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علیرضا واعظ

آرایش درجات عکس هنگام استفاده از ...

تاریخ دریافت مقاله95/5/2 :
تاریخ پذیرش نهایی95/ 6 /20 :

آرایش درجات عکس هنگام استفاده از کاغذ کنتراست متغیر
2
و کاربست نظام ناحیهای
عکس سیاه و سفید بدون رسانه رنگ ،توانسته است در قلمداد شدن عکاسی به عنوان یک هنر ،نقش بسزایی
ایفا نماید .بدین خاطر ،ساختار این دسته از عکسها ،یعنی درجات(تنالیتهها) ،از طرف زیباشناسان و عکاسان،
مورد توجه ویژه قرار گرفته و این امر سبب رشد و بالندگی هنر عکاسی تا به امروز گشته است .درجات عکس
سیاه و سفید و تفکیک آنها ،برای قوه بینایی ما حائز اهمیت است .از آنجا که هنگام آفرینش این عکسها،
برخی از روشها میتوانند عکاس را در مدیریت آرایش و ترکیببندی درجات دچار چالش سازند ،لذا پرداختن
به آن در این مقاله امری ضروری به نظر میآید.
بنابر اصل فوق ،نگارنده در پژوهش حاضر ،با انجام آزمایش و در راستای هدف تحقیق ،در تالش است
ِ
روش
تا به روش تطبیقی -تحلیلی و با رویکرد کیفی و مطالعه در حوزه نظری عکاسی ،تمایز و تشابه دو
مورد مطالعه در فرایند آفرینش عکس ،یعنی  -1استفاده از کاغذ کنتراست متغیر به جای کاغذ تک شمارهای
و  -2کاربست نظام ناحیهای با استفاده از کاغذ تک شمارهای  ،را از حیث آرایش درجات و تأثیر بر کیفیت
عکس ،مورد ارزیابی قرار دهد .از این رو ،پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش که آیا اختالفی بین آرایش
ِ
درجات تصویر در دو روش به کار گرفته شده وجود دارد ،و چرا کاربر از بین این دو ،باید روش پر مشقت
نظام ناحیهای را برگزیند ،به این نتیجه رسید که با امکان کنترل و جایگزینی دقیق و هوشمندانه درجات و
تفکیک آنها در تمام بخشهای تصویر هنگام کاربست علم و فن نظام ناحیهای ،این روش ،ضامن ارتقاء کیفیت
و وضوح عکس(به عنوان مهمترین ویژگی) ،در راستای اهداف زیباشناسانه بوده ،و کاغذ کنتراست متغیر
نمیتواند از این حیث جایگزین مناسبی برای آن باشد.
کليدواژهها :عکاسی سیاه و سفید ،درجات ،نظام ناحیهای ،کاغذ کنتراست متغیر ،زیباییشناسی
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 .2این مقاله برگرفته از طرح پژوهشــی علیرضا واعظ با عنوان “ نظام ناحیهای در عکاســی ســیاه و ســفید ،رنگی و
دیجیتال” در دانشگاه هنر اصفهان است.
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مقدمه

