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ما  راموننورپردازی به دانش و هنر به کارگیری نور طبیعی و مصنوعی گفته می شود. نور پردازی پی

 و اطراف را به شکل طبیعی یا آراسته شده به نمایش می گذارد. 

 تعریف نورپردازی

 است. در زبان فارسی غلط های مصطلح زیادی وجود دارد که واژه نورپردازی نیز بی نصیب نمانده

زی به کار بردن نورهای رنگی و بازی با رنگ و نور در جاهای گوناگون، تعریف صحیح نورپردا

سی مهند موم مردم بر این باورند. حال گروهی معتقدند روشنایی جدا از نورپردازی است. بااست. ع

 .پیوند دارد و این بخش را مهندسی روشنایی می نامند

ها  چهره داده پردازی یعنی هنگامی که با داده ها کار می شود. چهره پردازی یعنی هنگامی که روی

های  ر و پردازش تشکیل شده است. با مراجعه به فرهنگکار می شود. نور پردازی از دو واژه نو

 .لغت این معنی ساده دستگیرمان می شود

 .نور پردازی : هنگامی که با نور کار می شود

ی بشر زندگ حال که با تعریف نورپردازی آشنا شدیم باید ببینیم در کجا کاربرد دارد. نور آنقدر در

روسه پنور محال است. ما در زندگی روزمره تا انجام نفوذ کرده است که تصور انجام کاری بدون 

از لحاظ  های کاری به روشنایی نور نیازمندیم. کاربرد نور تنها مختص روشنایی پیرامون ما نیست.

شغل  زیبایی و آرامش اعصاب نوع به کارگیری نور شرط می باشد. به طور خالصه، نشیمن خانه تا

ی نور ارگیروشنایی و نور نیازمندند. تفاوت تنها به نوع به کهایی مانند عکاسی و فیلمبرداری به ر

 .محدود می شود

 مهندسی روشنایی

برای طراحی و پیاده سازی اکثر شاخه های نورپردازی نیاز به کارهای محاسباتی است. با کمک 

ی روش های ریاضی و مهندسی با نرم افزارهای مناسب این امر انجام می شود. به این پروسه، مهندس

 . روشنایی می گویند و تنها ابزاری است برای کار طراحی نورپردازی
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 :شاخه های نورپردازی

ه زمنیه ی نورپردازی آن قدر گسترده است که ساعت ها می شود درباره اش صحبت کرد. چیزی ک

ی روشن است بیشتر با جنبه ی ساختگی نور سر و کار داریم. همچنین هرجایی که انسان قدم م

! در نور نیاز دارد. پس بی شک می شود گفت نور پردازی حتی محدود به زمین نمی شود گذارد به

 .ادامه چند شاخه از نورپردازی را مثال میزنیم

 : نورپردازی فضاهای رفت و آمد آدم و خودروهای جابجا کننده آدم و بار مانند -1

 یرگذرها،ا و زهه های راه آهن، تونل خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، فرودگاه ها، بندرگاه ها، ایستگا

 . … پارکینگ ها و

 :ورپردازی درون و بیرون وسیله های جا به جا کننده آدم و بار مانندن -2

 . … خودروهای کوچک و بزرگ، قطارها، شناورها، هواپیماها و

 :نورپردازی هنری یا نورآرایی درون و بیرون ساختمان ها و فضاها مانند  -3

چشم  ژه جشن های ملی و آیینی، نور پردازی صحنه تئاتر، صحنه های فیلم برداری،نورپردازی وی

 . … انداز، آب نماها و

 :مانند طبیعی اندازهای چشم و نورپردازی فضای سبز  -4

اه راها، بوستانهای بزرگ و کوچک، گلخانه ها و جایگاههای پرورش گیاهان، کنار رودخانه ها و دری

 .ی، آبشارها، آبگیر ها و دریاچه هاها و گذرگاههای کوهستان
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 دسته بندی کلی نور

 ز نوراز لحاظ دسته بندی کلی نور به دو دسته نورهای طبیعی و مصنوعی تقسیم می شود. منظور ا

گیرد. موجب روشنایی فضا در روز و  طبیعی، نوعی از نور است که از خورشید و ماه سرچشمه می

صورت ارادی توسط انسان از راه تبدیل انرژی  ی است که بهگردد. ولی نور مصنوعی نور شب می

 .شود حاصل می

های مؤثر در روند طراحی فضاهای معماری به خصوص فضای خانه است. از  نور طبیعی از پدیده

 سویی نور مصنوعی از اجزای اساسی و ضروری ساختمان است. وظیفه آن روشن کردن فضا به

 ها را فراهم می شدن پدیده است. بنابراین نور در قدم اول امکان دیدهرؤیت ساختن آن  منظور قابل

چنین روشنایی هر فضای معماری  پذیر نیست. هم کند. بدون نور ، در تاریکی دیدن اجسام امکان

 .ن دارد تأمین شودهایی که در آن جریا باید متناسب با نوع فعالیت

 :نور طبیعی -1
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ور نه های فضای داخلی بنا تأثیر به سزایی دارد. یکی از مهمترین مشخصنور طبیعی در تغییر ماهیت 

ت در طبیعی توالی و دگرگونی آن در طول روز است. دگرگونی نور طبیعی باعث حرکت و تغییر حال

 .ساعات مختلف می شود

و  هکلیش در ساختمان و سازه ها توجه چندانی به استفاده از نور طبیعی نمی کنند. مواردی از روی

. دارد عادت در رفتار معماران مشاهده می شود. نور جنوبی و شمالی بر نور شرقی و غربی ارجحیت

 .در مواقع ناچاری نیز نور شرقی از نور غربی بهتر است

 :نور مصنوعی -2

 ناطق،نور مصنوعی در زمینه های مختلف می تواند کاربرد داشته باشد. شناساندن لبه ها، مرز م

ه از ستفادایعی، فضاهای شهری )مراکز خرید، پیاده راه ها، میادین( . در هنگام شب نواحی میراث طب

د. ار دانور مصنوعی به مراتب بیشتر می شود. از دو منظر می توان عملکرد نور را مورد بررسی قر

ازی سمدل  حالت اول نور را به عنوان ابزار هادی اطالعات بررسی می کند. حالت دوم انسان را بستر

 .حل کننده مسائل طراحی نور مصنوعی هدف قرار می دهد و

فضا  در استفاده از نورهای مصنوعی باید به مسأله مهم که رنگ است توجه کرد. رنگ است که به

 نا بهروح و جان می دهد و برای طراحی داخلی باید روان شناسی رنگ را لحاظ کرد. نباید فقط ب

 دسته های خانه سازگار باشد. نورهای مصنوعی خود به دوسلیقه انتخاب کرد. باید با روحیه آدم

 .نورهای کاربردی و نورهای تزیینی تقسیم می شوند

 انواع رایج نورپردازی

 نورپردازی سینما

 نورپردازی عکاسی

 نورپردازی شهری

 نورپردازی در معماری
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 نورپردازی داخلی

 نورپردازی نمای ساختمان

 نورپردازی مغازه

 نورپردازی مجالس

 نورپردازی عکاسی و فیلمبرداری

بشر  ه تر از آن است که بتوان تصور کرد. قدمت آن با ذاتزمینه ی عکاسی و فیلمبرداری گسترد

ده گره خورده است. می توان نشانه هایش را در نقاشی های داخل غار انسان های نخستین مشاه

در  کرده کرد. میل به تصویر کشیدن وقایع همیشه با انسان بوده است. به روزی که اولین عکس

 برابر چشم های ما قدرت دارند.  زمین ثبت شد. یا دوربین هایی که چندین

 کتاب نورپردازی سینما و ویدیو

وده ب” ی رضا نبو” می باشد. ترجمه ی این کتاب بر عهده ی ” بلین براون ” این کتاب نوشته ی 

است. کتاب نورپردازی  ” Motion Picture and Video Lighting ” است. نام انگلیسی این کتاب

 .به چاپ رسیده است 1393صفحه توسط نشر افکار و در سال  445سینما و ویدیو در 

 

 کتاب آموزش نورپردازی در عکاسی
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بز سزی در عکاسی توسط کتاب می باشد. کتاب آموزش نورپردا” میثم موسوی “این کتاب نوشته ی 

 113بوده و شامل  1393به صورت الکترونیکی انتشار یافته است. تاریخ انتشار این کتاب سال 

 .صفحه می باشد

 

 نورپردازی شهری

 کنند. این موضوع اهمیت شهری را دوشهروندان بخش زیادی از زمان خود را در شب سپری می

همی یار مزی امروزی عالوه بر ایجاد امنیت، جنبه زیبایی بسچندان نموده است به طوری که نورپردا

. با ه استرا نیز دارد. به طوری که موجب کارایی بیشتر فضاهای شهری در تمام اوقات شبانه روز شد

 .حضور شهروندان رونق اقتصادی مکان های نور پردازی شده، همراه شده است
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 نورپردازی در معماری

الشعاع قرار های طراحی را تحتمهمترین عناصریست که کلیه المان نورپردازی در معماری از

و  ه سبکب ورود راه مهمترین و اولین معماری هایفضا دهد. نور و به تبع آن دیدار برای مخاطبمی

 بشر معماری مختلف ادوار در خارجی و داخلی فضاهای سیاق و رویکرد معمار است. نورپردازی

 .است داشته متفاوتی ابزار و رویکردها

های مؤثر در روند طراحی فضاهای معماری به خصوص فضای خانه است. از  نور طبیعی از پدیده

 سویی نور مصنوعی از اجزای اساسی و ضروری ساختمان است که وظیفه آن روشن کردن فضا به

 را فراهم میها  رؤیت ساختن آن است؛ بنابراین نور در قدم اول امکان دیده شدن پدیده منظور قابل

