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تصویربرداری در دنیاي امروز به عنوان یکی از تأثیرگذارترین حرفه ها 
در ماندگاری خاطرات و ثبت اتفاقات مختلف در گوشه و کنار جهان 
شناخته می شود، از یک جشن سادة خانوادگی گرفته تا یک مسابقه 
فوتبال و یا یک اتفاق مهم بین المللی، به وسیلة دوربین و تصویربرداري 
کار  از  بخشی  ماند.  خواهد  یادگار  به  همیشه  برای  و  مي شود  ثبت 

تصویربرداری در مکان های خارج از استودیو انجام می شود.

پودمان 2

تصویربرداری خارج از استودیو
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مکان یابی تصویربرداری خارج از استودیو

1واحد یادگیری 

آیا تا به حال پي برده اید؛
    آیا به تعداد مکان های مختلف در یک فیلم دقت کرده اید؟ 

    واقعی یا ساختگی  بودن مکان های تصویربرداری چقدر برای شما اهمیت دارد؟ 

    بهترین محل تصویربرداری کجاست؟ 

    بر چه اساسی باید آن  را انتخاب کرد؟ 

    تصمیم نهایی توسط چه کسی گرفته می شود؟

هدف از این واحد یادگیری
  هنرجویان در این واحدیادگیري، آموزش خواهند گرفت که چگونه بر اساس نقشة راه تصویربرداری یا 

همان فیلمنامه، بهترین مکان ها را برای تصویربرداری انتخاب کنند. 

استاندارد عملکرد
  مکان یابی براي تصویربرداری برنامة تلویزیوني خارج از استودیو بر اساس طرح برنامه
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   )location( لوكیشن؛ محل تصویربرداري
به این تصاویر نگاه کنید.

هر کدام از این تصاویر مربوط به صحنه هایي از فیلم ها یا سریال هاي تلویزیوني است. 
    آیا مي توانید حدس بزنید تصاویر مربوط به کدام فیلم یا سریال است؟ 

    به نظر شما مالك انتخاب این محل ها براي تصویر برداري چه بوده  است؟ 

    براي مکان یابي تصویربرداري در خارج از استودیو از کجا باید شروع کرد؟

    تصاویري از فیلم ها یا سریال هاي تلویزیوني انتخاب کنید.

    بهترین محل براي تصویربرداري کجاست؟ 

    بر چه اساسي باید آن را انتخاب کرد؟ 

    تصمیم نهایي توسط چه کسي گرفته مي شود؟

چه  ببینیم  باید  شروع  در  است.  لوکیشن  انتخاب  و  بازبیني  فیلم،  پیش تولید  در  کارها  مهم ترین  از  یکي 
فیلمنامه اي در دست ماست؟ داستاني یا مستند؟ تاریخي یا امروزي؟ سوررئال یا واقعي؟ در مکان هاي  داخلي 
است یا فضاهاي خارجي؟ آیا بخش هایي از لوکیشن باید ساخته شود یا موقعیت هاي واقعي به طور کامل وجود 

 دارند؟ براي مدیر تصویربرداري چه چیزهایي در لوکیشن حائز اهمیت است؟

  لوكیشن همان محل تصویربرداري است كه صحنه هاي فیلم یا سریال در آنجا ضبط مي شود. 
 لوكیشن مي تواند داخلي یا خارجي باشد. 

تصویر1- فیلم سینمایي»فرزند صبح« 

تصویر3- سریال»هزاردستان«، شهرك غزالي

تصویر2- فیلم سینمایي

تصویر5-»خانه دوست کجاست«تصویر4- سریال»خانه سمندون«



ویژه دختران

6 4

در پروسة فیلم سازي لوکیشن مناسب، موضوع حساسي است و انتخاب آن نیاز به بررسي دقیق و آگاهي کامل 
از نیازهاي پروژه دارد. مواردي که در پیدا کردن لوکیشن باید به آن توجه داشت، به شرح ذیل است:

1- هواشناسي
باراني است؟ چه  یا  ابري، آفتابي  باید مدام هواشناسي را کنترل کنید. هوا  زمان کار، در فضاهاي خارجي: 
تمهیداتي باید بیندیشید که بدون هدررفتن وقت کار را پیش ببرید؟ براي مثال اگر تمام لوکیشن در شمال 
کشور است، تجهیزات مناسب و خاص براي آن منطقه را درنظربگیرید. با توجه به فضاي فیلمنامه بهترین 

شرایط را انتخاب کنید.

2- معماري لوكیشن
بر اساس ساختار فیلمنامه و ژانر فیلم، معماري لوکیشن معنا پیدا مي کند. آیا لوکیشني که انتخاب کرده اید، 
تصویر سینمایي به شما مي دهد؟ آیا بر اساس زمان اتفاقات فیلمنامه، لوکیشن مورد نظر جوابگو است یا باید 

تغییراتي در آن داده شود؟

جست وجو براي محل
جست وجو براي یافتن لوکیشن آغاز مي شود. کارگردان، تصویربردار، طراح صحنه و مدیرتولید اولین افرادي 
هستند که این جست وجو را شروع مي کنند. اولین قدم خواندن دقیق فیلمنامه است. کارگردان بر اساس ذهنیتي 
که از فیلمنامه دارد، مکان هاي تصویربرداري را در ذهن خود مجّسم مي کند. شاید تصویربردار هم در این مرحله 
بتواند به کارگردان کمک کند. قطعاً در یکجا این دو ذهنیت به هم گره خواهد خورد. این نقطة مشترك، همان 

لوکیشن اصلي است.
در این مرحله کارگردان و مدیر تصویربرداري انتخاب بعضي از مکان ها را نهایي مي کنند و به اتفاق تصمیماتي 
مي گیرند که در پرداخت تصاویر نهایي بسیار مؤثر خواهد بود. بهتر است در این مرحله، از لوکیشن هاي مختلف 

عکاسي شود.

