
فصل 2

عکاسی معماری و فضاهای شهری
فصل 2

عکاســی از معمــاری و فضاهــای شــهری، ارتبــاط انســان بــا محیــط زندگــی و به ویــژه بناهــا، ســاختمان ها 
و فضاهــای مرتبــط بــا آن را نشــان می دهــد. بدیهی اســت بــرای تهیــه عکــس از فضــای شــهری، دانــش 

و مهــارت کاربــرد ابزارهــای مناســب و تکنیک هــای عکاســی بســیار ضــروری اســت. 
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1

عکاسی معماری و فضاهای شهری

برای عکاسی معماری از فضاهای شهری ، هنرجویان چه راهکاری را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

ــن و  ــا دوربی ــژه کار ب ــین به وی ــاي پیش ــدي از آموخته ه ــا بهره من ــري ب ــد یادگی ــن واح ــان در ای هنرجوی
انــواع لنــز و شــناخت موقعیــت مکانــی و فضاهــای شــهری، مهــارت عکاســی از معمــاری و بنــا را کســب کــرده 

ــد. ــه نشــریات معرفــي کنن ــه ب ــرای ارائ و می تواننــد عکس هــای خــود را ب

عکاســي از فضاهــاي معمــاري شــهري بــا رعایــت اصــول معمــاري شــهري و بــا هــدف انتقــال بــه مخاطــب 
ــهري:  ــاري ش ــس معم ــه اي. عک ــتانداردهاي حرف ــاس اس ــهري، براس ــاي ش ــي در فض ــا عموم ــي و ی تخصص
رعایــت اصــول معمــاري در تصویــر، رعایــت اصــول پرســپکتیو، رعایــت اصــول کادربنــدي و زیبایي شناســي، 

حفــظ جزئیــات و ثبــت فایــل بــا فرمــت R.A.W، جلــب رضایــت مشــتري
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1- هنگامي که از منزل خارج می شوید چه چیز هایی در فضای شهری توجه شما را جلب می کند؟
2- در یک روز تعطیل که به طبیعت می روید چه چیز هایی توجه شما را جلب می کند؟

3- به نظر شما تفاوت ها و شباهت های این دو مکان چیست؟ در این مورد با همکالسی های خود صحبت کنید.

فضاهای شهری به مکان هایی گفته می شود که انسان ها برای بهبود کمی و کیفی زندگی اجتماعی خود و زیستن 
در کنار یکدیگر آنها را ایجاد می کنند و عمدۀ این فضاها را فضای معماری تشکیل می دهد مانند ساختمان ها، راه ها، 
خیابان ها، پل ها و ... . اما فضاهای طبیعی به فضاهایی گفته می شود که مستقیم و غیر مستقیم در خدمت بشرهستند 

ولی انسان ها در ایجاد و شکل گیری آنها نقشی نداشته اند مانند کوه ها، دره ها، سواحل، جنگل ها، مراتع و ... .
این فضاها اعم از طبیعی و شهری از ابتدای اختراع عکاسی همواره سوژه های مناسبی برای عکاسی بوده اند، زیرا 
در ابتدای شکل گیری هنر عکاسی به علت حساسیت کم مواد حساس به نور، برای گرفتن عکس، زمانی طوالنی 

الزم بود و چه سوژه ای بهتر از فضاهای طبیعی و سازه های بشری که بی حرکت هستند.
در  ارتباط با این فضاهای شهری به اصطالح معماری همیشه دو جنبه را در نظر می گیریم.

1- جنبۀ کاربردی بنا 
2- جنبۀ زیبایی شناسی بنا

برای عکاسی از این فضاها نیز همواره باید این دو جنبه را در نظر گرفت و عکسی را ارائه کرد که هم زیبایی و 
هم کاربرد آن فضا را نشان دهد.

عکاسی از فضاهای شهری و ساختمان ها

 تصویر 2 تصویر 1

 تصویر4 تصویر3



66

به نظر شما کدام یک از عکس های فوق به عکاسی در فضای شهری نزدیک تر است؟
تفاوت عمدۀ عکس های خیابانی با عکس های فضای شهری در آن است که در عکس های خیابانی، سوژۀ انسان و 
روابط اجتماعی در اولویت قرار دارد، در صورتی که در عکس های فضای شهری ساختمان ها و ارتباط آن با محیط 

اطراف و انسان  در اولویت است.