 فضای هر چنین روشنایی پذیر نیست. هم کند و بدون آن در تاریکی دیدن اجسام امکان

 .ان دارد تأمین شودجری آن در که هایی فعالیت نوع با متناسب باید معماری

 را متفاوتی روشهای  سالیان، طی مصنوعی نورهای برق،  استفاده از نورهای طبیعی و پس از اختراع

 ابتدایی هایبندیدسته جزو اخص طور به موضعی و عمومی نورپردازیهای. است کرده ارائه

 .شوندمی محسوب معماری در نورپردازی
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 انواع نورپردازی در معماری

؟ دارد نور پردازی در معماری اهمیت بسیار زیادی دارد. در اصل بنایی که دیده نشود چه اهمیتی

 نایی بنا. روشبنا و با استفاده از ابزار نور و روشنایی می باشد وظیفه دیده شدن بنا بر عهده معمار

 4ه خود شامل فضای داخلی ساختمان و نمای خارجی ساختمان می شود. فضای داخلی ساختمان را ب

 .روش می توان روشنایی بخشید

 ای ) روشنایی سطح کار (نورپردازی وظیفه-2  (نورپردازی عمومی ) روشنایی کلی فضا  -1

 نینورپردازی دکوراتیو یا تزئی-4     زی تاکیدی ) تاکید روی بخش خاص(نورپردا-3

 نورپردازی عمومی یا کلی -1

زند. نور پردازی کلی باید درهمه جا نورپردازی کلی یا عمومی غیرمستقیم است و چشم را نمی

ترباشد. منابع یکسان بتابد، یعنی نباید نقاطی از اتاق بیش از حد روشن باشد و نقاطی تاریک

 .های ردیفی یا همان نورپردازی از سقف هستندهای توکار، چراغروشنایی کلی مانند چراغ
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رای روشن بلوری و یا لوسترهای شید مدرن، بانواع لوستر آویزسقفی مانند : لوستر کریستالی، شاخه

 کنند و نشیمن را به صورت یکسان روشنکردن اتاق نشیمن هستند. نور متناسبی را ایجاد می

ا عطف بکنند. این لوسترها از نوع نورپردازی عمومی هستند. روشنایی عمومی باید متناسب و منمی

ا نصب ود. بنیاز فضا تعبیه شود. بنابراین روشنایی که قابل کنترل باشد بسیار کاربردی تر خواهد ب

 همچنینتر کنید. بخشها لذتکلید دیمر، به سادگی می توانید اتاق ناهارخوری را برای مهمانی

مه ی نشیمنی با نور مورد نیاز را برای خود ایجاد کنید. برای راحتی حتی می توانید کنترل ه

 .لوسترهای خود را در دست داشته باشید

 نورپردازی وظیفه ای -2

آشپزی، کار با کامپیوتر، های ویژه مانند نوشتن، خواندن، نوعی نورپردازی است که برای فعالیت

اندازد و مینرگرمی الزم است. این روشنایی مخصوص محیط کار است، سایه آرایش و س خیاطی،

های رومیزی، چراغ ی وظیفه ای از منابع روشنایی مثل آباژورکند. نورپردازچشم را خسته نمی

 .شودآباژور پاتختی و لوسترهای ویژه آشپزخانه تامین می مطالعه کالهک دار، لوسترهای آویز،

در  ایی وظیفه ای حتما جایگاهی در دکوراسیون داخلی فضای مورد نظر خودبه دلیل اهمیت روشن

 یژه وونظر بگیرید. زیرا این آباژورها عالوه بر تامین نور وظیفه ای، در دکوراسیون شما نقش 

 .دکوراتیو خواهند داشت

 نورپردازی تاکیدی -3

نقاط کانونی  به سمت شان هدایت دیدنورهای تاکیدی نورهای بسیار متمرکزی هستند که هدف

ی طور که از نامشان پیداست برای تاکید بر روی عنصری خاص و یا مکاننورهای تاکیدی، همان.است

ها از این ها و عناوین و یا نورهای موجود در گالرینورهای باالی نشانه .شوندخاص استفاده می

 .اندگونه

 نورپردازی تزئینی یا دکوراتیو= 4
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ای فضاه م جزو نورهای ملزوم ساختمان نیستند. تنها برای زیباتر کردن اشیا ونورهای دکوراتیو ه

های متفاوت نوری به کار می روند. های خاص و شدتاین نورها با رنگ.روندمعماری به کار می

های دیواری ساختمانی در تزیین فضای توانند به عنوان عنصری دکوراتیو در کنار آجرها و یا پانلمی

 .نماها کاربرد داشته باشند داخلی و

 

  

 نورپردازی داخلی

پردازی  ا نورکمتر اتفاق می افتد به خانه ای بروید. از انتشار نور داخل خانه شگفت زده بشوید. زیر

صحیح و بی عیب و نقص مانع این قضیه می شود. طراحی درست نورپردازی دکوراسیون داخلی 

 نه راارگیری دقیق نور در دکوراسیون داخلی، فضای خاباعث احساس آرامش و راحتی می شود. به ک

 .جذاب می کند

همان طور که اشاره شد نور به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم بندی می شود. یک معمار با تجربه 

به بهترین نحو نور طبیعی و مصنوعی را درهم می آمیزد. آرامش و جذابیت دو ارمغان ترکیب 

دسته نورپردازی عمومی، وظیفه  4نوعی می باشند. نور مصنوعی شامل هنرمندانه نور طبیعی و مص
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ای، تاکیدی و تزئینی می شود. نکته ی مهم نوع استفاده از انواع نور در فضاهای مختلف خانه می 

 نور پردازی داخلی خود شامل مباحث گوناگونی می شود. .باشد

 ای نورپردازی داخلیسبک ه

 وودجه از بحث نور مصنوعی و طبیعی که بگذریم هزینه و بودجه خودنمایی می کنند. حتما میزان ب

می  ود راهزینه پرداختی را کنترل کنید. عالوه بر این فضاهای مختلف داخلی نور پردازی ویژه ی خ

 .طلبند

 نورپردازی مدرن

نایی روش نمیزا توانید می شما و نیستند ثابتی شکل به نمدر نورپردازی و بسیاری از منابع روشنایی

 نه ایآنها را تنظیم نمایید. استفاده از نورپردازی مدرن در دکوراسیون منزل انتخاب هوشمندا

 .خواهد بود

 نورپردازی کالسیک

ست. ویت ااین نوع نور پردازی و منابع روشنایی در بسیاری از دکوراسیون منزل های ایرانی قابل ر

 .ز لوسترها گرفته تا روشنایی های فضای بیرونی و چراغهای دیواریا

 نورپردازی روستیک

اشت. انواعی از روشنایی روستیک وجود دارند که در دکوراسیون روستیک، جلوه بسیاری خواهند د

 نور و روشنایی منابع نوع این معموال. هستند …غالبا متریال به کار رفته در آنها، چوب، سنگ و

 .بود خواهند زیبا بسیار سادگی، عین در یپرداز

 

 نورپردازی نمای ساختمان
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ن نورپردازی نمای ساختمان بخش مهمی از طراحی ساختمان است. حس سرزندگی و زیبایی ساختما

ها د. تنها به نور پردازی نما در شب بستگی دارد. الزم نیست تمام نمای خارجی ساختمان روشن شو

ری تاکید شود. استفاده از نورهای گوناگون فقط باعث آلودگی نو بر روی نقاط مهم نما باید

و  اربریبخصوص در کالن شهرها می شود. برای نورانی کردن نمای خارجی بنا باید به احجام، نوع ک

 .فرم ساختمان توجه نمود

و  یع نوربرای نوع نورها، شدت و جهت انتشار آنها باید برنامه ریزی کرد. با انتخاب مناسب مناب

 .جایگذاری صحیح آنها، میتوان نمای ساختمان زیبایی در شب داشت

ال دت بانوع و رنگ نور با مصالح استفاده شده در بنای ساختمان باید هماهنگ باشد. نورهای با ش

ب شوز و رباعث غلبه نور بر متریال نمای ساختمان می شوند. این پدیده باعث ناهماهنگی بین نمای 

 .نمای ساختمان باید با متریال نما همخوانی داشته باشد می شود. نورپردازی

ری و مدیریت درست نور در نمای ساختمان بسیار مهم می باشد. در کل این امر، تلفیق هنر معما

ن د. ایدانش مهندسی می باشد. به وسیله نور می توان بر المان های عمودی و افقی نما تاکید کر

 .شب هنگام می شود پدیده باعث جان گرفتن ساختمان در
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 نکات مهم در نورپردازی نمای ساختمان

 تاکید بر خطوط عمودی و افقی

 انتخاب رنگ نور متناسب با نما

 عدم مزاحمت برای داخل ساختمان

 توجه به طول برد نور و تقویت آن

 پنهان کردن منبع نور برای زیبایی بیشتر

 استفاده از وال واشر و نورافکن

 باال مقاوم در برابر عوامل محیطی ip ااستفاده از چراغ ب

 نورپردازی نمای خارجی ساختمان شامل چه مکان هایی می شود؟

به  باید در طول شب، تنها دیواره ی خارجی بنا مهم نمی باشد. درست است که برای زیبایی ساختمان

امه ر ادارد. دآن توجه داشت. ولی تا رسیدن شما یا مهمانان به داخل خانه فضاهای مختلفی وجود د

 بعضی از این مکان ها را لیست می کنیم. 