به گروه هاي 4 يا 5 نفري تقسیم شويد. بخش هايي از يك فیلمنامة فیلم شده را در اختیار هر گروه قرار دهید. 
پس از خواندن آن بخش ها، تصوير ذهني خود را از محل هاي تشريح شده در فیلمنامه طراحي كنید. سپس 
فیلم را در كالس نمايش دهید و لوكیشن هاي آن صحنه را با طراحي هنرجويان مقايسه كنید. چقدر به 

يكديگر شبیه هستند. در مورد آن گفت و گو كنید.

فعالیت 
کارگاهی

       چه مواردي در انتخاب لوکیشن مناسب اهمیت دارد؟
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 )wide shot(3- بررسي نماي واید
در  کارگردان  نظر  مورد  وایِد  نماي  گرفتن  آیا 
است؟  امکان پذیر  و  قبول  قابل  داخلي  لوکیشن هاي 
باید دقت کنید وقتي از لنزهاي باز استفاده مي کنید، 
همه چیز قابل رؤیت خواهد بود! آیا عنصر شکل سازي 
این  چیست؟  راه حل  ندارد؟  وجود  باز  نماي  این  در 
بررسي باید در تمام زوایاي لوکیشن انجام شود تا در 

زمان تصویربرداري محدودیتي به وجود نیاید.

4- اندازة مناسب فضاي داخلي
آیا مي توان از تجهیزات تصویربرداري به خصوص وسایل حرکتي حجیم در فضاي داخلي استفاده نمود؟ 

در لوکیشن هاي کوچک چه نوع تجهیزاتي باید استفاده کرد؟ 
آیا براي صدابرداران محدودیتي وجود  ندارد؟

 براي مدیر تصویربرداري و کارگردان بسیار مهم است که فضاي کافي براي کار وجود داشته باشد.

       آیا در یک لوکیشن تاریخي کار مي کنید یا باید آن  را به طور کامل طراحي و بازسازي کنید؟
       آیا محیط فضاي داخلي، امکان تطبیق با دورة زماني داستان را دارد؟

       این موضوع مهم ترین بخش در مکان یابي است.

تصویر6- لوکیشن فیلم سینمایي»ایثار«

تصویر8 - لوکیشن خانه وثوق در سریال»شهرزاد«

تصویر10- لوکیشنفیلم سینمایي»یک حبه قند« تصویر9- لوکیشنفیلم تلویزیونی»نود دقیقه«

تصویر7- لوکیشن»یک حبه قند«
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5- نور خورشید
آیا نور خورشید در هر زماني از روز براي قسمت هاي مختلف لوکیشن مناسب است؟ 

در فضاي خارجي چگونه مي توان نور خورشید را کنترل و از آن به طور صحیح استفاده کرد؟ 
روش هاي استفاده از نور مستقیم خورشید یا انعکاس آن در فضاهاي داخلي چگونه است؟ 

تصویربردار با توجه به زاویة نور خورشید و زاویه دوربین، در یک زمان بندي دقیق، کار تصویربرداري را انجام 
مي دهد.

6- نورپردازي
وقتي در لوکیشن داخلي هستید و همه چیز در اختیار شما است، باید درست نورپردازي کنید. 

    چگونه مي توان با نورپردازي معماري لوکیشن را به فضاي فیلمنامه نزدیک تر کرد؟ 

    با نورپردازي در شب چگونه مي توان به این هدف رسید؟ 

در این مرحله مدیر تصویربرداري با طراحي نورپردازي در فضاهاي داخلي و خارجي، دستور نصب سکوهاي 
نورپردازي و نصب دیگر تجهیزات مورد نیاز را خواهد داد. 

از وظایف گروه نورپردازي، استفاده از نورهاي موجود در لوکیشن یا نصب نورهاي محیطي دیگر است. در این 
بخش نیز طراح صحنه نقش مهمي دارد.

مدیر تصویربرداري با طراحي دقیق نور باید براساس فیلمنامه، براي ایجاد فضایي مشابه آنچه طراح فیلم سعي 
در بیان آن دارد، کوشش کند.

  تصویر13- سریال»شهرزاد«

   تصویر11 - فیلم سینمایی»روبان قرمز«

   تصویر12- پشت صحنة یک فیلم سینمایی
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به  گاهي  نیز  خارجي  لوکیشن هاي  در 
نورپردازي نیاز است؛ براي کنترل سایه ها و 
همچنین براي افزایش نور عمومي در صحنه.

7- نكات حقوقي
براي ورود به محل تصویربرداري از چه کسي باید اجازه گرفت؟ 

آیا مجوز الزم را کسب کرده اید؟ 
آیا در لیست اموال، اشیا یا تابلویي وجود دارد که نمایش آن نیاز به کسب اجازة حقوقي و قانوني داشته باشد؟ 

الزم به ذکر است این بخش از کار به عهدة تیم تهیه کننده و مدیر تولید است.

 )Special effect( 8-نیاز به جلوه هاي ویژه
آیا در لوکیشن مواردي وجود دارد که در پس تولید نیاز به حذف یا اضافه داشته باشد؟ گاهي الزم است با 
نصب پردة آبي یا سبز کروماکي )Chroma Key( در لوکیشن و استفاده از جلوه هاي ویژة بصري، معماري 
آن را به ساختار فیلمنامه نزدیک کرد. در این بخش تصویربردار باید با همکاري مسئول جلوه هاي ویژه این 

کار را انجام بدهند. 

