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 ثِ کِ آًْب هیبًی رٍسًِ اس را ًَر عجَر هیشاى شذى، سٌگ ٍ گشبد ثب ٍ اًذ گزفشِ قزار لٌش درٍى کِ شَد هی گفشِ ّبیی سیغِ ثِ عکبعی دٍرثیي در دیبفزاگن

 ثب ٍ سیبد را ًَر هیشاى ثبسشذى، ثب کِ اًذ شذُ عزاحی عَری ّغشٌذ، عذد ۹ سب ۶ هعوَل عَر ثِ کِ ّب سیغِ ایي. کٌٌذ هی کٌشزل شَد، هی گفشِ ادزچز آى

 ثب ٍ شًَذ هی گشبد ٍ سٌگ یب ثشرگ ٍ کَچک چشن هزدهک ّوچَى ادزچز ٍ عٌجیِ هبًٌذ ّب دیبفزاگن اس ثغیبری. کٌٌذ هی کن را ًَر هیشاى شذى، سٌگ

 قغز ثز کبًًَی فبطلِ سقغین اس کِ شَد هی سعزیف عذدّبیی سَعظ رٍسًِ ایي ثبسثَدى هیشاى.یبثذ هی راُ دٍرثیي درٍى ثِ ثیششزی یب کوشز ًَر عول ایي

 اگز هثبل، عَر ثِ ۱۶-۲۲-۲۲-۴۶-۴۴-۲-۶.۶-۱-۲.۲-۲-۴.۱: ثبشذ هی سیز طَرر ثِ درعکبعی دیبفزاگن عذد کبهل ّبی دلِ. آیذ هی دعز ثِ لٌش هَثز

 شذُ ایدبد رٍسًِ قغز ثبشذ، شذُ سٌظین ۲ رٍی ثز لٌش دیبفزاگن ٍ ثبشذ هیلیوشز ۶۵ هیلیوشزی، ۲۶ عٌغَر یک رٍی ثز گزفشِ قزار لٌش یک کبًًَی فبطلِ

 هیلیوشز ۶.۲۶ رٍسًِ قغز ثبشذ، گزفشِ قزار ۲ عذد رٍی ثز لٌش دیبفزاگن اگز. ثَد خَاّذ هیلیوشز ۲۶ ،(شَد هی گفشِ دیبفزاگن آًْب ثِ کِ) ّب سیغِ سَعظ

 دلیل ایي ثِ. ثَد خَاّذ ثیششز ادزچز یب ٍ رٍسًِ قغز ثبشذ، کَچکشز ادزچز ّزچِ ٍ آیذ هی دعز ثِ ادزچز ثز کبًًَی فبطلِ سقغین اس اعذاد ایي. ثَد خَاّذ

 ًَر ٍرٍدی هیشاى سٌْب ًِ رٍسًِ، ایي کزدى سٌگ ٍ گشبد ثب .شَد هی رٍسًِ شذى سٌگ ثبعث ثشرگشز، ادزچز ٍ رٍسًِ ثبسشذى ثبعز کَچکشز ادزچز کِ اعز

 کزد خَاّذ دیذا افشایش رٍسًِ هغبحز ثبشذ، کَچکشز دیبفزاگن، عذد ّزچِ. کزد خَاّذ دیذا سغییز ًیش هیذاى عوق ثلکِ یبثذ، هی سغییز دٍرثیي درٍى ثِ

  .ثَد خَاّذ f/2.8 ثب هیذاى عوق اس ثیششز ثغیبر f/22 ثب هیذاى عوق هثبل، عَر ثِ. ثَد خَاّذ کوشز هیذاى عوق ثبشذ، ثیششز هغبحز ایي ّزچِ ٍ

 در کِ ای رٍسًِ ثِ ادزچز ٍ شَد هی گفشِ ّب سیغِ ثِ سٌْب دیبفزاگن. ثبشذ هی اششجبُ ادزچز خبی ثِ دیبفزاگن کلوِ اس اعشفبدُ ایزاى، در کِ داشز سَخِ ثبیذ

