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سوژه موردنظر در  یبخش ها ی عکس چشم نواز که تمام کی داشتن  یبرا
  انتخاب .میمناسب دار ی به نورسنج ازیهستند ن شیقابل نما ی آن به خوب

 دیبا لیدل نیدارد به هم ی و سوژه بستگ ی به سبک عکاس ،یروش نورسنج
انتخاب   نی موجود بهتر طیاساس شرا بر با انواع آن آشنا بوده تا ی به خوب

  شتریمختلف آن ب یمفهوم و حالت ها نیآن که با ا یبرا .میرا داشته باش
 .د یمقاله همراه ما باش انیتا پا  میکن ی م شنهاد یپ د،یآشنا شو

 

 Exposure) ست؟یچ یمفهوم نورسنج 1#
Metering ) 

 تیحساس زانی ، م(Shutter Speed) سرعت شاتر  صیتشخ  ی نورسنج
 نیبه دورب یبا توجه به نور ورود  (Aperture) افراگمیو د (ISO) سنسور

 ها هیاز سا رد،یگ ی که در معرض تابش نور قرار م ری تصو کی .است
(Shadows)ی انیم ی، تن ها (Mid-tones :در عکس که نه  یی فضا

 .شده است لیتشک (Highlights) ها  تیل یو ها( ت و نه روشن اس کی تار
  ی و اصول قی کاملً دق دیبا یُتن نور  ایبا سه بخش  ی ر ی تصو  جادیا یبرا

 در .نباشد تیلی ها ایُتن  دیاز بخش م شتریها ب هیعمل شود، تا بخش سا
 مجهز به نورسنج دیو جد یحرفه ا  یها نیدورب شتریحال حاضر ب

(Exposure= اِکسپوژر )نینور را تخم ک یصورت کاملً اتومات  به هستند و 
  تیوضع در .ردیگ ی مناسب شکل م  ی اساس نورده نیزنند؛ بر ا ی م

  .دیابیدر ی نحوه عملکرد نورسنج را به خوب دیتوان  ی م  زین ی دست  مات یتنظ
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 ی به سوژه نگاه م  ندریوفایکه از داخل و ی زمان  ،ینورسنج قیدق میتنظ یبرا
 در .کنند ی راست حرکت م  ایکه به سمت چپ  دینیب یرا م ید،نمودار یکن

  ی نورده انگر یشود که نما ی م  دهینمودار عدد صفر د  نی ا انهیقسمت م
 .مطلوب است

 

به   نمودار د،ی استفاده کن ی عکاس  نیروشن از دورب یفضا  کیدر  چنانچه
ُاور اکسپوز  ای ادینور ز انگریشود که نما ی م  دهیسمت اعداد مثبت کش 

حرکت کند، نشان از  ی اگر نمودار به سمت اعداد منف  گری د یسو از .هستند
در  ی نمودار نورسنج اگر .آنِدر اکسپوز شدن عکس است ای ی نبود نور کاف

مثلث   یپارامترها ریسا  ایسرعت شاتر  دیتوان ی قرار گرفت م  طیدو شرا  نیا
 ی مناسب نورده  تیدر وضع نورسنج تا  دیکاهش ده ای  شیرا افزا ی نورده 

را  ی نورده تی وضع نی صورت، بهتر نیا در .بت شودعدد صفر ثا ای
 .داشت دیخواه
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 یمختلف نورسنج یحالت ها  2#

وجود   ی از نورسنج ی مختلف یحالت ها یامروز  شرفتهیپ یها نیدورب در
 .میکن ی آن ها را عنوان م ی نوع اصل 3بخش  نیا در دارند که

 (Matrix Metering) یسیحالت ماتر  2#- 1

 DSLR (Digital یها نیفرض دورب شیحالت پ  ی س یماتر  ی نورسنج
Single Lens Reflex )حالت، کل قاب به چند بخش   نیا در .است

  یارهایبخش به صورت جداگانه بر اساس مع هر  شود که ی م  می تقس
و   رهیت  یها  تهیها، تنال تیلی مختلف مانند رنگ، فاصله سوژه ها، ها 

مناسب انتخاب   ی نورسنج  تینها در شود و ی م  لیو تحل هیروشن و... تجز 
انتخاب  ری نقاط موجود در قاب تصو هیکل لیبر اساس تحل ری تصو یشده برا

 اریبس ،یس یدر حالت ماتر زینقطه فوکوس ن ارهایمع نی بر ا علوه .شود ی م
  ستمیس ر،یتصو یاطلعات همه بخش ها ی از بررس پس  .است رگذاریتاث

 تیآن فوکوس شده است با اهم یرا که رو ری از تصو ینورسنج نقطه ا
 .دهد ی جلوه م  یشتر یب
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دار   2-2# وزن  مرکز  گرا   ایحالت  -Center)  مرکز 
Weighted Metering ) 

سوژه  کیاز  ی که قصد عکاس  ی طیمرکزگرا در شرا  ایمرکز وزن دار   ی نورسنج
حالت   نی ا در .مناسب است اریبس د،یرا دار ستادهیپشت به آفتاب ا