بیش از یک قرن انسان درگیر این مسئله بود که چگونه با عکس سیاه و سفید دنیای خود را به تصویر
کشیده و حوادث را به شکل واقعی ثبت نماید« .در اوایل قرن بیستم“،عکاسی صریح[ ”]1به واسطه
کار“ادوارد وستون[“،”]2پل استرند[”]3و“آلبرت رنجر پاتچ[ ”]4متداول شد .آنها از حداکثر کیفیت
عکس سیاه و سفید که مورد نکوهش گذشتگان بود برای نمایش واقعگرایی استفاده کردند :وضوح
ِ
درجات[ ”]5غنی و عکسبرداری از سوژهها با استفاده از نور طبیعی .در این
بسیار خوب“ ،مقیاس
میان بکارگیری فنون و روشها بســیار مهم و کاربردی بودند .عکاسی دارای “زیبایی شناسی” 6
خاص خود و کام ً
ال مجزا از نقاشی و دیگر هنرهای زیبا بو د»(لنگفورد .)14 :1388 ،بر اساس فلسفه
زیباییشناسی غرب و به هدف ارزیابی امر زیبا« ،زیباییشناسی عکاسی دلمشغول عوامل صوری از
قبیل ترکیببندی ،موضوع یا سوژه ،سازماندهی عناصر تصویری درون کادر ،مسائل فنی -وضوح
تصویر ،ارزشهای نوردهی و کیفیت چاپ -بوده است(سارکوفسکی «.)29 :1382 ،اکثر عکسهایی
که قطع ًا در دسته ارزیابی زیباییشناختی قرار میگیرند ،نظیر بیشتر آثار ادوارد وستون و“ انسل
ادمز[ ،” ]7نســبت به اصالت و زیبایی چاپ توجه نشــان میدهند»(برت«.)1390،161،عکس سیاه و
ســفید ،صرف نظر از نوع ســوژه و مضمون آن ،طرحی از درجات(سفید ،سیاه و خاکستریهای
بین آنها)اســت .از دیدگاه زیباییشناختی ،این طرح را میتوان از حیث توازن و ترکیببندی مورد
ارزیابــی قرار داده و به عنوان آمیزه مجرد و زیبایی از ســیاه و ســفید پذیرفت»(فی نینگر:1372 ،
« .)237اهمیت این درجات برای قوه باصره ما چنان اســت که بدون توجه به رنگ ،اینگونه عکسها
را بی هیچ شرطی میپذیریم و آنها را مطابق واقعیت میبینیم .قبول این عکسها از طرف ما نشان
دهنده اهمیتی است که درجات یا تنالیتهها برای بینایی ما دارند و حساسیت فوق العادهای که چشم
ما نســبت به این پدیده از خود نشان میدهد .در واقع بینایی چیزی نیست جز تشخیص درجات از
یکدیگر»(داندیس .)81 :1383 ،این درجات ،برگردان رنگهای موجود در طبیعتاند که گاهی به شکل
درجات مشابه و یا نزدیک به هم ثبت میشوند .مثل برخی از رنگمایههای سبز و قرمز که در عکس
سیاه و سفید با درجاتی شبیه به هم نمود پیدا میکنند« .در این میان برخی از روشها ممکن است
عــکاس را در مدیریت ترکیببندی این درجات و نحوه قرار دادن درجات مشــابه در قاب تصویر،
دچار خطا سازد .در مورد خاکستریهای مشابه ،مطلوب تفکیک آنها از همدیگر است .این عمل چه
در ســرتا سر عکس و چه به شــکل منطقهای(در بخش خاصی از عکس) ،یکی از بهترین شیوههای
تبدیل رنگ سوژه به درجات سیاه و سفید در عکس است که مربوط به بخش کلیدی فرایند خالقانه
عکاس است»(.)Beardsworth, 2007: 18
در پژوهش حاضر ،نگارنده به هدف بررسی اثر کاربست دو روش در بازآفرینی درجات کامل
از سیاه تا سفید(با حفظ جزئیات) و چگونگی پراکندگی آنها در تصویر به جهت دستیابی به نتایجی
با دامنه درجات غنی و همچنین تفکیک درجات نزدیک به هم  ،بدون آســیب رســیدن به کنتراســت
و جزئیات تصویر ،که مجموع ًا آرایش درجات نامیده شــده اســت ،سعی در مقایسه این دو روش
دارد .یکی از این شــیوهها اســتفاده از کاغذ “کنتراست متغیر[ ” ]8به جای کاغذ “تک شمارهای[” ]9
اســت که کنتراســت دلخواه با انتخاب نوع کاغذ تعیین میگردد و دیگری به کارگیری روش “نظام
ناحیهای[ ”]10اســت که کنتراست دلخواه هنگام نوردهی و ظهور فیلم و چاپ عکس تنظیم میگردد.
هر کدام از این دو روش کم و بیش در کنترل درجات و کنتراســت تصویر نقش دارند .از آن جایی
که کاغذهای کنتراست متغیر فقط در زمان چاپ عکس و به سهولت در دسترس کاربر قرار میگیرد