 آراستن در ورودی با نور باغچه

 استفاده از دیوارکوب در داخل در ورودی ساختمان

 روشنایی مسیر یا راه پله

 نور پردازی آثار هنری

 ان با انواع منابع نوریآراستن درخت

 …نور پردازی آب و
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 نورپردازی مغازه

 ا نوربنورپردازی مغازه از دو جهت قابل پیگیری می باشد. یکی مکان های مختلف مغازه که باید 

 .دآراسته بشوند. مورد دیگر نوع استفاده از نور بنا به اندازه مغازه یا فروشگاه می باش

 

 

 

 نور پردازی مغازه با توجه به مساحت آن

ر داشد. نوع استفاده از نور در هر بنایی متفاوت است. خواه بنا مسکونی، کارگاهی و یا تجاری ب

رق فارکت ری نیز، میزان و نوع روشنایی یک زیرپله با مغازه دارای ویترین یا هایپر مبناهای تجا

 .دسته مهم فروشگاه ها را برایتان مثال می زنیم 3میکند. در ادامه 

 نور پردازی فروشگاه های کوچک

 نور پردازی فروشگاه های متوسط
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 نور پردازی فروشگاه های بزرگ و لوکس فروشی

 های مختلف مغازهنور پردازی مکان 

با  مهمترین نکته نگاه کردن به مغازه و فروشگاه از دید مشتری است. خود شما اگر فروشگاهی

ور در نب از چراغ های نیم سوز یا نور کم ببینید چقدر عالقه به خرید از آنجا دارید؟ استفاده مناس

و  اسب روشنایی داخلمغازه باعث ایجاد حس اعتماد در مشتریان می شود. نکته ی مهم دیگر تن

یشتری یان ببیرون مغازه می باشد. نکته ی دیگر ایجاد تمایز بین مغازه های مشابه می باشد تا مشتر

 .را جذب کنید. در کل همه ی نقاط مغازه احتیاج به نور دارند حال با شدت های متفاوت

 نور پردازی محیط داخلی مغازه

 نور پردازی سقف مغازه

 نور پردازی ویترین

 نور پردازی ورودی مغازه

 نور پردازی بیرون یا جلوی مغازه

 هدف از روشنایی مغازه ها و اماکن تجاری

 روش تبلیغاتی کم هزینه برای جلب مشتری

 تامین روشنایی به بهترین شکل و عدم اتالف انرژی

 نمایش درست و صحیح اجناس از جهات گوناگون

 نورپردازی مجالس

یفیت برگزاری مراسم و جشن، نورپردازی مجالس به صورت حرفه ای از عوامل اصلی باال بردن ک

می باشد. زیبایی مجالس شما با ترکیب صحیح رقص نور و تجهیزات نورپردازی ویژه امکان پذیر 
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است. باغ ها و تاالرهای پذیرایی با رقص نورهای جدید، عالوه بر جلب توجه مشتری می توانند 

یزات نورآرایی جشن ها و میهمانی های کوچک شما را نیز چشم درآمد خود را بیشتر بکنند. تجه

 .نواز و خاطره انگیز می کند

ر تاال بودجه و نوع مجلس و محیط شما عامل اصلی در انتخاب رقص نور می باشد. مثال برای باغ و

ناسب پیشنهاد می شوند. موردی که برای منازل و خانه ها م 350و مووینگ بیم  230مووینگ بیم 

 .ی باشدنم

 

 

 

 لیست تجهیزات نور پردازی مجالس

انید در نوع می باشد. بسته به سلیقه می تو 20مهمترین اقالم رقص نور و تجهیزات مجالس بیش از 

نه هایی ا نمومکان های مختلفی از آن ها استفاده نمایید. جشن ها، مراسم، عروسی ها در باغ و تاالره

 .از موارد کاربرد هستند
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 لیزرشو

 تافک

 فالشر

 مووینگ

 پار ال ای دی

 بلک الیت

 گوی آینه ای

 توپی گردان

 مشعل

 بخارساز

 حباب ساز

 پرده ال ای دی

 …استیج و انوع سازه و

 نکات نورپردازی مجالس

 بد. نکته بتانور پردازی رو به باال : ساده ترین روش برای شروع، روشی است که در آن نور رو به باال

 .ش بسیار عملی و کم هزینه می باشدی جالب این است که این رو
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ایش ما نمشبه کار گرفتن ویدیو پروژکتور : ویدیو پروژکتور نام و تاریخ را در مکان دلخواه برای 

ا به می دهد. می توانید کمی خالقیت به خرج بدهید. یک طرح متحرک انتخاب کنید تا مهمانان ر

 .رقص و شادی وادار کنید

ین ارژی امکان ها نیاز به نور متمرکز دارند. استفاده از چراغ های شچراغ های شارژی : بعضی از 

 .مکان ها را روشن می کند

وی رلیزرهای رقصنده و چراغ های گردان : آیا می خواهید اشکال و نوشته های گوناگون را بر 

سقف نمایش بدهید؟ لیزرهای رقصنده و چراغ های گردان در خدمت شما هستند. این چراغ ها 

 .و هیجان و شادی را برای شما و مهمانان به ارمغان می آورندشور 

 .بخش عملی نور پردازی

 اصول طراحی نور:

 اتر چیست؟ئنقش نورپردازی در یک پروژه ت 

 این نقش معموالً عبارت است از:

.به تماشاگر اجازه میدهد که اشیا و حرکات روی صحنه را ببند 

در  مشخص جلب کردن یا فردی را  ایجاد تمرکزمشخص: توجه خاص تماشاگر را به مکان یا اتفاق

ده شدر میان گروهی از بازیگران مشخص کردن. الزمه این امر استفاده از نور پردازی انتخاب 

 است؛ کترول این که پی پیزی در سایه دیده نشود ویا چه چیز ار زیر نور دیده شود.

 حال و هوای خاص و تحریک واکنش های احساسی تماشاگر.خلق 

 ن ایگراببرجسته نمای: آشکار کردن شکل وفرم اشیإ. در مورد تیاتر این مسله یعنی بعد دادن به

 وکمک به تفکیک آنها از پس زمینه ودیکور نمایش.
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.ایجاد کنتراست: تفاوت میان سایه / روشن 

 ( Shadow) سایه

 

 س فضاحی از مسائل بسیار مهم در نورپردازی سایه است ، زیرا سایه ها به شدت می توانند به یک

 : دکمک کنند. دو نوع مهم سایه وجود دارد که هر دو در ترکیب بندی سینمایی نقش مهمی دارن

 

ور ، بر جلوی تابش ن هنگامی که بخشی از یک شیء ، :( Attached Shadow ) سایه پیوسته

و به رریکی ر آن را بگیرد سایه ایجاد شده ، سایه پیوسته است. برای مثال وقتی در اتاق تابخش دیگ

 سایه روی شمعی می ایستید ، بخش هایی از صورت و بدنتان در تاریکی قرار می گیرد. این پدیده

 .پیوسته است

 

می گیرد و بش نور را در همان مثال شمع ، بدن شما جلوی تا :( Cast Shadow ) سایه افکنده

 .سایه ای روی دیوار پشتی ایجاد می شود ، این سایه ، سایه افکنده است

 چهار ویژگی مهم نور ، در نورپردازی یک صحنه

 

 کیفیت

 : کیفیت نورپردازی به شدن نسبی نور بستگی دارد. به این ترتیب دو حد نورپردازی داریم

 

نورپردازی را سخت گویند که در آن از همان طور که از نامش نیز پیداست ،  : نورپردازی سخت

نورهای شدید استفاده می شود. برای مثال در طبیعت ، آفتاب ظهر نور سخت ایجاد می کند. در 

 .نورپردازی سخت ، سایه ها کامال مشخص و تند هستند و بافت ها و کناره های تیز ایجاد می شود

 

یده هستند و شدت نور به نسبت نورپردازی در نورپردازی نرم ، روشنایی ها پخش : نورپردازی نرم

سخت کمتر و مالیم تر است. برای مثال نور آسمان ابر آلود ، نرم است. در این نورپردازی ، خطوط 
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 .و بافت ها کمی نرم ، پخشیدگی نور بیشتر و تضاد مالیم تری بین نور و سایه وجود دارد

 

 جهت

 : ر به شی ء می تابد. این مسیرها عبارت اند ازجهت نورپردازی ، بر مسیری اشاره می کند که نو

 

 .نوری که از رو به رو به سوژه می تابد : نور جلویی

 

 

این نور از پشت موضوعی که قرار است فیلم برداری شود به  : نور پشتی

آن می تابد و می تواند در زوایای مختلف از پشت بتابد برای مثال مستقیم ، 

نور پشتی اگر همراه دیگر نورها نباشد اثری ضد نور  . ... از باال ، از پهلو و

دارد و سوژه را تاریک و تیره می کند. همچنین این نور کمک می کند 

 .خطوط مرزی مشخص شوند و سوژه از پس زمینه جدا شود

 

به تصویر سمت چپ توجه کنید ، که چگونه تنها استفاده از نور پشتی ، سوژه را تاریک و در  »

 «.ا مبهم و مرموز کرده استنتیجه آن ر

 

نوری که از جلو و از پایین به سوژه می تابد برای مثال کسی که در کنار آتش نشسته و  : نور پایین

نور آتش از پایین چهره او را روشن می کند. از آنجا که نورپردازی از پایین ، چهره را تحریف می 

 .کند ، ممکن است برای خلق وحشت از آن استفاده شود

 

نوری که از جلو و از باال به سوژه می تابد. این نور اگر بر چهره بازیگر بتابد استخوان  : نور باال

بندی صورت او را به خوبی نشان می دهد ، به همین خاطر هر گاه فیلم ساز بخواهد حالت چهره و 

