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 یاز سوژه رو ی بازتاب معادل با مفهوم ثبت نور نی ثبت عکس در دورب
 ،یانجام عکاس یاست که برا لیدل  نیصفحه حساس به نور است به هم

نور مناسب  بدون .داشت دیخواه ازیبه انواع نور ن ی ز یاز هر تجه شیب
و تار ثبت   تیفی ک ی ب ری و تصو ستیچندان موفق ن ی عکاس نیعملکرد دورب

شوند   ی م  میتقس  به چند دسته ی مورد استفاده در عکاس ینورها .شود ی م
 .خاص خود را دارند یها ی ژگ یو  کیکه هر 

در خصوص تنوع منابع   ی جالب می مقاله نکات و مفاه نیا یبخش ها در
 .دیکرد. با ما همراه باش میخواه انیب ی در عکاس ینور 

 

 یانواع نور در عکاس یدسته بند 1#

 بر رند،یگ یمورد استفاده قرار م  ی که در عکاس  یی نورها  ،یحالت کل در
  هیشدت، زاو ت،ی فیک ی عنینور   یها ی ژگ یو ریاساس نوع منبع نور و سا

 یها ی ژگ یبا توجه به و ی عکاس ی برا .شوند ی م یبند میتابش و... تقس
  ی نوع منبع نور انتخاب م  نیو همچن یسوژه مورد نظر، نحوه نورپرداز 

  ندیهر چه بهتر فرآ یعکاس به اجرا تیراستا، مهارت و خالق نیا در .شود
  نیاز مهم تر  ی ک ی .کند ی و نحوه استفاده از انواع نور کمک م  ینورپرداز 

آن  یو دانش باال درک دارند، یکه عکاسان با تجربه و حرفه ا یی مهارت ها 
  ینورپرداز  ندیمختلف نور در فرآ یا یزوا دنیکنترل نور و د ی ها از چگونگ

 .است
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 انواع نور بر اساس نوع منبع  2#

  ی م یبند میتقس ری نورها بر اساس نوع منبع دو دسته ز ،ی طور کل به
 .شوند

 یعیطب نور •
 یمصنوع  نور •

 (Natural Light) یع ینور طب  2#- 1

 ی عینور طب د، یمانند خورش ی عیشده توسط عناصر طب  جادیا ینورها به
نور در  ی گستردگ ،یعیطب ینورها ی ایمزا نی از مهم تر یک ی .شود ی گفته م 
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  ی خاص، م  زات یو بدون استفاده از تجه ی به راحت نی بنابرا است؛ طیمح
  یجمله ابزارها از .کرد ی عکاس عتیمختلف در طب یتوان از سوژه ها 
 توان به رفلکتور ی م  ،یعی باز با نور طب یدر فضا ی پرکاربرد عکاس
(Reflector) و پخش کننده (Diffuser) ابزارها  نیکمک ا با .اشاره کرد

عکاسان فراهم  ی کاهش شدت نور برا نی جهت تابش و همچن رییامکان تغ 
و  جذاب   یتوان عکس ها ی م  ،یعیکنترل نور طب درصورت  .شود ی م
هم   ی ب یمعا  ی عیطب یفراوان، نورها یایکنار مزا در .ثبت کرد ی تیفیباک

با قدرت تابش باال  ی عیبه نور طب ی از فصول سال، دسترس  ی برخ در .دارند
از افراد تنها   ی برخ ،یی ایجغراف تیبا توجه به موقع البته .ستین ریامکان پذ
آن  ضمن .دارند ی دسترس  ی عیاز ماه و سال به نور طب یمحدود  یدر روزها

در  یادیاست و کنتراست ز دیکه معموال تابش نور در ساعات ظهر شد 
 ایزمان طلوع  ،یعیزمان استفاده از نور طب نیبهتر .کند ی م  جادیا ریتصاو 

  از .معروف است (Golden Time) یی غروب آفتاب است که به زمان طال
  ی تابش با توجه به گستردگ هیزاو ر ییتغ  ایو  ی عیکنترل نور طب گر،ید یسو

