
  دروس في التصویر الفوتوغرافي
  

 أساسیات مبسطة في التصوير

            سرعة الغالق
Shutter Speed  

وھو باختصار الوقت بین فتح العدسة وإغالقھا ألخذ اللقطة ... الكثیر منكم يعرف معنى ھذا المصطلح 
ي التقاط صور أكثر حده وبالتال... فكلما زادت سرعة الغالق كلما قل الوقت بین فتح العدسة وإغالقھا ...

كلما تنفتح العدسة للتصوير سوف يتم : أعرف إن الموضوع يضیع لكن أفھمھا كذا .. وخالیة من الغبش 
يجب أن تسجل الكامیرا أقد .. وبالتالي إذا أردت صوره ثابتة وحادة ... تسجیل كل حركه وضوء تراه أمامھا 

أن سرعة الغالق ... روف أيضا في جمیع الكامیرات والمع... والعكس صحیح .... عدد ممكن من الحركة 
أو ... ولذلك يجب استخدام الفالش في التصوير اللیلي أو في أماكن قلیلة اإلضاءة .. تقل في الظالم 

  ...إستخدام حامل الكامیرا لتقلیل الحركة قدر المستطاع 
... علقین في الھواء مع الكرة وكما تالحظون في بعض الصور المحترفة لبعض الالعبین كرة القدم وھو م

بحیث يتم التقاط جزء صغیر جدا من .... في ھذه الصور يتم استخدام سرعة غالق سريعة جدا جدا 
  الثانیة

  البكسل
Pixles 

والبكسل الواحد ,تقاس بوحدة البكسل ... إن أبعاد الشاشة سواء الكمبیوتر أو األجھزة الكفیة أو الجواالت 
  ...مثل خلیة النحل تماما ... ترونیة تصطف بجانب بعضھا لتكوين الشاشة ھو عبارة عن نقطة إلك

  الخ... مثل ما نستخدم نحن المتر والكیلومتر والسنتیمتر ... والبكسل ھي وحدة القیاس في الكمبیوتر 
وبالتالي فإن حجم الصورة يقاس بالبكسل فتجد في الكامیرات مقدرة على التقاط الصور بأحجام مختلفة 

  الخ..... لسكب  5لسكب  4لسكب 3 الثم
بل نوع الكامیرا والشركة ھو الذي يلعب دور أساسي في وضوح ... ولیس للبكسل عالقة بوضوح الصورة 

فإنك ستالحظ الفرق ,بكسل باستخدام كامیرتین مختلفتین  1إذا أخذنا صورة بمقاس : الثم... التصوير 
أنظر إلى ماركة الكامیرا قبل النظر إلى عدد ,ىنعمب ... رى في جودة الصورة الملتقطة بین الكامیرا واألخ

بمعنى تخیل لو أنك صغرت صورة بمقاس خمس ... وللبكسل دور ثانوي في وضوح الصورة ...البكسل 
..... أكید ستالحظ تحسب كبیر جدا في وضوح الصورة .... عبرم لسكب  400ملیون بكسل مربع إلى 

 وھكذا

  الفوكس
Focus  

ويديويا في .... أوضح وضع للصورة يمكن تحديدھا اوتوماتیكیا في أغلب الكامیرات , اختصار لفوكس ھو ب
  ...بعض الكامیرات المحترفة 

 ...توضح الصورة التالیة الفرق بین الفوكس الجید والفوكس الغیر كامل 

  حساسیة الفلم
ISO  

وقد يكون ھو آخر حل ... الحاجة  يمكن زيادتھا أو تخفیضھا حسب.... ھي درجة حساسیة الكامیرا للضوء 
ويجدر اإلشارة إلى أن التصوير عند زيادة االيزو ...في المحیط المظلم قبل اللجوء إلى استخدام الفالش 

  ...لذا استخدمھا فقط عندما يقل مصدر الضوء ... في النھار يظھر الصورة فاتحه جدا 

  



  

  تقلیل الضوضاء
Noise Reduction 

.. حیث تظھر الصور اللیلیة غالبا مصحوبة بنوع من التشويش ... صوير اللیلي يستخدم غالبا في الت
  ....تستخدم ھذه الطريقة لتقلیل التشويش 

  )التقريب( الزوم 
Zoom 

  :وينقسم في الكامیرات الحديثة إلى نوعین .. أو تقريب الصورة ... الزوم ھو التقريب 
باستخدام ھذا النوع من الزوم ال تتأثر ...میكانیكیا وھو التقريب عن طريق تحريك العدسة : زوم بصري 

  ...ألنه تقريب حقیقي ... جودة الصورة 
بمعنى أنه ال يصاحبه تحريك " ... الزوم الكاذب", ھو كما يسمى:  Digital Zoomأما الزوم الرقمي 

الصورة غیر صافیة تماما وتظھر .. بواسطة معالج الكامیرا ... فقط تكبیر النقاط اإللكترونیة .. للعدسة أبدا 
  ...ولكنه في أحیانا كثیرة يؤدي بالغرض ... إذا قربت كثیرا 

  

 مصطلحات العدسة

أوجزت فیه الشرح عن معاني األرقام المطبوعه على حدود العدسة في اي كامیرا .. درس بسیط وقصیر  
...  