 .حس موجود در چهره بازیگر ، نمایان شود از این نور استفاده می کند

 

ر اینجا گفته شد جهات اصلی هستند کمی تغییر زاویه می تواند ، جهات نوری دیگر و در جهاتی که د
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 .نتیجه کاربردهای بیشتر ایجاد کند

 

 منبع

منبعی که نور را تولید می کند. ممکن است فیلم ساز نخواهد از یک منبع نور مصنوعی استفاده کند و 

تنها با کمی تغییر در شدت و ضعف و یا سمت  نور طبیعی که در محیط وجود دارد را مناسب بداند و

و سوی آن ، از طریق فیلتر های نوری یا موانعی که بر سر راه نور ایجاد می کند ، نور مورد نیازش را 

تامین کند ) این کار در فیلم های مستند بیشتر مرسوم است (. همچنین فیلم ساز می تواند برای 

 .ز انواع پروژکتورها و نورپرداز ها استفاده کندرسیدن به نور مورد نظرش در صحنه ، ا

در اغلب فیلم های داستانی از منابع نوری اظافی برای اعمال کنترل بیشتر بر کیفیت تصویر استفاده 

می شود. در بیشتر فیلم های داستانی ، چراغ های رو میزی ، چراغ های خیابانی و المپ هایی که در 

تامین نور فیلم برداری نیستند و هم زمان با آنها منابع نوری دیگری میزانسن می بینیم ، منبع اصلی 

 .خارج از صحنه ، بخش های مختلف آن را روشن می کنند

فیلم ساز باید تالش کند ، تا طرحی از نورپردازی ایجاد کند ، که با منابع نوری موجود در صحنه 

برای مثال در حالی که در تصور می بینیم مانند همان چراغ های رومیزی و ... هم خوانی داشته باشد. 

، تنها یک شمع به عنوان منبع نور در صحنه وجود دارد ، نمی توان صحنه را خیلی رو شن و پر نور 

 .کرد

 

 رنگ

بر نورپردازی کنترل داشته باشند ، با نور تا حد امکان سفید خالص کار فیلم سازهایی که می خواهند 

می کنند. فیلم سازها با استفاده از فیلترهایی که در جلو منبع نور قرار می دهند ، می توانند نور را به 

 هر رنگی که می خواهند در بیاورند. برای مثال ، برای القای نور شمع به ته رنگی نارنجی نیاز است و

یا برای القای رنگ شب به آبی متمایل به ارغوانی. رنگ نور بسیار مهم است و تاثیرگذار. با به کار 

بردن رنگ مناسب در نور می توان به خلق فضا بسیار کمک کرد ، مانند آنچه در مثال نور شمع و نور 

 .شب گفته شد
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از این رو نورپردازی فیلم هم می ما عادت کرده ایم که به نور محیط هر روزه خود بی توجه باشیم ، 

تواند به سادگی برایمان عادی شود و حتی بدتر بی اهمیت جلوه کند ، با این حال ظاهر یک نما و 

حس نهفته در آن ، با ویژگی هایی که نور صحنه از آن برخوردار است می تواند کنترل شود. فیلم 

 .ا ترکیب آنها به تجربه بیننده شکل بدهدساز به طرق مختلف می تواند با دستکاری این عوامل و ب

 

پس از آنکه نورپردازی هر صحنه کامل شد ، باید مراقب بود که نور برای دوربین کافی باشد. در 

، مقدار نور تابانده شده به صحنه و مقدار نوری را که توسط  نورسنج این مرحله مدیر فیلم برداری با

اجسام ، به ویژه اجسام براق بازتابیده می شود را اندازه می گیرد و با استفاده از آن ، ابزار الزم برای 

 .فیلم برداری از آن صحنه را فراهم می کند

 Candlepower - کندال

ای مشخص کردن معموالً بر Candlepower .شودگیری میاندازه Candela شدت نور با کندال

 .دشوشدت نور در جهات مختلف یک منبع نور به کار برده می

 Candlepower Distribution Curve- کندال  منحنی توزیع

ز یک منحنی )معموال قطبی(، که معرف تغییرات شدت درخشندگی یک المپ یا دستگاه نورافکن ا

 .مرکز منبع نور است

 Brightness - روشنایی

 .رسددر واقع شدت نوری است که به طور مستقیم از منبع به چشم می (Luminance) روشنایی

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC
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 Glare - تشعشع

تر از گیرد، تصویر ایجاد شده در چشم معموالً روشنوقتی جسمی درخشان در میدان دید قرار می

 .رسدبعد از تطبیق چشم به نظر می

 Illuminance -  شدت روشنایى

 یا لوکس Footcandle در واقع چگالی شار درخشندگی بر روی سطح است، که به وسیله واحد -۱

(Lux تریکدر واحد م) شود. فرم معمول این خاصیتگیری میاندازه Illuminance است. 

۲-Illuminance  ی مقدار خاصیت شار درخشندگی که در سطح ظاهر در واقع برای اندازه گیر

ت نور در جهت سطح و فاصله منبع نور با سطح و متاثر از شدت ثبو Illuminance  .شود، استمی

ازه است. به هرحال شدت روشنایى فاکتوری است که با چشم اند زاویه تالقی نور رسیده به سطح

 .های نوری استترین مالک در طراحیشود ولی معمولگیری نمی

 Lumen - لومن
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اتی و ۶۰لومن و یک حباب  ۱۲واحد پایه ربای اندازه گیری نور است. یک شمع سر میز شام حدود 

ای نور یک کند. اگر ما یک منبع نقطهمی لومن، نور صاتع ۸۵۵سفید با قدرت بیشتری در حدود 

ای به شعاع یک فوت باشد که در حدود یک فوت مربع گشودگی در سطح آن کندال در مرکز کره

 .کنددارد، مشابه چراغی است که یک لومن نور صاتع می

 لومن -شدت نور 

ه نجیدسسب کاندال شار نوری عبوری از واحد زاویه فضایی )استرادیان( شدت نور نام دارد که بر ح

گیرد. شود و سطح آن را در بر میای است که از مرکز یک کره دیده میشود. زاویه فضایی، زاویهمی

از  نقطه اندازه زاویه فضایی برابر است با نسبت اندازه سطح به مجذور شعاع کره. شدت نور در هر

 های مختلف نسبت به آندر جهتفضا مستقل از دوری و نزدیکی به منبع نور به یک میزان است اما 

 .مقادیر متفاوتی دارد

شود یا میزان شار نوری که از هر لومن : مقدار نور مرئی که از یک منبع روشنائی دریافت می

 .شوداستاردیان زاویه فضائی خارج می

 Luminance -  تشعشع

حد شدت درخشندگی )روشنایی فوتومتریک( هر سطح در یک جهت مشخص به ازای یک وا

گیری اندازه Candela/m^2 شود، که با واحدمشخص از آن سطح که در همان جهت مشاهده می

 .شودمی

 Luminous flux - شار درخشندگی

جسم  شود. در واقع مقدار نوری است که سطحاندازه تمام نوری است که به وسیله منبع نور تولید می

 ۱۷۰۰ر حدود دواتی معمولی نئون، ۱۰۰پ کند. یک المرا بدون در نظر گرفتن جهت آن ترک می

کند. نرخ لومن نور ساطع می ۵۰۰۰۰وات بخار سدیمی پر فشار درحدود  ۴۰۰لومن و یک المپ 

های سازنده آن عرضه شده است و لیست مقدار شار درخشندگی هر المپ به وسیله شرکت

 .یافت Lamp Matrix توان درهای معمولی را میهای المپلومن
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 Candelas - شندگیشدت درخ

شود. در شدت درخشندگی در واقع شدت امتداد نوری است که در یک جهت مشخص ساطع می

های تغییراتی واقع شدت درخشانی یک سیستم نوری در نمودارهای گرافیکی خاصی که منحنی

 هم و قطبی شوند. هم نمودارهایشوند مشخص مینامیده می Candela  power کندال یا

های رقومی روند. این اطالعات معموال در جدولر صنایع نوری برای این هدف به کار مید کارتزین

 .مورد دسترس است

Lux - شدت روشنایی 

ای هدر دستگاه متریک اس. و در واقع مقدار نور واقع در صفح Illuminance واحد اندازه گیری

 ۷۶/۱۰آن بتابد. در واقع  متر مربعی است که در آن به طور یک نواخت شار نوری یک لومن بر

 و است Foot candle ۰۹/۰است. یک لوکس مساوی با  Foot candle لوکس مساوی با یک

 است لوکس ده مساوی دلوکس یک

 Foot candle ۱لوکس=  ۱-۷۶/۱۰

 Foot candle ۰۹/۰لوکس=  ۱ -۲

 لوکس ۱۰دلوکس=  ۱ -۳

ه نامند که بر حسب لوکس سنجیدچگالی سطحی شار نوری تابیده به یک سطح را شدت روشنایی می

شود. این شود. میزان شدت روشنایی الزم برای کاربردهای مختلف، در مراجع پیشنهاد میمی

رای شود. به عنوان مثال بپیشنهادات براساس دقت پیچیدگی کارهایی که باید انجام شود، ارائه می

یی لوکس و در مورد کارها ۱۲۰نیاز رو شدت روشنایی مورد ای مانند راه رفتن در راهکارهای ساده

ایی باال ها و ابزار بسیار ریز که میزان دید انسان اهمیت زیادی دارد، شدت روشنمانند مونتاژ ماشین

 .لوکس مورد نیاز است ۱۰۰۰در حدود 

دهند و یک لوکس واحد روشنائی تولید شده از لوکس: واحد شدت روشنائی را به لوکس نشان می