1ـ دوربین

مناسب ترین ابزار برای عکاسی از فضاهای شهری و ساختمان ها، دوربین قطع بزرگ است. این دوربین به علت 
داشتن امکانات تکنیکی، توانایی اصالح پرسپکتیو و به علت بزرگ بودن قطع فیلم)CCD( آن دارای کیفیت 

باالیی از نظر ثبت جزئیات در تصویر است.
البته برای اصالح پرسپکتیو در دوربین قطع متوسط و کوچک هم امروزه لنز های pc یا TS ساخته شده که 
توانایی اصالح پرسپکتیو را دارند.                                                                                                                                   

ابزار مناسب برای عکاسی از فضای شهری و ساختمان ها )معماری(

 تصویر6 تصویر5
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لیت  فعا
یک بنا را در فضای شهر خود انتخاب کنید و سه عکس از آن بگیرید. عکس اول را با لنز نرمال بگیرید، گروهی

سپس لنز خود را عوض کرده و عکس دوم را با لنز واید به گونه ای بگیرید که موضوع اصلي در ویزور 
باموضوع اصلي عکاسي در لنز نرمال یکی باشد. در این حالت الزم است تا جایی به سوژه نزدیک شوید

که کادر آن، با کادر لنز نرمال یکي شود. 

2ـ لنز       

به نظر شما این سه عکس چه تفاوتی با هم دارند. در 
نظر  به  کنید.  هم کالسی های خود صحبت  با  باره  این 
شما کدام  عکس طبیعی تر و به واقعیت نزدیک تر است؟ چرا؟

اگر دقت کنید تقریباً کادر هر سه عکس یکسان است 
هستند. عکس  متفاوت  هم  با  پرسپکتیو عکس ها  ولی 
لنز نرمال و عکس سوم  با  لنز واید، عکس دوم  با  اول 
بیان دیگر موضوعات موجود  به  تله گرفته شده  لنز  با 
در فواصل مختلف تصویر، با لنزهاي واید، نرمال و تله 
اندازه هاي مختلفي دارند. در لنز نرمال پرسپکتیو تصویر 
را  تصویر  شما  وقتی  یعنی  است  نزدیک تر  واقعیت  به 
تا  را  تصویر  عمق  در  مختلف  عناصر  فاصلۀ  می بینید 
حدودی درست تشخیص می دهید در صورتی که اگر 
عکس ها با لنز واید و یا تله گرفته شوند، فواصل و ابعاد 
سوژه ها، نسبت به یکدیگر غیر واقعی به نظر می رسند.                                                                                                                   

 تصویر7

 تصویر8

 تصویر9
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به طور کلي در عکاسی از فضاهای شهری و ساختمان ها، نیازمند لنز های گوناگوني از نظر فاصلۀ کانونی هستیم 
از واید تا تله.

به نظر شما کدام یک از تصاویر زیر طبیعی تر و نزدیک  به واقعیت می باشد؟ چرا؟

تصویری که پرسپکتیو همگرا دارد با واقعیت جور در نمی آید؛ زیرا دیوارهای ساختمان موازی هستند.
به نظر شما برای گرفتن عکس هایی که خطوط عمودی ساختمان مثل واقعیت همچنان در تصویر نیز موازی 

باشند چه باید کرد؟
یا  فیلم  باشد که سطح حساس  گونه ای  به  باید  دوربین  باشند  موازی  در عکس  بخواهیم خطوط عمودی  اگر 

سنسور، موازی با دیوار ساختمان باشد. به تصاویر صفحه بعد توجه کنید.

عکس سوم را با لنز تله بگیرید، در این حالت باید از بنا دور شوید، تا جایی که کادر آن با موضوع اصلي 
عکس لنز نرمال یکی شود. سپس این سه عکس را با هم مقایسه کنید و دربارۀ تفاوت های آنها با دوستان 

خود گفت و گو کنید.

 تصویر11 تصویر10
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اگر از یک ساختمان مرتفع، به این شکل عکاسی کنیم، عکس ما به شکل تصویر زیر، سمت راست، ثبت می شود.
برای آنکه باالی ساختمان در کادر وارد شود و مساحت زمین که در کادر اشغال شده کم شود، سر دوربین را به 

سمت باال حرکت می دهیم.
در این حالت، عکس ثبت شده به شکل تصویر زیر، سمت چپ، خواهد شد و دیگر خطوط عمودی ساختمان موازی 

نیست و پرسپکتیو همگرا پیدا می کند؛ چرا که دیگر، صفحۀ حساس سنسور ما موازی با دیوار ساختمان نیست. 

