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یمکنتعریفبایدهمه،ازاول

–بندیترکیبازمنظور

compositionچیست.

هبعکاسیدربندیترکیب

ونگوناگعناصرکهایشیوه

عکسکادرداخلصحنه،یک

میاطالقگیرند،میقرار

.شود

هزارانراهکارهااینبیشتر

یماستفادههنردراستسال

آوردنبدستدروشوند

رتجذابهایبندیترکیب

.هستنددهندهکمکواقعاً



:سومیکقانون(1

ruleسومیکقانون of

thirdsاستسادهبسیار.

مستطیل۹بهراکادر

وعرضیخط2بامساوی،

کههمانطورطولی،خط2

دادهنشانزیرشکلدر

یاریبس.کنیدتقسیمشده،

دوربینسازندگاناز

ایننمایشقابلیتعکاسی

حالتدرراgridشبکه

liveزندهنمای view

.انددادهقراردوربین





بندیترکیب(2

:تقارنومرکزی

اگرمواقعبعضی

وسطدرراسوژه

خیلیدهیدقرارکادر

.دهدمیجوابخوب

متقارنهایصحنه

ایبرمناسبیگزینه

یمرکزبندیترکیب

درضمندروهستند

مربعیهایکادر

نظربهخوبخیلی

.رسندمی



دارایکههاییصحنه

تفرصهستند،بازتاب

ادهاستفبرایمناسبی

درترکیبتقارناز

.دکننمیفراهمبندی



وهزمینپیشجذابیت(3

:عمق

مقداریکردناضافه

،زمینهپیشدرجذابیت

برایخوبیخیلیراه

درعمقازحسیایجاد

.استصحنه









عمقکشیدنتصویربهبرایدیگرمؤثرروشیک:کادردرکادر(4

دنبال.است«عکسکادردرونکادری»دادنقرارصحنهدرون

معلقهایشاخهوشکلقوسیهایطاقها،پنجرهمثلعناصری

درکادربندیتکنیکاینبه.کنیدکادربندیآنهاباراصحنهتابگردید

شودمیگفتهنیزطبیعیکادربندیعکاسی،



:هدایتگرخطوط(5

Leadingهدایتگرخطوط linesکنندمیکمکمهم،عناصربرتمرکزجلبوتصویردرونبینندههدایتبهکنندههدایتیا.

.شوداستفادهگرهدایتخطوطعنوانبهتواندمیالگوهایاودیوارهامسیرها،مثلچیزیهر

بسیاربندیکیبترابزارتوانندمیمنحنیخطوطواقعدر.باشندمستقیمبصورتباالعکسمثلنبایدلزوماهدایتگرخطوط

.باشندجذابی



:هامثلثوقطریخطوط(6

باریخطوطوهامثلثکهشودمیگفتهغلب

نظورمما.افزایندمیعکسبه«پویاتنش»یک

dynamicپویاتنشازما tensionچیست؟

وافقیخطوطکهبگیریدنظردرطورین

ماشاگر.دهندمینشانراثباتعمودیخطوط

سطحیکرویایستادهحالتدررانفریک

نظرهبثباتباوپایدارکامالاوببینید،افقی

سطحیکرویرامرداینحاال.رسیدخواهد

واهدخپایدارکمترنظربهدهید،قراردارشیب

هروزمرزندگیدرموربخطوطبهزیادما.بود

باتیثبیازنشانناخودآگاهآنها.نداریمعادت

سعکدرموربخطوطومثلثترکیب.هستند

تنش»احساساینایجادبهتواندمیماهای

.کندکمک«پویا



بهعادتروزمرهزندگیدرما

بهکههاییساختماندیدن

ند،هستمتمایلایزاویهچنین

کمیوضعیتاین.نداریم

.تماستعادلاحساسبامغایر

هایتنشکهاستچیزیاین

.کندمیایجادرابصری



:هابافتوالگوها(7

عیطبیطوربههاانسان

.شوندمیالگوهاجذب

بصریلحاظازالگوها

وهستندجذاب

میایجادهارمونی

ندتوانمیالگوها.کنند

مثلبشردستساخت

یاهاقوسازردیفیک

گگلبرمانندطبیعی

.باشندگلهای



:هافردقانون(8

خواهدتریبیشبصریجذابیتعکسباشد،داشتهوجودتصویریکدرهاسوژهازفردیتعداداگرکهگویدمیقانوناین