 .خت یک شمع در سطح یک متر مربع استفلوی نور یکنوا
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 اهای آشنشدت روشنائی در بعضی از محل

 سلوک ۳۰                           سطح خیابان

 سلوک ۱۰۰                           اطاق نشیمن

 سلوک ۳۰۰                                اطاق کار

 سلوک ۱۰۰۰۰    سطح زمین در خورشید زمستان

 لوکس ۱۰۰۰۰۰    ین در خورشید تابستانسطح زم

 :شار نوری

شار نوری بیان کننده آهنگ تابش نور از یک منبع نوری است و بر حسب لومن اندازه گیری 

ای به شعاع یک متر قرار شود. یعنی اگر یک منبع نقطه ای نور، با شدت یک کاندال، در مرکز کرهمی

ای برابر یک لومن دریافت ل این کره، شار نوریبگیرد، سطحی با مساحت یک متر مربع در داخ

اشد بخواهد کرد. هرچه لومن تولید شده توسط یک منبع نور به ازای هر وات توان ورودی بیشتر 

 .منبع نور بازدهی بیشتری دارد

 :توزیع شدت نور

منحنی پخش نور در مختصات قطبی، میزان شدت نور یک المپ یا چراغ را در صفحه ای نشان 

 .گذردهد که دقیقاً از مرکز المپ یا چراغ میدمی

شود. از آن جا که در شدت نور در زوایای مختلف اطراف یک المپ در جدولی نشان داده می

ی بسیاری از حاالت، توزیع شدت نوردر اطراف یک چراغ متقارن نیست، منحنی شدت نور را برا

صفحه عمود بر محور المپ، صفحه ز: کنند. سه صفحه معمول عبارتند اصفحات مختلف رسم می

، درجه نسبت به محور المپ. پس از انتخاب صفحات ۴۵موازی با محور المپ و صفحه با زاویه 

توان تهیه کرد. المپ و ترکیب المپ و چراغ هر کدام منحنی منحنی شدت نور هر صفحه را می

جنس پوشش چراغ و منحصر به فرد و مخصوص خود را دارد. منحنی شدت نور به طراحی چراغ، 

 .نوع باالست بستگی دارد

 :درخشندگی
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حت ا مساعبارت است از نسبت شدت نور منبع )یا شی بازتابنده نور( به مساحت بخش تابنده منبع )ی

تر باشد، آن بخش از شی که نور را باز می تاباند( هر چه مساحت سطح درخشان کوچک

 .درخشندگی آن بیشتر است

یده درخشندگی بر حسب کاندال بر متر مربع )استیلب( یا کاندال بر سانتیمتر مربع )نیت( سنج

 .نیت است ۶۵۰۰تا  ۶۵ان در محدوده شود. درخشندگی مناسب برای چشم انسمی

شته لف دادرخشندگی یا تراکم نور: اگر دو منبع نورانی که شدت نور برابر ولی اندازه فیزیکی مخت

رسد. تر به نظر میتر است درخشندهور پشت سر هم رویت شود منبعی که کوچکباشند، اگر به ط

ور نبرابر کوچک تر از شدت  ۶۰واحد درخشندگی کاندیال بر متر مربع است )نیت(. یک کاندیال 

ر کلوین در جهت عمود ب ۲۰۴۵ساطع شده از یک سانتیمتر مربع سطح جسم سیاه در درجه حرارت 

 .سطح است

 :بهره وری

شود. وری به صورت لومن بر وات بیان میکند. بهرهبطه نور خروجی را با توان ورودی توصیف میرا

گونه تلفات یچهلومن بر وات است که از یک المپ فرضی که  ۶۸۰وری برابر حداکثر مقدار بهره

آید. در مورد گیرد به دست میمیکرون صورت می ۵۵۵/۰ندارد و همه تشعشع آن در طول موج 

ها دارند، ترین بهره وری را در میان المپلومن بر وات است که پایین ۲۰تا  ۸های التهابی پالم

بر  لومن ۵۰ای تا حدود های جیوهلومن بر وات، برای المپ ۹۰های فلورسنت تا حدود برای المپ

ر میان وری را ده باالتری بهرهکلومن بر وات است  ۱۰۰های سدیمی تا بیشتر از وات و برای المپ

 .ها دارندالمپ

 :چگالی توان ورودی

ای مشخص یا در کل ساختمان را تعریف مقدار توان بکار رفته برای مقاصد روشنائی در محدوده

 .شودبیان می w/m2 کنند و بر حسب وات بر واحد سطحمی

 دمای رنگ: )کلوین(
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ب ف شده است و بر حسدمای رنگ بر اساس رنگ تابیده شده از جسمی سیاه در دمای معیین تعری

ه عنوان نور سرد و دمای رنگ بدرجه کلوین  ۴۰۰۰شود. دمای رنگ بیشتر از درجه کلوین بیان می

 .شوددرجه کلوین به عنوان نور گرم در نظر گرفته می ۳۰۰۰تر از پایین

 

 شودر لیزر میشدن نوالن کنسرت باعث نمایانسشدت با مِه خفیف در نورپردازی کم

 رت اند از:یرها عباتابد. این مسکند که نور به شی میجهت نورپردازی، بر مسیری اشاره می

 تابد.: نوری که از رو به رو به سوژه مینور جلویی

تواند در تابد و می: این نور از پشت موضوعی که قرار است فیلم برداری شود به آن مینور پشتی

مثال مستقیم، از باال، از پهلو و.... نور پشتی اگر همراه دیگر نورها  زوایای مختلف از پشت بتابد برای

کند خطوط کند. همچنین این نور کمک مینباشد اثری ضد نور دارد و سوژه را تاریک و تیره می

 مرزی مشخص شوند و سوژه از پس زمینه جدا شود.

تابد برای مثال کسی که در کنار آتش نشسته و از جلو و از پایین به سوژه می : نوری کهنور پایین

کند. از آنجا که نورپردازی از پایین، چهره را تحریف نور آتش از پایین چهره او را روشن می

 کند، ممکن است برای خلق وحشت از آن استفاده شود.می

تابد. این نور اگر بر چهره بازیگر بتابد استخوان بندی ری که از جلو و از باال به سوژه می: نونور باال

دهد، به همین خاطر هر گاه فیلم ساز بخواهد حالت چهره و حس صورت او را به خوبی نشان می

 کند.موجود در چهره بازیگر، نمایان شود از این نور استفاده می

 ( Lighting ) زینورپردا

  

، ناشی از کار نورپردازی آن است. نورپردازی توسط مدیر  تصویربخش عمده ای از تاثیر گذاری 

 .کارگرداند ، اما کامال با نظر فیلم برداری انجام می شو

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://asta.blogfa.com/post-46.aspx
http://asta.blogfa.com/post-46.aspx
http://asta.blogfa.com/post-63.aspx
http://asta.blogfa.com/post-63.aspx
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، نورپردازی چیزی فراتر از نورتاباندن به اشیا ، فقط برای نمایاندن آنها است. بخش های  سینمادر 

کمک می کنند و به این ترتیب  نماروشن تر و تیره تر درون قاب به ساخته شدن ترکیب بندی هر 

نگاه ما را به اشیا و کنش های خاص معطوف می دارند. یک لکه که نور بیشتری دریافت کرده ، می 

علیق تواند چشم بیننده را به یک نکته مهم جلب کند ، در مقابل ، سایه جزئیات را پنهان می کند یا ت

  .ایجاد می کند درباره اینکه چه چیزی ممکن است در آنجا ، در پشت سایه باشد

 

م می یلم هفما عادت کرده ایم که به نور محیط هر روزه خود بی توجه باشیم ، از این رو نورپردازی 

و  ک نماتواند به سادگی برایمان عادی شود و حتی بدتر بی اهمیت جلوه کند ، با این حال ظاهر ی

م . فیلهایی که نور صحنه از آن برخوردار است می تواند کنترل شود حس نهفته در آن ، با ویژگی

 .هدکل بدساز به طرق مختلف می تواند با دستکاری این عوامل و با ترکیب آنها به تجربه بیننده ش

ر شد. دپس از آنکه نورپردازی هر صحنه کامل شد ، باید مراقب بود که نور برای دوربین کافی با

ه توسط کی را این مرحله مدیر فیلم برداری با نورسنج ، مقدار نور تابانده شده به صحنه و مقدار نور

برای  زار الزم، اب گیرد و با استفاده از آن اجسام ، به ویژه اجسام براق بازتابیده می شود را اندازه می

  .فیلم برداری از آن صحنه را فراهم می کند

  

رای را ب در نورپردازی سنتی که به آن نورپردازی سه نقطه ای هم می گویند ، حداقل سه منبع نوری

ست می دنظر  هر نما در نظر می گیرند و با کم یا زیاد کردن ، تغییر زاویه دادن و ... به نور مورد

  : یابند

http://asta.blogfa.com/post-2.aspx
http://asta.blogfa.com/post-2.aspx
http://asta.blogfa.com/post-48.aspx
http://asta.blogfa.com/post-48.aspx
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 : ( Key Light ) منبع نور اصلی

لی می درجه نسبت به موضوع تابانده می شود. نور اص 45نور اصلی یک صحنه که معموال با زاویه 

ئین و تز تواند از نور خورشید نیز تامین شود. نورهای دیگر را برای کنتراست ، ایجاد سایه روشن

 .صحنه ، به این نور می افزایند
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 : ( Fill Light ) منبع نور فرعی یا تلطیف کننده
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ق نور مناط نور مالیمی که معموال کنار دوربین و در کنار یا رو به روی نور اصلی قرار می گیرد تا

