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هدف های رفتاری: در پايان اين درس، از هنرجو انتظار می رود که:
۱ــ اسکنوگرافی را شرح دهد و فتوگرام ديجيتال تهيه کند.

۲ــ تصويری با جلوۀ حرکت قلم مو تهيه کند.
۳ــ تصاوير دور سياه و دور سفيد را انجام دهد.

۴ــ از تصاوير معمولی، تصاوير کنتراست شديد تهيه کند.
۵ ــ از يک جزء عکس، نقش مايه ايجاد کند.

۶ــ با تکرار نقش مايه، محصوالت گرافيکی تهيه کند.
۷ــ پوستری کردن عکس را انجام دهد.

۸ ــ روش های گوناگون ايجاد بافت و ترام کردن عکس را توضيح دهد.
۹ــ روش های گوناگون ايجاد بافت و ترام کردن عکس را انجام دهد.

۱۰ــ عکس ها را به طراحی تبديل کند.
۱۱ــ تصويرها را باهم ترکيب کرده و فتومونتاژ انجام دهد.

۱۲ــ از تصويرهای معمولی، تصاوير نيمه محو تهيه کند.

روش های دگرگون سازی عکس 
در نرم افزارهای ويرايش عکس

۶فصل
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فتوگرام و فتوگرام ديجيتال
يکی از شيوه های قديمی برای درک چگونگی چاپ عکس و همچنين تصويرسازی با عکس، 
که به ابزار و وسايل پيچيده نياز ندارد، فتوگرام۱ است. به کاربردن شيوه های مختلف فتوگرام در عين 

سادگی و سهل الوصول بودن بسيار لذت بخش و جالب است. 
فتوگرام ها در واقع چيزی جز سائه اشيای مختلف بر روی کاغذهای عکاسی نيستند. در اين 

شيوه از هر شیء يا وسيله ای می توان فتوگرام تهيه کرد. 
تاباندن نور به آنها و ظهور کاغذ  مستقيم بر روی کاغذ عکاسی و  گذاشتن اين اشياء به طور  با 
پديدار  تيره  زمينه  سفيد، بر  رنگ  اشياء به  تصويرها  فتوگرام به دست می آيد. در اين  تصوير  عکاسی، 
می شوند، زيرا سايه اشياء مانع از نورديدگی آن قسمت از کاغذ عکاسی می شود. بنابراين بقئه سطح کاغذ 

حساس که در برابر تابش نور قرار گرفته است، پس از ظهور، تيره می شود (شکل۱ ــ۶).

اين شيوه با دگرگونی های انجام شده درعکاسی ديجيتال و با به کارگيری اسکنرهای تخت۲ نيز 
انجام پذير است و اصطالحاً به آن «اسکنوگرافی۳» می گويند.

١- Photogram
٢- Flat Bed Scanner 
٣-Scanography 

ـ ٦ ــ با قرار دادن يک نوارکاست بر روی کاغذ عکاسی و نوردهی به آن، اين فتوگرام به وجود آمده است. شکل ١ـ
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فتوگرام ديجيتال
تهئه  برای  می شود.  انجام  تخت  اسکنرهای  به کارگيری  با  ديجيتال،  فتوگرام  شد،  گفته  چنانکه 

فتوگرام ديجيتال به ترتيب زير عمل کنيد. 
نخست برای پيشگيری از ايجاد خراش روی شيشٔه اسکنر، تکه ای طلق شفاف را روی آن قرار 
دهيد. سپس، اشيای موردنظر خود را روی طلق بچينيد و روی آنها را با کاغذ سفيد بپوشانيد. اکنون 
عمل اسکن کردن را انجام دهيد. فتوگرام تهيه شده، يک تصوير مثبت است و می توانيد آن را در نرم افزار 
ويرايش عکس، ويرايش کنيد. (عکس ۲  ــ۶) فتوگرام دامنٔه بسيار گسترده ای دارد و هنرمندان می توانند 

با اين روش، تصاويری جالب را با خالقيت خود به دست آورند (عکس ۳ــ۶). 

ـ ٦ ــ اين فتوگرام با قرار دادن يک شاخۀ ُمو، که پيشتر خشک شده بر روی صفحۀ اسکنر به دست آمده است. شکل ٢ـ
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بر خالف فتوگرام ها، اسکنوگرام ها تصاوير سايه مانند نيستند و تصاوير به دست آمده از اين روش، 
تقريباً شبيه موضوع هايی هستند که از آنها اسکنوگرافی شده است. دگرگونی بيشتر در تصاوير اسکنوگرام 
هنگامی به دست می آيد که ابعاد موضوع هايی که برای اسکنوگرافی درنظر گرفته شده است، بزرگ باشد. 
در اين حالت، فاصله هايی که ميان باالترين و پايين ترين قسمت های موضوع که در تماس با صفحٔه اسکنر 

می باشند. سبب ايجاد سايه روشن هايی می شود که گاه اثرات جالبی برجای می گذارد.

ـ ٦ ــ اسکنر تخت و شيوۀ اسکنوگرافی از يک مجسمه شکل ٣ـ

شکل ٤ــ٦ ــ تصويری که با روش اسکنوگرافی تهيه شده است.
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ايجاد جلوۀ حرکت قلم مو بر روی تصوير در نرم افزار
برای اينکه بخشی از تصوير همانند حالتی از کشيدگی اثر قلم موی نقاشی (تاش) به نظر برسد، 

از اين شيوه استفاده می کنيم.
برای ايجاد اين جلوه بر   روی عکس، ابتدا عکسی مناسب را در نرم افزار باز کرده و در فهرست 
اليه ها، يک الئه جديد ايجاد می کنيم. سپس در جعبٔه ابزار، رنگ سفيد را برای پس زمينه و پيش زمينٔه 
تصوير انتخاب می کنيم سپس با ابزار سطل رنگ (Paint Bucket)، بر   روی تصوير، يک صفحٔه کامل 
به رنگ سفيد ايجاد کرده و از جعبٔه ابزار پاک کن (Eraser) را انتخاب و در قسمت Brush يکی از 
قلم هايی که همانند اثر قلم مو است، برمی گزينيم و اندازٔه آن را نيز به وسيلٔه اهرمی که برای تغيير اندازٔه 

شکل ٥ ــ٦ ــ اين تصوير با استفاده از اسکنر برای طراحی روی جلد کتاب به وجود 
آمده است.(روی جلد کتاب ــ فرزاد اديبی)
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قلم موجود است مشخص می کنيم. 
اکنون، بر   روی تصوير، همانند قلم مو، يک تاش به دلخواه اجرا می کنيم. به اين ترتيب، قسمت هايی 
از عکس که با ابزار قلم مو بر   روی آن کشيده ايم از الئه زيرين نمايان شده و بخش هايی از عکس اصلی 
پديدار خواهد شد. با اين تکنيک، جلوه ای همانند جلوهٔ قلم مو بر   روی عکس ديده خواهد شد. (شکل های 

۶ــ۶ تا ۸  ــ۶). 

شکل ٦ ــ٦ ــ پوستر يک نمايشگاه با به کارگيری تکنيک جلوۀ حرکت قلم مو بر روی تصوير 
در نرم افزار ، طراح گرافيک: علی خورشيدپور
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با به کارگيری همين روش و استفاده از قلم های ديگر، می توانيد جلوه های  مشابه ديگری به دست 
آوريد (شکل های ۹ــ۶ تا ۱۲ــ۶).