 تصویر12

 تصویر14 تصویر13
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به نظر شما برای اینکه ما عکسی مانند تصویر شماره 
11 داشته باشیم چه کاری باید انجام دهیم؟

یکی از راهکارها این است که ارتفاع سطح دوربین 
را نسبت به سطح زمین باال ببریم. بدون اینکه سر 
همچنان  یعنی  کند.  حرکت  باال  سمت  به  دوربین 
این  در  باشد.  موازی  بنا  دیوار  با  حساس  سطح 
حالت شاید مجبور باشیم تا چندین متر مثاًل 6 الی 
بنای مورد عکاسی دارد(  ارتفاع  به  7 متر )بستگی 
شویم  مجبور  مثاًل  ببریم.  باالتر  را  دوربین  سطح 
کنیم.  عکاسی  مقابل  ساختمان  بام  پشت  باالی  از 
که  نیست  گونه ای  به  موقعیت  همیشه  چون  ولی 
این منظور می توان  به  انجام داد.  این کار را  بتوان 

PC و یا TS استفاده کرد. از لنز 
لنزهای  تفاوت  می بینید  تصاویر  در  که  طور  همان 
که  است  این  در  دیگر  لنزهای  با   TS یا  و   PC
حالت  از  و  شده  جابه جا  خود  محور  از  لنزها  این 
لنز  بودن  مرکز  می شود)هم  خارج  بودن  مرکز  هم 
محور  از  یا  و  سنسور(  یا  حساس  سطح  به  نسبت 
و خمش  زاویه دار می شکنند  به صورت  اصلی خود 
با  شده  گرفته  عکس  و  دیاگرام  به  می شود.  ایجاد 

PC دراین حالت توجه کنید. لنز 

 تصویر15

 تصویر16

 تصویر17
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:TS و PC عکس های لنز

 تصویر18- الف
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3ـ کاربرد فیلتر در عکاسی از فضاهای شهری و ساختمان ها

به طور کلی فیلترها به سه دستۀ کلی تقسیم می شوند:
1- فیلتر هایی که در عکاسی سیاه و سفید استفاده می شوند و برای تغییر کنتراست می باشند.

2- فیلتر هایی که در عکاسی رنگی استفاده می شوند و جهت اصالح رنگ می باشند.
3- فیلترهایی که در عکاسی سیاه و سفید و رنگی به صورت مشترک استفاده می شوند.

فیلترها، از جنس شیشه و یا ژالتین تهیه می شوند. فیلترهای ژالتینی عمر کمتری دارند و به راحتی بر روی آنها 
خش می افتد و آسیب پذیرترهستند و از آنجایی که فیلتر ها دارای رنگ هستند میزان عبور نور را کاهش می دهند 
و به همین دلیل فیلترها یک ضریب دارند، که به آن ضریب افت نور فیلتر می گویند. به طور مثال اگر ضریب یک 
فیلتر 2X باشد الزم است نوردهی را به میزان2 برابر افزایش دهیم یعنی یک استاپ نوردهی بیشتر و اگر ضریب 
یک فیلتر 4X باشد نوردهی را باید به میزان 4 برابر افزایش دهیم یعنی دو استاپ نوردهی بیشتر و 8X یعنی 8 

برابر نوردهی را باید افزایش دهیم یعنی سه استاپ نوردهی بیشتر، الی آخر.

 تصویر18- ب
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1- فیلتر هایی که در عکاسی سیاه و سفید مورد استفاده قرار می گیرند شامل قرمز، نارنجی، زرد و 
سبز هستند که کاربرد آنها براي تغییر کنتراست است.