با مطالعه و بررسی انجام شده توسط نگارنده ،مشخص گردید که تاکنون تحقیقی در زمینه موضوع
این پژوهش با رویکرد مقایسه و در راستای سؤال تحقیق صورت نگرفته است .ادمز( )2005به عنوان
مبدع و معرف فن نظام ناحیهای در بخش اول کتاب ،The Negativeبه موضوع “پیش تجسم[ ”]11به
عنوان اولین مرحله از فرایند نظام ناحیهای پرداخته و در بخش چهارم همان کتاب ،ساختار این فن،
شــامل مراحل بعد از تجســم یعنی نوردهی ،ظهور و چاپ عکس را به همراه تصاویر و منحنیهای
واکنش به نور و داروی ظهور ،شــرح داده اســت“ .جانســون[ )2007(”]12نیز در کتاب خودThe
 ،Practical Zone Systemبا الهام از ادمز و با تغییراتی در نمونههای مثالی و ترسیم منحنیها ،در
زمینه این فن ،و بطور موجز درباره ســاختمان کاغذهای عکاســی ،مطالبی آورده است“ .آلن[”]13
و “تریانتافیلیدو[ ،)2011(”]14در بخشــی از کتاب  The Manual Of Photographyنیز اشارهای به
نظام ناحیهای نمودهاند“ .لنگفورد[“ ، ”]15بیلیســی[ ”]16و همکاران( ،)1389در بخش هشــتم کتاب
عکاســی پیشرفته (ویرایش دیجیتال) ،با اشــارهای کوتاه به تقسیم نواحی و جایگزینی ناحیهها ،به
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و کارکردن با آنها بسیار سهل و آسان است ،این سؤال مطرح میگردد که چرا عکاس باید مشقت
کار کردن به شیوه نظام ناحیهای که در هر سه مرحله نوردهی ،ظهور و چاپ عکس نیازمند کنترل
دقیق و تغییر است را به جان بخرد و آیا تفاوتی بین آرایش درجات و کیفیت چاپ عکس در این دو
روش وجود دارد؟ در پاســخ به این پرســش ،بر مبنای دانش و کاربری امروزیِ این شیوهها ،این
فرضیه مطرح است که به دلیل امکان جایگزین کردن کاغذ شماره  4کنتراست متغیر به جای ظهور
( ) n+2روش نظام ناحیهای و همچنین جایگزین کردن کاغذ شماره صف ِر کنتراست متغیر به جای
ظهور ( ) n-2روش نظام ناحیهای ،هنگام کاربســت دو روش ،نباید تمایز آشــکاری در عکسهای
نهایی وجود داشته باشد.
«مهمترین ویژگی کیفیت عکس ،بازآفرینی درجات عکس اســت و اهمیت آن به واســطه انتقال
اطالعــات بصری(در قالب فرم و ترکیببندی) بدون واســطه رنگ اســت .ویژگیهای دیگر کیفیت
تصویر ،مثل تفکیک ،وضوح و رنگ ،تحت تأثیر کنتراست تصویر قرار میگیرد و اندازهگیری آنها
وابســته به بازآفرینی مطلوب درجات است .بررســی و مطالعه بازآفرینی درجات در ماده حساس
هالید نقره به وسیله علم حساسیت سنجی و منحنی مشخصات انجام میشود»(Allen et al, 2011:
 .)346کنتراســت و ترکیببندی و فنون بصری جزء برجســتهترین نکات دســتور زبان بصری و
همچنیــن ابزاری هســتند که عکاس به کمــک آنها میتواند مفاهیم و پیامها را بدرســتی از طریق
عکس بیان نماید .بنابراین از آنجایی که کنترل درجات و نحوه آرایش آنها در تصویر با کاربست
روشهــا و فنــون ویژه که در این پژوهش مــورد مطالعه قرار گرفته اند ،نقش بســزایی در کنترل
کنتراســت و ترکیببندی عکس دارد ،میتوان اهمیت این مدیریت را در ارزیابی کیفیت عکس درک
نمود .از این رو ضرورت این تحقیق در مشــخص نمودن تأثیر دو روش ذکر شــده در فرایند خلق
عکس و فهم چگونگی کنترل درجات عکس به جهت رسیدن به بهترین نتیجه ،یعنی باالترین کیفیت،
در راستای اهداف زیباشناسانه عکس است« .امروزه برای آنکه زبان تصویر تبدیل به عاملی مؤثر
در شــکل بخشیدن به زندگی انسان شود ،وظیفه مهمی در مقابل هنرمند خالق قرار دارد :یادگیری
و بکارگیری قوانین سازماندهی تجســمی ضروری برای بازآفرینی سالم تصویر تجسمی»(کِپِس،
.)17 :1382
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ظهور مثبت و منفی در نظام ناحیهای پرداختهاند .در بین منابع فارســی عالوه بر کتاب ترجمه شده
عکاسی پیشــرفته ،در کتاب کنترل کنتراست و کیفیت در عکاسی ،واعظ( )1392و همچنین در طرح
پژوهشــی با عنوان“ نظام ناحیهای در عکاسی سیاه و ســفید ،رنگی و دیجیتال” ،واعظ( ،)1389به
تفصیل در زمینه این فن و فرایند کامل آن در ســه شــاخه سیاه و سفید ،رنگی و دیجیتال ،سخن به
میان آمده است.
اما آنچه موضوع و روش این پژوهش را از دیگر پژوهشها متمایز میسازد ،کوشش در جهت
تطبیق و قیاس اثر کاربســت دو روش یاد شــده( -1اســتفاده از کاغذهای کنتراست متغیر به جای
کاغذهای تک شمارهای و  -2کاربست فن نظام ناحیهای) بر نتایج نهایی عکس ،از نظر شکل آرایش
درجات و تأثیر بر کیفیت تصویر است.

روش تحقیق

روش ایــن پژوهش از نــوع تطبیقی -تحلیلی با رویکرد کیفی اســت .ماهیت ایــن تحقیق مبتنی بر
ش اســت و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این آزمایشها مســتلزم ترسیم منحنیهای
انجام آزمای 
مشــخصات تصاویر مثبت است .اطالعات الزم در حوزه مطالعات نظری عکاسی ،از طریق مطالعه
کتابخانهای و از بین منابع محدود اما معتبر علمی گردآوری شده است.

نظام ناحیهای

«پل استرند معتقد بود که عکس باید واقعیت را از طریق مجموعهای تقریب ًا بینهایت از رنگمایههایی
که در دسترس بشر قرار دارند ،بیان کند .ماینور وایت[ ]17و انسل ادمز ،سنت عکاسی واقعگرایانه
مستقیم(بدون واســطه) را که از استرند و وستون به میراث برده بودند ،ادامه دادند .ادمز فن نظام
ناحیهای را [در دهه  1940م] ابداع کرد تا قابلیتهای عکاسی مستقیم را وسعت بخشد»(برت،1390 ،
 .)177به طور ایدئال برخی از حواس ،مفاهیم و ایدهها هســتند که عکاس به طور مؤثر و به منظور
بیان آنها قادر به انتقال آنها به عکس است .مشخص ًا بین ساختار عکس (کیفیت چاپ ،ترکیببندی
و  ).....و محتــوای آن ارتباطی وجود دارد و شــیوهها و فنونی برای بیان درســت پیامها از طریق
عکس در دسترس عکاس قرار دارد .نظام ناحیهای به طور اخص به همین منظور طراحی شده و به
عکاس آزادی عمل و امکان کنترل بر فرایند عکاسی را عرضه میدارد( .)Johnson, 2007, 3از نظر
جان سارکوفســکی[ ]18ادمز از آخرین هنرمندان رمانتیکی است که فضاهای وسیع طبیعت وحش
را همانند استعارهای برای آزادی و آرمانهای حماسی در نظر میگیرند (گراندبرگ .)59 ،1389 ،او
اولین کسی بود که علم حساسیت سنجی را با زیباییشناسی عکس معنادار ترکیب کرد(گراندبرگ،
 .)1389،56وی که پیانو نوازی چیره دســت بود ،کیفیت محتوایی آهنگسازی را با دقت فنی و علمی
فوق العادهای در آفرینش اثر خود میآمیخت ،به طرزی که قبل از عکسبرداری به طور دقیق و جزء
بــه جزء پیش بینی میکرد که بخشهای مختلف موضوع مــورد نظرش به چه نحو بر روی عکس
نهایی ثبت خواهند شد(پیش تجسم)(ادمز ،1370 ،مقدمه .)11
نظام ناحیهای روشــی برای پیش تجسم ،کنترل نوردهی و ظهور فیلم و چاپ عکس ،برای خلق
درجات(خاکستری ها)قابل پیشبینی در چاپ نهایی و حصول نتیجه دلخواه است .تغییر در شرایط
هر یک از این عوامل(نوردهی ،ظهور و چاپ) بر نتایج دیگری اثرگذار است« .ادمز در کتاب “نگاتیو”،
خاکســتریها(درجات) یک عکس چاپ شده را به  10ناحیه تقسیم میکند .یعنی یک جدول درجات

