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آیـا تـا به حال دقـت کرده اید کـه با وجـود عکاس های 
خـور  در  عکس هایـی  هـم  بـاز  ایرانـی  خـوب  بسـیار 
اگـر  و  نمی کنیـم  مشـاهد  کشـورمان  وحـش  حیـات 
بخواهیـم مقایسـه ای بیـن عکس هـای حیـات وحش 
گرفتـه شـده توسـط عکاسـان داخلـی و عکاس هـای 
مطـرح بین المللـی بکنیم متاسـفانه حرف زیـادی برای 
گفتـن نداریـم. قطعـا و یقینا یکـی از مهم تریـن دالیل 
ایـن موضـوع ایـن اسـت کـه عکاسـی حیـات وحـش 
امکانـات زیـادی می خواهـد و تهیه این امکانـات برای 
همـه میسـر نیسـت و اساسـا در کشـور مـا آن طـور که 
باید وشـاید از عکاسـی چـه در زمینه حیـات وحش چه 
دیگـر زمینه هـای آن حمایـت خوبـی نمی شـود و همه 
چیـز بـر دوش عالقه منـدان اسـت امـا از همـه این هـا 
کـه بگذریـم فـرض کنیـم بودجـه مشـخصی بـرای 
خریـد تجهیـزات عکاسـی حیـات وحش داریم سـوالی 
کـه پیـش می آیـد این اسـت کـه چه مقـدار بـرای چه 

چیـزی هزینـه کنیم.
در گام اول و اگـر بـا عکاسـی آشـنایی چندیـن ندارید 
کمتـری  هزینـه  می خواهیـد  شـروع  بـرای  یـا  و 
دنبـال  بـه  می کنیـم  توصیـه  شـما  بـه  دهیـد  انجـام 
قـرار  شـما  بودجـه  در  کـه  سـوپرزوم  دوربیـن  یـک 
می گیـرد بگردیـد. همان طـور کـه می دانید عکاسـی 
از حیوانـات کار آسـانی نیسـت و شـما نمی توانیـد از 
آن هـا بخواهیـد کـه در حالت مشـخصی ثابـت بمانند 
آن هـا  بر ایـن  عـالوه  بگیریـد،  عکـس  آن هـا  از  تـا 
معمـوال از خطرناک تریـن موجـود کـره خاکـی یعنـی 
احسـاس  محـض  بـه  و  داشـته  تـرس  انسـان ها  مـا 
حضـور مـا سـریعا پـا بـه فـرار می گذارنـد و یـا اگـر 
تـوان پـرواز داشـته باشـند پـرواز می کننـد بـه همین 
دلیـل بـرای ایـن کـه بتوانید آن هـا را در قـاب زیبایی 
ثبـت کنیـد بایـد فاصلـه خود بـا آن هـا را حفـظ کنید 

و این جاسـت کـه متوجـه می شـوید توانایـی زوم باال 
چقـدر بـه در شـما می خـورد. البتـه زوم خوب داشـتن 
تنهـا فاکتـور مورد نیـاز برای عکاسـی طبیعت نیسـت 
چـرا کـه در زوم بـاال لـرزش دسـتان شـما تاثیـر چند 
برابـری برعکـس دارد و بـه واقع میزان لرزش دسـت 
شـما بـا میـزان زوم رابطـه مسـتقیم داردبـه همیـن 
زمـان  در  حتمـا  می کنیـم  توصیـه  شـما  بـه  دلیـل 
زوم  سـوپر  یـک  خصـوص  بـه  دوربیـن  یـک  خریـد 
کـه امـکان تعویـض لنـز نـدارد بـه کارایی لرزشـگیر 
آن دقـت کنیـد در غیـر ایـن صـورت حتـی در هـوای 
روشـن هـم نیـاز داریـد بـرای هـر عکسـی یک سـه 
پایـه بـا خود حمـل کنیـد هرچنـد کـه حمل سـه پایه 
بـرای عکاسـان حیـات وحـش حتـی در روز روشـن و 
زمانـی کـه می خواهنـد عکسـی بـا دیافراگـم بـاز هم 
بگیرنـد خیلـی عجیب نیسـت! دوربین های سـوپرزوم 
در واقـع همـان دوربین هـای کامپکتـی هسـتند کـه 
توانایـی زوم اپتیـکال زیـادی دارنـد. کوچکتـر بـودن 
ضریـب  می شـود  باعـث  دوربین هـا  ایـن  سنسـور 
عکاسـی  امـکان  نتیجـه  در  و  داشـته  باالیـی  کـراپ 
از فواصـل دورتـری را بـا یـک لنـز مشـابه نسـبت به 
DSLR هـا و دوربین هـای حرفه ای تـر داشـته باشـند 