شدت  یب ازندیده را نور دهد و یا سایه های ایجاد شده توسط نور اصلی را تلطیف کند و به این ترت

د روی نبای ز این نور برای تزئین صحنه هم استفاده می شود. اما این نورتضاد نور و سایه بکاهد. ا

  .میزان نور صحنه اثر خاصی بگذارد و از خود سایه ای به جا بگذارد
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 یب نور اصلی و پر کنندهترک

 تکنیک های استفاده از نور پرکننده در عکاسی محیط باز

عنوان  توان به عنوان نور اصلی و هم بهدر عکاسی پرتره با فالش در فضای باز، از نور طبیعی هم می

 .نور پرکننده استفاده کرد
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 پرتره در فضای باز

  

 گرفتن عکس آزمایشی .1

که از  دارد در موقع نورپردازی پرتره در فضای باز و با استفاده از یک اسپیدالیت، این امکان وجود

 .ده کنینور خورشید به عنوان نور اصلی و از نور فالش به عنوان نور پرکننده یا بالعکس استفاد

 یعنی درست مانند عکس قبلی، در این حالت نیز با خاموش کردن نور پرکننده، بر اساس نور اصلی

 .رتره با کنتراست باالستپکنیم که نتیجه یک نور خورشید، نورسنجی می
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 پرتره محیطی

  

 اسپید الیت را به صحنه اضافه کنید .2

ایه سدهیم تا بتواند اسپید الیت را روشن کرده و آنرا در جهت مخالف زاویه تابش خورشید قرار می

ن درت آها را پر کند و مانع ایجاد کنتراست شدید در چهره سوژه شود. در تنظیمات دستی فالش، ق

 .ر شودتداریم تا نور نرمچنین یک دیفیوزر مقابل آن نگه میقرار داده و هم ۲/۱را بر روی 
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 نور پرکننده در فضای باز

  

 سایه ها را حذف کنید .3

م هاسپیدالیت، سایه ها را پر کرده و کنتراست را کاهش می دهد، تخلیه فالش یک مزیت دیگر 

در نهایت می توان قدرت دارد، باعث ایجاد درخششی مناسب در چشم های سوژه می گردد. 

نوان به ع اسپیدالیت را به مقادیری باالتر از نور خورشید تنظیم کرد که در این حالت نور خورشید

 .نور پرکننده عمل خواهد کرد

  

 چه مقدار نور پرکننده؟ توضیح نسبت نور اصلی به نور پرکننده
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ننده در حالی که مقدار نور پرک نورسنجی شده است، در ۸در هر سه پرتره پائین، نور اصلی با اف 

 .ها متغیر بوده و قدرت آن به اندازه یک استاپ کاهش یافته استهر یک از عکس

  

 

 

  

ن است که یک استاپ کمتر از نور اصلی است. ای ۶/۵در عکس سمت چپ، نور پرکننده معادل اف 

ه خواهد ایجاد میکند، به طوری که قدرت نور اصلی دو برابر قدرت نور پرکنند ۲به  ۱مقدار نسبت 

 .بود

https://www.doorbinplus.com/298-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%a6%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7.html/
https://www.doorbinplus.com/298-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%a6%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7.html/
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رت ایجاد میکند. در این شرایط قد ۴:۱نسبت است و  ۴در عکس وسطی، نور پر کننده معادل اف 

 .برابر نور فرعی است ۴نور اصلی 

لی است، بوده و سه استاپ کمتر از نور اص ۸/۲در تصویر سمت راست، نور پرکننده که معادل با اف 

 .و نور اصلی قدرتی هشت برابر نور پرکننده دارد ۸:۱با نسبت 

 ۱ به ۲ت کامل به سلیقه و ترجیحات شما دارد. در حالاما اینکه بهترین مقادیر کدام است، بستگی 

 (high key) کس های زیبا و مایه روشنشود و برای عتقریبا یک نورپردازی تخت ایجاد می

شاید برای مدل ما  ۱به  ۸دهد. نسبت ها میعمق بیشتری به سایه ۱به  ۴مناسب است اما نسبت 

 .مدل یا صحنه دیگری کامال مناسب باشد بیش از اندازه باشد درحالی که می تواند برای

 

 : ( Backlighting ) منبع نور پشتی یا ضد نور

را از  سوژه تانور پشت ، از پشت سوژه و معموال از باال می تابد. و به حاشیه های سوژه نور می دهد 

 .پس زمینه جدا کند

 

واهد خد را معموال هر کاراکتر و سوژه اصلی در صحنه ، نور اصلی ، نور تلطیف کننده و نور پشتی خو

 .اشدبباید به گونه ای باشد که کاراکتر و سوژه اصلی به خوبی نمایان  داشت ، اما نورپردازی
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No Back Light (left), Back Light added (right). 

 

شکل گرفته است و بعدها به طور گسترده در  هالیوودنورپردازی سه نقطه ای در دوران استودیویی 

امروزه هم این روش روش پر کاربردترین روش  .سینمای سایر کشور ها به کار گرفته شد

نورپردازی است. در این سیستم نورپردازی الزم است ، هر وقت دوربین به قاب بندی جدیدی نیاز 

  .ر ، دوباره تنظیم و برای قاب جدید آماده شونددارد ، محل منبع های نو

 سبک های اصلی نورپردازی 

 ( High – Key Lighting ) نورپردازی با مایه روشن

ور ک ، ناین نوع نورپردازی به معنای روشنایی دادن زیاد به صحنه و حداقل سایه است. در این سب

رای نده بادن محلی با نور زیاد و خیره کناصلی تند و مسلط است. نورپردازی پر مایه برای نشان د

ای ور برمثال یک بعد از ظهر آفتابی یا یک سالن مراسم شادی ، به کار می رود. همچنین از این ن

 .نشان دادن ساعات مختلف روز نیز استفاده می شود

http://asta.blogfa.com/post-40.aspx
http://asta.blogfa.com/post-40.aspx
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یشتر اطر بخبه طور کلی ، نورپردازی با مایه روشن ، حس و حالی براق ، شاد و امن دارد ، به همین 

 .در فیلم های کمدی و شاد مورد استفاده قرار می گیرد

، ساخته سام  ( A Night at the Opera - 1935شکل سمت چپ نمایی از فیلم یک شب در اپرا ) 

 .، نمونه ای از نورپردازی با مایه روشن است ( Sam Wood ) وود

 

 : ( Low - Key Lighting ) نورپردازی با مایه تیره

یره ن سبک ، نور اصلی نقش مسلط ندارد و نور عمومی صحنه بیشتر مایل به خاکستری یا تدر ای

 ه تاریکیبیشتر است. البته چند نقطه نورانی برای ایجاد تضاد با تاریکی به کار می آیند ، اما صحنه ب

شتر بی ایگرایش دارد و حضور سایه ها در آن سنگینی می کنند. نورپردازی با مایه تیره کنتراست ه

ده شحذف  و سایه های تیز تر و تاریک تر ایجاد می کند. اغلب نور تلطیف کننده کم است یا به کلی

 .است
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نورپردازی با مایه تیره به کار صحنه هایی می آید که فضایی محزون ، مرموز ، اضطراب آمیز و 

سناک بسیار استفاده می تهدید کننده دارند ، به همین خاطر از این سبک در فیلم های جنایی و تر

 .شود

 ) ، ساخته جوئل کوین (The Man Who Wasn't There - 2001فیلم مردی که آنجا نبود ) 

Joel Coen )  نمونه ای از نورپردازی با مایه تیره است.این دو سبک تا حدودی افراطی هستند و بار

فاده از این دو سبک به سبک های بینابینی نیز گرایش حسی زیادی دارند ، فیلم سازان عالوه بر است

دارند و صحنه های مختلف را با توجه به محتوای آنها ممکن است با شدت و ضعف و در درجات 

 .مختلف به سمت تاریکی ، روشنایی یا خاکستری ببرند

 

 پروژکتورهای مهم و پر کاربرد

 ( Spotlight ) پروژکتور نور لکه ای یا اسپات الیت

این منبع نور باریکه قابل کنترلی از نور ارائه می دهد و این باریکه را آنقدر می توان باریک کرد که 

لکه نور روی فرد یا محل مورد نظر بیفتد. چنین منبع نوری معموال از یک محفظه استوانه ای شکل 

دارد. کانونی تشکیل می شود و بازتاب دهنده ای در پشت چراغ آن و یک عدسی در جلوی آن قرار 

کردن و باریکه کردن نور با حرکت چراغ و در مواردی با حرکت عدسی امکان پذیر است. چراغ 

های لکه ای رو باز ، معموال عدسی ندارند و باریکه پهن تری ارائه می کنند. این پروژکتور معموال به 

بلند نصب شود. این  شکل متصل می شود و به مدد آن می تواند بر روی پایه های Y یا U پایه ای

 .هستند وات10000 تا 100پروژکتورها دارای قدرت های مختلف بین 
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 (   Photoflood) فتوفلود پروژکتور

 نقره آنها داخلی سطح از قسمتی معموال که هستند کروی نیمه های المپ صورت به پروژکتورها ینا

 می و(  1000 تا 250)  کنند می کار عادی ولتاژ از بیش ولتاژی با پروژکتورها این. است شده اندود

 این توان. دشو می تمام المپ دوام و عمر کاهش قیمت به کار این اما ، کنند تولید زیادی نور توانند

 .است وات(  باالتر جدید های نوع در)  500 یا 375 پروژکتورها

 کرد وصل توان می سرپیچی نوع هر به را پروژکتورها این
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 ( Quartz Bulb ) المپ کوارتز