تصویر  .1جدول نواحی(درجات) دهگانه ،منبعJohnson, 2007: 20 :

کنترل درجات و کنتراست

«عــاوه بر طرز قرارگیری و انــدازه عناصر صحنه ،عکاس نیز با کنتــرل درجات و رنگ عناصر
وابسته به هم میتواند بر ترکیببندی عکس تأثیر گذارد .در صحنه عکاسی ،درجات ،همان نورهای
بازتابیده از ســوژه با شــدتهای متفاوت است .درجات ،کنتراست صحنه و عکس خلق شده ممکن
است به شیوههای مختلف و برای اهداف زیباشناسانه و یا برای کار کردن در چارچوب یک ابزار یا
ِ
درجات[”]20
نظام ،دســتکاری و کنترل شود»( .),Allen et al 5 ,2011دسترسی به نتایجی با “دامنه
غنی در سیاه و سفید ،حیاتی است .ارزش این درجات همانند وضوح ،جزء یکی از کیفیت های عکس
است(لنگفورد«.)229 ،1389 ،با استفاده از فنون بصری میتوان بر ایجاد معانی بصری احاطه کامل
یافت و از میان همه فنون بصری ،کنتراست ،بیش از بقیه برای کنترل یک پیام بصری ،هنگام ایجاد
آن دارای اهمیت اســت»(داندیس« .)125 ،1383 ،وجود کنتراســت در درجات ،برای دیدن ،به اندازه
نور حیاتی است .دیدن هنگامی خوب انجام میگیرد که موضوع مورد مشاهده به وسیله کنتراست،
از نظر بصری ،وضوح و روشــنی پیدا کرده باشد»(داندیس« .)129 ،1383 ،افزایش کنتراست ،نمود
جزئیات ریز را تقویت میکند و دانههای تشکیل دهنده تصویر را مشخصتر نشان میدهد»(لنگفورد،
 .)289 :1388عوامل متعددی در کنترل کنتراســت و مقادیر درجات عکس نهایی نقش دارند .در این
میــان ســه مرحله مهم از فرایند خلق عکس یعنی نوردهی ،ظهــور و چاپ که در نظام ناحیهای و با
استفاده از “منحنی مشخصات[ ،”]21تحت کنترل دقیق و آگاهانه قرار میگیرند ،حائز اهمیت است.

نامۀ هنرهاي تجسمي و كاربردي

«ایــن ده ناحیه ،مربوط به “مقادیر درجات[ ”]19در عکس اســت و به نواحی اندازهگیری شــده
در صحنــه عکاســی مربوط نمیگردد و منظور از تنظیم  2پلهای( +2یــا  ،) -2اختالف  2پلهای در
روشنایی صحنه نیست بلکه افزایش یا کاهش ظهور نگاتیوی است که نیازمند گسترش دامنه  8پلهای
و یا فشردگی دامنه  12پلهای برای رسیدن به دامنه  10پلهای در چاپ است(نک .بخش ظهور کتاب
کنترل کنتراســت و کیفیت در عکاســی) .در روش ادمز ،نوردهی ،برای حفظ جزئیات درون ســایه
سوژه تنظیم میشود و سپس ظهور ،برای قرار دادن روشنیهای سوژه در نواحی دلخواه بر روی
عکس ،انجام میگیرد .قانون نظام ناحیهای در عکاسی سیاه و سفید نگاتیو این است :نوردهی برای
سایههای سوژه و ظهور برای روشنیهای آن »(واعظ.)10 ،1392 ،
ِ
از روش نظام ناحیهای در عکاســی دیجیتال نیز میتوان بهره برد .البته با این تفاوت در قاعده
که هنگام نوردهی ،تأکید بر روشــناییهای سوژه اســت و بنابراین نورسنجی از این نواحی انجام
میگیرد و سایههای ســوژه نیز هنگام ویرایش عکس بازیابی میشود .نوردهی برای روشنیهای
ســوژه و ویرایش پس از عکاسی برای ســایههای آن(واعظ( )103 ،1392 ،نک .فصل چهارم کتاب
کنترل کنتراست و کیفیت در عکاسی).

آرایش درجات عکس هنگام استفاده از ...

