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نوع پرکاربرد  6 ی معرف
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 ی در عکاس نی استفاده از انواع لنز دورب تیاهم .1
 ی عکاس  نیانواع لنز دورب یدسته بند .2
 ی در عکاس نی انواع لنز دورب ن یپرکاربردتر  یمعرف .3

 فهرست مطالب



 

1 www.namatek.com 

  یها ی توسط کمپان نیو ساخت انواع لنز دورب ی طراح لیبه نظر شما دل
از پروژه ها، از چند نوع  ی در برخ یعکاسان حرفه ا چرا ست؟یمعروف چ

چگونه بر   ی عکاس نیدورب یلنزها کنند؟  ی استفاده م  ری ثبت تصاو یلنز برا
 یی ها نینوع دورب چه خواهند گذاشت؟ ریتاث  ریتصاو تیو جذاب تیفیک

 لنز را دارند؟  یی و جابجا  ضیتعو تیقابل

  .ه عنوان شده استمقال یبعد یسواالت در بخش ها نیکامل ا پاسخ
تا  دیمقاله همراه شو نیبا ا ن،یلنز دورب  دیاز خر شی پ میکن ی م  شنهادیپ

 .دیداشته باش  ی بخش تیرضا دیانتخاب آگاهانه و خر

 

 یدر عکاس نیاستفاده از انواع لنز دورب تیاهم 1#

تنها به   ی عکاس نیدورب دکنندهیتول  یشرکت ها شتری در گذشته، ب دیشا
با گذشت زمان و   اما داشتند؛ یشتر یتوجه ب  نیدورب یی بدنه و کارا ی طراح 

شرکت  یاز سو نیانواع لنز دورب دیو تول  ی عکاسان، طراح  یتقاضا  شیافزا
 .آغاز شد Sony ،Nikon ،Canon ،Ziess ،Olympus معتبر مانند یها

از  یار یبس ندارد و ی مطلوب  یی کارا ی عکاس  نی شک بدون وجود لنز، دورب ی ب
از آن که  شیپ  .ستندیقابل استفاده ن ی بدون لنز حت  ی عکاس  یها نیدورب

 فی است تعر بهتر م،ی بپرداز ی عکاس نیدورب یلنزها ی و معرف ی به بررس
 .میمهم آن داشته باش یاز لنز و پارامترها یمختصر 
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 تال یجید  یعکاس  نیدورب یقسمت اصل ۹  یمعرف

 لنز  فیتعر  .1

عبور  با .شده است لیتشک ی عدس ن ی از چند ی عکاس یلنزها  ی داخل ساختار
  ی م  دهیتاب  نیحسگر دورب ایها، نور به سنسور  ی از عدس ینور  یپرتوها

ها و  ی ژگیآن که و یبرا .گردد ی مورد نظر ثبت م  ریتصو  تیشود و در نها
است با  بهتر  د،یرا بهتر درک کن ی عکاس  نیانواع لنز دورب یها تیقابل

 .دیآشنا شو زین ی مفهوم فاصله کانون 
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 نیلنز در انواع لنز دورب ی فاصله کانون  فیتعر  .2

 ی به شمار م نیلنز دورب ی مهم و اصل یها ی ژگیاز جمله و ی کانون فاصله
 ی فاصله کانون  ن،یو سنسور دورب یمرکز نور  انیشده م جاد یفاصله ا به .دیآ

از   ن،یفاصله در انواع لنز دورب  نیا یر یاندازه گ یبرا  شود و ی گفته م 
  ی هر چه فاصله کانون ،ی طور کل به .کنند ی متر استفاده م  ی ل یم اسیمق

  ی م  شیسوژه ها افزا یزوم رو تیکاهش و قابل دید دانیباشد، م شتریب
و در  شی افزا  دید دانی م ،ی با کمتر شدن فاصله کانون  ،یطرف از .ابدی

 .ابدی  ی سوژه مورد نظر کاهش م یامکان زوم بر رو ت،ینها
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 یعکاس  نیانواع لنز دورب یدسته بند 2#