 ی را بررس ری تنها نور مرکز و اطراف تصو ی عکاس نینورسنج دورب ستمیس
 در .کند ی را ثبت م یی نها ری کادر تصو یگرفتن گوشه ها دهیناد با کرده و

  یادیبه نقطه فوکوس توجه ز انهیم  ی نورسنج ،ی س یبا حالت ماتر سهیمقا 
  حالت .دهد  ی قرار م  ی ابیرا مورد ارز ریتصو یمرکز  هیناح تنها کند و ی نم
 یو سوژه ها (Close-up) پرتره به صورت کلوز آپ  ی عکاس  یبرا انه،یم

 .مناسب است رند،یگ  ی کادر قرار م یکه در نقطه مرکز  ی بزرگ 
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 (Spot Metering) یحالت نقطه ا 2#- 3

 رامونیفقط نور پ تال،یجی د ی عکاس ن یدورب ی نورسنج ستمیحالت از س نیا
از   ی عکاس  یبرا ی روش نورسنج نیا .کند ی م  ی ابینقطه فوکوس را ارز

  ی پرنده صورت م یفقط رو ی که نورده چرا مناسب است؛ اریپرندگان بس
 البته .ستین ت یچندان مورد اهم  نهیو روشن بودن پس زم کیو تار  ردیگ

که  لیدل نیا به .استفاده کرد زیاز ماه ن ی عکاس یتوان برا  ی حالت م  نیاز ا
کند و آسمان اطراف آن کاملً   ی از کادر را اشغال م ی ماه بخش کوچک 

 (Silhouette) ضد نور ریثبت تصاو  یبرا ینقطه ا ی نورسنج .است کی تار
 .مناسب است اریبس
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 نیدر دورب یحالت نورسنج مینحوه تنظ 3#
 یعکاس

  ی عکاس  یها نینورسنج در دورب ستمیمختلف س یحالت ها میتنظ
 ی حالت نورسنج  میعنوان مثال، تنظ به .متفاوت است  گریکدیبا  تالیجید

 .باشد ی م متفاوت  d3500 کونین نیبا دورب d810 مدل کونین نیدر دورب
کانن   یها نیبرندها مانند دورب ری سا  ی عکاس یها نی تفاوت در دورب نیا
و   (Set) توان با کمک دکمه  ی ها م  نیاز دورب ی برخ در  .شود ی م  دهید زین

  ش،ی در مجاورت صفحه نما ،یدکمه نورسنج قیاز طر زین گرید ی در بعض
مختلف    یهاحالت مات یآن که تنظ یبرا .را انجام داد مات ی تنظ نیا

  نیدورب یانجام شوند، بهتر است دفترچه راهنما یشتر ینورسنج با دقت ب
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  ی که نورسنج دیموضوع را در نظر داشته باش نیا اما .مطالعه شود  ی عکاس
معروف  (Evaluative) ی اب یارز ی کانن به نورسنج یها  نیدر دورب ی ماترس 
 .است

 

 

 بهتر است؟ یکدام حالت نورسنج 4#

 یفضا طیبر اساس شرا دیبا ی نورسنج  یکه حالت ها دیبدان است الزم
  تیو موقع ی سبک عکاس ،ینور  طیتوجه به شرا با .انتخاب شوند ی عکاس

  یبرا ،ی حالت کل  در .از حالت ها را انتخاب کرد یکیتوان  ی سوژه م 
از   شتریاست، ب کنواختینور  ایدارند  ی کم یکه تضاد نور  یی فضاها

در  یکه تضاد نور  ی عکاس یفضا یبرا .شود ی استفاده م  ی س یماتر  ستمیس
 زین ینقطه ا حالت  .حالت روش مرکزگرا است نی است، بهتر دتریآن شد

 ی انتخاب م  ن ی که منبع نور پشت سوژه است، بهتر ییها تیموقع یبرا
 .باشد
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 یعکاس نی دورب ینورسنج ستمیس ج یمشکل را 5#

  ستمیمشکلت س ی برخ م،یبه آن اشاره کن دیکه با یگر یقابل توجه د نکته
باشد،  کنواخت ی ی عکاس یکه نور فضا  ی طیشرا در .است ی نورسنج
نورسنج   ستمی صورت س نیا ریغ در شود؛ ی انجام م یبه درست ی نورسنج

و بدون  ی عنوان مثال، در آسمان آب به .شود ی با مشکل مواجه م نیدورب
  ی انجام م  ی به درست ی نورسنج شود،  ی م  دهیدر آن د دیابر که تنها خورش

صورت   در .وجود دارد صیسطح نور قابل تشخ کی که فقط  چرا شود؛
که   چرا شود؛ ی با مشکل مواجه م ی نورسنج کم  ستمیوجود ابر در آسمان س

نور   زانیکرده و سپس م ی نور آسمان و ابرها را بررس زانی م دیبا نیدورب
ممکن است نورسنج آسمان را  طی شرا نیا در .دهد صیمناسب را تشخ
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 صیتشخ ی را به درست دیسف ینور در ابرها  زانیروشن تر کند تا م ی کم
 دهد. 

 