 )Noise( 9- صداهاي اضافي
آیا این امکان وجود دارد که صداي مزاحم دستگاه هایي مانند هیتر و تهویة هوا را خاموش کنید؟ 

آیا یخچال ها و وسایل خانگي پرصدا قابلیت قطع شدن دارند؟ 
مدرسه، اتوبان، زمین بازي، کارخانه، ایستگاه قطار، فرودگاه و ... در اطراف لوکیشن وجود دارد؟

   تصویر14
 فیلم سینمایي»محمد رسول اهلل)ص(«

تصویر16 تصویر15
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با حضور در چند لوكیشن خارجي و داخلي تمامي موارد ذكر شده در باال را به طور دقیق بررسي كنید.

فعالیت 
کارگاهی

از پنج لوكیشن انتخابي خود عكاسي كنید و بخشي از موارد ذكر شده را در آن توضیح دهید.

هر هنرجو يك فیلم سینمايي را انتخاب كند و 10 لوكیشن اصلي در آن را مشخص كرده و طراحي نمايد.

 تصویر19    تصویر18

 )Eco(10- اكو
آیا مي توانید دیالوگ ها را به صورت شفاف ضبط کنید؟ 

آیا نیازي به رفع اکو و پژواك صدا وجود دارد؟ 
با چه ابزار و تجهیزاتي مي توان لوکیشن را آکوستیک 

کرد که صداي پژواك شنیده نشود؟

11- تأمین منابع انرژي
اگر در فضاهاي خارجي تصویربرداري مي کنید، انرژي برق براي پروژکتورها را، از کجا تأمین مي کنید؟ 

در فضاي داخلي چطور؟ 
گروه نورپرداز با همراهي متخصصان فني با کسب مجوز الزم، مي توانند از برق شهري انرژي مورد نیاز را براي 

روشن کردن پروژکتورها فراهم کنند. راه حل دیگر، استفاده از ژنراتور برق است.

   تصویر17



پودمان 2/تصویربرداری خارج از استودیو

6 9

ارزشیابی واحد یادگیري مكان یابی تصویربرداري خارج از استودیو 

    معیار شایستگی:

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مراحل كار ردیف

2 خواندن و بررسی فیلمنامه  1

1 بررسی دکوپاژ 2

2 انتخاب لوکیشن بر مبناي متن 3

2 تأمین منابع انرژي 4

1 آماده سازي لوکیشن 5

2 شایستگی های غیرفنی، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محیطي و نگرشي:
مدیریت کار و کیفیت )N 62-63(، موارد ایمنی مربوط به شرایط آب و هوایی 
مختلف، مکان های خاص، کار در ارتفاع، کار با برق، دستکش کار، کفش راحت، 
رعایت اصول بهره وری، عدم تخریب محیط زیست در هنگام کار،  روحیة کار جمعی

* میانگین نمرات

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی 2 است.

شرح كار: 
خواندن فیلمنامه، بررسی دکوپاژ، انتخاب لوکیشن بر مبناي متن، تأمین منابع انرژي، آماده سازي لوکیشن 

استاندارد عملکرد:
مکان یابی براي تصویربرداری برنامة تلویزیوني خارج از استودیو بر اساس طرح برنامه 

شاخص ها:
مکان یابی تصویربرداری استاندارد با توجه به ویژگی های موجود در طرح و شرایط فیزیکی محل تصویربرداری خارج از استودیو 

براي مثال شیوة استفاده از روش هاي تصویربرداری تک دوربین یا چند دوربین

شرایط انجام كار، ابزار و تجهیزات:
مکان: کارگاه تصویربرداری

زمان: 30 ساعت
ابزار و تجهیزات: قلم، کاغذ،نمایاب ، دوربین عکاسی، موتور برق، منبع برق شهري 
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ضبط تصویر خارج از استودیو

2واحد یادگیری 

آیا تا به حال پي برده اید؛
    برای به کارگیری دوربین در لوکیشن های خارجی چه مسائلی را باید در نظر گرفت؟  

    چه تجهیزات ویژه ای برای تصویربرداری مورد نیاز است؟ 

    وسایل حرکتی مورد نیاز کدام اند؟

هدف از این واحد یادگیری
  هنرجویان در این واحد یادگیري، مهارت استفاده از وسایل حرکتی در تصویربرداری و زیبایی شناسی 

حرکت و رسیدن به ترکیب بندی پویا را فرامي گیرند.

استاندارد عملکرد
  تصویربرداری یک برنامة کوتاه تلویزیوني در خارج از استودیو بر اساس طرح برنامه و دکوپاژ آن  
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فهرست كاملي از تمامي تجهیزات تصويربرداري شامل: دوربین و متعلقات آن، وسايل نورپردازي و حركتي 
را با ذكر جزئیات و موارد فني آن تهیه كنید.

فعالیت 
کارگاهی

ضبط تصویر خارج از استودیو  
پس از انتخاب لوکیشن، نوبت ضبط تصویر است. تهیه لیست تجهیزات، آماده سازي تجهیزات و انتقال آنها 
به لوکیشن مهم ترین وظیفه گروه تصویربرداري است. مدیر تصویربرداري در آخرین جلسات فني به همراه 
و  ظرفیت ها  فیلمنامه؛  از  ذهنیتي  داشتن  و  کارگردان  با  نهایي  گفت وگوهاي  به  توجه  با  خود  اول  دستیار 

قابلیت هاي لوکیشن، تمامي تجهیزات نور و تصویر را به مدیر تولید سفارش مي دهد.
فهرست سفارش تجهیزات مي تواند به صورت کلي با جزئیات فني دقیق براي تمام پروژه تهیه شود، یا اینکه 

به صورت جزئي تر بر حسب نیاز هر لوکیشن و براي یک یا چندروز اجاره گردد. 
براي مثال، اگر لوکیشن اصلي در یک بیابان باشد، باید تمامي تجهیزات را اجاره کرد؛ ولي اگر لوکیشن در 

شهر باشد، مي توان برخي از تجهیزات را برحسب نیاز اجاره کرد.

