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  و عملکرد چشم وجود دارد؟ نیدورب  افراگمید  نیب ی به نظر شما چه شباهت
پس   مسلما   د؟یروشن قرار گرفته ا  ای کیتار ی لیخ طیتا به حال در مح  ایآ

  با مشکل مواجه هیچند ثان یچشمان شما برا دیپرنور، د یاز ورود به فضا
به هر دو چشم در  ینور ورود زانیکنترل م دیاست بدان بهتر !شده است

 نیا جالب .شود ی مختلف، توسط مردمک چشم انجام م ینور  یفضاها
در بخش  ،یعکاس یها نیدر دورب ی و مهم دهیچیپ زمی مکان نیکه چن

 .شده است هیتعب ز ین نیدورب افراگمید

 .دیبا ما همراه باش دهیپد  نیبا ا یی آشنا یبرا

 

 ست؟یچ نیدورب افراگمی د 1#

  ی م  سهیبا مردمک چشم مقا ن یدورب افراگمیکه د ی مهم  لیاز دل  ی کی
که مردمک چشم در   یی آن جا از .شود، عملکرد مشابه آن ها است

با  زین ی عکاس نی دورب در ،شود ی بسته م  ایمختلف، باز  ینور  یفضاها
  ی کنترل م نیبه دورب ینور ورود زانی م اگم،افریکمتر شدن اندازه د ای شتریب

وجود دارد که نور را به سمت  ی روزنه ا ی عکاس نیلنز دورب  درون .گردد
گفته   Aperture ای افراگمیروزنه د ن یا به .کند ی م  تیهدا  نیسنسور دورب

  یشتر یکه اندازه روزنه بزرگ تر شود، سنسور نور ب یصورت در .شود ی م
 ینور کمتر  عتا  ی اندازه روزنه کوچک تر باشد، طب چنانچه کند و ی م  افتیدر

عبور نور از مرکز  یکه برا دیخاطر داشته باش به .شود ی به سنسور منتقل م 
  نیدر داخل لنز دورب غهی ت  9به سمت سنسور،  یامواج نور  تی لنز و هدا
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  افراگمیها، د غهیت  نی از کنار هم قرار گرفتن ا درواقع  .است شده هیتعب
  یی روشنا زانیبر م افراگمیتوان گفت د ی م  نیبنابرا .ردی گ ی شکل م نیدورب
بر  مات یآن که ِاعمال تنظ یبرا .گذارد ی م  میمستق ریتاث  ری تصاو ی ک یو تار
نسبت به  دیبا انجام شود، ی و اصول  حی صح وهیبه ش نی دورب افراگمید یرو

ثبت شده،    ریآن ها بر نوع تصو ریو تاث افراگمیشده در د فی اعداد تعر
 .دیکسب کن قیاطالعات دق
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و نحوه محاسبه  نیدورب  افراگمی عدد د دی چرا با 2#
 د؟ی آن ها را بدان

  .نوشته شده است F-Number ای افراگمیعدد د  ن،یلنز دورب یرو بر
  معنا است که نیباشد، بد ی لنز، عدد ثابت یعدد َحک شده بر رو چنانچه

لنز به همان اندازه استاندارد و ثابت نور را به سمت  ای افراگمی د چهیدر
که اعداد درج شده  میشو  ادآوری دیبا البته .کند ی م  تیهدا  نیسنسور دورب

 دیصورت با نیا در داشته باشند که یر یلنز ممکن است دامنه متغ یبر رو
 میآن که تنظ یبرا .دیکن میرا تنظ افراگمید ،یعکاس یمتناسب با نور و فضا

و نسبت هر    بیترت  دیبا انجام شود، ی به درست  افراگمیو محاسبه عدد د
ورود   یبرا افراگم،یاز اعداد د کی  هر .دیبشناس ی از اعداد را به خوب کی

 .شده اند فیتعر  نیبه داخل دورب طیاز نور مح ی مقدار مشخص 

استاندارد و  ریامکان ثبت تصاو  افراگم،ی با اعداد د یی صورت عدم آشنا در
  افراگمیبه ذکر است که د لزم .عکاسان وجود نخواهد داشت یجذاب برا
  ی سدر عکا ی مهم نورده  یاز پارامترها ی کیو شاتر به عنوان  زویدر کنار ا

