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عکاسـی کلـوز آپ و ماکـرو بیننده هـا را به دنیایـی دیگر 
کـه کمتـر دیده شـده می بـرد. مثـًا عکس هایـی زیبا از 
دنیـای حشـرات کـه جزئیـات ارائه شـده در آن ها بسـیار 
زیبـا و خیره کننده اسـت. عکاسـی ماکرو باعث می شـود 
کـه مـا به دنیـای اطـراف جـور دیگـری نـگاه کنیـم به 
گونـه ای کـه جزئیـات برایمـان اهمیـت بیشـتری پیـدا 
می کنند اما اساسـاً عکاسـی ماکرو تکنیک هـای خاص و 
منحصـر به فرد خـودش را دارد. در واقع این نوع عکاسـی 
بسـیار بـه تکنیـک و تجهیـزات وابسـته اسـت. از آنجـا 
کـه جزئیـات نهایـی در عکـس ماکـرو اهمیت ویـژه ای 
دارد، عکاسـی ماکـرو بـه لنز هایـی بـا شـارپنس بـاال و 
تکنیک هـای عکاسـی دقیـق نیاز منـد اسـت. مفاهیمی 
مثـل بزرگنمایـی، اندازه سنسـور، عمق میدان و انکسـار، 
همـه و همـه در عکاسـی ماکـرو مفهـوم جدیـدی پیـدا 

می کننـد.

بزرگنمایی
بزرگنمایـی در واقـع یعنـی سـوژه شـما با چـه انـدازه ای 
در مقایسـه بـا انـدازه واقعـی آن بـر روی سنسـور قـرار 
می گیـرد. بـه عنـوان مثـال اگـر انـدازه عکـس بـر روی 
سنسـور شـما %25 انـدازه واقعـی سـوژه اسـت در آن 
صـورت میـزان بزرگنمایـی 1:4 یـا 0,25x اسـت. در واقع 
هـر چه بزرگنمایی شـما بیشـتر باشـد جسـم کوچکتری 

می توانـد کل فریـم را پـر کنـد
تنهـا دو خصوصیـت لنز تعیین کننـده میـزان بزرگنمایی 
هسـتند. فاصله کانونـی و فاصله فوکـوس. هر چه فاصله 
فوکـوس کمتر باشـد یعنی لنـز بتوانـد در فاصله کمتری 
از سـوژه فوکـوس کند بزرگنمایـی در آن فاصلـه کانونی 
خاص بیشـتر اسـت. همچنین فاصله کانونی بیشـتر هم 
بزرگنمایـی بیشـتری بـه همـراه دارد.لنز هـای ماکـروی 
واقعـی سـوژه را با انـدازه واقعی خود بر روی سنسـور ثبت 

می کننـد (و بـه آن هـا لنز های ماکـرو 1:1 یـا 1,0X گفته 
می شـود). در واقـع از لحـاظ فنـی یک لنـز زمانـی ماکرو 
حسـاب می شـود که بتوانـد بـه بزرگنمایی 1:1 برسـد اما 
اگـر سـخت گیرانه به موضـوع نـگاه نکنیم کلمـه ماکرو 
بـرای عکاسـی لنز هـای کلوز آپ کـه گاهـی بزرگنمایی 
آن هـا یک دهـم لنز های ماکـرو واقعی (یعنـی 1:10) نیز 
اسـت اطاق می شـود. متأسـفانه بزرگنمایـی اطاعاتی 
در مـورد اندازه کوچکترین سـوژه ای کـه می تواند فریم را 
پـر کنـد نمی دهد چرا کـه این به اندازه سنسـور بسـتگی 
دارد و ایـن روز ها سنسـورها با اندازه های بسـیار مختلفی 
وجـود دارنـد. البتـه مشـخصاً بـرای یـک لنـز ماکـروی 
خاص هر چه سنسـور کوچکتر باشـد توانایی عکاسـی از 

اجسـام کوچکتر در آن بیشـتر است.

