامي ايـران و نيازهاي متغير 
دنيـاي كار و مشـاغل، برنامه درسـي رشـته فتو-گرافيـك طراحـي و بر اسـاس آن محتواي آموزشـي نيز تأليف گرديـد. كتاب حاضر 
از مجموعـه كتاب هـاي كارگاهـي مـي باشـد كـه بـراي سـال دوازدهـم تدوين و تأليـف گرديده اسـت ايـن كتـاب داراي 5 پودمان 
اسـت كـه هـر پودمـان از يك يا چند واحد يادگيري تشـكيل شـده اسـت. همچنين ارزشـيابي مبتنـي بر شايسـتگي از ويژگي هاي 
ايـن كتـاب مي باشـد كـه در پايان هر پودمان شـيوه ارزشـيابي آورده شـده اسـت. هنرآمـوزان گرامي مي بايسـت براي هـر پودمان 
يـك نمـره در سـامانه ثبـت نمـرات براي هر هنرجـو ثبت كنند. نمره قبولـي در هر پودمان حداقل 12 مي باشـد و نمـره هر پودمان 
از دو بخـش تشـكيل مي گـردد كـه شـامل ارزشـيابي پاياني در هر پودمان و ارزشـيابي مسـتمر براي هريـك از پودمان ها اسـت. از 
ويژگي هـاي ديگـر ايـن كتـاب طراحـي فعاليت هاي يادگيـري سـاخت يافته در ارتباط بـا شايسـتگي هاي فني و غيرفنـي از جمله 
مديريـت منابـع، اخـاق حرفـه اي و مباحـث زيسـت محيطي اسـت. ايـن كتاب جزئي از بسـته آموزشـي تـدارك ديده شـده براي 
هنرجويـان اسـت كـه الزم اسـت از سـاير اجزای بسـتة آموزشـي ماننـد كتاب همـراه هنرجـو، نرم افزار و فيلـم آموزشـي در فرايند 
يادگيـري اسـتفاده شـود. كتـاب همـراه هنرجـو در هنـگام يادگيـري، ارزشـيابي و انجـام كار واقعـي مورد اسـتفاده قـرار مي گيرد. 
شـما می توانيـد برای آشـنايی بيشـتر بـا اجزای بسـته يادگيری، روش هـای تدريس كتاب، شـيوه ارزشـيابی مبتنی بر شايسـتگی، 
مشـكات رايـج در يادگيـری محتـوای كتـاب، بودجه بنـدی زمانـی، نـكات آموزشـی شايسـتگی های غيرفنـی، آمـوزش ايمنـی و 

بهداشـت و دريافـت راهنمـا و پاسـخ فعاليت هـای يادگيـری و تمرين هـا به كتـاب راهنمای هنرآمـوز ايـن درس مراجعه كنيد.
كتاب شامل پودمان هاي ذيل است:

پودمان اول: با عنوان" عكاسي طبيعت " 

پودمان دوم: عنوان " عكاسي معماري و فضا هاي شهري " 

پودمان سوم: عنوان " عكاسي خبری " 

پودمان چهارم: عنوان " عكاسي مستند " 

پودمان پنجم: عنوان " عكاسي ورزشی " 

اميد است كه با تاش و كوشش شما همكاران گرامي اهداف پيش بيني شده براي اين درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش





فصل 2

عکاسی طبیعت ) چشم اندازهای طبیعی(
فصل 1

چشــم اندازهاي طبیعــي یکــي از اولیــن موضوعاتــي اســت کــه عکاســان بــه آن توجــه کردنــد. کاربرد هــاي 
متنــوع عکس هــاي طبیعــت، رویکرد هــاي بســیار متفاوتــي را پدیــد آورده  اســت. ایــن تنــوع، زمینه هــاي 

کاربــردي و هنــري عکاســي منظــره را در بــر مي گیــرد.
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1

برای تهیه عکس از چشم اندازهای طبیعی ، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

هنرجویــان در ایــن واحــد یادگیــري مهم تریــن نــکات فنــی و شایســتگی هــای ضــروری بــرای حضــور در 
ــوع از عکاســی، کســب مهارت هــا و شایســتگی های  ــن ن ــد. در ای ــه عکــس را مــی آموزن ــرای تهی طبیعــت ب

غیــر فنــی نیــز نقــش تعییــن کننــده ای دارد.