 .شود ی شناخته م

آن ها در  رییو تغ  افراگمیرو، با در نظر گرفتن اعداد مختلف د نیهم از
  یر یجلوگ  کی تار ایروشن  یمختلف، از ثبت عکس ها ینور  طیشرا

اعداد  هیثبت شده بر پا ریو رزولوشن تصاو تیفیک جه،یدرنت .کرد دیخواه
  ممکن .شود ی حفظ م  ی به درست ، یعکاس  گریو دو پارامتر مهم د  افراگمید

در  البته .درج شود F/8 ای F8 لنز به صورت  یرو  افراگمیاست عدد د
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 دیتوان یرا م افراگمیاعداد د زین ی عکاس  نیدورب  ابیقسمت منظره 
 ای  شیعدد را افزا نیدورب یرو دیبا کل از،یصورت ن  در و دیمشاهده کن
 .دیکاهش ده

 

 .کرد میخواه انیرا به طور کامل ب  افراگمیادامه نحوه محاسبه اعداد د در

 

 F-Stop ای  نیدورب افراگمی محاسبه عدد د 3#

که   میشو  ادآوریلزم است  م،ی از آن که به محاسبه اعداد بپرداز  شیپ
 افراگمیاگر عدد د ی عنی معکوس است؛  ،ینور ورود زانینسبت اعداد به م

و درواقع   شتر یب ینور ورود زانی، مF/1.8 شما کوچک باشد مثل عدد
 .باز است افراگمی د چهیدر
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، F/32 بزرگ باشد، مانند عدد نیلنز دورب افراگمیطرف مقابل، اگر عدد د در
  افراگمید چه یدر جه،یدرنت و کند ی م افتیدر یسنسور نور کمتر  ی عنی

 .بسته خواهد بود ایکوچک 

 افراگم یروش اول محاسبه عدد د 1-3#

و در نظر   ریاستفاده از اعداد ز  افراگمیمحاسبه عدد د یاز روش ها ی کی
از   یار یدر بس دیدان ی طور که م  همان .آن ها است نیگرفتن رابطه ب

 .شده اند فی تعر افراگمید  یاعداد برا نیا ی عکاس  یها نیدورب

F/1.4 - F/2 – F/2.8 – F/4 – F/5.6 – F/8 – F/11 – F/16 – F/22 
– F/32 

شما  یبرا نیدورب افراگمی و حفظ اعداد مختلف د یر یادگیآن که روند  یبرا
 .دیرا همواره به خاطر داشته باش 2و  1.4است اعداد  تر به راحت تر باشد،

 نیبد .دیبه دست آور 2را با ضرب در عدد  افراگمیاعداد د  ریسا سپس
 2.8شما عدد  یمحاسبه شده برا  افراگمیعدد د 1.4*2با ضرب عدد  ب،یترت 

 در .شود یمحاسبه م 5.6عدد  زین 2.8*2ضرب عدد  با ایخواهد بود 
شد که در هر مرحله، نور دو   دیاعداد متوجه خواه نی با محاسبه ا تینها

 جهیبه ذکر است که نت لزم .شود ی م  نیاز مرحله قبل وارد دورب شتریبرابر ب
به خاطر ِسپردن   یبرا شود که  ی م  11.2( 5.6*2) ی عن یاز ضرب ها  ی کی

 .گرد شده است 11افراد، به عدد 
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 افراگم یروش دوم محاسبه عدد د 2-3#

 (Focal) ی فاصله کانون دی، با(F-Number) افراگمیمحاسبه عدد د جهت
به دست   جهینت .دیکن (Aperture) افراگمید چهیبر اندازه قطر در میرا تقس

فرمول   در .خواهد بود افراگمید ی گر عدد واقع  انیفرمول، نما نی آمده از ا
عنوان   به .در نظر گرفته شده است  N برابر عدد F-Number مقدار ریز