  

  تحتوي العدسة على مجموعة.. كما تشاھدون في الصورة 
  ولكنھا سھلة التعلم.. طالسم الغريبة من األرقام وال

وبھذا تعرف نوع العدسه بمجرد .. كما ھو موضح في الصورة .. في أعالھا .. غالبا تسجل نوع العدسة 
ىلع بتكي ," أوتو فوكس"مثل خاصیة الـ .. وكذلك أي أضافات أخرى يمكن العدسة من عملھا ...   النظر

 ...وھكذا ..   AFالعدسة حروف 

.. وھو مدى البعد البؤري " ..  ملم  24 -  5.8... " ضا مجموعة من األرقام تظھر في يمین الصورة وھناك أي
, وفي حالة الكامیرات الرقمیة .. المسافه بین العدسة والفلم  -كما درسنا في سنة ثانیه ثانوي  -وھي 

  ..  CCDھي المسافة بین العدسة والشريحه اإللكترونیه الحساسة للضوء 
والذي في  -  وذلك بتقسیم العدد الكبیر.. ة ھذه األرقام يمكن معرفة قوة الزوم البصري للكامیرا وبواسط

والرقم الناتج ھو مقدار الزوم البصري التي تستطیع العدسة   - 5.8 -بالعدد الصغیر  - 24ھذه الكامیرا ھو 
  :الصورة التالیة  كما ھو موضح في...  4X ففي ھذه الكامیرا يكون الزوم البصري ... هلمع 

  

  

  



  

  إكس 4واضح ان الزوم البصري لھذه العدسة ھو 

حضوت " ..  4.6 - 1:2.8... "   اآلن ندخل في مجموعة األرقام التي تظھر في الجھة الیسرى من العدسة
 2.8والمدى ھنا من .. والتي تستطیع الكامیرا تغییره ..   Aperture.. مدى التغیر في فتحة العدسة 

..  4.6إلى ... والعكس صحیح .. تقل مقدار فتحة العدسة  f ألنه كلما زادت قیمة الـ -كبیره نوعا ما  وتعتبر
 ..ام اعون .. وتعتبر فتحة صغیرة 

  ونوع كل كامیراوسعر صصخت بسح .. ام والقیم تختلف من كامیرا ألخرى قطبعا ھذه األر

 كیف تختار آلة التصویر المناسبة؟

. وترددت الى السوق فسوف تندھش من كثرة الخیارات المتوفرة , أو استبدال التي بحوزتك, ء كامیرا جدیدة اذا كنت على وشك شرا
 . ولكن أي منھا أكثر مالئمة لك؟ ھذا ما تجیب علیھ ھذه الدراسة, "معظمھا یبدو مشجعا

  : لھا وذلك مثلوذلك حسب الخصائص الممیزة , في البدء ینبغي تصنیف آالت التصویر إلى فئات محددة    

• APS  ملم  35أو كامیرا  
  )  SLR( أو بعدسة عاكسة أحادیة )  Compact( ةجمدم  •
  )  Manual( أو یدویة )  Autu-Focus( ذاتیة الضبط البؤري  •
  )  Zoom Lens( أو عدسة متغیرة الطول البؤري )  Fixed Lens( ةتباث ةسدع  •
  تقلیدیة أو رقمیة  •

  . یل أكثرولننظر الى ھذه الخیارات بتفص

§ APS  ؟ ملم  35أو  

 Advanced  -نظام التصویر المحسن , یتحدث عن ھذا النظام الجدید من الكامیرات" أو سمعت أحدا, "تلفزیزنیا" لربما شاھدت إعالنا
photo system والذي یعرف مختصرا ) "APS  .(ھذا النظام إبتكرتھ خمس من الشركات الرائدة في مجال صناعة معدات التصویر ,

من األنواع األخرى ولكنھا " وأخف حمال" في الغالب أقل وزنا APSتكون كامیرات ال . یھدف إلى تبسیط إلتقاط وعرض الصور
  .لمن یبحث عن كامیرا سھلة" تحتوي على الكثیر من الخصائص الجدیدة مما یجعلھا أكثر قبوال

