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 نقطه طالیی

خَد  ًقطِ طالیی دس ػکاسی ٍ ّوچیي ًقطِ طالیی دس طشاحی تسیاس هْن است صیشا ًقطِ طالیی جایی است کِ کاستش تِ غَست غیش اسادی دس اٍل ًگاُ

ین خَاّ هٌاسثی  ٍ گشافیک سایت تِ دسستی اص ًقاط طالیی استفادُ کٌین قالة سایت حشفِ ای ٍتِ تػَیش هی تیٌذ پس اگش ها دس طشاحی ٍب سایت 

 .داضت دس صیش تِ تَضیح ًقطِ طالیی ٍ یک سَم هی پشداصین

 :خطوط پهنا افقی «

 

 تَجِ الصم سا داضتِ تاضیذ دٍ خط دس افق تػَیش ضوا سا دس پٌْا تِ سِ قسوت هساٍی تقسین هی کٌٌذ کِ دس ػکاسی تایذ حتوا تِ ایي خطَط

 

 . خط افق تایذ دس یکی اص دٍ خط پٌْا قشاس تگیشد تا ضوا ػکاسی خَتی داضتِ تاضیذ

 :خطوط بلندا عمودی «

 .اًذ ًوَدُ تقسین قسوت سِ تِ سا تػَیش  دٍ خط ػوَدی دس تلٌذای،

 

 .قشاس هی گیشد ّش چیض یا ضخع ایستادُ ای کِ تشای ضوا هْن است تش سٍی یکی اص خطَط تلٌذی
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 : طالیی (+) «

 .دس هکاى تشخَسد ایي خطَط )افقی ٍ ػوَدی( تِ یکذیگش یک + ضکل گشفتِ است کِ ًقاطِ طالیی سا هی ساصد

 

 .ایي + ّا اثشگزاستشیي ًقطِ ّای تػَیش ضوا سا ًطاى هی دّیذ

 

 .ّش چیضی کِ دس ایي جا قشاس تگیشد اسصش هکاًی ٍیظُ ی خَد سا خَاّذ داضت

 : تراز بندی  «

 .تشاص تٌذی سا اص یاد ًثشیذ، تیي چپ ٍ ساست تػَیش ّواًٌذ یک تشاصٍ، تَاصى ایجاد کٌیذ

 

 .قسوت تقسین کشدُ تَدًذ خطَط طالیی ها ّستٌذ ۹چْاس خط ساٌّوا کِ کادس تػَیش ها سا دس پٌْا ٍ تلٌذا تِ 

 .َدهحل تشخَسد ایي خطَط تِ یکذیگش )+( ًقاط طالیی ًاهیذُ هی ض

 .گاّی یک سَطُ هی تَاًذ دٍ تخص اص سِ قسوت تػَیش سا پش کٌذ ٍ گاّی سَطُ دس یک تخص قشاس گشفتِ ٍ دٍ تخص دیگش تَسط سایِ پش هی ضًَذ

 : یک سوم ها در عکاسی «

 .گیشد ست کِ تػَیش دس آى جای هی کادس دس ػکاسی، هحیطی
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آیذ کِ تِ آى ًقاط طالیی  ًقطِ پذیذ هی 4ّای هساٍی تقسین کٌین،  سَم ضکل تاال، تِ یککادس ّویطِ تِ ضکل یک هستطیل است. اگش آى سا ّواًٌذ 

سؼی کٌیذ کادس خَد سا   ست  هگش دس جاّایی خاظ تْتش است سَطُ خَد سا دس هشکض کادس خَد قشاس ًذّین صیشا تسیاس کلیطِ ٍ اتتذایی .ضَد گفتِ هی

گیشد سا دس یک سَم ساست ٍ دس ًقطِ  ای کِ اص آى ػکس هی خط افق سا دس یک سَم پاییي تگزاسیذ ٍ سَطُّا تٌظین کٌیذ. هثال  سَم  هتٌاسة تا ایي یک

 .طالیی قشاس دّیذ تا تػاٍیش صیثا خلق کٌیذ

 

  انون یک سوم و نقاط طالییق

دس کجای کادس قشاس دّین تا تیطتشیي تَجِ ٍ هاى سا چگًَِ ٍ  سَطُ اغلی»آیذ ایي است کِ  اٍلیي ٍ هْوتشیي سَالی کِ دس تستي یک ًوا تِ رّي هی

سٍح ٍ یکٌَاخت ػایذهاى  ًکتِ تسیاس هْن ایي است کِ اگش سَطُ سا غشفاً دس ٍسط کادس قشاس دّین، تػَیشی تخت ٍ تی«. توشکض تیٌٌذُ هتَجِ آى ضَد؟

 .ضَد هی

 

ضَد کِ دس حَاضی کادس  َجْص هؼطَف تِ چْاس ًقطِ اص یک تػَیش هیهطالؼات ّن ًطاى دادُ است کِ اغَالً اًساى دس ًگاُ اٍل تِ طَس ًاخَدآگاُ ت

  گیشًذ؟ ٍجَد داسًذ. اها ایي چْاس ًقطِ دس کجای تػَیش قشاس هی

 :قانون یک سوم

ی این. هسیش ّش خط هکاى هٌاسث قسوت هساٍی تقسین کشدُ ۹فشؼ کٌیذ کادس سا تا دٍ خط هَاصی دس ػشؼ ٍ دٍ خط هَاصی دس طَل دس هجوَع تِ 

گَیٌذ. تجشتِ ًطاى  هی« ًقاط طالیی»ضَد کِ تِ آًْا  اص تقاطغ ایي چْاس خطِ یک سَم، چْاس ًقطِ حاغل هی .تشای قشاس دادى سَطُ اغلی دس کادس است

 .تاضٌذ ستاتشیي ًقاط ّش کادس ّویي ًقاط طالیی هی دادُ است کِ تاثیشگزاستشیي ٍ چطن
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 :تَاى آى سا سٍی یکی اص دٍ ًقطِ طالیی ٍ خطَط یک سَمِ چپ یا ساست کادس قشاس داد یشِ تاال هیضذى دسختِ تػَ تطَس هثال تشای تْتش دیذُ

 

تاضذ. چٌذ ًوًَِ دیگش اص قشاسگیشیِ دسستِ سَطُ تش سٍی خطَط یک سَم سا تا ّن  تشیي قاًَى دس کادستٌذی هی قاًَى یک سَم، هْوتشیي ٍ کلیذی

 :هطاّذُ کٌین

 

 تشج هیالد سٍی خط یک سَم ٍ سستَساى چْاسم سٍی ًقطِ طالیی قشاس گشفتِ است« هْاسًطذُ»ًوایی اص هستٌذ 

 

 قطشات آب سٍی خط یک سَم فشٍد هی آیٌذ« هطتی اسواػیل»ایی اص هستٌذ ج

 :ًگاّی ًیض تِ دٍ هَضَع داضتِ تاضین گشچِ دس قشاسدادى سَطُ تش سٍی ًقاط یک سَم تایست ًین

 دس کادس؛« تؼادل»حفظ 

 .سػایت ّذسٍم ٍ لیذسٍم