 10پلهای شامل سفید و سیاه در دو طرف مقیاس و  8پله خاکستری مجزا بین آنها»(واعظ،1392 ،
()19تصویر .)1
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نامۀ هنرهاي تجسمي و كاربردي

منحنیهای مشــخصات فیلم و کاغذ عکس به منظور شــرح مواد عکاسی و اثرات فرایند (نوردهی،
ظهــور و چاپ) روی بازآفرینی و آرایش درجات عکس بــه کار میروند .این منحنیها ارتباط بین
نوردهی و غلظتهای فیلم ظاهر شدها عکس چاپ شده را نشان میدهند«.منحنی مشخصات شامل
یــک محور افقی نوردهی در واحد لگاریتم و یک محور عمودیِ غلظت اســت .در یک منحنی ،نقاطی
هســتند که ناحیه سفید خالص و ســیاه مطلق را به هم مربوط میسازند .با ترسیم خطوطی از این
نقاط به محور افقی(لگاریتم نوردهی) ،دامنه نوردهی مطلوب برای رســیدن به چاپی با دامنه مقادیر
درجات از سفید بافتدار تا ســیاه با جزئیات مشخص میگردد»( .)Adams, 2006, 142یک منحنی
مشــخصات دارای سه قســمت اصلی است :پاشنه ،خط مستقیم و شــانه(تصویر .)2قسمت پاشنه
مربوط به روشــنترین و قســمت شــانه مربوط به تیرهترین بخش تصویر است .خط مستقیم هم
شــامل خاکســتریهای میانی است« .فقط در قسمت خطی اســت که اختالفهای غلظت در نگاتیو،
مستقیم ًا با اختالفهای دیداری در صحنه مطابقت دارد .به همین دلیل این بخش به قسمت نوردهی
صحیح اشــاره دارد .پاشنه مربوط به قســمت کم نوردهی و شانه مربوط به قسمت بیش نوردهی
اســت .قسمت باالی شــانه منحنی اشــاره به “غلظت حداکثر[ ”]22که تحت شرایط ظهور به دست
میآید ،دارد و قســمت زیر پاشنه منحنی که “غلظت حداقل[ ”]23نامیده میشود»(Allen ,2011 143
.)et al
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تصویر .2اجزاء منحنی مشخصات تصویر
منبعAllen et al, 2011 ,144 :

تصویر .3محدوده ی نوردهی و ظهور صحیح در منحنی
منبعAllen et al, 2011 ,146 :

«برای اندازهگیری کنتراســت و ارزیابی تصویر از شیب میانگین(گاما) استفاده میشود .قسمت
شانه و پاشنه منحنی دارای شیب مالیم و قسمت خط مستقیم دارای تندترین شیب هستند»(Peres,
« .)2007, 667در منحنی مشــخصات ،شــیب خط مســتقیم بین دو نقطه غلظــت حداقل و حداکثر،
“شاخص کنتراســت[ ”]24نامیده میشود که با افزایش شیب این خط ،کنتراست بیشتر و با کاهش
آن ،کنتراســت کمتر میگردد»( .)Allen et al, 147 ,2011شاخص کنتراست  ، 0/56حد استانداردی
برای ظهور نرمال است که با افزایش ظهور ،بیشتر و با کاهش ظهور ،کمتر میگردد.
«غلظــت ( 1/30فراتر از غلظت “پایه فیلم[“ + ”]25خفگی[ ،)”]26حد اســتانداردی برای “ناحیه 8
[ ”]27جدول نواحی در روش نظام ناحیهای اســت(هنگام استفاده از آگراندیسور نور پخش) .دامنه
غلظــت مطلوب برای یک نگاتیو تمام مقیاس  -از “ناحیه  ”]28[ 1تا ناحیه  -8برابر اســت با=1/20 :
(پایه  +خفگی)  .1/30 - 0/1این مقدار دامنه غلظت برای نگاتیوی است که برای ناحیه  1تا  8نوردهی