ھذا النوع . APSمن أفالم ال " وفیلمھا أرخص قلیال, في السوق وھنالك تشكیلة واسعة منھا, ملم معروفة منذ زمن بعید 35كامیرات 
  . من الكامیرات مرغوب من قبل المصورین المحترفین لألسباب التي سنعرضھا الحقا

  مدمجة أو بعدسة عاكسة أحادیة؟  §

وكان القرار ,اكسة أحادیةكان بإمكانك عند شراء كامیرا اإلختیار فقط ما بین كامیرا مدمجة أو كامیرا بعدسة ع, قبل بضعة سنوات
. وفي نفس الوقت یفضل كامیرا خفیفة الوزن, فالكامیرا المدمجة مثالیة للشخص الذي یرغب الحصول على صور جیدة بسھولة". سھال

 إذ یمكن تطویر. بینما تناسب كامیرات العدسة العاكسة األحادیة األشخاص ذوي اإلبداع في مجال التصویر باإلضافة إلى المحترفین
  . نظام الكامیرات أحادیة العدسة عن طریق إضافة عدسات جدیدة ووحدات فالش وركائز وغیرھا من اإلضافات

جامعین بین الجودة التي تعطیھا .  APSان معظم صانعي الكامیرات الیوم لدیھم آالت تصویر بعدسة عاكسة أحادیة وتعمل بنظام ال 
  .  APSال  واإلمكانیات التي یتمتع بھا نظام SLRكامیرات 

  ذاتیة التركیز البؤري أم یدویة؟  §



إذا كان بإمكانك الحصول على كامیرا أتوماتیكیة , للكامیرا Focusingفلماذا تتعب نفسك بضبط التركیز البؤري , وھنا السؤال بسیط
قبلھم بالكامیرا على أن  الذین یفضلون التحكم الكامل من, الكامیرات الیدویة مناسبة للمصورین المحترفین. Auto-Focusالتركیز 

  . ولدیھم المزید من الوقت یقضونھ في عملیة الضبط البؤري. تتحكم بھم الكامیرا

  كامیرا مدمجة بعدسة ثابتة أو متغیرة ؟  §

ةتب تكون الكامیرات ذات العدسة الثا. ھل تریدھا بعدسة ثابتة أم متغیرة؟ : یأتي السؤال, Compactإذا وقع إختیارك على كامیرا مدمجة 
غیر أن ھذه الكامیرات في الغالب تكون مزودة بعدسة واسعة الزاویة وھو ما . خفیفة الوزن لدرجة یمكن وضعھا في جیب القمیص 

إختر كامیرا بعدسة متغیرة , بحجم معین " اذا لم تكن ملزما. Viewfinderیجعل األشیاء تبدو صغیرة عند النظر في محدد النظر 
Zoom Lens Compact  ,یك حریة أكبر في تكوین المشھد وعناصرهطعت .  

  تقلیدیة أو رقمیة؟  §

كما أن , الكامیرات الرقمیة ال تستخدم أفالم وبالتالي فھي تعفیك من دفع فواتیر التحمیض . لكل واحد من ھذه األنواع میزات عن اآلخر
ممارسة التصویر الرقمي بدون شراء كامیرا  غیر أنك تستطیع. تستطیع محوھا بسھولة ومعاودة اإللتقاط, الصورة التي ال تعجبك

  .وجھاز كمبیوتر Scannerوذلك إذا كنت تملك ماسح ضوئي , رقمیة

وألغلبیة الناس یبقى , وبكل صدق. صورة جیدة ال یكلف الكثیر 36حیث أن الحصول على , بألقھ" التصویر التقلبدي ما زال محتفظا
  .التصویر التقلیدي اإلختیار األول

  Compact Camerasالمدمجة  الكامیرات •

خفیفة وصغیرة لدرجة یمكن وضعھا في , تمتاز ھذه الكامیرات بأنھا مدمجة, كما یستدل من اإلسم
ِّ " ھذه الكامیرات تستخدم مبدأ . جیب القمیص أو حقیبة الید ذلك أن الكامیرا تحدد , "رب وصوّ وص

فإن ھذه الكامیرات تملك فالش مبیت  كلذك. قیم التعریض الضوئي وتضبط التركیز البؤري" تلقائیا
الكامیرات المتطورة من ھذه الفئة  ضعب". وتقوم بسحب الفیلم وإرجاعھ أتوماتیكیا, للتصویر الداخلي

,  Multiple Exposure modeنظام التعریض الضوئي المتعدد : لثم ةمدقتم صئاصخ كلمت
تشغیل الفالش في اللقطات  وإمكانیة عدم,  Exposure Compensationتعویض قیم التعریض 