 .دشوار است ی آن، کم



 

4 www.namatek.com 

 

 (Artificial Light) یانواع نور مصنوع 2#- 2

انواع فالش  توسط از انواع نور هستند که یگر یدسته د ی مصنوع  ینورها
  .شوند ی م جادیاکسترنال، قابل حمل و... ا ،ییویمانند استود  ینور  یها

و کنترل   می تنظ تیقابل ،ی عیطب ینسبت به نورها ی مصنوع  ینورها
قابل استفاده   ،ی و زمان  ی مختلف مکان طیدر شرا ضمنا   دارند و یشتر یب

 ت،یفیک ،یمنبع شکل دهنده نور مصنوع ی ژگ یتوجه به نوع و و با .هستند
 یبا توجه به فضا عکاسان .متفاوت است زیتابش و رنگ نور ن هیقدرت، زاو 

 انواع توانند از  ی و...( م  ی پرتره، محصول، انتزاع ،یغات یتبل ی )عکاس یکار 
 .حوزه استفاده کنند نیدر ا جیرا یو شکل دهنده ها ی نور مصنوع 

از  دیبا دهیچ یمتفاوت و پ ینورپرداز  جادیا یبرا د،یخاطر داشته باش به
از  ی برخ یساز  ادهیپ یبرا .دیاستفاده کن ی مختلف ی و ابزارها زات یتجه
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فالش،   نیبه چند ازیخالقانه، ن ینورپرداز  یسبک ها ای  ی عکاس یسبک ها
 یاز نورها یگر ید دسته .کابل و... وجود دارد ،یباتر  ،یشکل دهنده نور 

نور موجود   ای یطیوجود دارند که عکاسان به آن ها، نور مح زین ی مصنوع 
 نیاز ا یبلند شهر  یها و مجتمع ها  ابانیچراغ مغازه ها، خ نور .ندیگو ی م

 .دسته هستند

 

 

 انواع نور بر اساس نوع تابش 3#

از  گرید ی ک ی ،ی مختلف در عکاس  یتابش نور بر اجسام و سوژه ها  ی چگونگ
 یر یتابش نور و نوع قرارگ هیبه زاو دقت .ستنکات مهم از نظر عکاسان ا
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جذاب و   ری تصو کیو سوژه در مقابل بازتاب نور، باعث ثبت  نیدورب
 .شود  ی منحصر به فرد م

 :ردیگ ی به دو شکل صورت م  ی نور بر عناصر مختلف صحنه عکاس تابش

 (Direct Light) مینور مستق تابش .1

مختلف بر  یو بدون واسطه از منابع نور  میکه به طور مستق یی نورها به
که بدون  مینور مستق انواع .ندیگو  ی م  میشوند، نور مستق ی م  دهیسوژه تاب

 :کاربرد دارند، عبارت اند از ی در عکاس یگر ید  زی هر تجه ای لتریف

 دیخورش نور •
 فالش نور •
 ... و یی ویاستد  یالمپ ها نور •

 دیتوان ی در ساعات مختلف روز، م دیتابش نور خورش  هیتوجه به زاو با
شب از  ی عکاس ی برا نیهمچن .دیمتعدد را انجام ده یاز سوژه ها  ی عکاس

 بدون د؛یمانند ماه استفاده کن ی از نور اجرام آسمان دی توان  ی م زیآسمان ن
 .دیداشته باش ازین ی خاص زیتجه ای لتریآن که به ف
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 (Indirect Light) می رمستقینور غ تابش .2

  ی عکاس یتوسط شکل دهنده ها ایجسم  کیکه با تابش بر  یی نورها
 .هستند  میرمستقیشوند، نور غ ی م  جادیا

 :عبارت اند از  میرمستقیغ ینورها

 ه یشده در سا جادیا ینورها •
 ساختمان   ایپنجره  یها شهیعبور کرده از ش نور •
 یقلی از سطوح صاف و ص ی بازتاب نور •
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 تابش هی انواع نور بر اساس زاو 4#