عکاســی از چشــم اندازهــای طبیعــی بــا رویکــرد زیســت محیطــی و آســیب شناســی بحــران هــا و آســیب هــای 
وارد شــده بــه طبیعــت، ثبــت مســتند گرایانــه وقایــع بــا توجــه بــه ســفارش دهنــده کار و اهــداف پــروژه در 

محــل مشــخص شــده بــا اســتفاده از دوربیــن عکاســی و ابزارهــای جانبــی آن

عکاسی از چشم اندازهای طبیعی
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

به دیوار هاي خانه و مدرسه تان نگاه کنید.
آیا عکس و یا تابلوي نقاشي از طبیعت مي بینید؟ 
آیا نقاشي دیواري از طبیعت در شهر ها دیده اید؟

تقویم،  کارت پستال،  مثال  عنوان  به  باشد  داشته  زیادي مي تواند  کاربرد هاي  عکس هاي چشم انداز هاي طبیعي 
پوستر، کاربرد هاي تزئیني )دکوراتیو( در اماکن.

عكاسي از چشم انداز هاي طبيعي

 تصویر2تصویر1

 تصویر3
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 تصویر5 تصویر4

 تصویر7 تصویر6

خاصي  اهمیت  از  چندان  نقاشي  تابلو هاي  در  طبیعي  چشم انداز هاي  هجدهم  قرن  اواخر  تا  رنسانس  دورۀ  از 
برخوردار نبود و برخي از موارد محدود غالباً به عنوان پس زمینه نقاشي هاي تاریخي و مذهبي به کار مي رفت.
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

نقاشي رشد کرد و موضوعاتي مثل  به عنوان یک گرایش در  به تدریج موضوع طبیعت  از میانة قرن هجدهم 
چشم انداز هاي دریا، کوه، آسمان و ... در نقاشي رایج گردید.

 تصویر8

 تصویر9 تصویر10
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 تصویر11

 تصویر12
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

همزمان با اختراع عکاسي در قرن نوزدهم موضوع چشم انداز هاي طبیعي بسیار مورد توجه عکاسان قرار گرفت.
به دلیل ابتدایي بودن ابزار و مواد حساس عکاسي موضوعات ساکن، موضوعاتي ایده آل براي عکاسان محسوب 

مي شدند، بنابراین گروهي از عکاسان با اهداف گوناگون به عکاسي منظره روي آوردند.

 تصویر14 تصویر13

 تصویر16 تصویر15
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و  مزایا  هر    یک  زمان  آن  در  عکاسي  ابداعي  روش هاي 
زحمت  پر  اما  دقیق  داگروتیپ  شیوه  داشتند  معایبي 
تکثیر  امکان  کالوتیپ  اما  نداشت،  تکثیر  امکان  و  بود 
یک عکس را از روی یک نگاتیو کاغذی فراهم می کرد.
عکاسان زیادي با اهداف گوناگون به عکاسي از منظره 

روي آوردند.
برخي از آنان از مناظر طبیعي زیباي اروپا عکس تهیه 
مي کردند و گردشگران این کارت پستال ها را خریده و 

به عنوان سوغات مي بردند. 
و  دانشمندان  با  همراه  که  بودند  نیز  دیگري  گروه  اما 
زمین شناسان و با اهداف علمي از مناظر طبیعي عکاسي
مي کردند این گروه را توپوگراف یا مکان نگار مي نامیدند.

 تصویر17

 تصویر18



19

فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

 تصویر19
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گروه دیگري از عکاسان منظره با تقلید از تابلو هاي نقاشي و ترکیب چند نگاتیو و دست کاري هاي طاقت فرسا 
نبوده و معموالً  اقشار متوسط جامعه  تولید کردند که مورد پسند  تاریکخانه مناظري چشم انداز  و دشوار در 

کاربردي تزئیني داشتند.