از  تعدادی  در  و  دارند  مونوکروم  یا  و  سفید  و  سیاه  عکاسی  برنامۀ  یک  دوربین ها  اغلب  دیجیتال  عکاسی  در 
دوربین ها از بخش برنامه )منو( مي توان فیلترها را اعمال کرد. ولی زمانی که با فرمت RAW عکاسی می کنید 
عکس شما همچنان رنگی است و فقط فرمت JPEG آن سیاه و سفید است و می توانید در نرم افزار، زمانی که 

عکس خود را تبدیل به سیاه و سفید می کنید، فیلتر مورد نظر را انتخاب کنید. 
در عکاسي سیاه و سفید از معماري و فضاهاي شهري استفاده از این فیلترها به ویژه فیلتر قرمز، نارنجي و زرد 
مي تواند کنتراست بین نماي آجري یا کاهگلي ساختمان ها نسبت به آسمان باال برده ودر نتیجه ساختمان ها  

روشن تر و آسمان تیره تر ثبت  شود.             

2- فیلترهایی که در عکاسی رنگی جهت اصالح رنگ استفاده می شوند.

کلوین و یا رنگ دما
کلوین یا رنگ دماي نور روز، 5500 درجۀ کلوین است. نور روز در هوای آفتابی سفید است، یعنی کل طیف رنگ از 
400 تا 700 نانومتر را شامل می شود و هرچه کلوین از 5500 کمتر شود رنگ عکس به سمت زردی )گرمی( و هر 
چه از 5500 باالتر برود رنگ عکس به سمت آبی )سردی( می رود.                                                                                                       

در عکاسی دیجیتال دیگر از این فیلتر ها استفاده نمي شود ولی به جای آن در خود دوربین یک برنامه به نام 
وایت باالنس1 یعنی انتخاب تراز سفیدی وجود دارد.

 به عکس های صفحه بعد توجه کنید:

1- White balance

 تصویر19
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3- فیلترهای مشترک بین عکاسی سیاه و سفید و رنگی

تعدادی از این فیلترها در عکاسی از فضاهای شهری و ساختمان ها و طبیعت کاربرد دارند.  

الف: فیلتر پالریزه

کار این نوع فیلترها باال بردن خلوص رنگ ها، آبی تر کردن 
)انعکاس ها(  غیرفلزی  بازتاب های  حذف  و  آسمان  رنگ 
از سطح شیشه، آب و ... است که در عکاسی معماری و 

طبیعت کاربرد فراوان دارند.  

ND ب: فیلتر

این نوع فیلترها به رنگ خاکستری بوده و کاربردشان؛
کاهش شدت نور است و غلظت های مختلفی با ضریب های

8X ،4X ،2X و ... 1000X دارند، امروزه فیلترهای جدید
ND متغیری نیز ساخته شده که از 2X تا 1000X متغیرند
 و مانند فیلتر پالریزه با چرخاندن آن، این غلظت تغییر می کند.

    

 تصویر21 تصویر20

 تصویر22

 تصویر23
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ب: فیلتر ND تدریجی

این فیلتر ها معموالً به صورت مستطیل هستند و با هولدر 
در جلوی لنز نصب می شوند و کاربردشان اکثراً در مواقعی 
با  )آسمان(  تصویر  باالی  نور قسمت  اختالف  که  است 

قسمت پایین تصویر )زمین و ساختمان ها( زیاد باشد.
به شکل خاکستری شروع  باال  از  فیلتر   نوع  این  رنگ 
می شود و تا پایین آرام آرام به صورت تدریجی، بی رنگ 
)شیشه ساده( می شود. این فیلترها همچنین غلظت های

 .8X – 4X -2X مختلفی دارد مانند 

4- سه پایه

در عکاسی از فضای شهری و ساختمان ها )معماری( 
است.  مهم  بسیار  دوربین  برای  سه پایه  از  استفاده 
توصیه می شود حتی اگر شرایط نور خوب است و زمان 
نوردهي باالست و امکان لرزش دوربین وجود ندارد، باز 
هم با وجود این شرایط حتماً از سه پایه استفاده شود.

یکی از دالیل این کار آن است که به کمک سه پایه اي 
محکم، کادربندی با تأمل و دقت بیشتری انجام می پذیرد. 

5- تراز

اکثر  البته  است؛  مهم  بسیار  دوربین  کردن  تراز  براي  سه پایه  یا  و  دوربین  روی  )حبابی(  آبی  تراز  از  استفاده 
دوربین های دیجیتال امروزه در داخل خود یک تراز دیجیتال دارند.

 تصویر24- الف

 تصویر24- ب

 تصویر25
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6- دکالنشور

توصیه می شود برای آنکه لرزش در دوربین به حداقل 
صورت  در  شود.  استفاده  دکالنشور  از  برسد،  ممکن 
نیز  دوربین  تایمر  سلف  از  می توان  دکالنشور  نداشتن 

استفاده کرد.