 عٌَاى ّیچ ثِ دیبفزاگن کلوِ اًگلیغی، در. اعز شذُ هشذاٍل اششجبُ عَر ثِ دیبفزاگن کلوِ ًشیدِ، در. شَد هی گفشِ شَد، هی ایدبد ّب سیغِ ایي هیبى

 هیذاًی عوق آى سبثیز سزیي هْن اهب ثغذبریذ خبعز ثِ را ّب آى ثبیذ کِ دارد شوب ّبی عکظ در ثغیبری سبثیزار دیبفزاگن عذد سغییز شَد ًوی اعشفبدُ

 عوق( دارد سز کَچک ی شوبرُ کِ) ثبس دیبفزاگن.دارد هیذاى عوق در سیبدی ثغیبر سبثیز دیبفزاگن اًذاسُ .داشز خَاّذ ٍخَد شوب ّبی عکظ در کِ عز

 سَاًذ هی قَاًیي ایي اثشذا در .آٍرد خَاّذ ٍخَد ثِ شوب ّبی عکظ در سیبد هیذاى عوق( اعز سز ثشرگ آى ی شوبرُ کِ) ثغشِ دیبفزاگن ٍ کن هیذاى

 ثیششزی هیذاى عوق ثیششز عذد ٍ دّذ هی شوب ثِ سزی کن هیذاى عوق کوشز عذد ثغذبریذ خبعز ثِ کِ اعز ایي راُ ثْشزیي اهب کٌذ گیح کوی را شوب

 ایي سَاًیذ هی سیبد سکزار ٍ سوزیي ثب اهب ثَد خَاّذ هشکل قغوشی سب کوی دیبفزاگن قَاًیي ثِ سغلظ ًَدبیی عکبط ّز ثزای اثشذا در .دّذ هی شوب ثِ

 .کٌذ هی عکبعی در شوب دیشزفز ثِ شبیبًی کوک هشکالر ٍ ّب عخشی ایي سحول ثبشیذ هغوئي.کٌیذ ثزعزف را هشکل

 اعشفبدُ ثغشِ دیبفزاگن اس اکثزا هٌبظز یب عجیعز اس عکبعی در هثبل ثزای :دارند( بسته دیافزاگم) سیاد میدان عمق به نیاس عکاسی انواع اس بعضی

 حبلز در .ثَد خَاّذ هشخض عکظ در ٍضَح ثِ ّب آى سزیي ًشدیک سب خشئیبر دٍرسزیي اس کِ دّذ هی اعویٌبى عکبط ثِ سٌظیوبر ایي.شَد هی

 خلَُ هیشَاًذ ایي ٍ کٌذ هی سبر کوی را سهیٌِ دظ ٍ ٍاضح را عَصُ طَرر ثَد،سیز خَاّذ کبرآهذ ثغیبر کن هیذاى عوق اس اعشفبدُ دزسزُ عکبعی دیگز،در

 خلت عَصُ ثِ فقظ هخبعت سَخِ شَد هی ثبعث طحٌِ در هَخَد اشیبی ثقیِ ثَدى سبر ٍ عَصُ ثَدى فکَط سیزا.ثذّذ شوب عکظ ثِ سیجبیی ثغیبر ی

 فقظ دارًذ ًیبس ّب آى سیزا دارًذ ثبس دیبفزاگن اس را اعشفبدُ ثیششزیي هبکزٍ عکبعبى .کٌیذ اعشفبدُ( کوشز عذد) ثبس دیبفزاگن اس ثبیذ شوب هَرد ایي در.شَد

 هوکي شکل سزیي عبدُ ثِ را خَد ّذف ٍ هقظَد ثشَاًٌذ ّب آى ٍ ًکٌذ هٌحزف را هخبعت سَخِ سظَیز اخشای دیگز سب ثبشذ ٍاضح عکغشبى فکَط ًقغِ