امـا همان طـور کـه حـدس زدیـد ایـن همـه ماجـرا 
تنهـا  نمی توانـد  همیشـه  بـاال  زوم  عمـال  و  نیسـت 
اکثـر  ماننـد  سـوپرزوم ها  در  باشـد.معموال  چاره سـاز 
فاصلـه  کـه  زمانـی  دیگـر  کامپکـت  دوربین هـا ی 
کانونـی لنـز بـاال مـی رود دیافراگم بسـته تر می شـود 
و با بسـته شـدن دیافراگم شـما با مشـکل کمبـود نور 
مواجـه می شـوید. بـا توجـه بـه این کـه لرزش دسـت 
هـم در زوم هـای باال بسـیار بیشـتر اسـت با کم کردن 
سـرعت شـاتر هـم احتمال لـرزش و تار شـدن عکس 
را بـاال می بریـد عـالوه بر این کـه بـرای ثابـت کردن 

یـا بـه اصطـالح فریـز کـردن یـک سـوژه متحـرک 
نیـاز بـه سـریع شـات زدن داریـد. در اینجاسـت کـه 
تنهـا راه شـما بـاال بـردن ایـزو اسـت و همانطـور که 
کامپکـت  دوربین هـای  در  عمـال  می دانیـد  خـوب 
ایـزوی بـاالی 400 صدمه زیـادی بـه کیفیت عکس 
می زنـد تـا جایـی کـه حتـی آن را غیـر قابل اسـتفاده 
می کنـد. بر خالف عکاسـی پرتـره در عکاسـی حیات 
وحـش نیـازی بـه blur کـردن دیـده نمی شـود تـا با 
نویزگیـری کیفیـت را ارتقـا داد و بالعکـس جزئیـات 
اهمیـت  وحـش  حیـات  عکاسـی  در  شـارپنس  و 
زیـادی دارنـد. نکتـه دیگـر توانایـی فوکـوس دوربین 
اسـت  متحـرک  سـوژه های  بـر روی  خصـوص  بـه 
ایـن  در  سـوپرزوم  و  کامپکـت  دوربین هـای  کـه 
در  امـا  ندارنـد.و  گفتـن  بـرای  حرفـی  واقعـا  زمینـه 
بیـن DSLR هـا بسـیاری بـه شـما توصیـه می کننـد 
دوربین هـای  جـای  بـه  کـراپ  دوربین هـای  از  تـا 
فـول فریـم اسـتفاده کنیـد و بـر روی لنز هـای خـوب 
بیشـتر هزینـه کنیـد تـا خریـد یـک بدنـه فـول فریم 
با یـک لنـز معمولـی که البتـه زمانـی کـه محدودیت 
بودجه داریـد ایـن کار منطقی تریـن کار ممکن اسـت 
عـالوه بر این کـه تفـاوت قیمـت یـک دوربیـن فـول 
فریـم بـه همـراه یـک لنـز قابـل قبـول بـرای حیات 
وحـش و یـک دوربیـن کـراپ بـا چنیـن لنزی بسـیار 
 DSLR بـاال و گاهـی بیـش از قیمـت یـک دوربیـن
حیـات  عکس هـای  کـه  ایـن  ضمـن  اسـت!  خـوب 
 canon وحـش بسـیار زیبایـی بـا دوربین هایی نظیـر
و  داشـته  خارق العـاده ای  فوکـوس  توانایـی  کـه   7d

بـه همیـن منظور سـاخته شـده اند، ثبت شـده اسـت. 
یادتـان باشـد سـرمایه گذاری بـر روی لنـز خـوب در 
بهتـر  دوربیـن  خریـد  از  عاقالنه تـر  مواقـع  بسـیاری 