 چهیمتر باشد و قطر در ی لیم 35شما  نیلنز دورب ی مثال، اگر فاصله کانون
 .خواهد بود 3.5برابر  F متر باشد، مقدار ی لیم 10 افراگمید
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 زانیو م دانیبر عمق م نیدورب افراگمی د ریتاث 4#
 ینورده

لزم است  د،یآشنا شد افراگمیه محاسبه اعداد داز آن که با نحو  پس
 رگذاریتاث ی در عکاس  ی نورده زانیو م دانیبر عمق م افراگمید که دیبدان
 .است

 (Depth Of Field) دانیم عمق .1

 دهید ادیز ایکم  دانیبا عمق م ی شمار  ی ب یتا به حال عکس ها دیشا
بک گراند آن ها تار و محو باشد، در  ای نهیکه پس زم ییها عکس .دیباش
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عکس   ی طرف از .شوند ی کم شناخته م دانیبا عمق م یواقع عکس ها
را به طور  ری تصو یتمام اجزا نی صحنه و همچن ات یکه تمام جزئ یی ها

عنوان   به .هستند ادیز دانیبا عمق م یدهند، عکس ها ی کامل نشان م
  ی ثبت م 2.8 افراگمید دکه با عد یمنظره ا  ایپرتره  یمثال، عکس ها

 f/22 که با یی تار هستند؛ اما عکس ها نهیبا پس زم یها عکس د،یکن
 .باشند ی شارپ و واضح م  یها نهیبا پس زم  یی ها عکس د،یینما ی ثبت م
 افراگمیعدد د دیبا د،یکه در آن قرار دار ی ت یبا توجه به هدف و موقع پس
 .دی کن میرا تنظ نیدورب

 

 (Exposure) ی نورده  .2

را  نیدورب افراگمیاعداد د  دیبا ر،یتصاو ی نورده  زانیمشخص کردن م یبرا
  یبرا د،یقرار دار کی تار مهین ای کیتار یدر فضا اگر .کرد میتنظ  ی به درست
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  تا دیانتخاب کن افراگمید یرا برا f/2.8 عدد دیبا ،ینورده زانیم  شیافزا
از   یر یجلوگ  یبرا نیهمچن .منتقل شود نیبه سنسور دورب یشتر یب نور

در نظر   f/22 را برابر افراگمیعدد د دیبا ن،یبه سنسور دورب دیورود نور شد
 .روشن ثبت نشوند ی لیتا عکس ها خ دیریبگ

 

 

 نیدر دورب افراگمی مختلف د یحالت ها 5#

 میدو حالت جهت تنظ تال،یجی د یها نیدر تمام دورب ی طور کل به
 .لحاظ شده است نیدورب افراگمید

 (Manual) ی دست  حالت •

 میتنظ یبرا Manual ای ی از حالت دست یاز عکاسان حرفه ا یار یبس
و   افراگمیشکل، با در نظر گرفتن عدد د نیبد .کنند ی استفاده م  افراگمید
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و سرعت شاتر،   زویا ،یعکاس نیدورب گریکردن دو پارامتر مهم د میتنظ
 .را استاندارد خواهند کرد ی نورده  زانیم

 .و رزولوشن بال ثبت خواهد شد ات یعکس با جزئ ت،یدرنها

 (Aperture-Priority) افراگمیتقدم د حالت •

سرعت شاتر   اما به عهده عکاس است؛ افراگمیعدد د می حالت، تنظ نیا در
  میکن ی م  شنهادیپ .خواهند شد میه طور خودکار تنظب نی توسط دورب زویو ا

  ی عکاس یرا برا ی حالت دست  افراگم،یکامل د یی پس از شناخت و آشنا
و  M با حرف  ی حالت دست  تالیجید  یها نیدورب شتریب در .دیانتخاب کن

 .مشخص شده است AV ای A با حرف  زین افراگمیحالت تقدم د

 :عبارت اند از ی عکاس  نیپرکاربرد دورب یحالت ها  ریسا

 :Auto خودکار •
 :Program برنامه •
 :Shutter Speed Priority شاتر تقدم •

 