  ی م  میتقس ی به دو دسته کل  ی عکاس نیدورب یکه لنزها میشو ادآوری دیبا
 :شوند

 (Prime) میپرا  ای کسیف یلنزها .1

  ی م کسیآن ها ثابت است، لنز ف یکه فاصله کانون یی آن دسته از لنزها  به
فاصله   جه،ینوع لنزها کمتر و در نت نی ها در ا ی واقع تعداد عدس در .ندیگو

و وضوح   تیفیک  زیعکس ها ن ل،یدل  نیهم به .کوتاه و ثابت است ی کانون 
 .دارند یباالتر 
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 (Zoom) زوم یلنزها .2

 در زوم در فواصل مختلف قرار دارند که یموجود در لنزها یها ی عدس
 .کند  ی م  رییتغ  زیلنز ن ی ها، فاصله کانون  ی عدس یی صورت جابجا 



 

6 www.namatek.com 

 

  ی م  ی عکاس نیانواع لنز دورب ی به معرف  ،یدسته بند نیتوجه به ا با
 .می پرداز

 

در  نی انواع لنز دورب نی پرکاربردتر  یمعرف 3#
 یعکاس

 ایاز فضا  ی عکاس  یشوند، برا ی بخش ذکر م  نیکه در ا یی از لنزها ی برخ
و  یآ شیماکرو، ف یلنزها مانند شوند؛ ی خاص استفاده م  یسوژه ها

 .میکن ی م انیاز آن ها را ب  کیهر  ی ژگیکه در ادامه و  فتیش لتیت 
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 (Normal Lens) نرمال ایلنز استاندارد  1-3#

  نیبا چشم انسان دارد و از ا یادی استاندارد شباهت ز یلنزها دید  هیزاو
نوع لنز فاصله  نیا .رسند ی به نظر م ی عیثبت شده طب ری تصاو ث،یح

فول   نیدورب کی یواقع برا در .متر دارند ی لیم 100تا  50 نیثابت ب ی کانون 
استاندارد   لنز است، یمتر  ی لیم 35تمام کادر که مجهز به حسگر  ای میفر
بدنه و سنسور  ی ژگ یتوجه به و با .است ی لنز مناسب ،ی متر  ی لیم 00  ای 50

در پروژه ها  ز ین یمتر   ی لیم 100تا  80نرمال  یاز لنزها دیتوان  ی م  ن،یدورب
بسته   یدر فضاها ای  دیدار یادیپرتره عالقه ز ی به عکاس اگر .دیاستفاده کن

 .شما است نیلنز مناسب دورب نیا د،یکن یم ی و کم نور عکاس 
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 (Telephoto Lens) تله فتو نی لنز دورب 2-3#

 به .نرمال است یبلندتر از لنزها ای شتریتله فتو ب یلنزها  ی کانون فاصله
از  ی عکاس ی تله فتو بسته تر است و برا یلنزها دید  هیزاو  ل،یدل نیهم

  ات یو ح ی ورزش یسوژه ها مانند که در فاصله دور قرار دارند، یی سوژه ها
عمق  جادی سوژه و ا یی فوکوس و بزرگ نما با .وحش مناسب هستند

تله  یلنزها اغلب .شوند ی جذاب و واضح ثبت م  اریبس ریکم، تصاو  دانیم
از   ی در برخ ی کانون فاصله .دارند ی متر  ی ل یم 200تا  00  ی فتو فاصله کانون 

سوپر تله فتو  یمتر است که آن ها را به عنوان لنزها یلیم  300لنزها   نیا
 یتله فتو از جمله لنزها یکه لنزها دیاست بدان جالب .کنند ی م  ی معرف 
  ریثبت تصاو ن،یبنابرا هستند؛ ی داخل کالیُاپت ریمجهز به لرزش گ ی عکاس

 .ردیگ ی تر انجام م قیمختلف آسان تر و دق یدر فضاها
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 (Wide Angle Lens) دی وا ایباز  هیاولنز ز 3-3#