کدامیروداندنمیبینندهکهچنانداند،میپرتیحواسعاملراصحنهیکدرعناصرزوجتعدادمذکورینظریه.داشت

.کندتمرکزسوژه



:پُرکنیدراکادر(۹

کاملتمرکزبهکاراین

یسوژهرویبربیننده

هیچگونهبدوناصلی

.کندمیکمکپرتیحواس

بهسوژهباکادرکردنپُر

دهدمیاجازهبیننده

کشفراسوژهازجزئیاتی

ردورتازعکساگرکهکند

کنممکاراینشدمیگرفته

.نبود



باقیمنفیفضای(10

:بگذارید

سادگیازحسیروشاین

.کندمیایجادمینیمالیسمو

،کادرکردنپُرروشمانند

تمرکزبههمشیوهاین

لیاصسوژهرویبربیننده

کمکپرتیحواسبدون

امتوجهعکساین.کندمی

مجسمهخودرویبررا

حالیدرکندمیمتمرکز

یفضای»اصلیسوژهبهکه

یعبارتبهیا«تنفسبرای

.دهدمیصحبتبرای



:(مینیمالیسم)گراییسادهوسادگی(11

.کندنمیمنحرفاصلییسوژهازراذهنکهاستپیچیدهغیرزمینهپسباعکسگرفتنمعنیبهاغلبسادگی



:کنیدایزولهراسوژه(12

مکمیدانعمقیکازاستفاده

کردنمجزایاایزولهبرای

برایموثربسیارراهیسوژه

.تاسبندیترکیبکردنساده

بازدیافراگمیکازاستفادهبا

میشما،(کوچکافضرایب)

ماالاحتکهرازمینهپستوانید

اصلیسوژهازراتمرکز

.کنیدماتکند،میمنحرف

گربهرویراتوجهعکساین

پسچراکهکند،میمتمرکز

ربراتمرکزکمترماتزمینه

.زندمیهم



:دهیدتغییرراخوددیدنقطه(13

.باشدآشناسوژهیکازبدیعوترجالببندیترکیبیکخلقبرایایشیوهتواندمیپایینخیلییاوباالخیلیازعکسگرفتن



:بگردیدخاصرنگیهایترکیبدنبالبه(14

ومُدطراحانک،گرافیطراحانیهمهکهاستچیزیرنگتئوری.شودمیگرفتهنادیدهاغلبکهاستبندیترکیبابزاریکخودخودیبهرنگازاستفاده

.هستندآشناآنباداخلیطراحان

هایرنگباهآمیختهاییصحنهدنبالبهتوانیممیماعکاس،عنوانبه.شودمیگفتهمکملهایرنگهستند،هممخالفرنگیچرخهدرکههاییرنگبه

.باشیمگیراوجذاببندیترکیبایجادبرایایشیوهعنوانبهمکمل





:فضاقانون(15

ruleفضاقانون of spaceدرماشینیکازشمااگرمثالعنوانبه.کنندمینگاهآنبهیااندحرکتدرشماتصویردر(ها)سوژهکهاستجهتیبارابطهدر

حرکتبرایفضادرکادرکهرساندمیرامفهوماینکاراین.باشدآنپشتبهنسبتبیشتریفضایماشینجلویدراستبهترگیرید،میعکسحرکتحال

.داردوجودماشین

پچازوگرفتهقرارکادرچپسمتدرقایقعکس،ایندر

بسیاریفضاچگونهکهکنیدتوجه.کندمیحرکتراستبه

تشحرکجهتدرجلوبهحرکتبرایقایقبرایبیشتری

بهما.داردوجودآنپشتفضایبهنسبت(راستسمتبه)