 .داد رییو جهت تابش نور را تغ  ایتوان زوا  ی توجه به نوع منبع نور، م با
  تیموقع رییو تغ یی امکان جابجا د، یمانند خورش ی عیدر منابع نور طب  البته

  هیزاو کیدر  ی ر یقرارگ یسوژه برا  تیموقع جهینت در منبع نور وجود ندارد؛
را بر حسب   ی بخش انواع نور در عکاس نیا در .شود  ی مناسب جابجا م 
 .میکن ی م ی جهت تابش بررس 

 (Side Light) تابش نور از کنار 1-4#

 یبر سوژه ها یکنار  هیاز زاو داستیهمان طور که از نام آن پ ،ی جانب نور
تابش نور   هیزاو  د،یطلوع خورش ای غروب  هنگام .شود ی م  دهیمختلف تاب
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  ریتصو یبرا د یتوان ی تابش، م  هیزاو  نی کمک ا با .است لیبه صورت ما
از  دیتوان  ی بلند م ایکوتاه  یها هی سا جادیا یبرا  .دیکن جادیعمق ا
بلند  یها هیسا .دیریکمک بگ ی عکاس نیمنبع نور نسبت به دورب  یی جابجا

و سوژه و کاهش ارتفاع منبع نور شکل  نیدورب نیفاصله ب شی در اثر افزا
  ی م  ریرا به تصو یجذاب سه بعد یفضا کیو حال   حس که رندیگ ی م

 .پرکاربرد است ی جانب یانواع نورها  گریاز د ز یپنجره ن نور .دهند

 

 (Front Light) تابش نور از جلو 2-4#

شود، اصطالحا به آن   ی م  دهیکه منبع نور از قسمت جلو به سوژه تاب ی زمان 
شکل  نیکه بد یر یتصاو .ندیگو  ی م  (Flat Light) نور تخت  اینور جلو 
با پنهان شدن    ،ی طرف  از شوند، عموما  بدون عمق و ُبعد هستند و ی ثبت م
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ثبت  یبرا .شود ی تخت م  یی نها  ری، تصو ها در قسمت پشت سوژه هیسا
 .نوع تابش نور مناسب است نی سوژه مورد نظر، ا ات یجزئ

 

 (Back Light) تابش نور از پشت 3-4#

 .نام دارند ی شوند، نور پشت ی م دهیپشت به سوژه تاب هی که از زاو یی نورها
  ی ظاهر م  شتر یب دیدر ساعات طلوع و غروب خورش عت،ینور در طب نیا

و  شتریب نینور در پشت سوژه، تابش نور بر دورب یر یقرارگ با .شود
  یبرا یسبک نورپرداز  نیا از .شود  ی م  جادیسوژه ا یرو  یادیکنتراست ز

 با .شود ی استفاده م شتریب (Silhouette) لوئتیس  ایضد نور  ی عکاس
 یا هینور حاش یر یبه شکل گ دیتوان ی رتره، م پ ی در عکاس ی نور پشت  جادیا

(Rim Light) ی خوب یجداساز  نهیسوژه و پس زم نیتا ب دیکمک کن زین 
 .ردیصورت بگ



 

11 www.namatek.com 

 

 (Overhead Light)  سر یتابش نور از باال 4-4#

سطح ارتفاع    نیدر باالتر  ی عیبه عنوان منبع نور طب دیکه نور خورش ی زمان 
تابش   با .سر است یتابش نور بر سوژه از باال هیزاو رد،یگ ی خود قرار م

ها و  هیشده و سا  شتریسطوح مختلف ب یی نور از باال، روشنا دیشد
با قرار  زین ی عکاس یوی استود در .شوند  ی م  جادیا یدی شد یکنتراست ها

 .را خلق کرد یز نورپردا نیتوان چن ی ارتفاع، م  نیدادن منبع نور در باالتر 
سر سوژه  یبر سوژه عمود باشد تا تابش نور از باال  د یمنبع نور با درواقع 

ها و کاهش شدت انواع نور را    هیکردن سا میقصد مال اگر .انجام شود
 .دیاستفاده کن وزری فیمانند رفلکتور و د یی بهتر است از ابزارها د،یدار
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