اف/استاپ مؤثر
بـرای این کـه یـک لنـز بتوانـد در فاصلـه نزدیکتـری 
فوکـوس کنـد، مکانیـزم لنـز بایـد از سنسـور دور شـود. 
زیـاد  خیلـی  فاصلـه  ایـن  کـم  بزرگنمایی هـای  بـرای 
نیسـت و در نزدیکی هـای فاصلـه کانونی اسـت اما برای 
بزرگنمایی هـای 0,25x یـا 0,5x این فاصله زیاد می شـود 
به طـوری که بـرای بزرگنمایـی 1x این فاصله بـه اندازه 
تأثیـر  مهم تریـن  می رسـد.  کانونـی  فاصلـه  برابـر  دو 
ایـن اتفـاق این اسـت کـه اف-اسـتاپ مؤثر لنـز افزایش 
می یابـد و ایـن اتفـاق باعـث افزایـش عمـق میدان، باال 
رفتـن زمان نوردهـی و باال رفتن احتمال انکسـار اسـت. 
بـه این دلیـل از کلمـه مؤثر اسـتفاده کردیم کـه برخی از 
دوربین هـا اف-اسـتاپ صحیـح را نشـان نمی دهنـد هـر 

چنـد کـه در برخـی دیگـر اف-اسـتاپ تغییـر می کند.
بـه عنـوان یـک قانـون سـاده در بزرگنمایـی 1:1 میزان 
اف- اسـتاپ مؤثـر در زمان عکاسـی دو اسـتاپ بیشـتر از 
میـزان تنظیـم شـده دوربیـن اسـت. به عنـوان مثـال در 

 5,6/f 2,8 اسـت در واقع بـا/f زمانـی کـه دیافراگـم شـما
 16/f 8 هسـتید بـا/f عکاسـی می کنیـد و زمانـی کـه در
عکاسـی صـورت می پذیرد. البتـه معمواًل نیازی نیسـت 
کـه عـکاس ایـن موضـوع را مـد نظر قـرار دهد چـرا که 
سیسـتم نورسـنجی دوربین به صـورت خـودکار در زمان 
محاسـبه میـزان نوردهی ایـن کاهش نور را مـد نظر قرار 
f/ می دهـد. بـه طـور کلـی در هـر بزرگنمایـی می تـوان

stop موثـر را بـا فرمـول زیر محاسـبه کرد:

اف استاپ = اف استاپ موثر x )1+بزرگنمایی(
عکاسـی   0,5x بزرگنمایـی بـا  اگـر  مثـال  عنـوان  بـه 
کنیـد. اف-اسـتاپ مؤثـر بـرای f/4 چیـزی بیـن f/5,6 و 
f/6,3 خواهـد بـود. در عمـل ایـن بـدان معنی اسـت که 

شـما زمانـی دو یا سـه برابـر بـرای نوردهی نیـاز خواهید 
داشـت و ایـن قضیـه تاثیـر مهمـی در این کـه عکس را 
بـر روی دسـت می توانید بگیریـد یا خیر خواهد گذاشـت. 
 extension) گسـترش دهنده  تیوب هـای  از  اسـتفاده 
tube) فاصلـه کانونی بـرای تبدیل لنز هـای معمولی به 

لنز هـای ماکـرو بـه همیـن دلیل اسـت.

عمق میدان عکس های ماکرو
هـر چـه بزرگنمایـی یـک سـوژه بیشـتر باشـد، عمـق 
میدان کمتر خواهد شـد. در عکاسـی ماکـرو عمق میدان 
بـه شـدت کاهـش مـی یابـد و گاهـی بـه چنـد میلیمتر 
می رسـد. بـه همیـن دلیـل عکس هـای ماکـرو بایـد در 
اف/اسـتاپ های بـاال گرفتـه شـوند تا عمق میـدان الزم 
را به دسـت آورند. توجه داشـته باشـید که عمق میدان از 
فاصله کانونی مسـتقل اسـت یعنی یک لنز 100 میلیمتر 
بـا بزرگنمایـی 0,5x همان عمـق میدانـی را دارد که یک 
لنـز 65 میلیمتری بـا بزرگنمایـی مشـابه 0,5x 7، نتیجه 

می دهـد.

یادداشتعکاسی

یک روز عکاسی!