 .دٌّذ اًشقبل هخبعت ثِ

 دیافزاگم شناخت -۱

 اخبسُ ًَر ثِ کِ اعز سبى دٍرثیي لٌش فیشیکی ثَدى ثبس هیشاى هعٌی ثِ دیبفزاگن. ثذاًذ را آى ثبیذ عکبط ّز کِ اعز اطَلی سزیي ثٌیبدی اس یکی دیبفزاگن

 ٍ کٌذ، عجَر آى اس ثیششزی ًَر کِ شَد هی ثبعث دیبفزاگن، ثیششز گشبدگی. ثزعذ( فیلن قذیوی، ّبی دٍرثیي در) عٌغَر ثِ ٍ شذُ ٍارد دّذ هی

 هب هقظَد ایٌدب در ٍ گَیٌذ هی دیبفزاگن دٌّذ هی را لٌش در ًَر کٌشزل دریچِ سشکیل کِ ّبیی دزُ هدوَعِ ثِ کِ ثبشیذ داششِ سَخِ الجشِ . ثزعکظ

 ثزای دیبفزاگن عجبرر اس هعوَل شکل ثِ فبرعی در اهب. اعز دیبفزاگن دّبًِ یب دٌدزُ ایي گشبدگی هیشاى هٌظَر ثلکِ. ًیغز فیشیکی دزدُ ایي ثِ اشبرُ

 . کٌٌذ هی اعشفبدُ لٌش رٍسًِ گشَدگی هیشاى سَضیح
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 دیافزاگم سنجش -۲

 ّغشین آى ثزای عذدی هقذار دٍ شبّذ اغلت ّن سٍم لٌشّبی در. اعز شذُ چبح یب حک لٌش دّبًِ عزف یک در دیبفزاگن حذاکثز هعوَال لٌشّب، اغلت در

 دریچِ ثَدى ثبس حذاکثز اعذاد ایي هعوَل، لٌشّبی سکی هقیبط خالف ثز . شَد هی درج ایي ثِ شجیِ چیشی یب f/3.5-f/5.9 طَرر ثِ اغلت کِ

 ثذٍى حبلز در لٌش کِ اعز( wide angle) ثبس ساٍیِ ثِ هزثَط عذد یک. دٌّذ هی سَضیح لٌش گیزی قزار هخشلف ٍضعیز هَقعیز دٍ در را دیبفزاگن

 سبى، ثَدخِ هیشاى ثِ ثغشِ کٌیذ ععی لٌش، خزیذ ٌّگبم ّویشِ. دارد قزار حذاکثزی سٍم هَقعیز در لٌش کِ( telephoto) فَسَ سلِ دیگزی ٍ ثبشذ سٍم

 .کٌیذ اًشخبة را حبلز دٍ ایي اس یک ّز در عذد سزیي دبییي

 کنید خودداری کم نور جبزان بزای دیافزاگم کاربزد اس -۳

 اس عکبعی ٌّگبم کِ کزد خَاّیذ هالحضِ. دارد دٍرثیي ثِ ٍرٍدی ًَر هیشاى رٍی شذیذی ٍ هْیح سبثیزار دیبفزاگن عذد سغییز گفشین، کِ عَر ّوبى

 ثیششزی( Exposure) دّی ًَر سهبى ثِ اغلت دٍرثیي ٍ. گزدد هی سجذیل سَخِ قبثل هَضَع یک ثِ خَد ایي ،(ثبالسز f اعذاد) سز سٌگ دیبفزاگن ثب هٌبظز

 داششِ خبعز ثِ اهب . کٌیذ اعشفبدُ دبیِ عِ اس کِ اعز السم ًبخَاعشِ، حزکبر دلیل ثِ ّب عکظ شذى سبر اس خلَگیزی ثزای ًشیدِ در. داشز خَاّذ ًیبس