  . Long Exposureاللیلیة من أجل تعریض ضوئي طویل 

 :السیئات :الحسنات
  صغر الحجم  •
  سھولة اإلستخدام  •
  خفة الوزن  •
  رخص الثمن  •
 جمیع الوظائف مبیتة  •

  تتحكم بالمصور بشكل تام  •
  إمكانیة اإلبداع محدودة  •
  غیر قابلة للتطویر  •

   

    

   Advanced Photo System Compactsالتصویر المطور  الكامیرات المدمجة بنظام •

إذ یكفي إدخالھ في المكان المخصص ومن ثم إغالق الباب لتعمل , یرتكز الشكل الجدید من الكامیرات على تسھیل عملیة تركیب الفیلم
, األكبر في تصمیم أفالم ھذه الكامیراتوقد لعب عامل األمان الدور . دون حاجھ لسحب اللسان وتثبیتھ, "الكامیرا على تركیبھ أتوماتیكیا

ىلع ) رموز خاصة(ویتأتى ذلك نتیجة لوجود كود . أو تحمیض فیلم غیر مصور, لبق نم" إذ ال یمكن تركیب فیلم كان قدصور كامال
الفیلم مصور , ضمحوغیر م" الفیلم مصور كلیا, "الفیلم مصور جزئیا, "الفیلم غیر مصور إطالقا( علبة الفیلم تتغیر حسب حالة الفیلم 

كذلك ال حاجة للمس الفیلم ذلك أن الفیلم یعود بالكامل إلى علبتھ بعد التحمیض ویعتمد طلب إعادة طباعة الصور على ). ومحمض" كلیا
لجمیع الصور الموجودة على  Thumbnailیحتوي الفھرس على صور مصغرة . المرفق بالفیلم بعد تحمیضھ Index Printالفھرس 

تحتوي . تخزن بیانات التصویر على شریط مغناطیسي متوضع على سطح الفیلم. انب كل صوره رقمھا وصیغة التصویرالفیلم وبج
  . الوقت والتاریخ ومعلومات أخرى تعتمد على الشركة الصانعة للكامیرا, نوعیة اإلضاءة, البیانات على معلومات التعریض

" 7*4الشكل الجدید ,  Cassics [C[والمسمى " 6*4القیاس العادي : للتصویر) Formats(یمكنك االختیار بین ثالث أشكال 
ھذه المعلومات تخزن على الفیلم وبالتالي یستطیع .  Panoramic [P[والمسمى " 10*4أو الشكل البانورامي  H] HDTV[والمسمى 

خزن عدد النسخ المطلوبة لكل  بعض الكامیرات تستطیع. المختبر طباعة الصور حسب الشكل المطلوب ودون الرجوع إلى المصور
  . طباعة العدد المطلوب من النسخ ومن أول مرة" صورة وبالتالي یمكن للمختبر أتوماتیكیا



 :السیئات :الحسنات
  تركیب الفیلم سھل للغایة  •
  اإلختیار ما بین ثالث أشكال  •
  سھولة عمل نسخ إضافیة من الصور  •
 كامیرات مدمجة للغایة  •

 يئوض تحكم كامل بالتعریض ال •

  SLR Camerasكامیرات العدسة العاكسة األحادیة  •

محدد ,  SLRبكامیرات " والتي سنرمز لھا إختصارا, تملك كامیرات العدسة العاكسة األحادیة
مع ھذا المحدد لن تحصل بعد الیوم على صور . نظر یریك بالضبط ما سوف تسجلھ الكامیرا

وتأتي ھذه الكامیرات بعدسات قابلة ". امامت بل على صورة كما حددتھا" مقطوعة الرأس أبدا
  .لتختار منھا ما یناسبك ذات أطوال بؤریة مختلفة ةسدع 40وھنالك ما یقارب , للتغییر

یمكن توسیع المشھد لیتضمن أجزاء )  Wide-Angle lens( بإستخدام عدسات الزاویة الواسعة
) Telephoto Lens(ت المقربة بینما تقوم العدسا, أخرى لم تكن لتظھر مع العدسة العادیة

یمكن ربط ھذه الكامیرات مع فالشات األستودیو ألخذ لقطات . بإختصار المشھد إلى جزء صغیر
البورتریھ كما یمكن تركیب موتور لسحب الفیلم بسرعة لقطتین أو أكثر في الثانیة الواحدة مما 

ة وتعددیة اإلستعمال حیث یمكن تھیئتھا للعمل مع المیكروسكوب األكثر مرون SLRتعتبر كامیرات . یجعلك تسیطر على لقطات الحركة
ومع ذلك یمكن , بإختصار فأن ھذه الكامیرات قابلة للتطویر لتقارب إبداعك. أو التیلیسكوب ألخذ لقطات مدھشة مجھریة أو فلكیة