 تصویر20

 تصویر21
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

عکاسي  در فصل  قباًل  که  متولد مي شود همان گونه  بیستم  قرن  اوایل  در  در عکاسي  مدرن  منظره نگاري  اما 
صریح یا مستقیم اشاره شد گروهي از عکاسان با تکیه بر ویژگي ها و امکانات ذاتي عکاسي تحولي عظیم را در 
شاخه هاي گوناگون عکاسي و از جمله در عکاسي منظره رقم زدند. آنسل آدامز و چند تن از عکاسان دیگر، 

گروه » F- 64« را پایه گذاري کردند. 
این گروه قوانین و معیار هاي زیبایي شناسي خاصي را براي عکس خوب تعریف کرده بودند،از جمله داشتن 
و  عکس  در  وسیع  خاکستري هاي  و  تنالیته  داشتن  دیافراگم ها،  بسته ترین  از  استفاده  با  زیاد  میدان  عمق 

نشان دادن بافت اشیاء به همراه تکنیک بسیار باال و چاپ هاي بسیار فاخر و نفیس.

 تصویر22

 تصویر25 تصویر24

 تصویر23
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 تصویر27 تصویر26

 تصویر28
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

آنسل آدامز درنیمه اول قرن اول بیستم به عنوان شاخص ترین عضو این گروه تأثیر به سزایي در عکاسي منظره 
به جاي گذاشت و ابداعات تکنیکي او باعث ارتقاء کیفي و بصري عکس مي شد.

 تصویر29

 تصویر30

 تصویر31

 تصویر32

 تصویر33



24

و  نمایش گذاشت و ستایش  به  را  با شکوه و چشم نواز  مناظري  به طبیعت  اسطوره اي  نگاهي  با  آدامز  آنسل 
تحسین طبیعت  بکر به وضوح در آثارش به چشم مي خورد.

 تصویر34

 تصویر36 تصویر35
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

عکاسان دیگري نیز بودند که نگاهي رازآلود و شاعرانه به طبیعت داشته و عکس هاي منحصربه فردي با استفاده 
از فیلم مادون قرمز از طبیعت تهیه مي کردند.

 تصویر38 تصویر37

 تصویر40 تصویر39
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 تصویر41

 تصویر43

 تصویر42

 تصویر44
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

برخي از آنها نگاه متفاوتي به طبیعت داشتند، از به کاربردن ترکیب بندي هاي تا حدودي انتزاعي در عکاسي 
از طبیعت تا تهیه عکس هاي ساده و چشم نوازي از چشم انداز هاي طبیعي. 

 تصویر45 تصویر44

 تصویر47 تصویر46
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 تصویر49 تصویر48

 تصویر50
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

 تصویر52 تصویر51

 تصویر53



30

 تصویر55 تصویر54

 تصویر57 تصویر56

 تصویر59 تصویر58
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

افراد دیگري نیز  با دست کاري چشم انداز هاي طبیعي و 
افزودن اشیایي به آن آثار زیبایي خلق کردند.

دهة شصت قرن بیستم آغاز تحوالت بزرگي در هنر بود 
نگاه هاي  و  نیز شاهد ظهور هنرمندان  و عکاسي منظره 
تازه اي بود. »نیو-توپوگراف «ها عکاساني بودند که برخورد ي 
متفاوت با عکاسي از چشم انداز هاي طبیعي داشتند، اینان بر 
خالف نسل قبلي نگاهي علمي و جامعه شناسانه به طبیعت 

و نقش انسان معاصر بر محیط زیست و زمین داشتند. 
چشم اندازهایي که آنها عکاسي مي کردند فارغ از تمهیدات 
امکان  حد  تا  مي کردند  سعي  آنها  بود،  زیبایي شناسانه 
عکس هایشان فاقد حس، ساده، دقیق و حاوي اطالعات 
باشد. نیو-توپوگراف ها  بیشتر جامعه شناس و متفکر بودند 
آنها زمین مورد هجوم واقع شده و  از منظر  تا عکاسي. 
آنان  بي روح  و  و عکس هاي خشک  بود  شکست خورده 

انعکاس همین نگاه بود.

 تصویر61 تصویر60

 تصویر62
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 تصویر64 تصویر63

 تصویر65
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

 تصویر66

 تصویر67
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از  علمي  مستند نگاري  است.  گوناگوني  کاربردهاي  داراي  هنري،  گرایشات  بر  عالوه  طبیعي  مناظر  از  عکاسي 
کاربردهاي  براي  مناظر  از  پژوهشي، عکاسي  از طبیعت در خدمت گردشگري، مستند نگاري  طبیعت، عکاسي 

تزئیني، انتشاراتي و مانند آن بعضي از این کاربردها است.