شکل ٧ ــ٦ ــ و ٨ ــ٦  ــ تصويرهای روی جلد برای سی دی موسيقی با به کارگيری تکنيک ظاهر 
کردن کاغذ عکاسی با قلم موی آغشته به محلول ظهور،  طراح گرافيک: ميشل باتوری١

١- Michal Batory 
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شکل ١٠ ــ٦ ــ ايجاد جلوۀ تاش قلم موی نقاشی

شکل ٩ ــ٦ ــ پنجره های رنگی باغ فين  کاشان
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شکل ١٢ــ٦  

ـ ٦   شکل ١١ـ
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همچنين با به کارگيری روش ياد شده و استفاده از برخی قلم ها مانند ستاره ای (Star) در بخش 
و  شکل ها  در  را  کاغذ  سطح  بر   روی  جوهر  قطرات  چکاندن  جلؤه  (Eraser)،می توان  پاک کن  ابزار 

اندازه های گوناگون و دلخواه به دست آورد. 
روش کار:

شدن  خشک  از  پس  بچکانيد.  تيره  مرکب  سفيد،  کاغذ  يک  سطح  بر   روی  قطره چکان  به وسيلٔه 
مرکب، تصوير قطره های چکيده شده بر سطح کاغذ را اسکن کرده يا به وسيلٔه دوربين ديجيتال از آن 
يک عکس تهيه کنيد. از عکس های آمادٔه شکل قطره های چکيده شده نيز می توان استفاده کرد.تصوير 
به دست آمده را در نرم افزار باز کرده و از فهرست (Image)،حالت (Grayscale) را انتخاب کنيد. اين 
تصوير را بر   روی عکسی که می خواهيد در تصوير قطره های چکيده شده نمايان شود کپی کرده و سپس 
از جعبٔه ابزار، با ابزار عصای جادويی (Majic Wand) بر   روی زمينٔه سفيد تصوير کليک کنيد. از 
فهرست انتخاب (Select)، گزينٔه (Invers) را برگزينيد و دکمٔه پاک کردن (Delete) را فشار دهيد. در 

اين حالت، تصوير اصلی، از زير تصوير قطره ها پديدار خواهد شد (شکل ۱۳ــ۶).

شکل ١٣ ــ٦ ــ با ترکيب تصوير قطره های چکيده شده و تصوير پرنده در نرم افزار، اين تصوير پديد آمده است.



٨٦

 دو
سی
عکا

 تکنيک های کنترل در ويرايش عکس به صورت نرم افزاری 
تکنيک های مربوط به سوزاندن و سايه انداختن  در نرم افزارهای ويرايش عکس نيز به راحتی قابل 
اجراست. برای افزايش يا کاهش روشنايی بخشی از تصوير می توانيد ابزارهای کمرنگ کردن (Dodge) يا 
سوزاندن (Burn) را به کار بگيريد. برای ايجاد تغييرات در بخش هايی از تصوير، اين دو ابزار جايگزين های 
مناسبی برای دستور تغيير روشنايی هستند. ابزار (Dodge) برای کمرنگ کردن و يا روشن کردن بخشی 

از تصوير و ابزار (Burn) برای پر رنگ کردن يا سوزاندن قسمتی از تصوير کاربرد دارد. 
روش کار: از فهرست ابزار، ابزار کمرنگ کردن (Dodge) يا سوزاندن(Burn) را انتخاب کنيد. 
اندازٔه قلم را در فهرست قلم موها (Brush) تعيين کنيد. در قسمت (Range) می توانيد تعيين کنيد که 
ابزار، کدام بخش از تصوير را کمرنگ يا پررنگ کند. با تغيير مقدار (Exposure) نيز می توانيد ميزان 
افزايش تيرگی و روشنايی را تعيين نماييد. پس از آن، قلم مو را بر محدوده ای از تصوير که می خواهيد 

کمرنگ يا پررنگ شود، بکشيد. 
برای کنترل بيشتر ناحيه ای که الزم است کمرنگ يا سوزانده شود، می توان محدودٔه آن ناحيه را با 
ابزارهای کمند (Lasso) مشخص نموده و در آن محدوده عمل کرد. با اين کار کنترل ابزار در آن ناحيه 

محدود شده و نتيجٔه بهتری می توان به دست آورد (شکل های ۱۴   ــ۶ و ۱۵ــ۶).

شکل ١٤ــ٦ ــ سوزاندن (برنينگ) در نرم افزار
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ايجاد تصويرهای دور سياه و دور سفيد  
برای ايجاد تصويرهای دور سفيد و دور سياه با کناره های محو۱، ابتدا بخشی از تصوير را در 
باز  را   (Select) منوی  سپس  کنيد.  انتخاب  ابزار،  نوار  از  انتخاب  ابزار  با  بيضی  مثالً  دلخواه،  کادر 
کرده و درگزينٔه (Modify) ، بر روی گزينٔه (Feather) کليک کنيد. در اين حالت، پنجرٔه تنظيمات باز 
می شود. عددی بين ۰/۲ تا ۲۵۰ را وارد کنيد تا ميزان محوشدگی کناره های تصوير معين شود. هرچه 
عدد کوچکتری انتخاب شود ميزان محوشدگی کمتر و هرچه عدد بزرگتر انتخاب شود ميزان محوشدگی 
بيشتر خواهد شد. پس از انتخاب بر   روی دکمٔه Ok کليک کنيد. سپس دوباره منوی(select) را باز کنيد 
و بر   روی گزينٔه (Inverse) کليک کنيد. در اين حالت، محدودٔه انتخاب معکوس می شود و با فشار دادن 
دکمٔه Delete محوشدگی لبه ها آشکارا خود را نشان می دهند. توجه داشته باشيد که برای ايجاد تصاوير 

دور سفيد، جعبٔه رنگ نوار ابزار بايد سفيد انتخاب شود. 
همچنين، عکس های با زمينٔه تيره برای اين تکنيک مناسب ترند(شکل ۱۷ــ۶) در حالی که برای 
ايجاد تصاوير دور سياه، جعبٔه رنگ نوار ابزار بايد سياه باشد و نيز عکس های با زمينٔه روشن نتيجٔه بهتری 

در اجرای اين تکنيک خواهد داشت (شکل ۱۸ــ۶). 
١- Vignetting
 اين شيوه را که در آن، کناره های عکس ها به تدريج در سياهی يا سفيدی محو می شود، در اصطالح عکاسی «وينی يت» می گويند.