نمونه اي از این فهرست ها در ذیل آورده شده است.

فهرست تجهیزات نورپردازي و تصویربرداري پروژه .........

تجهیزات نورپردازي تجهیزات حركتي تجهیزات دوربین

چراغ آرك )2/5 کیلو وات( 
2دستگاه

1 ریل و شاریو 1 دوربین مدل .... 1

چراغ آرك )575 کیلو وات( 
2دستگاه

2 میني کرین 2 متعلقات دوربین ....... 2

چراغ آرك )2 کیلو وات یا 
نیرو( 5 دستگاه

3 کارمانت 3 لنزهاي مختلف ......... 3

........................ 4 ........................ 4 ........................ 4

       چه تجهیزات دیگري مي توان به فهرست باال اضافه کرد؟
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حركت  
یک تصویر متحرك نسبت به یک تصویر ثابت چه تمایزهایي دارد؟ کدام تأثیرگذارتر است؟ آیا تصویربرداري 
بدون حرکت معناي واقعي خود را خواهد داشت؟ به پیرامون خود دقت کنید. منشأ بسیاري از حرکات دوربین 
در سینما از زندگي روزمرة ما سرچشمه مي گیرد. واکنش هاي انسان در موقعیت هاي خاص به شکل حرکات 
و رفتار مشخص ظاهر مي شود. انسان کنجکاو به اطرافش نگاه مي کند. اگر چیزي در باالي یک ساختمان نظر 
او را جلب کند به طرف باال نگاه خواهد کرد. اگر کنجکاوي او در مورد موضوعي مشخص باشد، به آن نزدیک 

مي شود و اگر از موقعیتي احساس خطر یا ترس کند از آن دور مي شود. 
بنابراین تعجب آور نخواهد بود اگر تصور کنیم پاره اي از حرکات دوربین، واکنش هاي مربوط به آن حرکت را 
در بیننده ایجاد مي کند و موجب بروز احساساتي خاص در مورد آنچه بر پرده مي بیند، خواهد شد.البته قطعاً 
براي بیننده سؤاالتي پیش خواهد آمد؛ از جمله اینکه دلیل انجام حرکت چه بوده است؟ آیا حرکت صرفاً به 
خاطر حرکت دادن دوربین انجام شده است؟ آیا بعد از پایان حرکت، بیننده به اطالعات جدیدي دست پیدا 
کرده است؟ و اینکه آیا ما توانسته ایم نقطه نگاه بیننده را به وسیله حرکت دوربین تغییر دهیم؟ در یک کالم 
انگیزه حرکت چه بوده است؟ چه دالیل دیگري براي حرکت دوربین به نظرتان مي رسد؟ دقت کنید که هر 
حرکتي باید به قصد معیني شروع شود و در پایان به قصد معیني تمام گردد. سه نقطه شروع، وسط و پایان 

حرکت بسیار مهم است.

 )Cinemobile( همانطور که قباًل اشاره شد، گروه تصویربرداري بعد از بررسي تجهیزات، آنها را با سینه موبیل
از شروع  اولین مرحله قبل  به لوکیشن منتقل مي کنند. نورپردازي و کنترل نور صحنه در فضاهاي داخلي 

تصویربرداري است که در فصل هاي بعدي به آن اشاره خواهیم کرد.
در این بخش با مقولة حرکت و تجهیزات حرکتي بیشتر آشنا مي شوید.

انواع حركت در تصویر    
تصور کنید شخصي وارد یک اتاق مي شود، سراغ کشوي میز مي رود و شیئي را از آن بیرون مي آورد.

   تصویر20

جستجو كنید چه عواملي بر شارپنس تصوير تأثیر دارند. 
کار گروهی
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و  با شخص  همراه  در،  از جلوي  دوربین  3 حرکت 

دوربین  که  حالي  در  میز،  کنار  تا  دوربین  چرخش 
جاي خود را تغییر مي دهد.

در روش اول، دوربین فقط ناظر صحنه است و این بازیگر است که صحنه را پیش مي برد. در روش دوم، فقط با حرکت 
افقي دوربین در حالت ثابت، صحنه نشان داده مي شود و در روش سوم، دوربین و سوژه در حرکتي همزمان با هم 

صحنه را نشان مي د هند. در هر کدام از این روش ها تأثیر صحنه بر بیننده کامالً متفاوت خواهد بود.

1 در یک نماي باز در حالي که دوربین ثابت است، 

شخص از جلوي در تا کنار میز حرکت کند.

تصویر 21

و  است  نیمه     باز  که  دري  روي  از  دوربین  حرکت   2

چرخش تا کنار میز و همراه شدن با شخص در حالي که 
دوربین در جاي خود ثابت است.

تصویر 22

تصویر 23

روش هاي مختلف در تمرين را تصويربرداري و با يكديگر مقايسه كنید. تأثیر كدام روش بر بیننده بیشتر 
است. در مورد آن با يكديگر گفت و گو كنید.