كاربردهاي عكاسي از طبيعت

 تصویر68
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

 تصویر69

 تصویر70
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فعالیت 
1- چند عکس از منظره که استفاده آموزشي - علمي دارد تهیه و در کالس دربارۀ کاربرد آن توضیح دهید.کارگاهی

2- آیا با تغییر در زیرنویس و توضیح عکس، مي توان تغییري در کاربري عکس هاي انتخابي ایجاد کرد؟ 
این تغییر را انجام دهید و دربارۀ کاربرد عکس در موضوع جدید با هنرجویان گفت وگو کنید.

 تصویر71

مستند نگاري پژوهشي و علمي چنانچه از نامشان پیداست به دنبال تهیة عکس براي مقاصد علمي در شاخه هاي 
گوناگون علوم است و لزوماً تأکیدي بر زیبایي  شناسي ندارد. این عکس ها مي تواند براي بررسي تغییرات اقلیمي 

به کار  روند. مانند تغییرات حاصل شده در دریاچه ارومیه و بندر انزلي.
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

 تصویر72

 تصویر73
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 تصویر74

 تصویر75
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

 تصویر76

از کاربرد  هاي چشمگیر و زیبا ي عکاسي از مناظر، تهیه عکس از چشم اندازهاي زیبا و متنوع طبیعت است که در 
قالب کتاب، پوستر، کارت  پستال، کارت تبریک و سایر مکتوبات باعث جذب گردشگران و رونق اقتصادي مي شود.

 تصویر77
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 تصویر78

فعالیت 
با راهنمایي هنرآموز خود از مناظر طبیعي و نقاط دیدني منطقه اي که درآن زندگي مي کنید عکاسي کنید کارگاهی

و عکس هاي خود را در جلسة آینده در کالس به نمایش گذاشته و درباره آنها گفت وگو کنید.

عکاسي از طبیعت، ضمن پیروي از قوانین کلي عکاسي نیازمند توجه ویژه  اي  است که سبب بهتر شدن و جذاب تر 
شدن عکس ها مي شود، برخي از این توجه و نکات عبارت اند از:

1ـ نور
نور عامل مهمي در تهیة عکس خوب از طبیعت است، لزوماً تمام ساعات روز براي عکاسي مناسب نیست. معموالًساعات 
آغاز روز و بعد ازظهرها، زمان بهتري براي عکاسي از طبیعت است. در این ساعت ها چون نور خورشید مایل مي تابد، 

احجام و بافت سطوح بسیار بهتر دیده مي شوند.
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

 تصویر79

 تصویر81 تصویر80

در شب هم مي توان از بعضي از چشم اندازها عکس هاي خوبي تهیه کرد. دراین گونه عکس ها نور ماه مي تواند بسیار 
زیبا عمل کند و به عنوان منبع نوري خوبي بر عکس تأثیر زیبایي بگذارد. البته تهیه عکس در ساعات شب و زیر 

نور ماه به تجربه زیاد در عکاسي نیاز دارد.

 تصویر82 تصویر81
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پژوهش کنید

براي عکاسي از طبیعت و چشم انداز هاي طبیعي، به چه ابزارهاي تخصصي تري نیاز داریم؟ تصاویري از این 
تجهیزات را تهیه کنید و در کارگاه دربارۀ آن توضیح دهید.

 تصویر84 تصویر83

گفتگو   کنید

اگر تجربه عکاسي از چشم انداز در ساعت هاي شب را دارید آن  را در کالس به نمایش گذاشته و دربارۀ آن 
گفت وگو کنید. 

2- لنز

انتخاب یک لنز با فاصلة کانوني مناسب هم یکي از راز هاي دست یابي به عکس خوب از طبیعت است. انتخاب لنز 
نیازمند تجربه کافي در عکاسي است. باید یاد بگیریم که کجا و چه زماني از لنز هاي واید و تله استفاده کنیم. قانون 

خاصي وجود ندارد، تنها دیدن آثار موفق در این حوزه از عکاسي مي تواند راهنماي خوبي باشد.