شکل ١٥ ــ٦ ــ سايه انداختن (داجينگ) در نرم افزار
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شکل ١٦ ــ٦ ــ ايجاد تصوير دور سفيد درنرم افزار

شکل ١٧ ــ٦ ــ ايجاد تصوير دور سياه در نرم افزار
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تصويرهای کنتراست۱ زياد
تصويرهای کنتراست زياد، تصويرهای سياه و سفيد بدون درجات خاکستری هستند که به کمک 

چاپ و انتقال تصاوير نگاتيوها يا اساليدهای معمولی بر روی فيلم های ليت۲ به دست می آمدند.
در گذشته تصويرهای کنتراست زياد به روش های گوناگونی تهيه می شدند، اما بيشترين کنتراست 

را با فيلم های ليت به دست می آوردند.(شکل های  ۱۸ــ۶ و ۱۹ــ۶)

١- High Contrast 
٢- Lith film

شکل ١٨ ــ٦ ــ نخلستانی در آبادان، تصوير معمولی
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شکل ١٩ ــ٦ ــ تصوير کنتراست زياد

تصاوير کنتراست زياد کاربردهای زيادی درزمينٔه توليد محصوالت گرافيکی دارند و از آن رو که 
جلوه های بسيار متنوعی در اختيار می گذارد، می توان با آنها تصاوير بسيار جذاب و ديدنی تهيه کرد. 
مطبوعاتی،  درتصويرسازی  آنها  زياد  توانايی  و  گرافيکی  جذابيت های  دليل  به  زياد  کنتراست  تصاوير 

کاربردهای بسياری در گرافيک مطبوعاتی داشته و دارند. (شکل های۲۰ــ۶ و ۲۱ــ۶)
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شکل ٢٠ ــ٦ ــ طراحی جلد کتاب با به کارگيری تصوير کنتراست زياد (روی جلد ــ  مرتضی مميز)

شکل ٢١ ــ٦
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به دليل ساده سازی های تصويری که از تصويرهای کنتراست زياد به دست می آيد، اين تصويرها 
در طراحی نشانه (آرم) نيز کاربرد زيادی دارند.

تهئه  چندگانه  مراحل  و  ليت  فيلم  عکس،  ويرايش  نرم افزارهای  و  ديجيتال  عکاسی  گسترش  با 
تصاويرکنتراست زياد، جای خود را به تکنيک های نرم افزاری که به سادگی تهئه تصاوير کنتراست زياد را 
امکان پذير می سازد داده است.(شکل های۲۲ــ۶ و۲۳ــ۶) در روش های جديد؛ همچنين، گوناگونی های 
بسيار زيادی از جلوه های ويژهٔ تصويری را می توان به صورت رنگی، سياه و سفيد و تک رنگ در تصاوير 

با کنتراست زياد به وجود آورد (شکل ۲۴ــ۶).

شکل ٢٢ ــ٦ ــ خانۀ بروجردی ها در کاشان، تصويرمعمولی
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شکل ٢٣ ــ٦ ــ تصوير کنتراست زياد بر روی فيلم ليت

شکل ٢٤ ــ٦ ــ تصوير کنتراست زياد تک رنگ با به کارگيری نرم افزار
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روش های ايجاد تصويرهای کنتراست زياد به کمک نرم افزار 
برای ايجاد تصويرهای کنتراست زياد به کمک نرم افزارهای ويرايش عکس، چندين روش وجود 

دارد که تنوع زيادی از تصويرهای کنتراست زياد را ارائه می کنند. روش کار به ترتيب زير است:
تصويری را که می خواهيد کنتراست زياد کنيد، در نرم افزار باز کرده و از نوار فهرست روی تصوير 
(Image) کليک کنيد و در گزينٔه حالت (Mode)، (Gray scale) را انتخاب کنيد. پس از اين که تصوير به 
سياه و سفيد تبديل شد، دوباره بر روی Image کليک کنيد و در گزينٔه (Adjustmsents) بر روی حالت 
(Threshold) کليک کنيد، پس از باز شدن پنجرٔه موردنظر، برای به دست آوردن بيش ترين کنتراست، 
مربع مربوط به (use legacy) را فعال کنيد. با اهرم های درخشندگی (Brightness) و کنتراست، ميزان 
کنتراست تصوير نهايی را مشخص کنيد و سپس بر روی دکمٔه (ok) کليک کنيد. (شکل های ۲۵ــ۶ و ۲۶ــ۶) 

در اين حالت، عکس به يک تصوير کنتراست زياد تبديل می شود (شکل های  ۲۸    ــ۶تا ۳۳ــ۶).

شکل ٢٥ ــ٦ ــ سی وسه پل اصفهان

شکل ٢٦ ــ٦ ــ تصويرکنتراست زياد از همان عکس



٩٥

 دو
خش

ب

شکل ٢٧ ــ٦

شکل ٢٨ ــ٦



٩٦

 دو
سی
عکا

شکل ٢٩ ــ٦

شکل ٣٠ ــ٦



٩٧

 دو
خش

ب

شکل ٣١ ــ٦

شکل ٣٢ ــ٦



٩٨

 دو
سی
عکا

ايجاد نقشمايه با به کارگيری تصاوير کنتراست زياد
و  سياه  تصاوير  خاکستری،  رنگ مايه های  رفتن  بين  از  دليل  به  زياد،  کنتراست  تصويرهای  در 
سفيدی پديد می آيند که گاه از ميان آن ها می توان بُرشی را جدا کرده و با تکرار آن در صفحه ای ديگر، 

نقشی جديد پديد آورد. 
اين روش را می توان برای ايجاد تصويرهايی که در زمينه های گوناگونی گرافيک کاربُرد دارند 

به کار بست.
با کمی دقت در جزييات تشکيل دهندٔه تصاوير کنتراست زياد، ترکيب های گوناگونی از فُرم ها را 

می توان به منظور ايجاد تصاوير بديع و خالقانه به کار گرفت. روش کار به ترتيب زير است:
بخشی از يک عکس مناسب را انتخاب کرده (شکل ۳۳ــ۶) و آن را به تصويری باکنتراست زياد 
تبديل کنيد ( شکل ۳۴ــ۶). برای تهئه يک نقش، می توان از اين تصوير در يک صفحٔه جدا چند کپی 
تهيه کرده و با چرخاندن يا برگردان کردن تصاوير، نقش جديدی ايجاد کنيد (شکل ۳۵ــ۶). تصوير را در 
فهرست اليه ها با گزينٔه (Flatten Image) به صورت يکپارچه درآوريد. سپس در فهرست (Edit) بر روی 
گزينٔه (Define Pattern) کليک کنيد. پنجرهٔ (Pattern Name) باز می شود. نامی جديد برای تصوير 
خود در نوار پنجره بنويسيد و دکمٔه (ok) را فشار دهيد. اکنون از فهرست (File) يک صفحٔه جديد به 
اندازهٔ (A4) باز کنيد دوباره از فهرست (Edit) بر روی گزينٔه (Fill) کليک کنيد. پس از باز شدن پنجرٔه 
(Fill) در قسمت (Custom Pattern) تصويری را که به عنوان الگوی تکرارشونده ساخته شده پيدا 

کرده و برروی آن کليک کنيد. سپس دکمٔه (ok) را فشار دهيد. اکنون تصوير ساخته شده تمام صفحه 
را پُر می کند (شکل ۳۶ــ۶).

شکل ٣٣ ــ٦ ــ بخشی از گچبری مسجدی در اروميه



٩٩

 دو
خش

ب

شکل ٣٤ ــ٦ ــ تصوير کنتراست زياد  نقش گچبری

شکل ٣٥ ــ٦ ــ تکرار تصويرکنتراست زياد  
و ايجاد يک نقشمايه

شکل ٣٦ ــ٦ ــ يک صفحۀ ايجاد شده در نرم افزار از تکرار نقشمايه



١٠٠

 دو
سی
عکا

تصاوير تهيه شده با اين روش، کاربردهای بسياری در تهئه محصوالت گرافيکی دارند (شکل های 
۳۷ــ۶ و ۳۸ــ۶).