متسبهحرکتحالدرقایقکهکنیممیتصورذهنیطور

همچنین.استرودخانهدرحرکتشامتداددرفضااین

تسمبهسوژهکهجهتیدرکهداریمناخودآگاهیتمایل

تراسسمتدردرستقایقاگر.کنیمنگاهداردقرارآن

یمهدایتعکسازبیرونبهراماموضوعاینبود،کادر

!کرد



اندتومیهمچنینقانوناین

نیزمردمازعکاسیدر

فضایکه–شوداستفاده

یفضاقانون.داردنامنگاه

هککندمیپیشنهادنگاه

درونجهتیبهبایدسوژه

نهکند،نگاهعکسکادر

ازبیرونسمتبهاینکه

.کادر



:راستبهچپقانون(16

به.خوانندیمرامتونکههمانگونه«کنندمیتفسیر»راستبهچپازراتصاویرهازبانانگلیسیگویدمیکهداردوجوداینظریه

خوبشیوهاین.دیابجریانراستبهچپازبایدشودمیکشیدهتصویربهعکسیکدرکهحرکتیهرکهشودمیپیشنهاددلیل،همین

بهراستزاعربیوفارسیمانندهازبانازبسیاری.شوندمیخواندهراستبهچپازمتونکشورشدرکهایبینندهبرایامااست،