  .إستخدامھا ككامیرا صُوب و صور عند تنصیب النظام االتوماتیكي

 :السیئات :الحسنات
  دة اإلستخدام دعتم •
  جودة عالیة  •
  نظام تعریض دقیق  •
  صور عالیة الوضوح وحدة البروز  •
  قابلة للتطویر واإلضافات  •
 محدد نظر دقیق  •

  تتطلب من المصور مھارات أعلى  •
 " وأكثر وزنا, ةمخض •

    

   Digital Camerasالكامیرات الرقمیة  •

.  Resolutionئیة تقیم جودة الصور في الكامیرات الرقمیة بمقیاس الكثافة الضو
وھو ما یعادل  VGAالكامیرات الرقمیة البسیطة لھا كثافة ضوئیة من نمط 

ومن ,  768*1024ذات الكثافة الضوئیة  XGAتلیھا كامیرات . لسكب 480*640
ذات الكثافة الضوئیة  Mega pixel Camerasثم الكامیرات الملیونیة 

ى الشاشة فقط فإن كامیرات بعرض الصور عل" إذا كنت مھتما. وأكثر 960*1280
VGA أما إذا كنت تسعى إلى صور ذات جودة تقارن بالفوتوغرافیة . تلبي الحاجة

 Inkjetوبإستخدام طابعة حبریة نفاثة . فأنت بحاجة إلى كامیرات المیغا بیكسل
Printer  ذات جودة فوتوغرافیة یمكن الحصول على صور عالیة الجودة مقاس

إذا رغبت بمزاولة التصویر الرقمي وبدون , على أیة حال. م أو حتى أكبرس 18*13
یمكنك إضافة ماسح ضوئي إلى معداتك الفوتوغرافیة وتحویل صورك , كلفة عالیة

أما إذا كنت تبحث عن صور فوریة ترسلھا إلى أقاربك . إلى رقمیة" الملتقطة تقلیدیا
نت بحاجة إلى كامیرا رقمیة والتي ال أف e-mailفي أسترالیا عبر البرید أإللكتروني 

  .تتفوق علیھا في ھذا المجال أي من الكامیرات التقلیدیة

 :السیئات :الحسنات
  بدون تحمیض أفالم  •
  نتائج سریعة ومباشرة  •
  یمكن التحكم بصورھا عن طریق الكمبیوتر  •
  e-mailیمكن إرسال الصور عبر البرید اإللكتروني  •

  تحتاج إلى كمبیوتر  •
 ا أقل جودة من الكامیرات التقلیدیة نتائجھ •



 الضوء والرؤية

ال تتم إال في حالة وجود إضاءة كافیة ،وحسب قوة  -رشبلل ةبسنلاب  -من المعروف أن عملیة االبصار 
وسالمة العیم تكون قوة الرؤية ، أما بالنسبة لغیر البشر وخاصة بعض الحیوانات والطیور وغیرھا فإن لديھا 

  .صار ولو بنسبة معینة في حالة وجود إضاءة ضعیفة أو عدمھا بتاتاقدرات خاصة لإلب
  

  مصادر اإلضاءة
  
  :إضاءة طبیعیة  - 1

  
  .وھي في الدرجة األولى الشمس ، أما القمر والنجوم فإن إضاءتھا غیر كافیة للرؤية الواضحة

  
  إضاءة صناعیة  - 2

  
  .كبر كشاف كھربائيوتتعدد ھذه المصادر ، ابتداء من عود الثقاب ، وانتھاء بأ

  
  :أنواع اِألشعة 

  
تصدر عن مصادر الضوء أيا كانت أنواع مختلفة من األشعة ، وتنقسم بصورة رئیسة إلى نوعین أساسیین 

  :ھما 
  

  :األشعة المرئیة : أوال 
  

وھي التي يمكن رؤيتھا بالعین المجردة حیث نتعامل معھا لیل نھار ، وتعرف بالوان الطیف ، وتشمل 
  .جات األشعة المرئیة ،ابتداء من األشعة البنفسجیة ، وانتھاء باألشعة تحت الحمراءجمیع در

  
  :ثانیا األشعة غیر المرئیة 

  
وھي اليمكن رؤيتھا بالعین المجردة ، رغم أھمیة العديد منھا ، وفوائدھا الجمة ، واستخداماتھا الواسعة 

أمنیة وعسكرية ، ومنھا األشعة السینیة ،ومنھا األشعة تحت الحمراء ولھا استخدامات طبیة وأخرى 
  .المعروفة والتي اليمكن ألي عیادة عظام أو عیادة أسنان أن تخلو منھا