اثر نوردهی و ظهور بر آرایش درجات

نامۀ هنرهاي تجسمي و كاربردي

عکاســان قــرن نوزدهم به خوبی از تأثیــر نوردهی و ظهور بر کیفیت نگاتیو بــا خبر بودند .آنها
میدانستند که غلظت سایهها با نوردهی فیلم و غلظت روشنیها با ظهور فیلم قابل کنترل است(Peres,
ی بیش از حد مجاز هنگام عکاســی ،باعث تراکم و فشــردگی درجات روشن ،و
 .)2007, 665نورده ِ
نوردهی کم تر از حد مجاز باعث تراکم درجات سایه میگردد(لنگفورد« .)231 ،1389 ،شکل شماره
 3وضعیت درجات بر روی منحنی مشخصات نگاتیوی که به شکل صحیح نوردهی و ظهور شده را
نشــان میدهد .اگر نوردهی بیش از حد کاهش یابد ،تمام درجات روی منحنی در قسمت پایینتری
ثبت خواهد شد و تیرهترین بخش سوژه بر روی نگاتیو ،غلظت پایینتری خواهد داشت و به تبع آن
جزئیات ســایه در چاپ از دســت خواهد رفت .درجات روشن( H1و  )H2در نزدیکی قسمت خطی
منحنی قرار میگیرند و به خوبی قابل تشخیصاند .کم نوردهی مالیم نگاتیو ممکن است با استفاده
از کاغذ عکس با شــماره باال(شماره  5یا  ،)6جبران گردد اما اگر تیرهترین بخشهای سوژه دارای
غلظتهای مشــابه در نگاتیو باشند ،امکان عدم تفکیک درجات سایه در چاپ وجود دارد .در بیش
نوردهی مالیم نگاتیو و ظهور نرمال ،درجات سایه و روشن انتخاب شده ،روی قسمت پر کنتراست
منحنی مشخصات ثبت خواهد شد؛ غلظت کلی نگاتیو ،بیش از حدِ استاندارد شده و دامنه آن گسترش
مییابد و تفکیک درجات در بخش سایه افزایش خواهد یافت»((.)Allen et al, 2011, 146تصویر )3
«نگاتیوی با درجات پیوسته و نوردهی و ظهور صحیح باید جزئیات تیرهترین قسمتهای سوژه
ِ
درجات روشنترین
را فقط به مقدار کمی غلیظ تر از حاشیه شفاف نور نخورده نگاتیو ،نشان دهد.
قسمتهای با جزئیات سوژه باید آن قدر تیره باشند که اگر نگاتیو را از سمت امولسیون به صفحه
کتابی بچسبانیم و نور آفتاب از میان آن به چشم ما برسد ،حروف چاپ شده همچنان قابل خواندن
باشــند»(لنگفورد« .)165 ،1388 ،نوردهی صحیح ،ارزشهای نور را بر پاشــنه و قسمت پایین خط
مســتقیم منحنی مشــخصات فیلم(کنتراســت نرمال) جای میدهد .در نتیجه بعد از ظهور نرمال با
شــاخص  ، 0/56تمامی درجات ،کمی متراکمتر دیده میشــوند .درجات تیره سوژه نسبت به بقیه
درجات ،بیشــتر متراکم میگردند اما همچنان قابل تفکیکانــد .در این حالت غلظتهایی که جزئیات
اصلی و مهم تیره و روشــن را نشــان میدهند ،دارای دامنهای معادل 1/05هستند .نتیجه چاپ آن
روی کاغذ براق شماره ( 2نرمال) ،عکسی با دامنه غلظت حدود  1/80خواهد بود .قسمتهای انتهایی
“درجات میانی[ ”]29موضوع که در مرحله چاپ و به وسیله کاغذ گسترش نسبی بیشتری در قیاس
با سایر درجات پیدا کردهاند ،باعث جبران تراکم نگاتیو میشوند»(لنگفورد.)236 -235 ،1389 ،
در این حالت درجات میانی عکس از حداقل فشــردگی و تحریــف برخوردار میگردند .به زعم
سازندگان ،این درجات مربوط به مهمترین قسمتهای تصویرند که مورد قضاوت قرار میگیرند.
اگر کاربر خواهان تفکیک بیشــتر درجات میانی است ،میتواند فیلم را با شاخص کنتراست باالتری
( 0/65یا  )0/70ظاهر نماید(لنگفورد« .)237 ،1389 ،با افزایش ظهور فیلم ،غلظت همه درجات تصویر
نگاتیو ،به نسبتهای مختلف افزایش مییابد .غلظت سایههای سوژه به طور نامحسوس ،زیاد و هم
زمان غلظت روشنیها به طور قابل مالحظهای افزایش مییابد(تصویر  .)4غلظت خاکستریها نیز
به تناســب زیاد میشــود .این یک عمل کلیدی برای مهار دامنه درجات سوژه و راهی برای حفظ و
کنترل دامنه غلظت تصویر نگاتیو برای چاپ روی کاغذ عکس تک شــمارهای است»(Peres, 2007,

آرایش درجات عکس هنگام استفاده از ...

شده و ظهور آن به طور نرمال انجام شده است»(.)Adams, 2005, 222
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.)667
افزایش ظهور باعث میشــود که پاشــنه منحنی بر روی محور لگاریتم نوردهی به سمت چپ
جابجا گردد(« .)Adams, 2005, 223کاهش زمان ظهور باعث خاکستری شدن درجات روشن عکس
چاپ شده(درجات تیره نگاتیو) میشود .این بدان علت است که قبل از کامل شدن غلظت سیاهیهای
نگاتیو (روشــنیهای چاپ) ،ظهور متوقف شــده اســت(واعظ .)37 :1392 ،اگر نوردهی برای یک
سوژه ،یکسان ولی ظهور ،متفاوت باشد ،سه منحنی مشخصات متفاوت ترسیم خواهد شد(تصویر
 .)5وبه علت نوردهی یکسان ،محور لگاریتم نوردهی برای هر سه منحنی برابر خواهد بود»(,2011
.)Allen et al,147
در نظــام ناحیهای ،مقدار نوردهی و افزایش یا کاهش ظهور(ظهور مثبت و منفی) عوامل مهمی
برای پیش تجسم عکس نهایی هستند .کاربر ،هنگام نوردهی ،مقادیر درجات کم(سایهها) را در نظر
گرفته و بر مبنای آنها نورســنجی میکند تا قادر به کنترل تیرگیهای عکس باشــد .او برای تنظیم
کنتراست و کنترل روشنیها از فرصت ظهور استفاده میکند .اگر با نورسنجی از قسمتهای تیره
و روشــن سوژه ،مشخص شود که کنتراســت آن زیاد است و روشنیهای سوژه در نواحی باالی
جــدول درجات قرار گرفته و بدون جزئیات خواهند شــد(مث َ
ال “ناحیــه  )”]30[ 11و کاربر خواهان
قرارگیــری آنها در ناحیه  9اســت ،ظهور به میــزان  2پله کاهش مییابــد( .)n -2در صورت کم
بودن کنتراســت ســوژه و قرارگیری روشــنیها در ناحیهای نزدیک به ناحیه میانی(مث َ
ال “ناحیه 7
[ ،)”]31کاربر باید ظهور را به میزان  2پله افزایش داده ( )n +2و روشنیها را در ناحیه  9جایگزین
نماید(تصویر های  6و .)7
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تصویر .4تداوم دامنه غلظت نگاتیو باعث افزایش
شیب میانگین و کاهش دامنه روشنایی سوژه میشود
منبعPeres, 2007: 669 :