شکل ٣٧ ــ٦ ــ نمونه ای از کاربرد اين روش برای بسته  بندی کاال

شکل ٣٨ ــ٦ ــ تصوير صفحۀ آستربدرقۀ کتاب، با به کارگيری اين روش در طراحی صفحۀ آستربدرقه



١٠١

 دو
خش

ب

پوستری کردن عکس۱
عکس  کردن  پوستری  تکنيک  گرافيک،  در  ليت  فيلم های  کاربردی  تکنيک های  از  يکی 

است.
در اين تکنيک، عکس به تصويری با چند رنگمائه گوناگون که به طور مشخص و پياپی از هم جدا 
شده اند تبديل می شود. اين جدايی رنگمايه ها، جلوه ای ويژه در تصوير به وجود می آورد و گيرايی ويژه ای 
به بيان گرافيکی عکس می بخشد. تکنيک پوستری کردن عکس، يکی از روش های پيچيده در کار با 
فيلم های ليت به شمار می رفت و عکس، پس از مراحل چندگانٔه نوردهی بر روی فيلم ليت و تهئه تصاوير 
مثبت و منفی و به دست آوردن چندين تصوير با غلظت های گوناگون بر روی فيلم ليت، سرانجام با دقت 
بسيار زياد، پس از مراحل چندگانه از طريق دستگاه آگرانديسور به کاغذ عکاسی نوردهی می شد. اين 
روش، اکنون با به کارگيری نرم افزارهای ويرايش عکس به شکل شگفت آوری ساده سازی شده است. 

روش کار به ترتيب زير است:
را  فيلتر  فهرست،  نوار  از  سپس  ۳۹ــ۶).  (شکل  کنيد  باز  نرم افزار  در  را  موردنظر  عکس 
انتخاب و در قسمت فيلترهای (Artistic) بر روی گزينٔه (Poster Edges) کليک کنيد. با باز شدن 
ضخامت لبه          اهرم  داد.  انجام  دلخواه  تکنيک را به  اين  مربوط به  تنظيم های  تنظيمات، می توان  پنجرٔه 
 (Edge Intensity) برای تنظيم ضخامت مرز نواحی جدا شده، اهرم شدت لبه (Edge Thickness)
 (Posterization) برای تنظيم شدت تيرگی خطوط تيره در بخش های جدا شده و اهرم پوستری کردن

برای جداسازی رنگمايه های عکس و تنظيم شدت رنگمايه ها به کار می رود.
پس از انجام تنظيم ها بر روی عکس، با فشردن دکمٔه (ok)، تمامی تنظيم ها بر روی عکس اصلی 

اجرا می شود (شکل ۴۰ــ۶).
تصاوير رنگی را نيز می توان به روش ياد شده به کمک نرم افزار به تصاوير پوستری رنگی تبديل 

کرد (شکل های ۴۱ــ۶ و ۴۲ــ۶).

١- Posterization 



١٠٢

 دو
سی
عکا

شکل ٣٩ ــ٦ ــ عکس  معمولی با رنگمايه های مناسب

شکل ٤٠ ــ٦ ــ عکس پوستری شده با نرم افزار



١٠٣

 دو
خش

ب

شکل ٤١ ــ٦ ــ عکس معمولی رنگی

شکل ٤٢ ــ٦ ــ عکس پوستری شده با نرم افزار

بافت و دانه دار کردن تصوير
از ديگر روش هايی که در تغيير شکل تصاوير، برای توليد محصوالت گرافيکی نقش زيادی دارند، 
برای  عکس ها  شدن  ترام دار  ۴۳ــ۶)  است. (شکل  عکس  کردن  دانه دار  و  گوناگون  بافت های  ايجاد 
چاپ در کتاب ها و مطبوعات، اگرچه يک ضرورت فنی به شمار می آمد، اما با استفاده های خالقانه ای 
که طراحان گرافيک از اين پديده کردند، اندک اندک جزيی از روش هايی شد که جلؤه بسيار تأثيرگذاری 
افزودن  بنابراين،  داشت.  گرافيک  محصوالت  ديگر  و  تصويرسازی  صفحه آرايی،  پوستر،  توليد  در 



١٠٤

 دو
سی
عکا

اصلی  زمينه  دو  در  تصوير  به  دانه  و  بافت 
کاربرد دارد: 

۱ ــ صنعت چاپ
۲ ــ ايجاد جلوه های ويژٔه تصويری

ايجاد  با  آشنايی  کتاب،  اين  در 
افزودن  با  که  تصويری  ويژه  جلوه های 
بافت و همچنين دانه دار کردن تصوير پديد 
دارد.  قرار  اهميت  اول  درجٔه  در  می آيند 

(شکل ۴۴ــ ۶) 

شکل ٤٣ ــ٦ 

شکل ٤٤ ــ٦ ــ تصوير روی جلد نشريۀ رودکی، با به کارگيری تکنيک ترام دار کردن تصوير ــ اثر مرتضی مميز



١٠٥

 دو
خش

ب

و  خاکستری  دانه های  جزئيات  تبديل  و  تصوير  کردن  ساده  برای  ليتوگرافی  و  چاپ  صنعت  در 
رنگ های به  هم پيوسته تصوير به لکه هايی که به صورت شطرنجی و منظم به نظر می رسند، از روش دانه دار 

و بافت دار کردن تصوير استفاده می شود (شکل ۴۵ــ  ۶).

شکل ٤٥ ــ٦ ــ استفاده از ترام در صنعت چاپ، بازسازی جزئيات تصوير با پراکندگی دانه های ترام 
را بر روی سطح مختلف امکان پذير می سازد.



١٠٦

 دو
سی
عکا

اين دانه ها اصطالحاً، ترام ناميده می شوند. ترام ها به شکل های مختلفی از جمله دانه های مربع، 
شطرنجی، خطی، دوار، دانه  دانه های نامنظم شبيه به دانه های فيلم و غيره ديده می شوند. 

با افزودن ترام درصنعت چاپ، دامنه های خاکستری تصوير به نقاط سفيد و سياه تبديل می شود. 
در قسمت های روشن تصوير نقاط تيره بسيار کوچک و کمی وجود دارد، بنابراين آن قسمت ها سفيد 
ديده می شوند. در مناطقی که تراکم نقاط مشکی ترام بيشتر و اندازه آنها بزرگتر می شود، ذهن از تداخل 
سطوح سفيد و نقاط مشکی، رنگ خاکستری را تصور می کند و هرچه بر تراکم و اندازه دانه های مشکی 
افزوده شود، آن فضاها تيره تر به نظر می رسند، بدين ترتيب در يک فاصلٔه مناسب، چشم تغيير اندازه ها 

و تراکم ترام ها را به صورت خاکستری های متنوع می بيند.
اين مسأله امکان چاپ تصاوير مختلف را بر روی سطوح مختلف کاغذی و غير کاغذی فراهم 
آورده است. اکنون با پيشرفت روش ها و فناوری های مربوط به صنعت چاپ، فرايند تهئه تصاوير ترام دار 
دچار دگرگونی های بنيادين شده و در موارد بسياری نيز برخی از امور پيش از چاپ و ليتوگرافی در 

چايخانه ها حذف شده است.