  
  ومنھا أيضا موجات اإلذاعة والتلفاز والراداد 

  
  العالقة بین الضوء والتصوير الفوتوغرافي

  
كمیة ونوعیة مناسبة من الضوء اليمكن ألي عملیة تصوير ضوئیة أن تتم بدرجة عالیة من الجودة دون توفر 

، طبیعي أو صناعي ،ولذلك البد من مراعاة ھذه النقطة كي نحصل على صور جیدة ، مع توفر ظروف 
أخرى كنوعیة الفیلم ودرجة حساسیته المناسبة لنوعیة وكمیة الضوء ، مع استخدام أمثل للكامیرة 

 .نفسھا وسنتحدث عن ذلك في موضعه

  

  

  

  

  

  

  



 أنواع التصوير 

أنواع وأصناف مختلفه للتصوير الفوتوغرافي كل تصنیف يندرج تحته  ناكھ
 االقسام العديد من

 .. الصورللموضوع كل موضوع تصوير يحتاج الى دراسة شامله الالتقاط أجمل
 

  ...مختصره كمفاھیم سوف اقوم ھنا بذكر بعض من ھذه التصنیفات واالقسام

  تصوير الطبیعة

 natural landscape     

 --تصوير الطبیعة و الالندسكیب يجب مراعاة وجود االرض والسماء  : Landscapeر الطبیعة يوصت
مزج ھذه التكوينات الطبیعیة مع وجود القمر والنجوم بزاوية واضاءه معینه يعطي المصور --والماء ان وجد
وق مع وجود أفضل االوقات لتصوير المناظر الطبیعیة الالند سكیب ھو الغروب والشر --نتائج مبھره

 .السحب ومراقبة تحركھا وتكون الظالل

باستثناء الفروع المتعلق بالطبیعة , والتصوير الطبیعي يجسد كل أنواع وأشكال الطبیعة من كل الفروع 
و يكون التصوير الطبیعي ذو تعبیر قیم عن تاريخ ھذه الطبیعة دون تدخل بشري , البشرية وطبیعة اآلثار 

بجانب النواحي العلمیة , الشئ نادر الحدوث أو سبب نادر يعزز ويقیم الطبیعة فیھا إال إذا كان ھذا 
وإذا تم استخدام أي نموذج غیر حقیقي أو غیر طبیعي مما . المرتبطة بطبیعة عالم الحیوانات البرية 
ةلث وعلیه غیر مسموح بأي تالعب يغیر من المعالم الطبیعیة المم, يعتبر مخالف لقواعد التصوير الطبیعي 

  .في الصورة 

ھو تصوير الحیوانات والحیاة البريه بشكل  Wildlife الحیاة البرية ويشتمل التصوير الطبیعي على تصوير
التصوير يحتاج الى الدقه والمراقبة الاقتناص افضل الصور  ھذا النوع من...عام من طیور وزواحف والخ
   . فة اماكن تواجد الحیوانات و وقت التكاثرلبیئة الكائن قبل التصوير لمعر للحیوان مع دراسة شامله

  

  

  



 التصوير العمراني 

جمالھا بطرق فنیه وھناك نوعین من  ھو تصوير المباني وابراز :Architecture لتصوير المعماريا
 .وداخلي التصوير المعماري تصوير خارجي

  

 ارعھا من احداث معیشیة فيھو كل ما يعبر عن حیاة المدينه وما يدور في شو :city life حیاة المدن
  ...مختلف مدن العالم

  التصوير الثقافي والتراثي

وھو تصوير التراث والمواقع األثرية وثقافات  : Cultural and Lagecyالتصوير التراثي والثقافي 
ويتجسد التراث في فن . الشعوب والدول واالماكن القديمة المشھورة والتي حملت صیتاً تاريخیاً وتراثیاً

الزخرفة البناء المعماري القديم الذي يثیر اإلعجاب وحب المعرفة واالطالع ، فبعض المواقع األثرية كاألبراج 
والقصور الحصون تعطي دالالت ثقافیة عريقة وممتدة عبر العصور وقد تتضمن بعض القصور األثرية زخارف 

 .افيال مثیل لھا وھذا ما يمكن تجسید واالحتفاظ به بالتصوير الفوتوغر

  

  

  

  

  

  

  



عنصر او عناصر (تتكون الصور من المادة  --االشیاء الثابتة  ھو تصوير : still life الحیاة الصامته ريوصت
و يستخدم . العناصر واالضاءة على صور الطبیعة الصامته داخل االستديو لتنسیق غالباً يتم العمل) عديده 
بعكس الصور  افي و الدقة والعنايه في اختیار العناصرلتصوير اإلعالنات النھا تحتاج الى الوقت الك بكثرة

 . الصحفیه التي تحتاج الى السريعه

  