.شوندمیخواندهچپ



:دهیدقرارتوازندرراصحنهعناصر(17

زکلنآموزشایندرماکهبندیترکیبهایدستورالعملاولین

اغلبامکهاستمعنیبداناینالبته.بود«سومیکقانون»دیدیم

طخطوازیکیامتداددرکادرطرفیکدرراعکساصلییسوژه

درتعادلعدمبهکارایناوقاتگاهی.دهیممیجایعمودیمشبک

کادرهبقیدررابودنتهینوعیتواندمیاین.شودمیمنجرصحنه

یثانویهژهسویکتوانیدمیشمااتفاق،اینبرغلبهبرای.کندایجاد

.ددهیقرارخودعکسقابدیگرطرفدرکوچکتریاتراهمیتکم

ترکیبد،کنکمخیلیرااصلییسوژهازتمرکزاینکهبدونکاراین

.کردخواهدمتعادلرابندی



هشدگرفتهونیزدرکنارعکس

راغچتیریکدیگر،باریک.است

کادرطرفیکدرتزئینیبرق

درردورتکلیسایبرج.استغالب

فراهمراتعادلکادردیگرطرف

.کندمی

رکیبتبرهمثانویهاثریککاراین

ایکلیسبرجمشخصا.داردبندی

برقچراغتیرازبزرگتربسیاردور

عکسدر.استواقعیزندگیدر

استدستدوردربرجچون

این.رسدمینظربهکوچکتر

وعمقازحسیافزودنبهموضوع

.کندمیکمکمقیاس



:مجاورت(18

برصحنهیکدرعنصرچندیادوگنجاندنبهجاورت

ودیگریکباتضاددرتوانندمیعناصراینکهگرددمی

اشدبموثرتواندمیرویکرددوهر.باشندهممکملیا

نداستابرایعکسیککردنفعالدرمهمینقشو

گهدارندهنپایهماکادر،پاییننیمهدر.کندبازیگویی

پوسترهایوبرهموهمدرزمختنسبتاکتابی

سایکلیهااینهمهازباالترو.داریمراباالازآویزان

ودوجوسطیقرونبهمتعلقنوتردامجامعشکوهبا

براستساختارونظممظهرمعماریگوهراین.دارد

یرزدرکهجذاباماسادهکتابنگهدارندهپایهخالف

تقابلدرنماددواینرسدمینظربه.داردقرارآن

بهارهمدرکنحالعیندروهستندیکدیگربامستقیم

مختلفهایروشبادوهر.کنندمیجلوهخوبی

اختنستوانادرمهمینقشوهستندپاریسشهرمعرف

.کنندمیایفاداستانیکروایتبرایعکس



قدیمیماشینعکس،ایندر

Citroen 2CVدروطنشدر

رایجهایکافهازیکیمقابل

میدیدهزمینهپسدرفرانسه

الکامیکهرعنصردواین.شود

هکمردی.هستنددیگریمعرف

ستهنشکافهدروماستبهپشتش

منوقتیواستماشینصاحب

هاجازماشینشازعکاسیبرای

مینظربهزدهشگفتگرفتم

زامیخواهمچراپرسیداو.رسید

وا.بگیرمعکسقدیمیچیزی

کردنپارکبادانستنمی

اصخکافهیکمقابلدرماشینش

اصیلصحنهیکناخواسته

.استکردهایجادفرانسوی



:طالییهایمثلث(1۹

goldenطالییهایمثلثبندیرکیب trianglesموربخطیکباراکادرباراینهامستطیلیشبکهجایبه.کندمیکارسومیکقانونبهشبیهبسیار