ترام دار کردن عکس در نرم افزار
نرم افزارهای ويرايش تصوير، حالت های گوناگونی از ترام دار بر روی تصوير اجرا می کنند. فرايند 
کار به اين روش، بسيار ساده شده و مراحل چندگانٔه تهئه تصاوير ترام دار به شيؤه پيشين از بين رفته 
است. برای اجرای ترام بر روی عکس، نخست بايد عکس موردنظر را در نرم افزار باز کنيد. سپس در نوار 

فهرست (Image) را باز کرده و در گزينٔه حالت (Mode)، عکس را به حالت (Gray scale) درآوريد.
گزينٔه  روی  بر   (Sketch) فيلتر  در  و  کنيد  باز  را   (Filter) فهرست،  نوار  در  کار،  اين  از  پس 

(Halftone Pattern) کليک کنيد. پنجرٔه مربوط به تنظيمات اين گزينه باز می شود. 
اين گزينه، عکس ها را به صورت های گوناگونی به تصاوير ترام دار درمی آورد.

به کمک اهرم اندازه (Size)، می توانيد اندازٔه ترام ها و به وسيلٔه اهرم کنتراست، ميزان کنتراست 
تصوير را تغيير دهيد. در قسمت (Pattern Type) نيز می توان شکل ترام ها را در سه گونٔه دايره ای، 
نقطه ای (شکل های ۴۶ــ۶ و ۴۷ــ۶) و خطی (شکل ۴۸ــ۶) مشخص کرد. پس از انجام اين تنظيم ها، 
با فشردن دکمٔه (ok)، عکس به صورت ترام شده در خواهد آمد. توجه داشته باشيد که با افزايش ميزان 

کنتراست در تنظيم اهرم مربوطه عکس می تواند به صورت کنتراست زياد و ترام دار نيز تبديل شود 



١٠٧

 دو
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ب

٤٦ ــ٦ ــ ايجاد ترام دايره ای بر روی تصوير در نرم افزار

شکل ٤٧ ــ٦ 

شکل ٤٨ ــ٦ ــ ايجاد ترام خطی بر روی تصوير در نرم افزار



١٠٨

 دو
سی
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دانه دار کردن تصوير برای ايجاد جلوه های ويژه
فيلم ها،  زياد  حساسيت  کارگيری  به  با  نهايی،  تصوير  کردن  دانه دار  فيلم،  با  عکاسی  روش  در 
افزايش بيش از حّد دمای محلول ظهور، قدرت محلول های ظهور و نوردهی بيش از حّد معمول به 
فيلم در هنگام عکس برداری انجام می شد. پيدايی فناوری ديجيتال و کارهايی که پس از عکس برداری 
برروی اين عکس ها با نرم افزارهای ويرايش تصوير انجام می شود، سبب شده است تا روش های پيشين، 
اندک اندک جای خود را به فناوری های جديد بدهند. برای دانه دار کردن عکس در نرم افزار ويرايش 
تصوير، ابتدا بايد عکس را در نرم افزار باز کنيد. سپس از نوار فهرست، فيلتر (Filter) را باز کرده و 
در گزينٔه (Texture) بر روی (Grain) کليک کنيد. پس از باز شدن پنجرٔه مربوطه، با دو اهرم شدت 
(Intensity) می توان ميزان تراکم دانه ها و با اهرم کنتراست، ميزان تيرگی و روشنايی تصوير را تا حد 
تبديل عکس به يک تصوير پرکنتراست تنظيم کرد.در پنجرهٔ (Grain Type) نيز می توان جلوه های متنوعی 
از دانه ها را بر روی تصوير ايجاد کرد. پس از پايان تنظيم ها برای ايجاد اين حالت بر روی تصوير، کليد 

(ok) را فشار دهيد(شکل های ۴۹ــ  ۶ و ۵۰   ــ  ۶).

شکل ٤٩ ــ٦ تصوير معمولی

شکل ٥٠ ــ٦ ــ دانه دار کردن تصوير برای ايجاد جلوه ای متفاوت، در 
نرم افزار



١٠٩

 دو
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مشّبک ۱ کردن عکس
يکی ديگر از روش های ايجاد دانه بر سطح تصوير، روش مشبک کردن عکس  است. اين روش 
که پيشتر با به هم ريختن و تََرک برداشتن ژالتين فيلم بر اثر تغيير ناگهانی دما در مراحل ظهور يا پس از 

ظهور فيلم انجام می شد، اکنون در نرم افزارهای ويرايش عکس به سادگی قابل انجام است.
برای مشبک کردن عکس در نرم افزار، نخست عکس را در نرم افزار باز کرده و از نوار فهرست، 
فيلتر (Filter) را باز کنيد. سپس در گزينٔه (Sketch) بر روی شبکه بندی (Reticulation) کليک کنيد. با 
 (Foreground Level) تنظيم پيش زمينه ،(Density) باز شدن پنجرهٔ مربوطه می توان با سه اهرم به نام های تراکم
و تنظيم پس زمينه (Background Level) تنظيم های مربوط به مشبک سازی را از نظر رنگمايه ها، اندازهٔ دانه ها 
و حالت های پس زمينه و پيش زمينه تصوير را انجام داد. پس از انجام تنظيم ها برای ايجاد اين حالت بر 

روی عکس اصلی کليد (ok) را فشار دهيد (شکل های ۵۱ ــ  ۶ و ۵۲   ــ۶).

١- Reticulation 

شکل ٥١ ــ٦ ــ دانه دار کردن تصوير برای ايجاد جلوه ای متفاوت، 
در نرم افزار

شکل ٥٢ ــ٦ ــ بخشی از تصوير مشبک شده در نرم افزار
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برای بهتر ديده شدن اثر مشبک سازی برروی عکس، بهتر است تا بخشی از عکس انتخاب شود. 
در اين صورت، بافت مشبک شدٔه تصوير، نمايان تر خواهد شد. موضوع های ساده و دارای سطوح 

برای انجام اين روش مناسب ترند.

بافت دار کردن تصاوير
در نرم افزارهای ويرايش عکس، تنوع پُرشماری از انواع بافت ها را می توانيد تجربه کنيد، برخی 
از اين بافت ها به عنوان نمونه در نرم افزار قرار داده شده است و برخی را نيز می توان با به کارگيری تصوير 
بافت های گوناگون با عکس ترکيب کرد. برای افزودن بافت بر روی عکس در نرم افزار، نخست عکس 
را باز کنيد. سپس در نوار فهرست از گزينٔه بافت (Texture)، بر روی (Texturizer) کليک کنيد. 
پنجرٔه تنظيمات باز می شود. در پنجرٔه بافت (Texture) می توان از چند بافت که به صورت پيش فرض 
قرار داده شده است يکی را برگزيده و در پنجرٔه تنظيم نور (Light) جهت تابش نور پيش فرض به بافت 
را تعيين کنيد. با اهرم (Scaling) اندازٔه ريزی و درشتی بافت و با اهرم (Relief) ميزان شدت و ضعف 
نمايش بافت را تنظيم کنيد. با عالمت زدن در مربع (Invert) نيز بافت به صورت برجسته يا فرو رفته 
نمايان می شود. پس از اين تنظيم ها با فشار دادن دکمٔه (ok)، تنظيم ها بر روی عکس انجام خواهد شد 

(شکل های ۵۳ ــ  ۶ ، ۵۴  ــ  ۶ و ۵۵  ــ۶).