کمتر   اینرمال کوتاه تر  یباز نسبت به لنزها هیزاو یلنزها  ی کانون فاصله
خاطر به آن ها لنز   نیدارند و به هم  یشتر یب دید هی زاو  ،یطرف از .است

 دی وا یدر لنزها ری تصاو ویکه پرسپکت نیتوجه به ا با .ندیگو  ی باز م  هیزاو
به لنز باشند، بزرگ تر از  کی که نزد یی ها  سوژه رسد، ی به نظر م دهیخم
  نیا نیانواع لنز دورب انیرو، در م نی هم از .شوند ی ثبت م ی واقع  اسیمق

  ی دسته جمع  یعکس ها  ای عتیطب ،یابانیخ ی نوع لنزها مناسب عکاس
مورد نظر را با فوکوس و وضوح باال   یسوژه ها ی نوع لنز تمام  نیا .هستند

 .کند ی م ثبت
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 (Macro Lens) ماکرو نیلنز دورب  4-3#

  یلنزها د،یکوچک هست یسوژه ها ای از حشرات  ی عالقه مند به عکاس اگر
 نیانواع لنز دورب نیب در !شما هستند نیدورب یانتخاب برا نی ماکرو بهتر

خاص  یفضاها ایکوچک  یاز سوژه ها ی عکاس ینوع لنز برا نیا ،یعکاس
  ی لیم 200تا  50 نیمدل از لنزها ب نی ا ی کانون فاصله .باشد  ی مناسب تر م

 اریمدل لنز بس ن ی ثبت شده با ا ریدر تصاو زین دانیم عمق .است ریمتر متغ
  .درشت خواهند داشت ینما ک،یدر فاصله نزد ریتصاو  جه،ینت در کم است؛

 .ندیگو  ی م  ی اصطالحًا ماکروگراف ،ی عکاس  وهیش نیا به
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 (Fisheye Lens) یآ شیف ای یلنز چشم ماه 5-3#

است که  ی عکاس  نیاز انواع لنز دورب گرید ی ک ی ،ی چشم ماه  ای یآ شیف لنز
از  کی چینوع لنزها با ه نیا دید هیزاو البته .دارند یکمتر  ی فاصله کانون

  اریآن ها بس دی د هی زاوواقع  در !ستین سهیشده قابل مقا ی معرف یلنزها
 .شوند  ی م  دهیثبت شده، به شکل محدب د ری بزرگ است و تصاو 

محدب بودن لنزها    زانیچه م هر  .شکل است یعکس ها ُکرو ویپرسپکت
 یخطوط با انحنا جه،یو در نت دی د هیثبت شده زاو ر یباشد، تصاو  شتریب
  یاز سوژه ها ی عکاس  یمعموالً برا زینوع لنز ن نیا .خواهند داشت یشتر یب

 .شود  ی خاص استفاده م

 

 (Tilt-Shift Lens)  فتیش لتیلنز ت 6-3#

هستند   فتیش لتیت  یلنزها ،یعکاس نیانواع لنز دورب  نی از جذاب تر ی کی
  .را دارند نییجهت به سمت باال و پا ریی تغ ای چرخش به اطراف  تیقابل که
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از  ی و معموال در عکاس  دیآ ی به شمار م دیوا ینوع لنز، از دسته لنزها نیا
چرخش لنز به سمت باال،   با .کاربرد دارند یمعمار  ایبلند   ی خ یتار یبناها

بدون آن که  د؛ یبلند ثبت کن یاز بناها و سازه ها ی کل  یر یتصو دیتوان  ی م
لنز، خارج   نیا یها  تیاز جذاب گرید  ی کی .شود جادیا وی در پرسپکت یر ییتغ

  کیدر  ی عنی !از محدوده فوکوس است ری از تصو یی کردن قسمت ها
قسمت ها را از  ریو سا دیرا در فوکوس قرار ده ی قسمت  دیتوان ی م  ری تصو

 .دیفوکوس خارج کن

 