به طور کلی مناسب ترین فصل برای عکاسی معماری، فصل پاییز و زمستان و اوایل بهار است؛ چرا که در فصل 
پاییز و زمستان زاویۀ تابش خورشید، مایل است و  نسبت به فصل بهار و تابستان کنتراست کمتری دارد. دلیل 
دیگر آن این است که در فصل پاییز و زمستان برگ درختان ریخته و جلو دید ساختمان را کمتر می گیرد. )البته 

به استثنای درختان سوزنی که در چهار فصل سبز هستند.(

زمان مناسب برای عکاسی از فضای شهری و ساختمان ها

فعالیت 
همراه با هنرآموز و دوستان خود یک تمرین را انجام دهید. به این شکل که یک بنا مثاًل هنرستان خود کارگاهی

را انتخاب کرده و سپس از صبح تا عصر به فاصلۀ هر 2 ساعت یک عکس از آن بگیرید.
همراه با هنرآموز و دوستان خود یک تمرین را انجام دهید. به این شکل که یک بنا مثاًل هنرستان خود 
را انتخاب کرده و سپس از صبح تا عصر به فاصلۀ هر 2 ساعت یک عکس از آن بگیرید. نمونه های عکس 

زیر به شما کمک می کند که این فعالیت را بهتر انجام دهید.

 تصویر26

  تصویر 28  ساعت 7 صبح  تصویر 27  ساعت 6 صبح
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فصل2    عکاسی معماری و فضاهای شهری 

  تصویر 30  ساعت 9 صبح  تصویر 29  ساعت 8 صبح

  تصویر 32  ساعت 11 صبح  تصویر 31  ساعت 10 صبح

  تصویر 34  ساعت 1 بعد از ظهر  تصویر 33  ساعت 12 ظهر
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  تصویر 36  ساعت 3 بعد از ظهر  تصویر 35  ساعت 2 بعد از ظهر

  تصویر 38  ساعت 5 بعد از ظهر  تصویر 37  ساعت 4 بعد از ظهر

  تصویر 40  ساعت 7 بعد از ظهر  تصویر 39  ساعت 6 بعد از ظهر
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فصل2    عکاسی معماری و فضاهای شهری 

فعالیت 
اکنون این عکس ها را با هم مقایسه کنید و ساعت مناسب که زاویه تابش نور، حجم و بعد بنا را به کارگاهی

بهترین شکل نشان مي دهد انتخاب کنید. 

نکته
 معموالً هوای آفتابی برای عکاسی مناسب تر از هوای ابری است. 

  تصویر 41  ساعت 8 بعد از ظهر

به طور کلی می توان گفت در طول روز مناسب ترین زمان برای عکاسی از طلوع آفتاب تا حدود ساعت 10 صبح 
است، )این ساعت در موقعیت های جغرافیایی و فصول مختلف، متغیر است و ممکن است در جایی ساعت 9 و 
در جایی دیگر 11 صبح باشد( ومناسب ترین زمان براي عکاسي از بعد از ظهر حدود ساعت 14 تا قبل از غروب 
آفتاب است)البته این ساعت نیز در موقعیت های جغرافیایی و فصول مختلف، متغیر است و ممکن است در جایی 

ساعت 13 و جایی دیگر ساعت 15 باشد(.
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انتخاب زاوية مناسب يك بنا

فعالیت 
 یک بنا در شهر خود را در نظر بگیرید که چهار طرف آن باز باشد )مي تواند این بنا مدرسه شما باشد( کارگاهی

سپس در یک روز از هشت جهت آن ساختمان عکاسي کنید )شمال، جنوب، شرق، غرب، شمال شرقي، 
شمال غربي، جنوب شرقي، جنوب غربي( سپس این عکس ها را چاپ کرده در کنار هم قرار دهید و از 
میان آنها مناسب ترین زاویه را که حجم و بعد بنا را نشان مي دهد انتخاب کنید و دلیل انتخاب آن عکس 

را با دیگر هنرجویان و هنرآموزان خود بحث و گفت و گو کنید.