! ست ا

یادداشتعکاسی

چگونه عکاسی را تمرین کنیم؟

یکـی از سـواالتی کـه بـرای عالقه منـدان بـه عکاسـی مطـرح می شـود این اسـت که 
چطـور می تواننـد بـه تمرین عکاسـی بپردازنـد و آیا اساسـا بـدون وجود راهنمـا و رفتن 
بـه کالس هـای عکاسـی می توان چیـزی آموخـت. خب قطعا بـدون راهنمای مناسـب 
ایـن کار بسـیار زمان گیـر و طاقـت فرساسـت امـا آن چه مشـخص اسـت این اسـت که 
راهنمـای مناسـب همیشـه در کالس های عکاسـی نیسـت! امـروزه با وجـود اینترنت و 
روحیـه اشـتراک گذاری اطالعـات خیلـی بیشـتر از آن چه نیـاز داریم به صـورت رایگان 
آن هـم بـا کیفیتـی بسـیار باالتـر از برخـی از کالس هـا در اختیارمـان هسـت.آن چه 
بسـیار مهـم اسـت این اسـت کـه در حجـم انبـوه اطالعـات موجـود چطـور می توانیم 
راه خـود را پیـدا کنیـم و چطـور اطالعـات درسـت را از غلط تشـخیص دهیـم. در اولین 
گام بهتـر اسـت تصمیـم بگیریـد کـه چه نـوع عکاسـی را دوسـت داریـد، تصمیمی که 
اگـر بـه عکاسـی عالقه منـد بـوده باشـید و بـه دنبـال یادگیـری آن باشـید قطعـا آن را 
گرفته ایـد. سـپس با جسـت وجو در اینترنـت می توانیـد عکاس های معروف و سـابقه دار 
و عکس هـای مـورد عالقـه ژانـر خـود را بیابید. عکـس دیدن خـودش یکـی از بهتری 
روش هـای آماده سـازی ذهـن بـرای خـوب عکس گرفتن اسـت. بـد نیسـت از بین این 
عکاس هـا تعـداد محـدودی را کـه کارهایشـان مـورد پسـندتان اسـت انتخـاب کنید و 
سـعی کنیـد آن هـا را الگوی خـود قرار دهیـد. در همین جا بد نیسـت به این نکته اشـاره 
کنیـم که الگـو قـراردادن یک هنر منـد به این معنا نیسـت کـه آن چه را ا انجـام می دهد 
تقلیـد کنیـم و کپـی نماییـم. معمـوال عکس هـا و هنر مند هـای معـروف سیاسـت و یـا 
صفحـات اجتماعـی خـود را دارنـد کـه در آن هـا تجربیات عکاسـی خـود را به اشـتراک 
می گذارنـد و حتـی بسـیاری از آن هـا بـا برگـزاری مسـابقات عکاسـی آن الیـن بـرای 
آماتور هـا در فروم هـای مخصـوص و... بـه رایـگان عکس هـای آن هـا را داوری و نقـد 
می کننـد. شـرکت در ایـن مسـابقات و محـک زدن خـود و هم چنیـن بهره گیـری از 
تجـارب دیگـران می توانـد بسـیار مفید باشـد. بـرای شـروع بهتر اسـت مبانـی پایه ای 
عکاسـی را یـاد بگیریـد مبانـی که حتـی در همین صفحـه بار هـا و بار ها آن هـا را مرور 
کرده ایـم و بـا دریافـت آرشـیو بایـت بـه صـورت رایـگان می توانیـد بـه آن هـا دسـت 
یابیـد. عـالوه بر ایـن عکاسـی هم ماننـد هر هنر دیگـری نیاز بـه تمریـن دارد. تمرین و 
تمریـن و تمریـن! نـه تنهـا فقـط تمرین نحوه عکاسـی بـا دوربیـن بلکه تمریـن دیدن. 
حتـی زمانـی کـه دوربیـن را با خـود به همـراه نداریـد باید در ذهـن خود عکاسـی کنید. 
هـر آن چـه چشـم شـما می بینـد می تواند بـه ماننـد  یک عکـس در ذهن شـما تفسـیر 
شـود. مطمئـن باشـید که بـا تمرین و ممارسـت بهتـر از هر کالسـی می توانیـد به خود 

عکاسـی را آمـوزش دهید.
 رضا رهنمای مقدم 

چالش های عکاسی حیات وحش