کاغذهای عکاسی

تصویر .5تغییر منحنی با تغییرات ظهور
منبعAllen et al, 147 :2011 :

کاغذهای ســیاه و سفید عکاســی از دید کنتراست به دو دسته تقسیم میشــوند :الف) “کاغذهای
مدرج[(”]32شمارهبندی شــده) .شماره  1این کاغذ برای ایجاد کنتراست کم ،شمارههای  2و  3آن
برای کنتراســت متعادل و شمارههای  4و  5برای کنتراست زیاد ،استفاده میگردد«.سودمندی این
کاغذها در توانایی آنها در ایجاد دامنه کامل چاپ از نگاتیوهایی اســت که دارای دامنههای غلظت
متفاوت هستند»(.)Adams, 2006, 143

آرایش درجات عکس هنگام استفاده از ...

تصویر .6افزایش دامنه ی درجات و کنتراست ،در نتیجه افزایش
ظهور -جایگزینی نواحی ،منبعJohnson, 2007, 106 :

تصویر .7کاهش دامنه ی درجات و کنتراست ،در نتیجه ی کاهش
ظهور -جایگزینی نواحی ،منبعJohnson, 2007: 107 :
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ب) کاغذهای کنتراست متغیر :این نوع کاغذها که به نامهای “مالتی گرید[ ”]33و “پلی مکس[”]34
نیز معروفاند ،با کنتراست متنوع و فاقد شمارهاند و از دو امولسیون ساخته شدهاند .یکی از آنها
پرکنتراســت و فقط به نور آبی حســاس اســت و دیگری کم کنتراست و حساس به نور سب ِز طیف
نور اســت .بنابراین با اســتفاده از یک ســری فیلتر رنگی ،از زرد غلیظ(شــماره صفر) تا ماژنتای
غلیظ(شماره )5و قرار دادن آنها در مسیر نور دستگاه آگراندیسور ،میتوان به کنتراست [متفاوت]
دست یافت(لنگفورد .)298 ،1388 ،کاغذ مالتی گرید ایلفورد اولین نوع کاغذ کنتراست متغیر است که
در سال  1940میالدی ساخته شد(.)Peres, 2007, 653
«شــمارههای مختلف کاغذ عکاســی ،کم و بیش جدول درجات را تحــت تأثیر قرار میدهد .در
صورت اســتفاده از کاغذ کنتراســت باال (شماره 4یا بیشــتر) ،جزئیات در تیرهترین بخش سایهها
و روشــن ترین بخش روشــنیها ،از بین می رود  .کاغذهای کنتراست متغیر دقیق ًا همان تغییرات
کنتراســت کاغذهای مدرج را در اختیار کاربر نمی گذارند و باید در نظر داشــت که همه کاغذهای
کنتراســت متغیر(برند های مختلف) نســبت به هم تأثیر یکســانی ندارند»(واعظ .)36 :1392 ،ایراد
دیگر کاغذهای کنتراست متغیر ،باالتر بودن حساسیت آنها به نور امن تاریکخانه و پایینتر بودن
وضوح تصویر ،هنگام استفاده از فیلتر کم کنتراست(صفر و  )1است(.)Peres, 2007, 654
«انسل ادمز در کاربســت نظام ناحیهای ،چاپ روی کاغذ مدرج شماره(2نرمال) را برای تمامی
عکسها اســتاندارد کرده و ســپس ظهور هر نگاتیو را برای تعدیل آن سازگار مینمود .با افزایش
دامنه کنتراست در روشنایی صحنه ،زمان ظهور نگاتیو کمتر میشد .نتیجه نهایی ،نگاتیوی بود که
با وجود دامنه روشــنایی صحنه ،همان دامنه غلظت را داشــت و کام ً
ال مناسب کاغذ شماره  2بود.
بزرگترین ابتکار او تعیین قانونمند زمان ظهور بر اساس دامنههای گوناگون روشنایی صحنه بود:
تغییر در زمان ظهور و ثابت نگاه داشــتن کاغذ .این مسئله به دلیل فزونی دامنه تغییرات ظهور ،در
قیاس با دامنه تغییرات کاغذ بود»( واعظ.)41 ،1389 ،
برای کاغذهای عکاســی نیز همانند فیلمها میتوان منحنی مشخصاتی که نسبت به نور و ظهور
واکنش نشان میدهند ،ترسیم کرد(.)Adams, 2006, 141
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آزمون ها و روشها

در بررســی و مقایســه دو راهکار جهت رسیدن به درجات غنی و جداسازی آنها به شکل مطلوب
در عکس سیاه و سفید ،الزم بود تا روشی علمی و دقیق برای انجام آزمایشها به کار گرفته شود
و از آن جا که قیاس دو راهکار یعنی  -1اســتفاده از فن نظام ناحیهای و  -2به کار بردن کاغذهای
کنتراســت متغیر ،هدف پژوهش حاضر بود ،کنترل دقیق و دقت نظر در انجام آزمایشها ،شــامل
انتخاب مواد مناســب و پر اســتفاده ،کالیبره کردن وســایل و مراحل انجام آزمایش و گاهی تکرار
آزمایشهــا ،ضروری مینمود .بنابراین با در نظر گرفتن این شــرایط ،آزمایشها در چهار مرحله
نوردهی فیلم ،ظهور فیلم ،چاپ و ترسیم منحنیها ،انجام شد.