فعالیت 
کارگاهی

براي به تصویر کشیدن این صحنه در یک نما، مي توان به چند روش عمل کرد:
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انواع حركات دوربین
حرکات دوربین با توجه به اینکه با چه وسیله اي انجام شود، به انواع مختلفي تقسیم مي شود که هر کدام 
کاربرد ویژه اي در فیلمسازي و برنامه سازي دارند. در این بخش با حرکات دوربین، ابزارهاي مورد نیاز براي 

انجام آن حرکت و همچنین چگونگي انجام آن آشنا مي شویم.

حركات دوربین حول محور ثابت
 )Pan( حركات افقي

 ) Pan Right ( حرکت دوربین روي محور ثابت، از چپ به راست
و از راست به چپ ) Pan Left ( است. براي انجام این حرکت، یک 
سه پایه مناسب با کلگي روان ضروري است. حرکت پَن یا به همراه 
سوژه یا بدون سوژه انجام مي شود. براي معرفي فضاي صحنه انجام 
حرکتي یکنواخت و بدون ریپ، سرعت مناسب در حرکت با توجه 
به سرعت حرکت سوژه ، حفظ ترکیب بندي در طول حرکت و شروع 
و ایست بدون خطا، از مهم ترین نکات در انجام حرکت پن است. 

   )Tilt( حركت عمودي
حرکت دوربین روي محور ثابت، از چپ به راست )Pan Right( و 

از راست به چپ )Pan Left( است.
 )Tilt Down( حرکت دوربین روي محور ثابت، از باال به پایین
ارتفاع  سه  حرکت،  این  در  )Tilt Up( است.  باال  به  پایین  از  و 
دوربین، یعني زاویة باال به پایین )High Angle(، زاویة روبه روي 
سوژه ) Eye Level ( و زاویة پایین به باال ) Low Angle ( نشان 
داده مي شود. در حرکت عمودي نیز یکنواختي حرکت دوربین، 
سرعت مناسب، حفظ ترکیب بندي در حرکت و شروع و ایست 

خوب بسیار با اهمیت است. 

 تصویر 24 

تصویر 25

حركات پن و تیلت را با دقت و با لنزهاي باز و بسته تمرين كنید.

فعالیت 
کارگاهی

اين دو حركت در تصويربرداري چه كاربرد و تأثیرات هنري دارد؟ با نمايش فیلم و بررسي اين حركات در 
مورد آن با يكديگر بحث و گفت و گو كنید.

گفت وگو
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   )Arc( حركت قوسي
آرك حرکت دوربین روي ریل ِخم یا قوس دار است که به صورت نیم دایرة داخل یا خارج و یا دایرة کامل، داخل 
و خارج انجام مي شود. دوربین با مرکز توجه قرار دادن سوژه دور آن مي چرخد. در شرایط خاص و سطوح کاماًل 

هموار مي توان حرکات، تراك، دالي و آرك را به وسیلة پنتر یا چرخ الستیکي انجام داد. 

حركات دوربین روی ریل
 )Tract( حركات عرضی

در این حرکت دوربین روي ریل صاف و به موازات سوژه از چپ به 
راست یا از راست به چپ و به صورت عرضي حرکت مي کند. براي 
انجام این حرکت نیاز به تجهیزات حرکتي شامل ریل، شاریو یا پنتر 
با  ناهموار  یا  هموار  سطوح  در  آن  کردن  تراز  و  ریل  چیدن  است. 
ابزارهایي نظیر تراز، گوه، تخته پدالین و چپ گرد در صحنه یکي از 

تخصصي ترین کارهاي گروه تصویربرداري در این مرحله است. 

نام  به  تصویربرداري  گروه  دستیاران  از  یکي  توسط  تراك  حرکت 
با  هماهنگ  و  یکنواخت  حرکتي  انجام  مي شود.  انجام  تِراول من 
سرعت حرکت سوژه با شروع و ایستي قابل قبول، از مشخصات این 
حرکت است.  به  این حرکت  اصطالحاً تراولینگ )Traveling( نیز 

مي گویند.

   تصویر 26

تصویر 29 تصویر 28 تصویر 27

تصویر 32تصویر 31

تصویر 30
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تصویر34- جرثقیل

  )Crain( حركت  آزاد دوربین
کرین به هر نوع تکیه گاه دوربین گفته مي شود که داراي بازویي بلند با قابلیت چرخش آزاد به تمام جهات و 
همچنین باال یا پایین رفتن باشد. در این حالت دوربین قادر است تمام حرکات را انجام دهد. در حرکت کرین، 

ترکیب بندي مدام در حال تغییر است و باید دقت داشت که هیچگاه از اهمیت سوژة اصلي کاسته نشود.

تصویر 33

تصویر 35- فیلم سینمایي » محمد رسول اهلل)ص(«

بعد از چیدن و تراز كردن ريل، حركات مختلف روي آن را با كمك هم كالسي هاي خود  انجام دهید و 
تصويربرداري كنید.

فعالیت 
کارگاهی

تمام حركات فوق را به وسیله پنتر الستیكي انجام دهید و تصويربرداري كنید. 
تحقیق كنید چه تفاوت ها و شباهت هايي بین حركت اپتیكي زوم و حركت مكانیكي دالي وجود دارد؟ 



پودمان 2/تصویربرداری خارج از استودیو

7 7

   تصویر36

فـوق العاده  است  ممکن  کـرین  با  کار 
نگه داشتن  متعادل  با  باشد.  خطرآفرین 
برخورد  تعادل،  وزنه هاي  توسط  کرین 
و   )Accessor( صحنه  لوازم  با  نکردن 
از  مواظبت  داخلي،  لوکیشن  دیوارهاي 
سیم هاي فشار قوي در فضاهاي خارجي 
و هماهنگي کامل گروه کرین با یکدیگر 
را  خوب  کرین  حرکت  یک  مي توان 

کرد. تجربه 

امروزه با پیشرفت تکنولوژي و طراحي و ساخت ابزارهاي جدید، انجام حرکات روي ریل و کرین بسیار ساده تر 
شده است. ابزارهایي مانند اسالیدر)Slaider(، کرین هاي کنترلي و پروجیف ) Projif ( با این هدف ساخته شده اند.