 تصویر85

 تصویر86
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3ـ سه پايه

فرصت  معموالً  اینکه  به دلیل  طبیعت  از  عکاسي  در 
استفاده  سه پایه  از  است  بهتر  داریم،  اختیار  در  کافي 
شود. استفاده از سه پایه سبب مي شود عکس هاي بسیار 

دقیق تر و واضح تري می توان به دست آورد.

 تصویر87

 تصویر88
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

 تصویر89

4ـ نورسنجي

یک عکس خوب از نظر فني، نیازمند نورسنجي و نوردهي دقیق و درست است. در عکاسي از طبیعت گاه شرایطي 
پیش مي آید که کار نوردهي را دشوار مي کند، در این گونه موارد مي توان از روش HDR کمک گرفت.
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 تصویر89

آنچه که ما با چشم مي بینیم با آنچه که یک دوربین عکاسي ثبت مي کند ازبسیاري جهات و از جمله درك تاریکي 
و روشني تفاوت دارد.

HDR استفاده از روش

 تصویر90
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

چشم انسان حتي از پیشرفته ترین دوربین هاي عکاسي میزان بیشتري از تاریکي و روشنایي را مي تواند تشخیص دهد.
.)Dynamic Range( موضوعات عکاسي داراي دامنه هاي پویایي  متفاوتي هستند

  تصویر 91  دامنه پویایی کم

  تصویر 92  دامنه پویایی متوسط



48

به طور خالصه دامنة پویایي در عکاسي اختالف میزان نور در روشن ترین نقطه تا تاریک ترین نقطه یک موضوع است.
موضوعاتي که  داراي دامنة پویایي کم و یا متوسط هستند توسط دوربین عکاسي به راحتي ثبت مي شوند اما 
وقتي اختالف نور تیره ترین تا روشن ترین نقطه یک موضوع از حد معیني بیشتر شود با یک بار عکس برداري 

نمي توانیم جزئیات نقاط روشن و تیره را داشته باشیم.
در این گونه موارد باید از روش دیگري استفاده کنیم براي این کار سه تا پنج فریم عکس با فواصل یک استاپ 

از موضوع مي گیریم؛ به این کار برکتینگ )Bracketing( مي گویند.

بهتر  را  نقاط روشن  تیره جزئیات  را و عکس هاي  تیره  نقاط  همانطور که مي بینید عکس هاي روشن جزئیات، 
نشان مي دهند، حاال مي توانیم با ترکیب این  عکس ها در برنامه  هاي مختلف از جمله فتوشاپ، الیت روم، یا برنامه 
)ACR)Adobe Camera Raw و برنامه هاي دیگرویرایشي، این سه یا پنج عکس را با هم ترکیب کرده و 
عکسي به دست آورد که جزئیات کامل نقاط خیلي روشن و خیلي تاریک را داشته باشد، به این شیوۀ تولید عکس 

.)High Dynamic Range(گفته مي شودHDR
موضوعات  حتي االمکان  و  باشند  داشته  ثابتي  کادر  دقیقاً  باید  عکس ها  روش  این  انجام  براي  نکنید  فراموش 

متحرك در عکس نباشد.
برکتینگ را مي توان هم به صورت دستي انجام داد و هم از گزینة Auto Exposure Bracketing در دوربین 

استفاده کرد.

  تصویر 93  دامنه پویایی باال
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

HDRتصویر نهایی

نوردهی متوسطنوردهی کم

نوردهی زیاد

  تصویر 94 
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5ـ  استفاده از فيلتر ها)پاليريزه و ND و فيلتر هاي سياه و سفيد(
فیلترهاي پالریزه مي توانند در بسیاري موارد با از بین بردن انعکاس هاي مزاحم به ما کمک مي کنند که عکس هاي 

بهتري تهیه کنیم. همچنین استفاده از این فیلتر، مي تواند سبب اشباع رنگ ها شده و توجه بیشتر بیننده را جلب  کند.
استفاده از فیلتر ND در عکاسي از موضوعات سیال مانند رودخانه ها، آبشار، دریا و مانند آن باعث کشیدگي و 

ایجاد جلوه هاي بصري خاصي مي شود و به عکس جلوه زیبا و ویژه اي مي دهد.