 الشروق+ الفجر 

ن الجمال يكمن في ما اذا كان ھناك جسم تريد تصويره بحیث يكون بینك ولك... التصوير األفق في وقت الفجر لیس جمیال  :الفجر 
  ...تكون الصورة أكثر من رائعة  وعندھا... مثل نخلة أو شخص او أي شيء اخر ... وبین األفق 

   1صورة رقم ) جدة  -الصورة من خلیج سلمان ..... ( وھذه صورة عبارة عن تصوير وقت الفجر 

  
فقط سماء زرقاء وقلیل من األلوان الحمراء في جھة الشرق .. تصوير وقت الفجر ال يوجد به أي جمال ... كما تالحظوا 

  ال أكثر..... 

  )من مكة المكرمة  الصورة( وھذه صورة وقت الفجر ولكن مع وجود جسم بیني وبین األفق 



  
  .....يكون التصوير أكثر جماال    ...كما تالحظوا 

تغرق ثواني معدودة وقد يس,أقل من نصف دقیقة ) ... الوقت بین الفجر وظھور الشمس قلیل جدا: معلومة مھمة جدا ( :الشروق 
وإذا تأخرت .. لذا إذا أردت تصوير الشروق يجب أن تكون جاھز ومتأھب للتصوير مباشرة ... حسب كثرة أو قلة الغیوم جھة الشرق , 

  !!!وتخرب الشغله .... نصف دقیقة أخرى بعد الشروق تصبح الشمس ساطعة 

  )جدة  -جمیع الصور من خلیج سلمان : ( بعض الصور من الشروق 

  
... تلعب دور جمیل جدا من خالل خطوط ضوء الشمس التي تخترقھا  ھيو... الشروق  أطال مدةوجود السحب 

  سبحان هللا

  
  ...وكما تالحظون دور السحاب في إطالة فترة الشروق ... نفس المنظر السابق ولكن بعد مده 

     

     

   



  :الظھر

لصورة إال طبعا اذا تم تعديل ا...   لیس بسبب الحر ولكن ألن الصور تظھر فاتحة جدا... أنا شخصیا ال أطیق تصوير وقت الظھر  
  ....باستخدام اي برنامج رسم 

   ..يكون وقت الظھر كوقت العصر ... لكن في مناطق الجنوب التي تكثر فیھا الغیوم طیلة النھار 

    

    

   
  :العصر

... فھو المناسب لتصوير األشجار والسیارات وأي شيء اخر ..... وقت العصر ھو أجمل األوقات لتصوير كل شيء ماعدا الشمس 
   حیث الغروب.... حیث تبرد الشمس ويزداد اللون البرتقالي ... قات العصر ھو قبل المغرب بحوالي نصف ساعة وأجمل أو

    

   :المغرب

لغروب وقته ول..وقت الغروب أطول من وقت الشروق بكثیر ,ولنه يفرق عنه بالوقت ... الغروب يشبه الشروق في كثیر من األشیاء 
  ..المحدد التي يستحس التصوير فیه 

  )جدة  - جمیعھا من خلیج سلمان : ( ھذه بعض الصور للغروب 

  
  ...الشمس الزالت قوية .. وقت التصوير لم يكن مناسبا أبدا ... كما تالحظوا 



  
  !!ھذا ھو الوقت المناسب 

 ...من غیر أي سطوع أو ضوء زائد ..   ولونھا األصفر.. تظھر الشمس بشكلھا الدائري 
  ...المغرب أنا أقارنه بالفجر تماما 

   
   ):بعد العشاء( اللیل

الوقت المثالي للتصوير ھو بعد غروب الشمس بدقائق او وقبل بزوغ الشمس عندما يكون لون السماء  التصوير اللیلي له وقت محدد
  . ازرق قاتم وال يتم استخدام الفالش في الصور اللیلیه ونحتاج الى حامل ثالثي للكامیرا او نقوم بوضع الكامیرا على سطح ثابت

  
  

  

 

  

  



  
 ما ھو تصوير الماكرو؟

  
وھذه المیزة متوفرة في الكثیر من ..   ھو تصوير األشیاء القريبة جدا من العدسة :   Macro-الماكرو 

  ..وتوجد عدسات خاصة يمكن تركیبھا في بعض الكامیرات .. الكامیرات 
طبعا حسب فھمي لھذه المیزه وحسب تجربتي فإني أقسم تصوير الماكرو إلى ... تصوير الماكرو نواع 

  :نوعین
   

   :تصوير األجسام الصغیرة 
  ...وھو تصوير الجسم الصغیر بشكل كامل في إطار واحد 

  :أنظر الصورة  

  