بر شکل ٥٣ ــ٦ ــ تصوير معمولی نرم افزار  کمک  به  بافت  تصوير،  اين  در  ٥٤ ــ٦ ــ  شکل 
روی تصوير ايجاد شده است.
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برای ايجاد بافت بر روی تصاوير در نرم افزار، روش های ديگری نيز به کار گرفته می شود، به 
کمک فيلترهای ايجاد جلوه های ويژه می توان انواع جلوه های بصری مشابه بافت های گوناگون را برروی 

تصاوير ايجاد کرد (شکل های ۵۶ ــ  ۶ و ۵۷  ــ  ۶).
در بافت دارکردن تصاوير، نکتٔه مهم، هماهنگی بافت ايجاد شده با موضوع درون تصوير است. 
بايد توجه داشت که هر بافت برای موضوعی خاص جالب خواهد شد و به کارگيری بافت های گوناگون 

برای يک موضوع مناسب نيست.

شکل ٥٥ ــ٦ ــ ايجاد بافت بر روی تصاوير، حالتی نقاشی گون به تصاوير می دهد.
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شکل ٥٦ ــ٦ ــ تصوير معمولی

شکل ٥٧ ــ٦ ــ بافت اين تصوير با استفاده 
از فيلتر جلوۀ شيشۀ مشّجر (Glass) درگزينۀ 

(Distort) ايجاد شده است. 
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فتومونتاژ ۱
عکس  چند  کردن  ترکيب  از  که  درعکاسی،  تأثيرگذار  و  بسيارجالب  روش های  از  ديگر  يکی 
ايجاد می شود، «فتومونتاژ» نام دارد. فتومونتاژ کاربردهای بسياری در زمينٔه عکاسی تبليغاتی و بيان 
مفاهيم ذهنی در عکاسی دارد. اين روش در سال های ميانی پيدايی عکاسی و در اواخر قرن نوزدهم 
ميالدی برای برطرف کردن اشکاالت فنی مربوط به نبود توازن نوری ميان محيط  های کم نور و بدنور 
به کار گرفته شد. سپس در فاصلٔه جنگ های جهانی اول و دوم در قرن بيستم کاربردهای بسياری در 
زمينٔه تبليغات سياسی و توليد آثار ضدجنگ پيدا کرد (شکل های ۵۸ ــ۶ و۵۹ ــ۶).در سال های ميانی 
و پايانی قرن بيستم، برخی از هنرمندان عکاس، اين شيوه را برای بيان مفاهيم شاعرانه و فراواقع گرا،۲ 

در شکل های گوناگونی به کار بردند.

١- Photomontage 
٢- Surrealism 
٣- John Heartfield

ـ «درنکوهش جنگ» فتومونتاژ،  برای روی جلد نشريۀ شکل ٥٨ ــ٦ ــ «در نکوهش جنگ» فتومونتاژ، اثر جان هرتفليد٣ شکل ٥٩ ــ٦ ـ
A-I-Z اثر جان هرتفليد
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تصويرهای به دست آمده از اين روش معموالً نمايش دهنده فضاهای نا مأنوس، غير طبيعی، توهمی،  
تخيلی و طنز است. اجرای چنين روشی ساده است اما به دقت و حوصله کافی نياز دارد. طبيعی است 
که در تلفيق تصويرها، ايده، طرح و فکر اصلی خمير مايه کار را تشکيل می دهد، به   عبارتی ديگر اين نکته 
اساس استفاده از تمامی تکنيک های عکاسی است. در واقع ايده اصلی ارزش واقعی عکس را تعيين 

می کند و می تواند نشان دهنده ذهن خالق و تجسم قوی عکاس باشد (شکل های ۶۰ ــ۶ و۶۱ ــ۶).

برای اجرای اين روش، نخست بايد فکر و ايدٔه تصويری و مفهومی آن را در ذهن پرورش داد. 
سپس بايد تصويرهای مناسب و مرتبط را انتخاب کرد.(شکل ۶۲  ــ۶)

تکنيک  با  انتشاراتی،  مؤسسۀ  يک  برای  پوستر  ٦٠ ــ٦ ــ  شکل 
فتومونتاژ، اثر گونترَرمبو١ 

تکنيک  با  انتشاراتی،  مؤسسۀ  يک  برای  ٦١ ــ٦ ــ پوستر  شکل 
فتومونتاژ، اثر گونترَرمبو

١- Gonter Rambow
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برای اجرای اين روش، بهتر است تصاويری را که از نظر اندازه و کيفيت در حد يکسانی باشند، 
 (File) ،انتخاب کنيد. پس از آن، تصوير را در نرم افزار باز کرده و سپس از نوار فهرست در گزينٔه پوشه
صفحٔه جديدی بزرگتر از اندازٔه تصاوير انتخاب شده ايجاد کنيد. تصويرهای باز شده را در صفحٔه جديد 

کپی کنيد، در پنجرٔه اليه ها، حالت Multiply را برای تصاوير انتخاب کنيد. 
ترتيب قرارگيری تصاوير را در صفحٔه اصلی تعيين کنيد و بخش های اضافی تصاوير را به وسيلٔه 
ابزار پاک کن (Eraser) پاک يا محو کنيد. در مرحلٔه پايانی از نوار فهرست بر   روی اليه ها کليک کرده 
و گزينٔه (Flatten Image) را انتخاب کنيد. با اين کار، اليه ها ثابت شده و امکان تغيير   و جابه جايی آنها 

از بين می رود. (شکل ۶۳ ــ۶). 

شکل ٦٢ ــ٦ ــ فتومونتاژ، ترکيبی فرا واقعگرايانه

شکل ٦٣ ــ٦
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با اين تکنيک می توان دنيای خيال انگيز و گسترده ای از تصاوير ترکيبی را ايجاد کرد و فضاهای 
تصويری را که در جهان واقعيت امکان بروز آنها وجود ندارد در فضای مجازی پديد آورد (شکل های 

ـ ۶).  ـ ۶ و ۶۵ـ ۶۴ـ

شکل ٦٤ ــ٦ ــ پوستر برای نمايشگاه هنر گرافيک آسيا، با 
به کارگيری تکنيک فتومونتاژ، اثر مرتضی مميز

شکل ٦٥ ــ٦ ــ فتومونتاژ، ترکيبی خالق از تصوير قاره های جهان 
با حباب هوا در يک فنجان قهوه

با افزودن تعداد بيشتر تصويرها دريک اثر فتومونتاژ، گاه مفاهيم گسترده و عميقی پديد می آيد که 
درهيچ روشی به جز فتومونتاژ، امکان پديد آمدن آن نيست.
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تبديل عکس به طراحی
يکی از روش هايی که در آثارگرافيک کاربرد دارد، تبديل عکس به طرحی خطی، همانند طراحی 
است. دراين روش، سطوح رنگی و بسياری از جزئيات تصويرحذف شده و طرحی خطی از تصوير اصلی 

برجای می ماند که جلؤه خاصی برای انجام آثار گرافيک به دست می دهد.
وجود  عکس  ويرايش  نرم افزارهای  در  طراحی  به  عکس  يک  تبديل  برای  گوناگونی  روش های 

دارد:
 (Graphic Pen) بر روی (Sketch) ۱ــ از نوار فهرست بر روی فيلتر کليک کرده و در گزينٔه

کليک کنيد.
پنجرٔه تنظيمات باز می شود. شکل کلی عکس در اين فيلتر، همانند طراحی هاشوری با راپيد يا 

قلم فلزی تا طراحی چون نقاط ترام مانند قابل تغيير است.
 (Light/dask Balance)   می توان دامنٔه اين تغييرات را تعيين کرد و با اهرم (Stroke Length) با اهرم های
می توانيد ميزان روشنايی و تيرگی تصوير نهايی را تعيين کنيد. در پنجرٔه (Stork Direction) نيز می توانيد 
شکل هاشورها را در ۴ جهت تعيين کنيد.با فشار دادن دکمٔه (ok)، تنظيم ها بر روی عکس انجام می شود 

(شکل های ۶۶   ــ۶ و۷ ۶ ــ۶).