تصویر39تصویر37- پروجیف

تصویر38- اسالیدر

مراحل نصب پروجیف را انجام دهید و سپس با آن حركات بازويي دوربین را تمرين كنید.

فعالیت 
کارگاهی
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حركت عمودي دوربین روي پایه )پدستال(
در این حرکت دوربین همچنان که ثابت است، با سه پایة مخصوص پدستال در راستاي عمودي، باال و پایین 
مي رود. به دلیل استفاده از سه پایه پدستال در استودیوها از این حرکت در برنامه هاي تلویزیوني زیاد استفاده 

مي شود.

حركت دوربین روي دست
حرکت دوربین روي دست زماني است که تصویربردار، دوربین را در دست بگیرد؛ اغلب روي شانه و گاهي در 
شرایطي دیگر مانند زیر بغل یا نزدیک زانو )حالت زنبیلي(. در حرکت روي دست، حسي از تحرك و نزدیکي 

تماشاگر با صحنه ایجاد مي شود که در روش هاي دیگر وجود ندارد.

استفاده از ابزارهایي چون استدي کم )Study cam(، رونین )Ronin( و شـولدر 
)shoulder( در حرکات روي دست کاربرد ویژه اي دارد. 

همچنین در بعضي از دوربین ها شاخصي به نام استدي شات )Study shot( وجود 
دارد و براي کنترل حرکات اضافي، به تصویربردار در حرکت روي دست کمک 
تا  کنید  استفاده  واید  لنز  از  روي دست  تصویربرداري  براي  است  بهتر  مي کند. 

معایبي که احتماالً در حرکت وجود دارد، کمتر به چشم بیاید. 

شیوه هاي تصويربرداري روي دست را در لنزهاي بسته و باز )تله و وايد( تمرين كنید.
با استفاده از وسايل حركتي، حركت روي دست را تمرين كنید.

فعالیت 
کارگاهی

تصویر42

تصویر41تصویر40

تصویر44تصویر43

تصویر45
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    )Heli Shot( حركت دوربین در نماهاي هوایي
این حرکت ممکن است به وسیلة هلي کوپتر و هواپیما انجام شود یا به وسیلة بالن و پرنده هاي کنترلي. به هر 
جهت دوربین در فضایي معلق بین زمین و آسمان در حرکت است. معرفي چشم اندازهاي طبیعت و یا تعقیب 

سوژه هاي متحرك مثل خودرو در جاده و یا قطار با این حرکت بسیار چشم نواز خواهد  بود.

تصاویر  مي توان  کابلي  دوربین  از  استفاده  با  نباشد،  کنترلي  پرنده هاي  از  استفاده  امکان  که  مواقعي  در 
فوق العاده اي ضبط کرد. این امکان بیشتر در ورزشگاه ها استفاده مي شود.

حركت دوربین براي نماهاي خودرو   
با تجهیزاتي بسیار ساده تا پیشرفته مي توان دوربین را در جاهاي مختلف خودرو نصب کرد و تصاویري زیبا با 

زاویه اي خاص تصویربرداري کرد. این تجهیزات کارمانت )Carmant( نام دارد.
امنیت  به  از آن  باید هنگام استفاده  از کارهاي تخصصي گروه تصویربرداري است و  این وسیله یکي  نصب 

دوربین، تصویربردار و تجهیزات نورپردازي دقت فراوان کرد.

تصویر 48 تصویر 47 تصویر 46

تصویر 51

   تصویر 50

تصویر 49
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 )Composition(قواعد تركیب بندي
به این تصاویر نگاه کنید. 

در اولین نگاه به یک تصویر مي توان فهمید که آن عکس چقدر هوشمندانه و خالقانه برداشت شده است. 
گرچه بخشي از درك انسان از تصاویر به دریافت ذهني و احساسي او برمي گردد، ولي قطعاً با رعایت قوانیني 
در ترکیب بندِي عکاسي یا تصویربرداري مي توان آن دریافت را کامل تر کرد و تأثیر بیشتري بر بیننده گذاشت. 
براي تمام مردم، دیدن به یک شکل اتفاق مي افتد، ولي درك کردن، ممکن است در افراد گوناگون متفاوت 
باشد. یک تصویربردار باید تصویري بگیرد که سواي دیده شدن، قدرت درك و تفکر را در بیننده باال ببرد و 

ذهن او را درگیر کند.

تصویر52

تصویر55

تصویر53

تصویر 56

تصویر 54

تصویر 57

در مورد تصاوير باال به بحث و گفت وگو بپردازيد.
کار گروهی

چه راه هايي براي درك دقیق يك تصوير و ايجاد تفكر در مخاطب پیشنهاد مي كنید؟ در مورد آن در كالس 
به بحث و گفت وگو بپردازيد.