  ..صورة الذبابة موجودة في قسم الصور المنوعة ... من أجمل ما صورت باستخدام الماكرو 
  ..يالحظ أن الجسم صغیر وھو مضمن في إطار واحد 

    

  :تصوير األجسام الكبیرة 
  ...   مع إظھار بعض من الخلفیة... وھو تصوير جزء من جسم كبیر 

 : ) الصورة أفضل من الكالم(



  

تعتمد بشكل كبیر على .. مع إظھار جزء من الخلفیة ) .. جزء من جذع شجرة ( يالحظ أن الجسم كبیر 
  ...زاوية التصوير 

  ..يمكن مراجعة أقسام الصور المختلفة ... وغیرھا الكثیر 

    

    

  وھو اختصار ل DOFبشكل مبسط عن عمق المیدان او المعروف ب سنتحدث قلیال و
Depth Of Field  

  
  ولكن ما ھو تعرف عمق المیدان؟

  :بصراحة وكتعريف علمي اليفھم بسھولة ولكن يمكن أن يتم وصفة بالصورة أكثر ولنقترح ھذا التفسیر
  

ي حین إن الھدف أو المادة عمق المیدان ھو المجال الواضح في الصورة خلف الھدف الذي تم تصويره ف
والمسافة التي خلف الھدف ھي عمق المیدان فإما تكون واضحة ) الفوكس(المصورة داخل نطاق التركیز 

  المعالم أو خارج نطاق التركیز وبشكل ضبابي فیكون الھدف معزول عن الخلفیة أو المیدان
  

 المیدان فیھا ضئیل وخارج التركیز ھذا تعريف أو شرح بسیط وممكن أن ترى الصورة التالیة والتي عمق



  

    

  ولكن نأتي ھنا لسؤال
  

  متى يكون فیة عمق المیدان كبیر في الصورة؟
  
  :اإلجابة
  

  ).كبیر Fرقم (بفتحة عدسة صغیرة وضیقة   -
  

  .العدسة والمادة او الھدف المصور كبیر لمسافة بین -
  

  .مع عدم تغییر المسافة او اإلقتراب من الھدف) الزووم(تقلیل البعد البؤري للعدسة  -



  
بما يكون ما سبق من كالمي غیر واضح ولكن مھما قمت بالكالم والشرح فستكون األشكال ر

  ..التوضیحیة التالیة ملخص ومضمون او مفھوم عمق المیدان
    

    

  :العوامل الرئیسیة المؤثرة في عمق المیدان

  :تأثیر فتحة العدسة على عمق المیدان

ونفس مسافة ) التقريب او الزووم(ھنا بنفس البعد البؤري 
.الھدف

  

  .لمنطقة الواضحة و منطقة التركیز في الصورةالمنطقة المظـلله تبین ا: ةظحالم

    

    

  :تأثیر مسافة الھدف او المادة المصورة على عمق المیدان
  

   F-Stopونفس فتحة العدسة او ال ) الزووم(ھنا بنفس البعد البؤري

    



  

  .المنطقة المظـلله تبین المنطقة الواضحة و منطقة التركیز في الصورة: ةظحالم

    

    

  :على عمق المیدان) الزووم او التقريب(تأثیر البعد البؤري 

  او الفتحة ونفس مسافة الھدف F-Stopبنفس ال 



  

  .المنطقة المظـلله تبین المنطقة الواضحة و منطقة التركیز في الصورة: ةظحالم

    

    

  
  :نستخلص من ما سبق ان عمق المیدان يتأثر بثالثة أشیاء رئیسیة وھي

  
  :فتحة العدسة - 1

كلما كان طمس وعزل الخلفیة أكثر فیقل عمق المیدان وكلما ) أقل Fمقرب (فكلما كانت الفتحة أكبر 
  .رت الفتحة وصارت أضیق كان عمق المیدان أكبر والخلفیة واضحة المعالمغص

  
  :مسافة الھدف - 2

كلما كان الھدف أقرب الى العدسة اصبحت الخلفیة معزولة أكثر وخارج التركیز وكلما ابتعد الھدف اصبحت 
  .الخلفیة وعمق المیدان اكثر وضوحا

  
  :البعد البؤري للعدسة - 3

الزووم أكثر على الھدف أصبحت الخلفیة خارج التركیز الھدف معزول عن المیدان كلما كان التقريب او 
وطبعا العكس صحیح عند  Tele-Photoويالحظ ذلك عند إستخدام عدسات الزووم الكبیرة المعروفة بال 

إستخدام العدسات ذات الزاوية العرضة التي من شأنھا اإلبتعاد عن المیدان والھدف فتكون الخلفیة او 
  .ون عمق المیدان واضح وأعمق في الصورةكي

  
  :ميدقت

  علي الرفاعي

adigicam  



  