 ثِ اهب کٌذ، هی ثیششز را دٍرثیي ثِ ٍرٍدی ًَر هقذار کبر ایي چِ اگز سیزا. کٌیذ خَدداری هحیظ ًَر کوجَد خجزاى ثزای دیبفزاگن هقیبط اس کِ ثبشیذ

 :ثجیٌیذ را هَرد ایي سَاًیذ هی خَثی ثِ سیز سظَیز در. داد خَاّذ سغییز ّن را آى فَکَط هیشاى ٍ عکظ ثز طحیح سوزکش هیشاى ًغجز ّوبى

 

 دیبفزاگن عذد ثب چخ عوز عکظ. دارد ّن خَثی هیذاى عوق ثیٌیذ، هی کِ عَر ّوبى ٍ اعز شذُ گزفشِ ثبال دیبفزاگن عذد ثب راعز عوز عکظ

 .شَد هی دیذُ ٍضَح ثِ ّن ّب کٌبرُ در فَکَط عذم کن، هیذاى عوق ثز عالٍُ ٍ شذُ گزفشِ دبییي

 !بزه بگیز رو عکس ،۸ روی بذار رو دیافزاگم

 سٌظیوبر چِ کِ کٌیذ ثیٌی دیش ثبالیی دقز ثب سَاًیذ هی شوب ٍ ّغشٌذ عکبعی ثزای خَثی ثغیبر ّبی گشیٌِ خٌجش ثذٍى هٌبظز ٍ عبکي ّبی هذل

 دائوب عَصُ آى، هبًٌذ ٍ سَلذّب ّب، عزٍعی گشارشگزی، ٍ خیبثبًی عکبعی چَى هزاعوبسی در اهب. ثبشیذ داششِ را سظَیز ثْشزیي سب اعز السم دیبفزاگوی

 رٍی ثذار رٍ دیبفزاگن: »ثذذیزیذ را ای حزفِ عکبعبى الوثل ضزة شزایظ ایي در. اعز ثیٌی دیش قبثل کوشز ثغیبر ٍ اعز حزکز حبل در کبدر ثِ ًغجز

 ٍ ثبال شبسز عزعز ثب خَثی شکل ثِ سب گذارد هی اخشیبرسبى در را کٌشزل قبثل سعبدل یک سدزثی ًظز اس f/8 رٍی دیبفزاگن سٌظین  «ثزُ ثگیز رٍ عکظ ،۲

 خجزی هحبعجبر خظَص در ًگزاًی ثِ لشٍهی دیگز ایٌدب. ثبشیذ سبى ّبی عکظ ثٌذی سزکیت ٍ ّب ثٌذی قبة فکز ثِ ثیششز سیبد، ًغجشب هیذاى عوق

 ثغشِ) دیبفزاگن ایي اس اعشفبدُ ثزای کٌیذ، هی عکبعی فلش اس اعشفبدُ ثذٍى خبًِ داخل ٍ ثغشِ فضبی در کِ ٌّگبهی. ًغیز هٌبعت دیبفزاگن اًشخبة

 داًِ سَلیذ ثبعث سیزا ًجزیذ، ثبال سیبد را هقذار ایي ثبشیذ هزاقت اهب. دّیذ افشایش را( ISO) سبى دٍرثیي حغبعیز هقذاری اعز السم( هحیظ ًَر هیشاى ثِ

 دیذا سیبدی ّبی دٍرثیي. اعز رعیذُ سوزیي ٍقز . ثبشیذ ای ٍیضُ ٍ خبص افکز اخزای دًجبل ایٌکِ هگز. شذ خَاّذ ّب عکظ رٍی ًبخَاعشِ ّبی

 اس سَاى هی چغَر ثیبیذ سبى دعز سب ثگیزیذ عکظ ٍ کٌیذ دبییي ٍ ثبال را f ٍ داریذ ثز را سبى دٍرثیي. کٌیذ سٌظین را آًْب دیبفزاگن سَاًیذ هی کِ هیشَد

 . کزد اعشفبدُ ثْشز ّبی عکظ ثزای دیبفزاگن