  تصویر 95 
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

امروزه با توجه به پیشرفت فناوري ها  به ویژه در ساخت دوربین هاي 
دیجیتال و دوربین هاي موبایل به آساني مي توان اقدام به عکاسي هم  
به صورت سیاه و سفید و هم رنگي نمود و سپس بهترین نتیجه را 
به دست آورد. دیدن نتایج  براي فراگیران )عکاسان مبتدي و نیمه 

حرفه اي( بسیار آموزنده خواهد بود.

استفاده از تنظیمات مربوط به عکاسي سیاه و سفید در دوربین گاهي برخي از چشم اندازهاي طبیعي جلوه هاي خاصي 
به عکس مي بخشد. اگرچه عکاسي سیاه و سفید در پاره اي از موارد بسیار دشوار تر از عکاسي رنگي است و افزون بر آن، 

از هر منظره اي نمي توان عکس سیاه و سفید تهیه کرد، زیرا ممکن است نتیجه کار جالب نباشد.
عکاسان موفق و با تجربه در زمینه عکاسي سیاه و سفید این مهارت را دارند که قبل از عکاسي، موضوع را در ذهن خود 

سیاه  وسفید تجسم مي کنند.

  تصویر 96 
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  تصویر 99   تصویر 98 
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

با به کارگیري عواملي که گفته شد و گذاشتن زمان مناسب و دقت کافي مي توان عکس هاي بسیار زیبایي از طبیعت 
تهیه کرد.

  تصویر 102  تصویر 101

  تصویر 104  تصویر 103
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6- باطري و كارت هاي حافظه
وقتي براي عکاسي از طبیعت مي روید فراموش نکنید چندین باطري شارژ شده و کارت حافظه همراه داشته 
باشید، چون ممکن است در جایي باشید که امکان شارژ باطري وجود نداشته باشد، همراه داشتن یک رایانه 

کوچک و قابل حمل )نوت بوك( براي انتقال عکس هاي گرفته شده نیز بسیار مفید است.

نکته
عکاسي از طبیعت یکي از جذاب ترین و آرامش بخش ترین شاخه هاي عکاسي است.

فعالیت 
1- موضوعي از طبیعت و یا مناظر طبیعي را انتخاب کنید.کارگاهی

2- از موضوع انتخابي، 3تا 5 فریم با فواصل یک استاپ)روشن تا تیره( عکاسي کنید.
3HDR- عکس هاي خود را در محیط نرم افزار با یکدیگر ترکیب و نتیجه          را در کارگاه ارایه کنید.
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

در فصل عکاسی مستند با معني عکس مستند و بعضي از شاخه هاي آن آشنا خواهید شد. 
آیا فکر مي کنید از عکاسي مستند مي توان در زمینه طبیعت و مناظر استفاده کرد؟

با دوستان و هنرآموز خود در این باره گفت و گو کنید.
عکاسي به دلیل توانایي ثبت دقیق و سریع رخداد ها در عرصه هاي بسیاري مي تواند به کار گرفته شود.

یکي از گرایشات دیگر عکاسي مستند، عکاسي از محیط زیست یا بوم نگاري است، عکاسي از »محیط زیست« یا 
»زیست بوم« شاخه اي از عکاسي مستند است که جنبه ها و ویژگي هاي گوناگون کرۀ زمین را به تصویر مي کشد.

ثبت آسيب هاي وارد به طبيعت

  تصویر 105
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آیا تا به حال از محیط زیست شهري که در آن زندگي مي  کنید عکاسي کرده اید؟
خوشبختانه سرزمین ما ایران داراي تنوع آب و هوایي کم نظیري است که امکان بسیار فراواني را براي این شاخه 

از عکاسي در اختیار ما مي گذارد. 
وجود دریا، کویر، جنگل، کوهستان ها و قله هاي بلند و مانند آن فرصت هاي زیادي براي عکاسي ایجاد مي کند.

تصور کنید اگر طي یک دورۀ زماني یک یا چند ساله، ویژگي هاي زیست محیطي پیرامون خود را به تصویر بکشید، 
بعد از مدتي یک آرشیو با ارزش از بخشي از کشورمان را در اختیار خواهیم داشت

  تصویر 107  تصویر 106
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

محیط زیست یکي از مهم ترین منابع حیات و زندگي بشر و سایر جانداران در روي زمین است و به همین دلیل به فرهنگ سازي 
مؤثر براي حفظ و نگهداري آن باید توجه کرد که سازمان ها و افراد زیادي در سراسر جهان به موضوع آن مي پردازند. 