 این پروژکتور دارای المپ های دو قطبی کشیده بزرگ می باشد. همچنین دارای دو درب فلزی

ه ی رشتاست که به وسیله آنها می توان نور را کم یا زیاد کرد و آن را جهت داد. این المپ حاو

بسیار  وشدند رایج  1960این نورپردازها از سال  .تنگستن در یک گاز هالوژنه چون ید یا برم است

وزند. سی می مورد استفاده قرار می گیرند ، زیرا نه تنها سیاه نمی شوند ، بلکه با دمای رنگی ثابت

ود ، جنس شیشه این پروژکتورها معموال کوارتز است و در دماهای زیادی که از چراغ ساطع می ش

 فیلم مختلف به ویژه ذوب نمی شود. این پروژکتورها سبک بوده و برای فیلم برداری در محل های

 .وات است 2000تا  500ی خبری مناسب هستند. توان این پروژکتورها از ها
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 ( Carbon Arc Lambs ) المپ قوس زغالی

لکتریکی مان این چراغ ها منبع نور بسیار قوی اما کم ولتاژ هستند. در این پروژکتور ها با ایجاد کا

دی می شود. این چراغ گرچه با سر و صدای زیا توسط زغال های مخصوص ، صحنه مانند روز روشن

به  تودیوکار می کند و عمر نسبتا کمی هم دارد ، اما زمانی تنها و بهترین منبع نوردهی داخل اس

 .حساب می آمد و هنوز هم وقتی به نور زیادی نیاز است ، منبع بسیار خوبی است
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 ( Dinky ) پروژکتور دینکی

 3000ا ت 1000به صورت استوانه بلند است ، دارای توانی برابر  این پروژکتور که شکل ظاهری آن

ه وات است. بعضی از این پروژکتورها دارای آداپتوری هستند که به وسیله آن می توان دهان

 .نوردهی پروژکتور را کوچک و یا بزرگ کرد

 

 ( Scoop ) پروژکتور کاسه ای

ی وات است و م 1000یا  500به قدرت پروژکتوری که دارای بازتابه ای بزرگ و یک المپ لخت 

فاده ه استتواند نوری گسترده و پهن ارائه دهد. از این منبع نور معموال برای روشن کردن پس زمین

 .شود می
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 ( Xenon ) پروژکتور گزنون

قوس  سرشار از گاز گزنون ، یک آن ، در محفطه ای  ستنتنگچراغی پر قدرت که بین دو الکترود 

م نها هآی شود. در نورپردازی ، وسایل کمکی زیادی به کار می آید که توجه به الکتریکی تشکیل م

 واست  ضرورت دارد ، زیرا در خلق جلوه های نوری مطلوب بسیار مفیدند. دروازه که نوعی نورگیر

دیگر  در برابر منبع نور قرار می گیرد ، سبب می شود که به بخش های خاصی از صحنه نور نرسد.

از  برخی رها هم در کاهش نور نقاط مختلف ، یا تاریک کردن بعضی نقاط دیگر موثرند وانواع نورگی

ر دریل ها  وها وانواع آن ، سایه هایی به اشکال مختلف ایجاد می کنند. انواع پایه ها ، گیره ها ، باز

 .استودیو وجود دارند تا مناطق خاصی از صحنه را به روش مطلوب نور بدهند

 

 های نورپردازی در عکاسی عروسیراز و رمز

 

هد. زیرا برخالف د، بخش بزرگی از مهارت یک عکاس را تشکیل میسیعرو عکاسی در نورپردازی

های عکاسی دیگر، در این شاخه از عکاسی، شکل و جهت نوری که استفاده بسیاری از شاخه

و  تواند کامالً روی کیفیت خروجی عکس تأثیر گذاشته و حتی روند ویرایش عکسکنید، میمی

دهد. چه بسا استفاده از یک ید را به شدت تحت تأثیر قرار میزمانی که بعداً باید روی آن صرف کن

وسیله نورپردازی اشتباه، یا قرار دادن نور در جهتی نادرست، یک عکس بسیار عالی را به یک 

کم مدت زمانی که باید صرف ویرایش آن کنید را چندین کند یا دستعکس معمولی تبدیل می

  .تر خواهد کردبرابر طوالنی
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 دقیقاً به همین دلیل است که اغلب عکاسان است ترمالیم نآ نور باشد، تربزرگ ورن منبع هرچقدر

کنند. استفاده از باکس های خیلی بزرگ استفاده میه، از سافتبرای عکاسی عروسی و پرتر

تری شود و صد البته شارپنس بافت شود تا نور دارای کنتراست کمهای بزرگ باعث میباکسسافت

شود. بنابراین برای رتوش پوست صورت، وقت کمتری از شما گرفته پوست در عکس هم کمتر می

ری شود. این دقیقاً برخالف همان چیزی است که در منابع نومی شود و آرایش چهره زیباتر دیدهمی

های نور از جهات مختلفی به سمت چهره بینیم. زیرا وقتی منبع نوری بزرگ است، اشعهکوچک می

 به همین دلیل است که نور .کنندتر میها را مالیمپوشانی که روی هم دارند، سایهرسند و با هممی

کنند ها اغلب سعی میها برای عکاسان عروسی خارجی است. آنرین نورتپنجره، یکی از جذاب

برداری های خیلی روشن و در کنار پنجره عکسهای مراسم آماده شدن عروس را در اتاقعکس

ین با از کنند تا وجود منبع نوری بزرگی مانند یک پنجره بزرگ و قدی، نیاز به رتوش پوست چهره ر

 .از این ترفند برای عکاسی عروسی استفاده کنیدتوانید ببرد. شما هم می
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طور به ذهن بسپارید: هر این نکته را اینشودمی ترسافت نآ نور باشد، ترنزدیک ورن منبع هرچقدر

شود. دلیل آن هم کامالً مشخص است. های آن تیزتر میچقدر منبع نور از سوژه دورتر باشد، سایه

کنید تر میکنید، در واقع اندازه آن را نسبت به سوژه بزرگتر میوقتی منبع نور را به سوژه نزدیک

های باکسشود. طبیعتاً حتی با استفاده از سافتتر میچکشود، اندازه آن کوو هر چقدر دورتر می

ک متر فاصله دارد، همچنان یک منبع نور کوچ 20بزرگ هم در مواقعی که نور با سوژه مثالً 

ین برابر زم 100شود. یا مثالً کافی است به خورشید فکر کنید. بزرگی خورشید تقریباً محسوب می

ین قرار دارد، میلیون کیلومتر دورتر از زم 150گ است!(، اما وقتی است )بنابراین به اندازه کافی بزر

قدر شود و برای همین هم نور آن روی چهره آنتنها تبدیل به یک دایره کوچک در آسمان می

توانیم خورشید را به صورت عروس نزدیک کند. البته خوب ما طبیعتاً نمیهای تندی ایجاد میسایه

ه های بزرگ، منبع نور نزدیک بام عکاسی عروسی با استفاده از رفلکتورتوانیم هنگکنیم! اما می

 .تر کنیمهای تیز آن را نرمتر کرده و سایهچهره را خیلی بزرگ

 

 کنندمی ترمالیم را هاسایه و شوندمی نور پراکندگی موجب ها،دیفیوزر

یا دیفیوزر در عکاسی اغلب با همین شکل انگلیسی آن به کار  )Diffusion (عبارت دیفیوژن

کردن نور است و کاربرد آن مربوط به زمانی است که بخواهیم رود. این عبارت، به معنی پراکنده می

تر تر و نور آن را پراکندهبا یک وسیله جانبی، نور مستقیم یا منبع نوری کوچکی را که داریم، بزرگ



 ور پردازی : استاد حسن نامورن                      دانشگاه جامع علمی کاربردی                                                                          

 

52 

 

ای یا پالستیکی اما نیمه کنیم. به عنوان مثال همانطور که در باال گفتیم، یک صفحه بزرگ پارچه

به چهره سوژه قرار بگیرد و نور تیز و شدید خورشید با عبور از آن، تبدیل  تواند نزدیکشفاف می

 .تر و کنتراست کمتری داردهای مالیمشود که سایهبه یک منبع نوریکنواخت و بزرگ می

رنگی که  های بزرگ سفیدهای ماکرو را دیده باشید، حتماً جعبهاگر پشت صحنه عکاسی از سوژه

کنند، ها استفاده میهایی مانند حلقه عروسی یا دست گل عروس از آنچیزعکاسان برای عکاسی از 

های بزرگ که ترکیبی از تعداد زیادی دیفیوزر در کنار یکدیگر است، در واقع اید. این جعبهدیده

کند است می نور شدید بیرون را تبدیل به یک منبع نوری خیلی بزرگ که دورتادور سوژه را گرفته

شود که برای عکاسی از ای بسیار مالیم و یکنواخت در اطراف سوژه تشکیل مییل سایهو به همین دل

های نامند و در اندازهمی نور خیمه های کوچک بسیار زیباست. این باکس های بزرگ نور راسوژه

هایی که در داخل آن تر باشد، سایهرسند. طبیعتاً، هر چقدر اندازه آن بزرگمختلف به فروش می

اما طبیعت هم یک دیفیوزر بزرگ را در اختیار ما قرار داده .تر خواهند بودشوند هم مالیمل میتشکی

کنند، اما دقیقاً به گیرند، اگرچه شدت نور را کم میها، وقتی جلوی نور خورشید قرار میاست. ابر

وای ابری کنند. به همین دلیل است که عکاسی در هعنوان یک دیفیوزر خیلی خیلی بزرگ عمل می

ها برای عکاسی عروسی کند و یکی از بهترین نورنور و سایه بسیار مالیمی روی چهره افراد ایجاد می