ترکیبشیوهاینید،بینمیکههمانطور.کنیممیوصلموربخطبهدیگرهایگوشهازدیگرخطدوسپس.کنیممیتقسیمدیگریگوشهبهگوشهیکاز

اجایندر)خطوطازسوم،یکقانونمثل.باشیمداشتهراشدپرداختهآنبهمطلباین6شمارهقانوندرکه«پویاتنش»عنصرکندمیکمکمابهبندی

.کنیمجایگذاریصحنهدررامختلفعناصرتاگیریممیکمک(هامثلثخطوط





:طالیینسبت(20

کمینسخهیکشبیهچیزیروشاین

جایبه.استسومیکقانونازترپیچیده

ریسیکبهعکسکادرمنظم،شبکهیک

.شودمیتقسیمزیر،ینمونهمانندمربع،

Phi-فیشبکهعنوانباکهالگویی Grid

ازدتوانیمیشماسپس.شودمیشناخته

هشبیکهمارپیچیرسمبرایمربعاین

این.کنیداستفادهاستحلزونیپوسته

.ودشمینامیده«فیبوناچیمارپیچ»طرح

صحنهدرعناصرجایگذاریبههامربع

میایدهمابهمارپیچوکنندمیکمک

این.یابدجریانچگونهصحنهکهدهد

.استنامرئیهدایتگرخطیکشبیهچیزی



ترکیبروشکهاستاینبراعتقاد

سال2400ازبیشطالییمارپیچبندی

عابداباستانیوناندروداشتهوجود

ایدهگسترطوربهشیوهاین.استشده

ردهمچنینوهنرهاازبسیاریانواعدر

ترکیبایجادراهعنوانبهمعماری

میاستفادهانگیزدلوزیباهایبندی

سرنسانهنردرویژهبهروشاین.شود

میطالیینسبت.استرفتهکاربه

در.شودتنظیممختلفجهاتدرتواند

یچمارپپراگ،درشدهگرفتهعکساین

لساحدرقلعهسمتبهپلسویازراما

.کندمیهدایتدورتر



اسیعکهنگامبندیترکیبهایدستورالعملاینتمامیداشتنذهندرکهاست،بدیهی

کنیدتالشکهاستاینخوبتمرینیکحال،اینبا!شدخواهدذوبشمامغز.استغیرممکن

توانیدمیمثالبرای.کنیداستفادههاروشاینازنمونهدویایکازرویدمیبیرونکهبارهر

«رکاددرکادر»روشبردنکاربهبرایهاییموقعیتجستجویبهراعکاسیجلسهیک

.دهیداختصاص

.انددهشنهادینهشماعکاسیدرهادستورالعملاینازبسیاریکهدیدخواهیدمدتی،ازپس

.کردخواهیدآنهاازاستفادهبهشروعکردنفکربهنیازبدونوطبیعیطوربهشما



ف،تعریلحاظاز:پرسپکتیو

عبارتپرسپکتیویاژرفانمایی

یکدرتصویرارائهازاست

هکایگونهبهبعدیدوسطح

شمچکهباشدآنچهبهشبیه

.بیندمیبعدیسهبطور

تاکندمیکمکپرسپکتیو

بهتصویردرعمقعنصر

.درآیدنمایش



Linearخطیپرسپکتیو Perspective

Parallelموازیخطوط linesمینگاهآنهابهروبروازکهایبینندهنظرازولییابندمیادامهموازیصورتبهامتدادیکدرهموارهفضادر