عالوه بر دانشمندان، پژوهشگران و کارشناسان این حوزه برخي از عکاسان مبتدي و حرفه اي نیز در این زمینه فعالیت مي کنند.

  تصویر 110  تصویر 109

  تصویر 111



58
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فصل1    چشم اندازهای طبیعی 

هدف این نوع فعالیت ها عالوه بر به تصویر کشیدن ویژگي هاي خاص و زیبایي هاي طبیعت، آموزش نوع برخورد 
انسان با آن نیز هست. اینکه چگونه محیط اطراف خود را در روستا و شهر ها و کالن شهر ها بشناسیم و براي حفظ 

منابع طبیعي و زیستي آن کوشا باشیم.
عکاسي از محیط زیست شامل زیرمجموعه هاي متنوعي است که یکي از آنها ثبت آسیب هاي وارد به زیست بوم هاست.

1- آیا شما تا به حال به آسیب هایي که بشر به محیط زیست وارد کرده است فکر کرده اید، آیا در منطقه اي 
که زندگي مي کنید مي توانید نمونه هایي از آن را پیدا کنید؟ آیا عکس ها و یا فیلم هایي را که در این گونه 
با  زمینه  این  در  را  تجربیات خود  است؟  بوده  به خاطر مي آورید؟ عکس العمل شما چه  دیده اید،  موارد 

دوستانتان در میان بگذارید.
2- با جست وجو در پایگاه هاي خبري و یا دیگر رسانه ها )روزنامه ها، نشریات( و یا آرشیو خود عکس هاي 
مرتبط با محیط زیست را جمع آوري کرده و در یک فایل ذخیره کنید و آن را در کارگاه به نمایش بگذارید 

و دربارۀ آن با یکدیگر گفت و گو کنید.
محور هاي گفت وگو: 

- عکس ها دقیقاً به چه نکته اي در محیط زیست اشاره دارد؟
- عکاس در ثبت یک موضوع زیست محیطي چقدر به نکات فني در عکاسي توجه داشته است؟

- آیا در عکس عالوه بر موضوع محیط زیست موضوع دیگري نیز جلب توجه مي کند؟
- آیا عکس از هدف خود دور شده است؟ یا خیر؟

پژوهش کنید
پرسش 
کالسی

  تصویر 115  تصویر 114
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براي ورود به این شاخه از عکاسي عالوه بر عالقة شخصي و دانش فني عکاسي نیاز به مطالعه و تحقیق است، 
یک عکاس حرفه اي و حتي مبتدي )آماتور( در این حوزه باید با گروهي از کارشناسان محیط زیست همکاري 

داشته باشد.
مسائل مربوط به آسیب هاي وارد به محیط زیست علم بسیار وسیعي بوده و داراي زیرمجموعه هاي متنوعي است 

که فهرست کردن آن کاري بسیار دشوار و تخصصي است و تمام عرصه هاي دریا و خشکي را شامل مي  شود.
متأسفانه آسیب هایي که انسان به طبیعت وارد مي کند شامل فهرست بلند باالیي است. براي نمونه به برخي از 

آنها اشاره مي کنیم:
1- خشک شدن دریاچه ها و فاجعة کم آبي

2- آلودگي هاي صنعتي
3- قطع درختان و آتش سوزي در جنگل ها

4- تولید انبوه زباله هاي غیر قابل تجزیه
5- احداث بي رویة سد و حفر چاه هاي عمیق

6- از بین بردن پوشش گیاهي و ساختمان سازي هاي بي رویه و سودجویانه
7- دستکاري، انهدام و ایجاد تغییر در پوشش گیاهي زمین

8- کاشت گونه هاي گیاهي غیربومي در اقلیم دیگري )کاشت گیاهان غیربومي در اقلیمي جدید که سبب اخالل 
در اکوسیستم آن خواهد شد.(

9- بهره برداري نا معقول و کنترل نشده از منابع طبیعي

عکاس عالقه مند به این شاخه از عکاسي باید با صبر و حوصله و مطالعه، کاري دراز  مدت را آغاز کند. اگرچه این 
شاخه از عکاسي در شکل حرفه اي آن نیازمند تجهیزات کامل و متنوعي است اما مي توان با یک دوربین ساده و 

حداقل امکانات نیز کار، را انجام داد.