های اروپایی هایی است که در هوای ابری اغلب شهراست. )این یکی از دالیل زیبا شدن عکس

 شود(گرفته می
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بی که خیلی از عکاسان یکی از کارهای عجی است مستقیم ورن از ترمالیم بسیار والًمعم بازتابی، نور

کنند، این است که سر فالش را به ای، هنگام عکاسی عروسی در مراسم یا در سالن عقد میحرفه

دهند. یچرخانند و مثالً رو به سقف یا دیوار کنار خود قرار مجای اینکه رو به سوژه قرار دهند، می

ود خای است که بتوانند رو به جهتی، غیر از ینی حرفههای رو دورباصال این یکی از خصوصیات فالش

ین اشود و سوژه، نور بتابانند. البته گاهی اوقات نور فالش موجب ناراحت کردن مهمانان کناری می

 کنند. )شوخی!(دقیقاً روشی است که عکاسان برای آزار مهمانان از آن استفاده می

 Bouncing Light نین مواردی از نور بازتابی، یاکنند در چواقعیت این است که عکاسان سعی می

ه کند و بعد به سمت سوژاستفاده کنند. در واقع وقتی نور به یک دیوار یا سقف بزرگ برخورد می

تر شود که تر شده است. بنابراین انتظار داریم نور آن نیز مالیمگردد، منبع نور بزرگبرمی

 .شودطور هم میهمین

 

 یابدمی کاهش بیشتری سرعت با آن روشنایی شود،می دورتر سوژه از نور هرچقدر

ما تقریباً اطمینان داریم که هرچقدر فاصله منبع نور از سوژه بیشتر شود، مقدار روشنایی آن هم 

تر ستقیم ندارد، بلکه بسیار سریعیابد. اما کاهش روشنایی نور، با افزایش فاصله تناسب مکاهش می

شود، انتظار داریم مقدار یابد. مثالً وقتی فاصله سوژه تا پنجره، دو برابر میو شدیدتر، کاهش می
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تابد هم به اندازه یک دوم کاهش پیدا کند. اما شدت نور در این حالت یک نوری که روی سوژه می

 مربع قانون“. به این قانون در عکاسی، 2ه توان ب 2چهارم مقدار قبل خواهد بود. یعنی یک بر روی 

برابر بشود، برای  4شود. پس براساس این قانون، اگر فاصله سوژه تا نور، مثالً گفته می ”معکوس

برابر کنیم. سرعت افت نور  16نور را  اینکه مقدار روشنایی نور، همان مقدار قبلی باشد، باید شدت

 .کندای است که طی میبسیار بیشتر از فاصله

 

 

قانون مربع معکوس فاصله، یک  آن سر پشت زمینه و سوژه بین فاصله ایجاد با زمینه کردن تاریک

گذارد. فرض کنیم در یک اتاق عقد در حال عکاسی تأثیر جالب هم روی نور پس زمینه سوژه می

ها تا دیوار پشت سرشان هم یک عروسی هستید. فاصله نور تا عروس و داماد، یک متر و فاصله آن

شود. متر می 2ها با دیوار پشت، نخواهیم تا یک متر جلوتر بیایند و فاصله آها میمتر است. از آن

تابد، ها میدر این حالت، مقدار نوری که روی آن .ها قرار دارداما باز هم نور در فاصله یک متری آن

ماند. اما نور دیوار پشت به اندازه همچنان ثابت است. بنابراین روشنایی سوژه بدون تغییر باقی می

 شود. حاال فکرش را بکنیدتر میبرابر تاریک 4یعنی دیوار یابد. کاهش می 2به توان  2یک بر روی 

https://noornegar.com/inverse-square-law-of-light/
https://noornegar.com/inverse-square-law-of-light/
https://noornegar.com/inverse-square-law-of-light/
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 4ها تا دیوار شود. و اگر فاصله آنتر میبرابر تاریک 8متر شود. دیوار  3ها از دیوار، که فاصله آن

توانید زمینه دیوار را )که احتماالً چندان شود. به این ترتیب میتر میبرابر تاریک 16متر شود. دیوار 

 .نیست( به یک فون یا زمینه کامالً سیاه تبدیل کنید هم زیبا

 

تابد نبع بزرگ میمحتی نوری که از یک  کند کمتر یا بیشتر ار عکس رتوش ارک تواندیم نور جهت

. تواند دارای کنتراست کمتر یا زیادتری شود، فقط کافی است در جهات مختلفی قرار بگیردهم می

ای عکس بگیرند که عمود بر جهت کند در زاویهاید که عکاسان منظره همیشه سعی میحتماً دیده

ع کنند با نزدیک کردن منبنور خورشید باشد. دقیقاً برخالف برخی از عکاسان عروسی، که سعی می

نند. نور به خودشان، جهت تابش نور را با جهت دوربین )که رو به سوژه است( هم سو و نزدیک ک

های چهره، کمتر مشخص شود. خصوصاً شود تا بافت و برجستگیعکاسان عروسی باعث میاین کار 

کند تا بافت پوست را وقتی پوست چهره چندان صاف و یکدست نباشد، این کار به شما کمک می

بین رفتن  البته طبیعتاً این کار موجب تخت شدن نور و از .شودتر میتر کنید و رتوش آن سادهمالیم

های پرتره نیست و باعث از شود. نور تخت یا بدون سایه، نور چندان زیبایی برای عکسا میهسایه

 .شودها و کاهش زیبایی چهره میبین رفتن برجستگی
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توسط  هکدر عکاسی عروسی بعد یا عمق عکس، دقیقاً چیزیست  دهندمی ”بعد“ عکس به هاسایه

شود، اما در نگاه ها. اگرچه خود نور باعث بوجود آمدن سایه میشود، نه نورها ایجاد میسایه

های کمی است، بعد یا عمق ندارد. به همین دلیل است که در اغلب عکاسی، عکسی که دارای سایه

های زیاد سایه بینیم که جهت نورپردازی، از کنار سوژه است. زیرا باعث ایجادهای سینمایی میفیلم

جان، عکاسان محصول دهد. به همین دلیل، عکاسان طبیعت بیروی سوژه شده و به تصویر عمق می

های نورپردازی از آموزش بخش مهمی .برنددار بهره میو عکاسان منظره، اغلب از نورهای جهت

ت از جه ها دورتردار اختصاص دارد که جهت و فاصله آنعکاسی عروسی نیز به نورهای جهت

های زیادی روی سوژه ایجاد کند. طبیعتاً هرچقدر ها و برجستگیتواند سایهدوربین و لنز است و می

ار هایی که روی صورت پدیداین زاویه نسبت به زاویه نگاه دوربین بیشتر شود، رتوش پوست و سایه

 تر خواهد شد. )بهرحال هر چیزی بهایی دارد!(شوند هم سختمی
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وقتی سوژه شما بین دوربین و منبع نور  شودمی کنتراست اهشک باعث شدت هب سوژه، شتپ از نور

 از یکی عروسی کاسیع تابد. این نور درمعنی است که نور، به سمت لنز می گیرد، به اینقرار می

 باعث نهات نه دوربین به رو نور تابش. است پایین بسیار آن کنتراست و است نور انواع ترین دیفیوز

های تواند باعث ایجاد فلر )دایرهشود، بلکه مینز میل در کنتراست کاهش و نور پراکندگی و بازتاب

های خوبی که روی های مدرن امروزی، با پوششنورانی در تصویر( هم بشود. البته بسیاری از لنز

کنند. اما باز هم این نور، بدترین ها جلوگیری میهای خودشان دارند، تا حدی از این بازتابعدسی

ش سرعت حتی اگر بخواهید با کم کردن مقدار نور )مثالً با افزای .نور برای ایجاد کنتراست است

وار یا سیلوئت بگیرید، نباید بگذارید نور مستقیماً توی دوربین بتابد. های سایهشاتر دوربین( عکس

ها پنهان شود. زیرا تابش ها را طوری قرار دهید که منبع نور در پشت آنبلکه بهتر است سوژه

 .است و محو کندهای سوژه را کم کنترند کنارهتوامستقیم نور می
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ن چیزی است که به دمای نور یا دمای این هما است سفید نظر به قتیو حتی دارد، نگر همواره نور

کند، که به ندرت قدر در تصحیح آن قوی عمل میرنگ نور شهرت دارد و مغز و چشم ما آن

توانند آن را ثبت کنند. نور ها میهای دیجیتال یا نگاتیوشویم، اما حسگر توانیم متوجه آنمی

مت سخورشید در حال غروب، به شدت نارنجی و نور آفتاب معمولی کمی آبی است. نورهایی که از 

تواند رنگ دیوار را نیز منتقل کند و طبیعتاً نور سافت باکس یا فالشی که گردد هم میدیوار برمی

های چند کاره، در بسیاری از رفلکتور .ردتواند روی رنگ عکس تأثیر بگذاکنید نیز میاستفاده می

ها دهند. اما سطوح مختلف این بازتابندهها فقط نور را بازتاب میدهند. آنواقع تنها یک کار انجام می

نه جبران کنید ) هاشوند تا شما بتوانید رنگ نور محیط را با آنهای مختلفی ساخته میمعموالً به رنگ

تان ته رنگ دارند، اگر هنگام عکاسی عروسی محیط یا منبع نوری.اینکه به نور محیط رنگ بدهید(

ا جبران دوربینتان، رنگ نور کلی محیط ر White Balance ابتدا سعی کنید تا حد ممکن، با قابلیت

 های رنگی که روی فالش قراراز ژلر، یا با استفاده های مختلف رفلکتوکنید و بعد، با استفاده از الیه

 گیرند، نور محیط را تصحیح کنیدمی

 