شکل ٦٧ ــ٦ ــ حذف جزييات در نرم افزار و باقی ماندن خطوط قوی شکل ٦٦ ــ٦ ــ تصوير معمولی
تصوير، سبب شده تا اين عکس همانند طراحی شود.
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روی  بر   (Stylize) گزينٔه  در  و  کنيد  کليک  فيلتر  روی  بر  فهرست  نوار  از  دوم،  روش  در  ۲ــ 
(Glowing Edge) کليک کنيد. پنجرٔه تنظيمات باز می شود. با اهرم (Edge width) ضخامت خطوط 
را تعيين کنيد و با اهرم (Edge Brightness) نيز ميزان روشنايی و تيرگی خطوط و تمام سطح طراحی 
را تعيين کنيد. با اهرم (Smoothness) نيز می توان جزئيات سطح تصوير را افزايش يا کاهش داد. پس 
از انجام تنظيم ها کليد (ok) را فشار دهيد. تنظيم ها بر روی تصويرانجام شده و تصويری نگاتيو به دست 

می آيد با کليدهای (ctrl+I) تصوير را به حالت پوزتيو برگردانيد.
پس از پايان اين بخش و برای اين که برخی جزئيات و بافت روی تصوير حذف شود، می توانيد از 
نوار فهرست، گزينٔه (Image) را باز کنيد و برخی تغييرات را در تيرگی و روشنی کلی تصوير در گزينٔه 

(Adjustments) انجام دهيد (شکل ۸  ۶ ــ۶).

۳ــ در روش سوم نيز برای تبديل عکس به طراحی در نرم افزار، پيش فرضی هايی تعيين شده و بدون 
هيچ گونه تنظيمی توسط شما و فقط با انتخاب گزينٔه (Find Edge) از فيلتر (Stylize) تصوير به گونه ای 

طراحی تبديل می شود(شکل ۶۹  ــ۶).

شکل ٦٩ ــ٦شکل ٦٨ ــ٦
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تبديل بخشی از عکس به طراحی
در اين روش، بخشی از عکس به طراحی تبديل می شود و بقئه تصوير تغيير نمی کند. برای انجام 
اين روش، پس از باز کردن عکس در نرم افزار، بخشی را که قرار است به طراحی تبديل شود با ابزار 
گزينٔه   (Pixelate) فيلتر فيلترها را باز کرده و از  فهرست  کنيد. سپس از نوار  انتخاب   (Lasso) کمند
(Mezzotint) يا يکی ديگر از گزينه ها را به دلخواه انتخاب کنيد. در اين روش می توانيد ديگر جلوه های 
تصويری در فيلترهای گوناگون نرم افزار را نيز به کار بگيريد. دامنٔه گسترده ای از جلوه های تصويری در 

اين فيلترها می تواند حالت های گوناگونی در عکس شما ايجاد کند (شکل های ۷۰ــ۶ و ۷۱ــ۶).

کمک  به  طراحی  به  عکس  از  بخشی  تبديل  ٧٠ ــ٦ ــ  شکل 
نرم افزار

همانند  عکس  از  توجهی  قابل  بخش  تصوير  اين  در  ٧١ ــ٦ ــ  شکل 
طراحی شده است.
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تصاوير نيمه پيدا
دارند  قرار  عکس  يک  در  که  موضوع هايی  از  موضوع  يک  روی  بر  تأکيد  برای  اوقات،  برخی 
الزم است تا تصوير آن آشکارتر به نظر برسد، برای اين  کار می توان تصاوير ديگر را که مورد نظر نيستند 
موردنظر  که  موضوعی  کار  اين  با  داد.  نمايش  پيدا  نيمه  صورتی  به  يا  و  اصلی  موضوع  از  کمرنگ تر 
است به صورت آشکارتر جلوه خواهد کرد و تصاوير ديگر نيز به صورتی نيمه پيدا در پس زمينٔه تصوير با 
رنگ مايه هايی ضعيف نمايان خواهند بود. اين روش نيز در توليد محصوالت گوناگون گرافيک تبليغاتی 

کاربرد بسيار دارد.
برای انجام اين روش، پس از باز کردن عکس در نرم افزار، بخشی از عکس که قرار است به صورت 
نيمه پيدا نمايان شود را با ابزار کمند (Lasso) انتخاب کند. سپس از نوار فهرست (Image) را باز کرده 

 ،(Adjustments) گزينٔه  از  و 
ابزار (Levels) را انتخاب کنيد. 
در قسمت (Output Levels) با 
سمت  در  تيره  رنگ  به  که  اهرمی 
چپ قرار دارد، می توان رنگمائه 
قسمت هايی را که از پيش انتخاب 
به طوری که  داده  کاهش  کرده ايد 
به حد دلخواه برسد. در پايان نيز 
دکمه (ok) را برای انجام تغييرات 
دهيد.  فشار  نهايی  عکس  در 

(تصوير ۷۲ــ۶)

شکل ٧٢ ــ٦
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۱ــ اسکنوگرافی را با مثال شرح دهيد.

۲ــ دو فتوگرام ديجيتال تهيه کنيد.

۳ــ با استفاده از نرم افزار جلوه حرکت قلم مو را برای يک عکس انجام دهيد.

۴ــ دو عکس پرسنلی و دو عکس با دو موضوع متفاوت انتخاب کنيد و با استفاده از نرم افزار 

از هريک از آنها با عکس دور سفيد دورسياه، تهيه کنيد.

۵ ــ با کمک نرم افزار از عکس های معمولی، تصاوير کنتراست زياد به دست آوريد.

۶ــ يک عکس را انتخاب کرده، بخشی از آن را تبديل به نقشمايه کنيد.

۷ــ با تکرار نقشمايه تمرين ۶، يک اثر گرافيکی (کاغذ بسته بندی، آستربدرقه و...) طراحی 

کنيد.

۸ ــ با شيوه پوستری کردن (پوستريزيشن) از عکس پوستر تهيه کنيد.

۹ــ يکی از عکس های خود را با شيوۀ ايجاد بافت تغيير دهيد.

۱۰ــ يکی از عکس های خودرا تبديل به عکس ترام دار کنيد.

۱۱ــ عکس ها را تبديل به طراحی کنيد.

۱۲ــ تصويرهای به دست آمده از تمرين ۱۱ و ۱۲ را باهم ترکيب کرده و يک اثر فتومونتاژ 

ايجاد کنيد.

۱۳ــ از تصويرهای معمولی، تصاوير نيمه محو تهيه کند.

کليه تمرينات را با عکس هايی که خودتان تهيه کرده ايد انجام دهيد.