با توجه به موضوعات: نور، حجم، بعد، عمق، پرسپکتیو، عکس هاي زیر را بررسي و تحلیل کنید:

  تصویر 43  تصویر 42

  تصویر 45  تصویر 44
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نکته
اگر توجه کنید تصویر شمارۀ )43( از نظر حجم ساختمان  که دو بعد را نشان مي دهد و یک بعد آن 
نور آفتاب خورده و بعد دیگر آن در سایه است بنا حجم و خود را نشان داده و پرسپکتیو مناسب تري 

نسبت به سایر عکس ها دارد که در بعضي عکس ها بعد بنا تخت شده و حجم آن مشخص نیست.

این دو عکس را با هم مقایسه کنید. تفاوت آن ها در چیست؟ به نظر شما کدام یک بهتر است؟ چرا؟

عکاسي از فضاي داخلي

  تصویر 47  تصویر 46

  تصویر 49  تصویر 48

  تصویر 51  تصویر 50
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در فضاهاي داخلي معموالً چراغ هايي وجود دارد كه ممكن است مهتابي، كم مصرف- LED، تنگستن و ... 
باشد و يا در بعضي مواقع با هم تركيب شوند، گاه ممكن است پنجره اي باشد كه نور روز از آن وارد شود. 

به نظر شما در چنين مواقعي بايد وايت باالنس دوربين را روي كدام حالت تنظيم كرد؟
آن  بهتر  باشيم  داشته  دقيق تري  باالنس  وايت  بخواهيم  اگر  ولي   ،AUTO حالت  در  بگوييد  است  ممكن 
است كه روي حالت دستي قرارگيرد و سفيد براي آن تعريف شود. در عكاسي از فضاي داخلي معموالً از 
لنز وايد استفاده مي شود. اين كاغذ سفيد را بايد در كجاي كادر قرار داد ؟كنار پنجره ؟نزديك منبع نور 
مصنوعي؟ در چنين مواقعي از وسيله اي به نام درپوش وايت باالنس )كپ2 ( استفاده مي شود كه به شكل 
آن  )پالستيك سفيد( جلو  رنگ  و يك حباب شيري  قرار مي گيرد  لنز  و جلو  بوده  لنز(  )كپ  لنز  درپوش 
قرار دارد. سپس با آن وايت باالنس را انجام داده و بعد عكاسي شود. در اين حالت وايت باالنس دقيق تري 

را مي بينيد. اين وسيله  از  نمونه  تصوير دو  خواهيم داشت؛ در 

وايت باالنس در عكاسي از فضاهاي داخلي

فعالیت 
شما همين تمرين را انجام دهيد. همراه هنرآموزخود از يك فضاي داخلي مثاًل دفتر مدرسه عكاسي كنيد کارگاهی

بعد از پيدا كردن زاويه مناسب و كادربندي يك عكس بگيريد. حال براي گرفتن عكس دوم وسايل داخل 
اتاق را مانند ميز، صندلي، چوب لباسي، قاب هاي روي ديوار و وسايل روي ميز را بر اساس كادر بندي 
خود از داخل منظره ياب ديده و دوباره چيدمان كنيد قطعاً به علت آنكه از لنز وايد استفاده مي كنيد و 
پرسپكتيو آن با چشم تفاوت دارد بايد كمي وسايل را جابجا كنيد بعد از اينكه اين جابجايي را انجام 
داديد اين دو عكس را با هم مقايسه كنيد، خواهيد ديد عكس دوم از نظر تركيب بندي از عكس اول 

مناسب تر است.

2- Cap

  تصویر 53  تصویر 52
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به عكس های زير توجه كنيد. چه تفاوتی با هم دارند. دليل آن چيست؟ به نظر شما كدام يك مناسب تر است؟ 
برای معرفی يك فضای معماری در اين باره با هنرآموز و هم كالسی های خود گفت وگو كنيد.

تكنيك عكاسي HDR در عكاسي از فضا هاي داخلي و فضاهاي شهري

بودن  مشخص  و  كيفيت  داشتن  معماری،  عكس  در 
جزئيات در روشنايی و تاريكی ها مهم است. برای رسيدن 
تمام  آن  در  كه  )شماره54(  عكس  همانند  عكس ها  به 
جزئيات روشنايی ها و تاريكی ها مشخص باشد. چند روش 
وجود دارد: يكی از اين روش ها كه كار بسيار سخت و پر 
هزينه ای است و در زمان عكاسی فيلمي از آن استفاده 
می شد اين است كه اختالف نور محيط خارجی و داخلی 
را كم كرده يعنی محيط داخل را نورپردازی می كنيم و به 