.شودمیگفتهفرارنقطهیاVanishingpointتالقینقطهآنبهکهنمایندمیقطعراهمدیگربینهایـتدراینقطهدرکهرسدمینظربهکند

میدورتدریجبهدوربینبهنزدیکناحیهازکهباشدداشتهوجودتصویردر(جادهیکهایکنارهیاقطارریلمثل)موازیخطدوکنیدفرضاگر

اینقطهدراریکدیگروهستندهمگراکهانگارتصویردرولییکدیگرند،موازیواقعیتدرمذکورخطدواینکهرغمعلیحالتایندرشوند،

وشدندورحسصحنه،اینتحلیلباوموازیخطوطازخودقبلیهایدریافتبهتوجهباانسانمغزحالتایندر.(تالقینقطه).کنندمیقطع

.کندمیحسراعمق



ادزیمعماریومنظرهعکاسانتوسطخطیپرسپکتیو

چشمنمایشبرایخوبیروشاین.شودمیاستفاده

اخصوصاستشهریمناظریاگستردهوبزرگاندازهای

بهراعکاسیصحنهبزرگیداردقصدعکاسکههنگامی

.دهدنشانمخاطب

باوانتمیها،سومیکقاعدهیاطالییقانونازاستفادهبا

یطالینقاطازیکیرویبرتالقینقطهکردنمنطبق

.یافتدستموثریوجذاببسیاربندیترکیببهتصویر،



کتهناینبهتوجهالبته

همیشهکهاستالزم

کادردرتالقینقطه

ودشنمیدیدهتصویر

خطوطاستممکنو

خارجمحلیدرهمگرا

یگریکدتصویرکادراز

ایندر.کنندقطعرا

هببینندهچشمحالت

تصویرازخارج

وشودمیهدایت

رتصوبهتالقینقطه

اوذهندرتخیلی

.گرفتخواهدشکل







قابل  Vanishing Pointsدر یک پرسپکتیو ممکن است بیش از یک نقطه تالقی 

قاط تالقی که بر همین اساس پرسپکتیو را می توان بر اساس تعداد ن. تشخیص باشد

:در تصویر قابل تشخیص می باشد تقسیم بندی نمود

پرسپکتیو تک نقطه ای•

پرسپکتیو دو نقطه ای•

پرسپکتیو سه نقطه ای•



Vanishingنقطهیکسمتبهتصویردرموجودفرضیخطوطگاههر Point

.گویندمیایطهنقتکراپرسپکتیوکنند،پرسپکتیوایجادوباشندداشتههمگرایی

وتاسسادهبسیارروشاین.گیرندمینظردرافقخطدرعموماراتالقینقطه

توانمیارآنازهاییمثال.باشدپرسپکتیوایجادبرایقدرتمندیابزارتواندمی

.دیدطوالنیراهرویییاپلیکجاده،یکآهن،راهریلازتصاویریدر

آنبهاشدبشدهواقعتصویرمرکزدرتالقینقطهای،نقطهتکپرسپکتیودراگر

Centralمرکزیپرسپکتیو Perspectiveزیمرکپرسپکتیودرمعموال.شودمیگفته

.شودمیایجادتصویردرقرینگیحس







در،ویرتصدرموجودفرضیخطوطکهشودمیایجادوقتیاینقطهدوپرسپکتیو

Vanishingتالقینقطهدوبهاصلیسوژهسمتدو Pointایندر.برسندمختلف

وکندمیهدایتتالقینقطهدوبینناحیهبهرامخاطبچشمتصویرخطوطحالت

عنوانهب.نمایدمیایجادبینندهدربودننزدیکوبرجستگیحسناحیهایندر

وشهگقسمتازوپایینزاویهازکهبگیریدنظردررامرتفعیساختمانمثال

دو،یرتصوکادردرعمومااینقطهدوپرسپکتیودر.نگریممیآنبهساختمان

بهوژهسبعدیسهحسواستشناساییقابلدارندبرخوردیکدیگرباکهسطح

.آیدمیدرنمایشبهشدهتشدیدحالت







جهتسهدربطوریکهباشندموجودتصویردرهمگرافرضیخطوطکهحالتیدر

بهشدهایجادوپرسپکتینمایند،ایجادمختلفتالقینقطهسهوکنندحرکتمختلف

میایجادقتیوعموماپرسپکتیونوعاین.شودمینامیدهاینقطهسهپرسپکتیونام

مثالعنوانهب.نماییدعکاسیبهاقدامسوژهازترپایینیاباالترایزاویهازکهشود

Highباالازدیدزاویهدوربینکهشهریمناظرازهواییعکاسیدر angleودارد

راتیوپرسپکنوعاینتوانمیهستند،هندسیساختاریدارایعموماساختمانها

Lowپایینزاویهازوقتیمثالیا.نمودمشاهده angleهایستونوبلندپلیکاز

.نیدکایجاداینقطهسهپرسپکتیوتصویر،درتوانیدمیبگیریدعکسآن







wideکوتاهکانونیفاصلهبالنزهای.استخطیپرسپکتیوتعییندراصلیعواملازلنزکانونیفاصله angleفوتوتلهیاونرماللنزهایبهنسبت

Telephoto،فشردگیو،فوتتلهلنزهای.می آورندبوجودصحنهوسوژهبینکمتریفشردگیوکنندمیایجادتصویردررابیشتریعمقحس

.آیدبوجودنندهبیدرکمتریعمقحسشودمیباعثاینوترندنزدیکهمبهتصویرعناصررسدمینظربهبطوریکهکنندمیایجادبیشتری



اندازهپرسپکتیو

فاصلههبنسبتسازندمیهمباکهزوایاییوتصویراجزاءاندازهاساسبرچشم

سایراساسبرراآنهااندازهچشمکهتصویرازعناصری.کندمیقضاوتآنها

فواصلدرراگکند،میتعیینخودبصریحافظهازاستفادهبایاوتصویرعناصر

هایاندازهبهنهاییتصویردرگیرند،قراردوربینبهنسبتنزدیکودور

التحاینبه.کنندمیایجادعمقحسبینندهدروشوندمیدیدهمختلفی

Sizeاندازهپرسپکتیو Perspectiveشودمیگفته.