دوربیـن را بر مـی دارم و بـرای عکاسـی از شـهرم و مـردم شـهرم راهـی می شـوم.با 
این کـه خورشـید در آسـمان اسـت سـرمای هـوا کمـی آزار دهنده اسـت. راه مـی روم و 
سـعی می کنـم بـا دیـدی دقیـق و هنـری بـه اطرافم نـگاه کنـم که ناگهـان پایـم پیچ 
می خـورد و در حـال افتـادن بـر روی زمیـن بـه یاد پولـی که با مشـقت زیاد بـرای خرید 
دوربیـن داده ام و قسـط های مانـده اش میفتـم و دوربین را بـاال می گیرم تا مبـادا بایی 
سـرش بیایـد کـه در همـان لحظـه کـه برخـورد بـا صـورت بـر روی زمیـن را محتمل 
می بینـم بـا خـودم فکـر می کنم قیمـت ایمپلنت دندان بیشـتر اسـت یـا لنـز دوربینم؟ ! 
فرصـت چندانی نیسـت صورتـم را برمی گردانـم و... مدتی در آن حالـت درماندگی روی 
زمیـن می مانـم تـا باالخـره توان بلنـد شـدن را پیدا می کنـم. بـه پایین نـگاه می کنم و 
چشـمم بـه چالـه ای می افتـد که وسـط پیاده روسـت و مرا بـه ایـن روز انداخته! سـریع 
دوربینـم را چـک می کنـم که مبادا بایی سـرش آمده باشـد. خوشـبختانه سـالم اسـت 
و بـا خـودم فکـر می کنـم شـاید این چالـه اثـری هنری باشـد که مـن دلیـل بودنش را 
درک نمی کنـم بـه همیـن خاطر سـعی می کنـم با یـک ترکیب بندی خاص عکسـی به 
یـادگار از آن بگیـرم! بـه راه خـود ادامه می دهـم و این بار بـا دقت بیشـتری راه می روم و 
هـر از چندگاهـی می ایسـتم و اطـراف را نـگاه می کنم که ناگهان ماشـینی رد می شـود 
و برحسـب اتفـاق از روی چاله آبـی کـه در چند متری من اسـت عبور می کند و حسـابی 
مـرا هـم خیـس می کند! بـه چالـه آب نگاه می کنم و سـعی می کنـم آن را هـم با دیدی 
هنـری بنگـرم و از انعکاس هـای سـاختمان های اطـراف عکسـی خـاص بگیـرم البتـه 
آن قـدر سـیم و آنتـن و نما هـای ناهمگـون زیـاد اسـت کـه از خیـرش می گـذرم. فکـر 
می کنـم شـاید بهتر باشـد به یـک پارک بـروم و از طبیعت آن جا عکاسـی کنم. چشـمم 
بـه پـل عابـر پیـاده می افتـد و برای داشـتن یـک دید خـوب راهـم را به سـمت آن کج 
می کنـم و مـی روم تـا از روی آن از منظـره شـهری عکسـی بگیـرم و البته با یـادآوری 
دوسـتی کـه در حیـن عکاسـی از روی پـل افتـاده بـود قبـل از قـدم گذاشـتن بر کـف 
هـر یـک از قسـمت های پـل از محکـم بـودن آن اطمینـان حاصـل می نمایـم! وقتـی 
بـه پارک می رسـم بـا دیدن مـردم کـه بـا موبایل هایشـان از مناظـر عکاسـی می کنند 
احسـاس خوبـی پیـدا می کنـم. دوربینـم را که یـک لنـز واید بر روی آن بسـته شـده در 
مـی آورم و بـا دقـت زیـاد سـعی می کنـم کادری صحیـح ببنـدم کـه بـا صدای سـوت 
نگهبـان و قـرار گرفتـن او جلـوی دوربیـن حواسـم بـه سـمت او مـی رود کـه می گوید 
عکاسـی بـا دوربیـن حرفه ای ممنوع اسـت و نیـاز به مجـوز دارد. سـعی می کنم توضیح 
دهـم امـا ناگهـان فکـر می کنم شـاید بهتر باشـد کمـی قـدم بزنـم و از موبایلم بیشـتر 

کنم! اسـتفاده 
 رضا رهنمای مقدم 

جزئیاتی فراتر از دید

عکاسی ماکرو