پنجره ها فيلتر ژالتينی ND می چسبا نيم تا شدت نور بيرون كم شود.
اما امروزه می توان ساده تر و كم هزينه تر و با استفاده از نرم افزار و روش HDR اين كار را انجام داد. روش HDR  به 
بر  نورسنجی  بار  با سرعت های مختلف گرفته می شود. يك  از يك صحنه  اين صورت است كه چند عكس 
تاريكی ها كه روشنی ها سفيد  اساس  بر  نورسنجی  بار ديگر  و  تاريكی ها سياه می شود  اساس روشنی ها كه 
اين دو نورسنجی گرفته می شود. )توصيه می شود كه  از بين می رود و چندين عكس بين  شده و جزئيات 
هنگام عكاسی ديافراگم تغيير نكند و سرعت را تغيير داد، تا در عمق ميدان عكس ها تغييری ايجاد نشود.( 
نهايی عكسی خواهد  نرم افزاری مانند فتوشاپ به يك عكس تبديل كرد و عكس  با  را  اين عكس ها  سپس 
از  غير  به  هم  حرفه ای تر  نرم افزار های  البته  دارد.  را  الزم  جزئيات  تاريكی ها  هم  و  روشنايی ها  هم  كه  بود 

HDR وجود دارد. فتوشاپ برای 

  تصویر 55  تصویر 54

  تصویر 56
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تصاویر57 تا 63 در نرم افزار فتوشاپ به یک عکس HDR تبدیل شده است.

  تصویر 57

  تصویر 58
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  تصویر 59

  تصویر 62  تصویر 61  تصویر 60
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به دو عکس زیر توجه کنید چه تفاوتی با هم دارند. به نظر شما کدام یک گویاتر است؟

3پانوراما 

3- PANAROMA

عکس پانوراما عکسی است که زاویه دید گسترده اي 
دارد و نسبت طول به عرض آن بسیار متفاوت است. 
پانوراما  کادر  که  دارد  وجود  خاص  دوربین هایی 
  XPAN Hasellblad مانند  می کنند  عکاسی 

.LINHOF6×17 و   LINHOF6×12و

  تصویر 63

  تصویر 64

  تصویر 66  تصویر 65

  تصویر 67
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اما با دوربین معمولی هم می توان از یک صحنه چند عکس گرفت و این عکس ها را به هم چسباند و یک عکس 
پانوراما ایجاد کرد.

به طور مثال اگر این عکس 12 مگاپیکسل باشد با حذف کردن زمین و آسمان آن و رسیدن به کادر پانوراما 
عکس ما تبدیل به یک عکس 4 مگاپیکسل می شود. ولی در عکس زیرکه از گرفتن چند عکس 12 مگاپیکسل 

کنار هم تشکیل شده، کیفیت بیشتری دارد.
به عکس صفحه بعد  توجه کنید: این عکس از چسباندن 5 عکس 12 مگاپیکسلی تشکیل شده و در نهایت یک 

عکس 50 مگاپیکسل خواهیم داشت که کیفیت خوبی دارد.

فعالیت 
اگردرعکس اول )71( قسمت های اضافی زمین و آسمان کارگاهی

آن را حذف کنیم به عکس دوم می رسیم )72(ولی کل 
عکس خیلی کوچک می شود و اگر این عکس را بزرگ 
شما  نظر  به  داشت.  خواهد  زیادی  کیفیت  افت  کنیم 
چرا چنین مي شود؟ در این باره با هم کالسی های خود 

گفت و گو کنید.

  تصویر 70  تصویر 69  تصویر 68

  تصویر 71

  تصویر 72
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نکته
 عکس های پانوراما در طبیعت و معماری و فضاهای شهری کاربرد زیادی دارد .

برای گرفتن یک عکس پانوراما باید چند نکته رعایت شود تا در نهایت این عکس ها به راحتی کنار هم قرار گیرند:
1- بهتر است تعداد فریم های پانوراما فرد باشد.

2- نورسنجی یکنواخت باشد.
3- دوربین روی سه پایه و با خط افق تراز باشد.

4- برای گرفتن فریم کناری هر عکس حدود 30% از فریم قبلي را مشترک قرار می دهیم.
5- اگر دوربین در حالت تراز باشد، بعد از عکاسي، عکس ها به صورتی که در تصویر زیر مشاهده می شود کنار 

هم قرار خواهند گرفت.