کار گروهی

       کدام یک از این تصاویر شما را به تفکر و تخیل وا مي دارد؟ 

       کدام یک هیچ تأثیري بر شما نمي گذارد؟ 

       چه شاخصه هایي در این تصاویر شما را براي رسیدن به جواب سؤاالت کمک مي کند؟
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بندي تركیب 
ایجاد توازن و هماهنگي بین عوامل تجسمي موجود در صحنه مانند حرکت، نور، سایه، رنگ، خطوط، بافت و 

سطوح، براي درك ساده تر محتوا و مفهوم صحنه توسط بیننده را ترکیب بندي می گویند.
هدف از ترکیب بندي، ایجاد انگیزه براي حرکت جست وجوگر چشم است. تصویربردار با همفکري کارگردان 

مي تواند راه هاي بسیاري را براي رسیدن به ترکیب بندی مناسب تجربه کند.
مربع،  دایره،  مثلث،  فرم  شامل  فرم ها  انواع  و  منحني  شکسته،  مورب،  عمودي،  افقي،  شامل  خطوط  انواع 

مستطیل، انشعابي و همچنین فرم هاي آزاد از مهم ترین عوامل براي ایجاد یک ترکیب  بندي مناسب است.
در سینما و تلویزیون برخالف عکس و عکاسي، تصویر در مدت زمان بسیار کمي بر صفحة تلویزیون یا پردة 
بندي مؤثر در تصویر  سینماست و تماشاگر مهلت ندارد کل تصویر را در یک لحظه دریافت کند. با ترکیب 

مي توان چشم بیننده را به طرف مهم ترین بخش تصویر هدایت کرد.
او مي تواند با استفاده از حرکات دوربین، زاویة دید را عوض کند و پس زمینة دیگري را در قاب، تصویربرداري 
کند یا قادر است ارتفاع دوربین را کم یا زیاد نماید و ترکیب بهتري را خلق کند. یا به وسیلة نورپردازي و ایجاد 
سایه روشن در تصویر این کار را انجام دهد. نتیجه باید این باشد که تمام اجزاي صحنه، توجه تماشاگر را به 

مهم ترین بخش موضوع هدایت کند.

قواعد مهم در تركیب بندي
به جز انواع خطوط و فرم ها که در کتاب همراه هنرجو، 
ترکیب بندي  در  دیگري  قواعد  است؛  شده  اشاره  آن  به 
تصویر  به  توجه  مرکز  ایجاد  در  را  تصویربردار  مي تواند 

کمک کند. 
مهم ترین این قواعد عبارت اند از:

1. نقاط طالیي: بهترین جاي قرار گرفتن موضوع اصلي 
در تصویر.

 با نمايش يك فیلم در كالس، در مورد نماها و عوامل هدايت چشم به موضوع اصلي به بحث و گفت وگو 
بپردازيد.

کار گروهی

1- با استفاده از خطوط و فرم ها در اطراف خود تصاويري را با دوربین ثبت كنید و در كالس در مورد آن 
به بحث و گفت وگو بپردازيد.

2- نماهايي از يك فیلم سینمايي را انتخاب نمايید و به كارگیري خط و فرم را در آن تحلیل كنید.

فعالیت 
کارگاهی

  تصویر58
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تصویر61- فیلم سینمایی »  ارباب حلقه ها«

2. حركت: تغییر نگاه بیننده از یک موضوع به موضوع 
دیگر. خاصیت ترکیب  بندي پویا قابلیت انتقال انرژي 
مهم ترین  حرکت  و  است  دیگر  نماي  به  نما  یک  از 

عامل براي این انتقال و ایجاد وزن تصویري است.

3. نورپردازي: عاملي براي ایجاد عمق، بُعد و بافت 
در تصویر و پردازش آن.

و  کنار هم  در  نور  و  هماهنگي سایه  4. كنتراست: 
جدا شدن مرکز توجه از پس زمینه. وقتي یک موضوع 
برابر  در  شود،  پس زمینه جدا  از  کنتراست  لحاظ  به 
تمام عوامل بصري که از پس زمینه جدا نشده اند، وزن 

بیشتري دارد.

دامنة  با  تصویر  در  عمق  و  مفهوم  ایجاد  رنگ:   .5
زرد  مثل  روشن  و  گرم  رنگ هاي  رنگ ها.  بي نهایت 
جهنده و روبه جلو حرکت مي کنند و رنگ آبي خودش 

را به عقب مي کشد و ایجاد عمق مي کند. 

6. زاویة دوربین: ایجاد توهـم در بیننده با تصویربرداري 
از زاویه باال یا پایین.

7. عمق تصویر: کم یا زیاد بودن عمق تصویر و ایجاد 
درك جدید از نما با الیه هاي مختلف تصویر.

تصویر60

تصویر59

تصویر63 -  فیلم سینمایی»  مزارشریف« تصویر62 - فیلم سینمایی »پرستاران«
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اندازه نما
اندازة نما یکي از مهم ترین ویژگي هاي تصویر است. دالیل زیادي براي ثبت تصویر با اندازة نماهاي متفاوت 
وجود دارد. انسان ها تنها افرادي هستند که با وجود تفاوت هایي در شکل ظاهر، ابعاد و شکل اندام به دلیل 

داشتن قالبي مشابه در چهره و بدن، قابلیت تعریف دقیق براي اندازه نماهاي معین و استاندارد را دارند. 
هر چند نام و تعریف اندازه نماها در کشورها و فرهنگ هاي فیلم سازي متفاوت است، اما تقریباً مي توان آنها 

را به ترتیب زیر معرفي کرد.

CUتصویر64- نماي فوق العاده بسته

E.CUتصویر67- نماي بسته

B.CUتصویر65- نماي بسیار بسته

M.CUتصویر68- نماي نیمه بسته

V.CUتصویر66- نماي کامل چهره

MSتصویر69- نماي متوسط

تحقیق كنید نقاط طاليی، حركت، نورپردازی، كنتراست، رنگ، زاوية دوربین و عمق تصوير چه تأثیري در درك 
بیننده از مفهوم تصوير خواهد داشت.