درکهدیفربلندیحدوددرطبقهدهآپارتمانیکتصویریدرکنیدفرضمثال

میلیلتحمغزتوسطدریافتیتصویرحالتایندرشود،دیدهداردقرارصحنه

دارد،اءاشیسایربهانسانیکاندازهنسبتازکهاطالعاتیبهتوجهباوشود

.دهدمیتشخیصفردازدورترراساختمان



کاهندگیاثر

هکاستاینتصویردرعمقایجادهایراهترینسادهازیکی

مثال.ندشودوردوربینازشوندهتکراربصورتصحنهازعناصری

ازجزئیحالتایندر.آجریدیوارییادرختانازردیفیک

بهروصورتبهآشناست،آنهایاندازهباچشمکهتصویر

میبربینندهدرراعمقحسوشودمیتکرارتصویردرکاهش

Diminishingکاهندگیاثرحالتاینبه.انگیزد Effectمی

.گویند



حجمیپرسپکتیو

تنهاهنسایهایناست،سایهدارایصحنهیکدرعنصریکهوقتی

آنیبعدسهکیفیتبربلکهکندمیایجادتصویردرعمقحس

درودموجعناصرواشیاءسایهکلیبطور.داردتاکیدنیزعنصر

میتقلمنبینندهبهاطالعاتیآنهااندازهوشکلخصوصدرصحنه

قسمتوروشنسوژهازقسمتیکهمواقعیدرهمچنین.کنند

شدیدتتصویردرعمقحساستگرفتهقرارسایهدرآنازدیگری

کهیریدبگنظردررافردیکپرترهتصویرمثالعنوانبه.شودمی

ازنیمیواستشدهانجامصورتطرفیکازآننورپردازی

هکاستماههاللدیگرمثالیاوداردقرارتاریکیدرویصورت

عناصرتوسطکهحالتاینبه.استشدهواقعسایهدرآنازقسمتی

وداردقرارسایهدرآنهاازقسمتییاوشودمیایجادسایهتصویر

حجمیپرسپکتیوگیرد،میقرارتاکیدموردتصویردرآنهاحجم

Volume Perspectiveمیعثباپرسپکتیونوعاین.شودمیگفته

.شودتشدیدعکسدرعمقحستاشود



همپوشانیپرسپکتیو

Overlapهمپوشانیپرسپکتیو Perspective

تصویرعناصربعضیکهافتدمیاتفاقوقتی

،دارندقرارعناصرسایرازجلوترکه

انندبپوشراپشتیعناصرسطحازقسمتی

ازدورترکهپشتیعناصرازقسمتیبطوریکه

نمیدیدهتصویردراندگرفتهقراردوربین

.شود

درموجودعناصراندازهبهتوجهبدون

ند،اگرفتهقرارآنهاکهمحلییاوتصویر

طتوسدورترعناصرازقسمتیهمپوشانی

رامقعوپرسپکتیوحستر،نزدیکعناصر

.نمایدمیایجادمخاطبدر



جوییاهواییپرسپکتیو

تصویرنهزمیپسبهنسبتآنوضوحوکنتراستشود،میدیدهدوردستدرشیءوقتی

یدهپدعلتبهامراین.شودمیکمترآندرهارنگاشباعهمچنینویابدمیکاهش

.اندشدهواقعدوربینوتصویرعناصربینکهاستهواییهایمولکولوجوی

بودخواهدرکمتآنرنگوکنتراستباشد،دورتردوربینازتصویرعناصرفاصلهچههر

بیشتر،استکنترباتصویرعناصرهرچهبرعکسوشودمیدیدهدورتربینندهنگاهدرو

اینبه.گرددمیحسترنزدیکبینندهنظردرشود،دیدهتریغلیظرنگوترشارپ

Aerialجوّییاهواییپرسپکتیوحالت or Atmospheric Perspectiveاز.گویندمی

بطورمنظرهعکاسیخصوصاOutdoorبیرونفضایازعکاسیدرهواییپرسپکتیو

.شودمیاستفادهشایع

ازهاییالیهمثال)داردوجوددوربینازمختلفیفواصلباالیهچندکههاییصحنهدر

قراربا.شودمیدیدهخوبیبههواییپرسپکتیو،(متفاوتنزدیکیودوریباهاکوه

عمقحستوانیدمی،تصویرForgroundزمینهپیشدرتوجهموردعناصربعضیدادن

.کنیدتشدیدرا



ارتفاعپرسپکتیو

Heightارتفاعپرسپکتیو Perspectiveخطکهمواقعیدرخصوصا

.گیردمیقراراستفادهمورداستموجودتصویردرHorizonافق

ترند،نزدیکافقخطبهکهبصریعناصرپرسپکتیونوعایندر

افقخطازکهعناصریودهندمیتشکیلراتصویردورترنواحی

احیهندرافقخطپایینوباالدریعنی)دارندبیشتریفاصله

سادهمنظرهمثال.ترندنزدیکدوربینبهکههستندعناصری(تصویر

خطتاکهاستشدهتشکیلچمنزمینیکازکهکنیدتصورراای

ایلکههایابرنیزافقخطباالیآسماندروداردامتدادافق

لکهرویدمیتصویرباالیبهافقخطازچههرکهاندگرفتهقرار

دراینبنابر.ترندنزدیکدوربینبهچونشوندمیبزرگترابرها

بهنسبتحالتدورتریندراستافقخطدرآنچهمذکورتصویر

.شودمیدیدهدوربین



:معماریعکاسیدرپرسپکتیو

Rectilinearمستقیممسیرپرسپکتیوایجادمعماریعکاسیدر Perspectiveمعماریبناهایتصاویرروشاینبهعموماعکاسینوعایندروداردزیادیاهمیت