چگونگی گرفتن يك عکس پانوراما

  تصویر 73

  تصویر 74
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اکنون برای اصالح این مشکل به شیوۀ زیر عکاسی می کنیم.

یعنی وقتی فریم وسط گرفته شد. براي گرفتن عکس های سمت راست که 30% هم پوشاني دارد، سمت راست 
دوربین کمی باال می رود و از تراز خارج مي شود)این میزان خیلی کم است برای لنز نرمال یا تله ضعیف حدود 

0/5 تا 1 درجه است(. براي گرفتن عکس های سمت چپ، سمت چپ دوربین باال می رود. 

  تصویر 75

  تصویر 76
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نکته
چون دوربین در فریم وسط کاماًل با خط افق تراز است )یعنی دوربین به سمت باال یا پایین متمایل 
بنابراین اگر به صورت افقی عکاسی شود، امکان دارد سطح زمین و آسمان در عکس کم  نمی شود( 

باشد پس بهتر است دوربین به صورت عمودی درآید. 

نکته
به  عکس ها  که  چرا  کنیم  استفاده  واید  لنز  از  نمی توانستیم  عنوان  هیچ  به  فیلم  با  عکاسی  هنگام 
هم  کنار  برای  دیجیتال  تکنولوژی  با  امروزه  اما  نداشتند،  همپوشاني  هم  با  هرگز  لنز  اعوجاج  علت 
واید هم عکاسی شود در محیط  لنز  با  استفاده می شود. چنانچه که  نرم افزار  از  قرار گرفتن عکس ها 

نرم افزاری می توان عکس ها را با یکدیگر و به شکل مطلوب کنار هم قرار داد.

نکته
تکنیک عکاسي پانوراما بسیار گسترده است و انواع پانوراما هاي 360 درجه، کروي و مانند آن وجود 
تجربه  البته  و  پانوراما  مانند سرسه پایۀ   بیشتري  تجهیزات  به  پانوراماها  نوع  این  تهیۀ  براي  که  دارد 

کاري نیازاست، که در صورت عالقه مندي مي توانید به منابع دیگر مراجعه کنید.

و به شیوۀ باال )تصویر 77(عکاسی می شود و در نهایت زمانی که عکس ها کنار هم گذاشته مي شوند به صورت 
زیر همپوشاني خواهند داشت.

  تصویر 77
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فعالیت 
با توضیحات داده شود و با راهنمایي هنرآموز خود یک عکس پانوراما تهیه کنید که حداقل از 5 فریم کارگاهی

تشکیل شده باشد.



92

      شرح کار:                                                                                                                                                                                                 
     تهيه عكس از معماري بناها، محيط ها و فضاهاي شهري با رعايت اصول فني و تخصصي با رويكرد ثبت آموزشي – فرهنگي و ارائه آن .   

استاندارد عملکرد: 

عكاسي از فضاهاي معماري شهري با رعايت اصول معماري شهري و با هدف انتقال به مخاطب تخصصي و يا عمومي در فضاي شهري، براساس استانداردهاي حرفه اي. عكس معماري 
شهري: رعايت اصول معماري در تصوير، رعايت اصول پرسپكتيو، رعايت اصول كادربندي و زيبايي شناسي، حفظ جزئيات و ثبت فايل با فرمت R.A.W، جلب رضايت مشتري

شاخص ها:
1. تهية عكس معماري شهري                  

2. رعايت اصول  پرسپكتيو
3. رعايت نكات فني و تخصصي عكاسي 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : براي يك عكس معماري و فضاي شهري 60 دقيقه

مكان: محل بناي شهري با تعيين ارزياب 
تجهيزات: دوربين، وسايل نورسنجي، لنزها، فيلترها، سه پايه

ابزار و تجهیزات: دوربين عكاسي يا دوربين مجهز به )اصالح پرسپكتيو(، فيلترها، سه پايه، نورسنج            

معیار شایستگی:

 

ارزشیابی عکاسي معماري و فضا هاي شهري

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله كاررديف

1پذيرش سفارش1

1برنامه ريزي براي عكاسي2

2عكس برداري3

1تحويل فايل4

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش:
كاربرد فناوري، اخالق حرفه ای

2                

*ميانگين نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.


