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 ها سایه

. تلِ چیغت؟ دٍ آى تیي اصلی فزق وٌیذ هی همایغِ ایذ گزفتِ دٍعتتاى یا خَد فزسًذ اس وِ عىغی تا آًزا ٍ وٌیذ هی ًگاُ هجلِ در عىظ یه تِ ٍلتی

 اس دلیما وِ ؽَد هی ایجاد ًَرّایی تَعط هعوَال ّا وزد؟ عایِ را وار ایي تایذ چگًَِ خَب،! ًذارد ٍجَد هذل پؾت ای عایِ گًَِ ّیچ هجلِ عىظ در

 هی اگز. اعت تذتز ٍضع دیگز وِ اعت عزخَد ًَع اس ؽوا دٍرتیي فالػ اگز. ًواییذ هی اعتفادُ دٍرتیي فالػ اس وِ ٍلتی یا تاتذ هی عَصُ تِ رٍتزٍ

 تز عالٍُ ٍ اعت چزخاى عز دارای فالػ ایي تْتز ًَع. تخزیذ( اًعىاعی) تزخَردی فالػ یه تایذ ّوِ اس اٍل تگیزیذ، ایْا حزفِ ؽثیِ عىغْایی خَاّیذ

 عزخَد فالػ اس تز لَی ووی فمط فالؽْا ایي. ًىٌیذ تلف ّغتٌذ ثاتت وِ فالؽْایی تاتت را پَلتاى. تچزخذ ًیش اطزاف تِ تَاًذ هی تاال تِ چزخؼ

 وار ایي تا. تخَاًیذ واهل را آى راٌّوای دفتزچِ خزیذیذ، فالؽی دٍرتیٌتاى تزای ٍلتی .وٌٌذ هی ایجاد تٌذتزی ّای عایِ ٍلی هیىٌٌذ، عول دٍرتیٌتاى

 ًَر تاتاًذى ٍ اًعىاعی فالػ اس اعتفادُ تا تٌْا .وٌیذ تجزتِ ٍ تغت را تَاًاییْا ایي توام. فْویذ خَاّیذ را آى ّای اعتفادُ ٍ عولىزدّا هؾخصات، توام

 اًعىاط درهَرد الثتِ. ؽذ خَاّیذ هتعجة تاتاًذیذ، هی عَصُ تِ هغتمیوا را ًَر وِ سهاًی تِ ًغثت عىغْایتاى در ؽذُ ایجاد تفاٍت اس عمف، تِ آى

 رٍی تز غزیثی عجیة رًگی طیف ًثاؽذ، عفیذ ٍ خٌثی رًگ دارای تاتاًیذ هی آى تِ را فالػ ًَر وِ عطحی اگز. دّیذ تخزج وافی دلت تایذ ًیش فالػ

 سهاى ایي در. تتاتاًیذ ًَر اتاى عَصُ تِ وٌار اس ٍ گذاردُ پایِ عِ رٍی را فالػ هیتَاًیذ وزدیذ پیؾزفت اًذوی ٍلتی .ؽذ خَاّذ ایجاد عىغْایتاى

 .ًوَد خَاٌّذ ؽذى ای حزفِ عَی تِ پیؾزفت تِ ؽزٍع عىغْایتاى

  ها نور یا است مهمتر ها سایه عکاس یک برای

 ٍ اعت عىظ یه در تخؼ هْوتزیي عایِ ٍ ًَر . آیذ ًوی چؾن تِ ّا عایِ ًثاؽذ ًَر تا ٍ  ؽًَذ ًوی دار هعٌی ّا وَُ تاؽٌذ ًذاؽتِ ٍجَد ّا درُ تا

 عىاط یه تزای فزاٍاًی ّای چالؼ. دارد آثارػ ؽذى هطزح تزای تیؾتزی ؽاًظ تاؽذ تز هتثحز ّا عایِ ٍ ّا ًَر درن ٍ وٌتزل در عىاط یه چِ ّز

 اگز هثال .طثیعی ًَر خَاُ تاؽذ، ّا اعتذیَ در هصٌَعی ّای چزاغ ّا ًَر ایي هٌاتع خَاُ. دارد ٍجَد هتفاٍت ًَری ّای حالت وؾیذى تصَیز تِ در

 تثلیغات هَفمیت عذم یا هَفمیت تِ تَاًذ هی پزداسی ًَر در اٍ هْارت وٌذ عىاعی ٍ چٌگال ٍ لاؽك یه هاًٌذ تاستاب پز عطح یه اس تخَاّذ عىاط

 .ؽَد هٌجز هحصَالت

 

 هحَ سهیٌِ پظ در تصَیز ّای لثِ تا دارد ّایی هْارت تِ ًیاس وٌذ عىاعی "رًگ عفیذ سهیٌِ" در "رًگ عفیذ" هَضَع یه اس تخَاّذ عىاعی اگز یا

 . ًگزدد
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 هثلث سیز عىظ در. ؽَد دادُ ًوایؼ حالتؼ سیثاتزیي در فزد ّز صَرت ّای ٍیضگی وِ گزدد تاعث تَاًذ هی چْزُ عىاعی در پزداسی ًَر هْارت

 . اعت گزدیذُ ایجاد عَصُ راعت عوت گًَِ در رهثزاًذ هؾَْر

 

 .اعت عىاط پزداسی ًَر ّای هْارت تِ هزتَط فؾي ٍ هذ هجالت ّای عىظ گذاری تاثیز ٍ جذاتیت اس هْوی تخؼ

 

 . گزدد تثذیل العادُ فَق جذاتیت یه تِ تَاًذ هی هاّز عىاط تَعط ّن تَدى ًَر تِ پؾت گاّی

 

. تاؽیذ آؽٌا ًَر رفتار ٍ ویفیت تا تایذ عىاط عٌَاى تِ ًَر، ستاى تا ؽذى ّوزاُ تزای. داؽت ًخَاّذ ٍجَد عىاعی ًَر تذٍى. اعت عىاعی هاّیت ًَر

 خارج ٍ داخل در ًَرپزداسی صحٌِ، اس ًَرخَاًی ّای عیغتن ًَرعٌجی، ًَر، هٌاتع تزویة ٍ وٌتزل گًَاگَى، ًَری هٌاتع ًَر، هاّیت تْتز ؽٌاخت

 .دارد ًیاس آى تِ لطعا عىاط یه وِ اعت ّای هْارت ًَرپزداسی ی عادُ ّای تىٌیه ّوچٌیي ٍ اعتَدیَ
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