.شودمیتهیه

ترازعقببهجلوحورمدرهمچنینوافقیسطحدردوربیندوربینترازکمکباسپس.گرددمستقرپایهسهیکرویبرعکاسیدوربینابتدااستالزمکاراینبرای

تصویری،آمدهبدستتصویرحالتایندربودخواهد(گونیا)عمودیکامالزمینبهنسبتوبودهترازراستوچپلحاظازدوربینسنسورحالتایندر.شود

.شودمیتلقیمستقیم

Cameraوندشمیساختهحبابیشکلبهعمدتاکهخارجیترازازتوانمیهمچنین.استشدهتعبیهآنهاداخلدردیجیتالیبصورتترازها،دوربینبعضیدر

Bubble LevelکفشکرویبروHotshoeکرداستفادهمنظوراینبرایشودمینصبدوربین.



موقعیتوقتیمعماریعکاسیدر

نظردمورساختمانبهنسبتدوربین

ویرتصبخواهیداگرکهباشدطوری

داشتهکادردرراساختمانکل

بیندوردیدزاویهباشدالزمباشید،

صویرتکنید،متمایلباالسمتبهرا

یرتغیدچارساختمانازآمدهبدست

دیعموخطوطوشدهپرسپکتیودر

میدیدههمگراشکلبهساختمان

اینازجلوگیریبرای.شوند

سطحودوربیناستالزمموضوع

مقائزاویهدرزمینبهنسبتلنز

دهشثبتتصویردرتاگیردقرار

ماریمعنظرازصحیحیپرسپکتیو

.آوردبوجود



برعمودحالتدربتواندتاشوددورسوژهازکافیاندازهبهدوربیناستالزمآورد،بدستسوژهنمایازتختتصویریبتواناینکهبرایمواردخیلیدرولی

.باشدداشتهتصویرکادردرنیزراساختمانکاملنمایزمین،سطح

صافبصرینظرازنهصحوسوژهعمودیخطوط،(فوتوتلهلنز)باشدداشتهبلندتریکانونیفاصلهدوربینلنزهرچهوشودبیشترسوژهازدوربینفاصلههرچه

.شدخواهنددیدهتصویردرعمودیبطوروتر

مناسبهایراهازیکی.استراهسربرمختلفیموانعمعموالوشددورسوژهازکافیاندازهبهتواننمیهمیشهواقعیدنیایدراینکهاستمسلمآنچهاما

Tilt-Shiftشیفت-تیلتیاپرسپکتیواصالحلنزهایازاستفادهمشکل،اینرفعبرای Lensدارندجهتتغییرقابلیتخودبدنهناحیهدرلنزهااین.باشدمی

میلنزهااینکمکاب.نموددارزاویهیکدیگربهنسبتراسطحدواینودادتغییرتوانمیآنهادرراسنسوربهنسبتلنزخارجیسطحموازیامتدادبطوریکه

درحالیکهورنزدیکتفواصلازموثریطوربهاست،شدهحفظزمینبهنسبتسنسوربودنعمودیوراستوچپلحاظازدوربینترازسطحکهحالیدرتوان

.گرفتعکسسوژهازکندمینگاهباالبهدوربینلنز

دردموجواشکاالتازمواردیتوانمی،(فوتوشاپورومالیتهمچون)عکسویرایشافزارهاینرمتوسعهودیجیتالعصربهمعماریعکاسیورودبا

راخودشخاصهایمحدودیتنیزپرسپکتیواصالحنوعاینالبته.نمودبرطرفمذکورافزارهاینرمطریقازدهدمیرخمعماریعکاسیدرکهراپرسپکتیو

سردرتاتاساینبرتالشهموارهمعماریعکاسیدرعلتهمینبه.داشتنخواهدراآننمودنبرطرفتواناییپرسپکتیوشدیدتغییراتموارددرودارد

.گرددایجادمناسبپرسپکتیوتصویر،دراالمکانحتیعکاسیهنگاموصحنه





چند نمونه از عکاسی 

ط توضیحات توس) معماری 
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