پژوهش

از صحنه هايي تصويربرداري كنیدكه قواعد باال در آنها رعايت شده  است؛ سپس درباره آن گفت و گو كنید.

فعالیت 
کارگاهی

چند سكانس از يك فیلم را انتخاب نمايید و قواعد تركیب بندي را در آن تشريح كنید؛ سپس در مورد آن در 
كالس به بحث و گفت وگو بپردازيد.
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تصویر 77- نماي بسته جزئیات

تصویر 75- نمای باز

تصویر 78 - نماي باز متوسط

تصویر 76- نمای فوق العاده باز

تصاویر با اندازه هاي متفاوت، تأثیرات مختلفي نیز بر ذهن بیننده مي گذارد.

براي سوژه هایی از غیر انسان، سه اندازه نماي کلي قابل تنظیم و انتخاب است، زیرا چنین سوژه هایي تشابهي 
در شکل ندارند تا بتوان قالب مشخصي براي انواع اندازه  نماهاي آنها تعریف کرد. این سه اندازه نما عبارت  اند از:

K.Sتصویر70- نماي زانو

 L.Sتصویر73- نماي باز

F.Sتصویر71- نماي تمام قد

E.LSتصویر74- نماي فوق العاده باز

    ML.Sتصویر72- نماي باز متوسط

با نمايش فیلم، تفاوت تأثیر اندازه هاي مختلف نما بر بیننده را بررسي كنید و به بحث و گفت وگو با يكديگر 
بپردازيد.

فعالیت 
کارگاهی
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با دوربین از سوژه اي در حال حركت افقي، نشستن و برخاستن تصويربرداري كنید و سعي نمايید فضاي 
باالي سر و فضاي نگاه او را حفظ كنید.

فعالیت 
کارگاهی

V.CU تصویر 79 - هد روم صحیح

L.R تصویر 83- صحیح

CUتصویر 81 - هد روم کم

CUتصویر80 - هد روم صحیح

  L.Rتصویر 84- غلط

CUتصویر 82 - هد روم زیاد

      )Head Room( فضاي باالي سر
فاصلة بین سر بازیگر و باالي کادر را هدروم مي گویند. در نماهایي که بازیگر بلند مي شود یا مي نشیند، حفظ فضاي 
باالي سر بسیار مهم است. سر بازیگر هرگز نباید به قسمت باالي قاب و چانة او به قسمت پایین قاب چسبیده باشد، 

.)V.CU( مگر در نماهاي بسیار نزدیک

      )Look Room( فضاي نگاه
فاصلة بین چشم بازیگر و جهت نگاه او تا لبة کادر را فضاي نگاه مي گویند. براي حفظ فضاي نگاه کافي است 
بازیگر را از وسط قاب کمي در خالف جهت نگاه او قاب بندي کرد که هم ترکیب زیباتري داشته باشیم و هم 
فضاي نگاه او تأمین شود. اگر بازیگر در حال حرکت باشد یا به سمت باال یا پایین نگاه کند، باید فضاي نگاه را 
کنترل نماییم. البته شاید مواردي هم براي حذف فضاي نگاه وجود داشته باشد. به نظر شما این موارد چیست؟ 
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ارزشیابی واحد یادگیري ضبط تصویر خارج  از استودیو

    معیار شایستگی:

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مراحل كار ردیف

2 تهیه تجهیزات 1
2 آماده سازي تجهیزات 2
2 تعیین زاویه دوربین، اندازه نما و ترکیب بندی تصویر 3
2 ضبط تصویر خارج از استودیو 4
1 جمع آوري وسایل و کنترل تجهیزات 5

2 شایستگی های غیرفنی، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محیطي و نگرشي:
مدیریت کار و کیفیت )N 62-63(، رعایت نکات ایمنی مربوط به استفاده از جریان 
برق، ارتفاع، شرایط آب و هوایی مختلف، لباس کار مناسب، کفش مناسب، دقت در 
نصب تجهیزات نور، دوربین و حرکت، دقت در حمل تجهیزات، حفظ محیط زیست 
گیاهي در زمان به کارگیري تجهیزات حرکتي و نوري، آلوده نکردن محیط زیست 

با مواد مصرفی همچون باتری ها و ...، روحیة کار جمعی

* میانگین نمرات

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی 2 است.

شرح كار:
تهیه تجهیزات، آماده سازي تجهیزات، تعیین زاویه دوربین و اندازه نما و ترکیب بندی تصویر و تصویربرداري، جمع آوري وسایل 

و کنترل تجهیزات، ضبط تصویر خارج از استودیو

استاندارد عملکرد:
تصویربرداری یک برنامة کوتاه تلویزیوني در خارج از استودیو بر اساس طرح برنامه و دکوپاژ آن

شاخص ها:
1- ضبط تصویر مناسب از نظر ارتفاع دوربین، اندازه نما، لنزها با توجه به دکوپاژ مربوط و شرایط تصویربرداری

2- انتخاب ترکیب بندی مرتبط با نما )با توجه به داستان و طرح( از نظر مکان جای گیری شخصیت ها، فضای باالی سر، ارتباط 
شخصیت ها با یکدیگر و غیره

3- حرکت یک دست و بدون وقفه و هم تراز با سطح دوربین بر روی وسایل حرکتی و با سه پایه

شرایط انجام كار، ابزار و تجهیزات:
مکان: فضاي آزاد

ابزار و تجهیزات: قلم، کاغذ، انواع دوربین، انواع منابع تغذیه، انواع لنزها، انواع سه پایه، انواع تراولینگ، انواع کرین، انواع فیلتر 
دوربین، رفلکتورها، دیفیوزرها  