ارزشيابی نظری
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نام عکاسشماره عکس
١Henry Peach Robinsonــ١
٢Herbert bayerــ١

٤Jerry Uelsmannــ١ــ الف
٤Jerry Uelsmannــ١ــ ب
٥Mario Ggiacomelli ــ١
٦Lennart Olson ــ١

مريم اسالم دوست٧ــ١ــ الف
حميدرضا نورايی١١ــ٣
سميرا بهرامی نژاد١٤ــ٣
سارا شميرانی١٥ــ٣
١٧Michael Langfordــ٣
مينا مسيبی١٩ــ٣
١Michael Freemanــ٤
نشريه اليف ١Margaret Bourke-Whiteــ٢
ترکان زمانی٥ ــ٤
ـ ٥ ارغوان عبدالمحمد٤ـ
زهرا مقيمی٥ ــ٥
ـ ٥ مينا مسيبی٦ ـ
ـ ٥ مهديه روستايی٩ـ
مرضيه سيدعلی١٠ــ٥
ـ ٥ ١٣Ben Heavenـ
ـ ٥ امير اخوت١٤ـ

ـ ٥ زهره مرادی١٥ـ
ـ ٥ محيا پورپاک١٦ـ
ـ ٥ مازيار عبدالّله پور١٧ـ
ـ  ٥ ١٨Geo Tothـ
ـ ٥ طاهره ُمسلمی١٩ـ
ـ ٥ محمد خادميان٢٠ـ
ـ  ٥ مائده ُخرم فر٢١ـ
ـ ٥ حسينعلی عابد دوست٢٢ـ
ـ ٥ بنفشه عبيری٢٣ـ
ـ ٥ مليحه آَين٢٦ـ
ـ ٥ مهديه روستايی٢٧ـ
ـ ٥ مازيار عبداللّٰه پور٢٨ـ
ـ ٥ ٢٩George Steinmetzـ
ـ ٥ ٣٠Brandon Scott Elrodـ
ـ ٥ ٣٥Wawan Setiawanـ
نعميه ظفرديزجی١ــ٦
زهرا مقيمی١١ــ٦
عبدالّله ولی پور٤٣ــ٦
زهرا مقيمی٤٦ــ٦
مازيار عبدالّله پور٤٧ــ٦
سارا اقدمی٦٢ ــ٦
مائده ُخرم فر٦ ــ٦٣

نمايۀ پديدآورندگان عکس ها
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محمدرضا طهماسب پور١٣ــ٣
«                   «٢١ــ٣
«                   «٢٢ــ٣
«                   «٢٣ــ٣
«                   «٨ ــ٤
«                   «٩ــ٤
ـ ٥ «                   «١ـ
ـ ٥ «                   «٧ـ
ـ ٥ «                   «٨ ـ
ـ ٥ «                   «١١ـ
ـ ٥ «                   «١٢ـ
ـ ٥ «                   «٣٢ـ
ـ ٥ «                   «٣٣ـ
ـ ٥ «                   «٣٤ـ
ـ ٦ «                   «٩ـ
ـ ٦ «                   «١٠ـ
ـ ٦ «                   «١٢ـ
ـ ٦ «                   «١٣ـ
«                   «١٦ــ٦
«                   «١٧ــ٦
«                   «١٨ــ٦

محمدرضا طهماسب پور٢١ــ٦
«                   «٢٢ــ٦
«                   «٢٤ــ٦
«                   «٢٥ــ٦
«                   «٢٧ــ٦
«                   «٢٩ــ٦
«                   «٣٠ــ٦
«                   «٣١ــ٦
«                   «٣٢ــ٦
«                   «٣٣ــ٦
«                   «٣٩ــ٦
«                   «٤١ــ٦
«                   «٤٥ــ٦
«                   «٤٨ــ٦
«                   «٥٣ ــ٦
«                   «٥٥ ــ٦
«                   «٥٦ ــ٦
«                   «٧٠ــ٦
«                   «٧١ــ٦
«                   «٧٢ــ٦
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۱ــ ُاخوت، امير، اسفند ۱۳۶۶، نقاشی با نور، نشرئه عکس، شمارٔه اول، سال دوم.
۲  ــ خورشيدپور،علی، ۱۳۸۶،طراحان گرافيک معاصر ايران ( ۱۱)، چاپ اول، تهران، انتشارات 

يساولی.
۳ــ عباسی، اسماعيل، ۱۳۷۵، فرهنگ عکاسی، چاپ اول، تهران، انتشارات سروش.

اول،  چاپ  سيار،  پيروز  رنگی،  و  سفيد  و  سياه  عکاسی  در  صافی ها   ،۱۳۶۴ ژان،  ۴   ــ المور، 
تهران، انتشارات سروش.

نشر  تهران،  اول،  چاپ   ،(۱۳۳۶ (۱۳۸۰ــ  جلد  روی  طراحی  ــ    ۱۳۸۰ مرتضی،  مميز،  ــ   ۵
ماه ريز. 

۶ــ مميز، مرتضی، ۱۳۸۴؛ طراحی، گرافيک، عکاسی، نقاشی (۱۳۸۴ــ۱۳۳۶)، چاپ اول، 
تهران، مؤسسٔه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر.

سال   ،۷۷ شمارٔه  عکاسی،  دوربين  دوربين، نشرئه  بدون  عکاسی  ۱۳۸۷،فتوگرام،  ۱۵بهمن  ۷ــ 
هفتم.

فهرست منابعفهرست منابع
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۸- Ades, Dawn, ۱۹۸۶, Photomontage, Firstedition, London, Thames & Hodson Ltd.

۹- Davis,Douglas, ۱۹۸۷, Photography As Fine Art, Second edition, London, Thames 

& Hodson Ltd.

۱۰- Langford. Michael,۱۹۸۹, Advanced photography,Fifth edition, London, Focal press.

۱۱- Langford, Michael, ۱۹۹۰, Basicphotography, Fifthe dition, London, Fo cal Press. 

  PHOTOGRAPHIC SPECIAL EFFECTS

 Allan Horvath 

 HP. Books. U.S.A

  DARK ROOM ART

 Jerry Burchfield

 AMPHOTO NEW YORK

  HIGH CONTRAST

 J. Seeley

 CURTIN & LONDON, INC

  DARK ROOM HAND BOOK

 Michael Langford/ Alfred A. Knopf

 NEW YORK

  HOW TO CREATE PHOTOGRAPHIC SPECIAL

 EFFECT. 

 Allan - Hervoth

 HP. Books

  PHOTOGRAPHICS

 Robert d. Routh

 PETERSEN. Canada
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ــ تاسک، پطر / عکاسی در قرن بيستم/ ترجمه: محمد ستاری/ نشرنيما، مشهد ١٣٦٨
ــ هوليس، ريچارد/ تاريخچه ای از طراحی گرافيک/ ترجمه : سيما مشتاقی/ سازمان

چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی/ تهران ١٣٨١
قادری/  محسن/  ملک  ترجمه:  گرافيک/  طراحی  سی قرن  جيمز/  کرايگ،  بروس،  برتون،  ــ 

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی/ تهران ١٣٨٢
ــ لينثن، نوربرت/ هنرمدرن/ ترجمه: علی رامين/ نشرنی/چ دوم/ تهران ١٣٨٣