پژوهش کنید

آیا مي توانید به این فهرست عناوین دیگري اضافه کنید؟ آنها را بنویسید.

فعالیت 
1- از بین عکس هایي که تاکنون گرفته اید و یا با جست وجو در پایگاه هاي خبري و رسانه ها، عکس هایي کارگاهی

را که به منظور معرفي یک آسیب زیست محیطي تهیه شده اند جمع آوري کنید. )به صورت فایل یا 
پرینت(، آنها را در کارگاه )سایت عکاسي( به نمایش بگذارید و دربارۀ عکس ها هم از نظر موضوع و هم 

از نظر اصول عکاسي گفت وگو کنید.
2- براي جلسة آینده از یک موضوع مشخص )مثاًل زباله هاي رها شده در سطح شهر( عکاسي کنید، 

محیط عکاسي مي تواند حیاط هنرستان کارگاه و کالس، دفتر هنرستان و یا نمازخانه باشد.
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فعالیت 
درباره موضوعات زیر عکاسي کنید و عکس هاي خود را در کارگاه به نمایش بگذارید.) چه موضوعات کارگاهی

دیگري را براي ثبت آسیب هاي زیست محیطي پیشنهاد مي کنید.(
1- آسیب هاي زیست محیطي در جوامع شهري

2- آلودگي صنعتي
3- ساخت شهرك ها و ساختمان هاي بلند و تخریب بافت هاي سنتي و بومي

4- تخریب پوشش گیاهي و قطع درختان 

نکته
کافي است نگاهي به منطقه اي که در آن زندگي مي کنید، بیاندازید، ویژگي بارز منطقة شما چیست؟ کدام 
یک از آسیب هاي فهرست شده را مي توانید در منطقة خود پیدا کنید؟ با سازمان هاي مرتبط تماس بگیرید 

و حتماً از نظرات آنها استفاده کنید. 

فراموش نکنید ثبت آسیب هاي وارد بر محیط زیست عالوه بر اینکه یک وظیفه است، مي تواند هشدار و 
تلنگري باشد براي مردم و مسئولین. چاپ و انتشار این عکس ها بدون شک مي تواند فرهنگ حفاظت از 

محیط زیست را ارتقا دهد.

پژوهش کنید
نکته
 محیط زیستی
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      شرح کار:                                                                                                                                                                                                 
عکاســي از طبیعــت، مناظــر، چشــم اندازهاي طبیعــي و آســیب  هــاي محیــط زیســت، بــا رویکــرد آموزشــي و فرهنگــي، بــه منظــور ثبــت زیبایي هــاي طبیعــت و احتــرام بــه 

محیــط زیســت

 

استاندارد عملکرد: 

عکاسي از چشم اندازهاي طبیعي با رویکرد زیست محیطي با توجه به سفارش دهنده کار و اهداف پروژه در محل مشخص شده

شاخص ها:
1. نمایش زیبایي هاي طبیعت

2. تهیة عکس بر اساس استانداردهاي عکاسي

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : براي آماده شدن- جاي گیري و کادربندي و تهیه یک عکس 30 دقیقه و براي بررسي نمونه کار30 دقیقه

مکان: در محیط طبیعت، جنگل، صحرا، کوه، دریا، حتي پارك هاي شهري 
تجهیزات: تجهیزات عکاسي، با وسایل ایمني )لباس و وسایل الزم در طبیعت(

ابزار و تجهیزات: دوربین دیجیتال و لنزهاي مورد نیاز- قطب نما، جعبه کمک هاي اولیه، نقشه و نقشه خوان SPG، لباس مناسب           

معیار شایستگی:

 

ارزشیابی عکاسي طبیعت) چشم انداز هاي طبیعي( 

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله کارردیف

                1پذیرش سفارش  و آماده سازي مقدمات پرژه1

                2تهیة عکس2

                1تحویل فایل3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
کاربرد فناوري ، مسئولیت پذیري

2                

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.