نوردهی

در این مرحله از عکاســی ،جدول درجات کداک با مشــخصات  ، GS – 112 – 710با  12پله درجات
از ســفید تا سیاه مطلق ،به عنوان سوژه عکاسی ،و دوربین آنالوگ  Nikormatبه عنوان ابزار ثبت
تصویر و همچنین فیلم ســیاه و ســفید  ، Ilford panبا حساســیت ، ASA 100مورد استفاده قرار
گرفت .برای تأمین نور ســوژه در داخل آتلیه از دو شــاخه نور  ، Broncolorو برای نورســنجی
ِ
یکنواخت صفحه جدو ِل
ســوژه ،از نورسنج دیجیتالی  ، Sekonicاستفاده گردید .پس از نورپردازی
درجات کداک ،نورســنجی از سطح جدول ،به منظور مقایسه دو راهکار ،به دو روش انجام شد-1 :
نورسنجی عمومی و تنظیم دوربین بر اساس سفارش نورسنج .در این مرحله ،نورسنج با دیافراگم
 8و حساســیت  ، ASA 100ســرعت شــاتر  1/8ثانیه را پیش نهاد داد .بنابرایــن نوردهی بر این
اســاس انجام شد -2 .نوردهی بر اساس قانون نظام ناحیهای .از آن جایی که همه نورسنجها طبق
تنظیمهای سازنده خود ،هنگام ســنجش نو ِر تیرهترین بخش سوژه ،آن را خاکستری میانی(ناحیه
 5جــدول نواحی) ،در نظر گرفته و بر مبنای آن پیش نهاد میدهند ،این موضوع باعث کاهش غلظت
ســیاهیهای تصویر میگردد .بر این اساس طبق قاعده نظام ناحیهای ،هنگام نوردهی ،نواحی تیره
ســوژه برای نورسنجی انتخاب میشــود و برای جلوگیری از کاهش غلظت تیرگیها ،نوردهی به
میزان  2یا  3پله(جهت دســت یابی به ناحیه  3یا  2جدول نواحی) نســبت به پیش نهاد نورســنج،
کاهش مییابد .با توجه به این موضوع ،هنگام عکاسی از صفحه جدو ِل درجات کداک ،تیرهترین پله
جدول نورســنجی شد .با دیافراگم  8و حساسیت  ، ASA 100سرعت شاتر  1/4ثانیه تعیین گردید.
طبق قاعده ،سرعت شاتر با  2پله کاهش(برای رسیدن به ناحیه  3جدول نواحی) ،به عدد  1/15ثانیه
رسید .هنگام نوردهی الزم بود در هر دو روش  1و  ، 2عکسها حداقل سه بار تکرار شوند تا امکان
تغییر شرایط ظهور(نرمال ،مثبت و منفی) با حفظ نوردهی یکسان فراهم گردد.

ظهور

در مرحله ظهور ،نخســت فیلم نوردهی شــده به دو قســمت تقسیم شد -1.قســمتی که بر اساس
ســفارش نورسنج نوردهی شده و شامل ســه عکس تکراری بود -2 .قسمتی که نوردهی آن طبق
قانون نظام ناحیهای انجام گرفته و شــامل ســه عکس تکراری بود .هر کدام از عکسهای تکراری
به طور مجزا درون تانک ظهور قرار گرفتند .برای هر دو قسمت  1و  ، 2سه ظهور متفاوت شامل:
“ظهور نرمال[“ ،”]35ظهور مثبت یا انبســاطی[ - ”]36نرمال به اضافه  – )n+2( 2و “ظهور منفی یا
انقباضی[ - ”]37نرمال منهای  – )n-2( 2انجام شــد .فرایند ظهور که از قبل کالیبره شــده بود(به

چاپ

ترسیم منحنیها

از آن جایی که هدف پژوهش بررســی و قیاس اثر کاربســت دو روش ذکر شده بر آرایش درجات
تصویر نهایی بود ،ترســیم منحنیهای مشخصات تصاویر مثبت ،ضروری می نمود .برای ترسیم
این منحنیها از نرم افزار اختصاصی FX Draw 5اســتفاده شــد .برای این کار ،هنگام نوردهی به
کاغذ عکس ،نور دســتگاه آگراندیســور پس از تنظیم و بدون حضور نگاتیو در کاش ،به وســیله
لوکسمتر اندازهگیری شــد .عدد به دست آمده 52 ،لوکس ثانیه بود که ضرب در زمان نوردهی به
کاغذ شــده و لگاریتم آن محاسبه گردید .عدد به دست آمده( 1/97و ( )1/67رابطههای الف و ب در
ذیل) از تک تک اعداد دوازدهگانه مربوط به درجات غلظت سنجی شده نگاتیوها ،کسر گردید تا اعداد
لگاریتم نوردهی(اعداد مربوط به محور افقی تصاویر مثبت) ،به دست آید .برای تعیین اعداد محور
عمودی منحنیها نیز تک تک اعداد دوازدهگانه مربوط به درجات تصویرهای چاپ شده روی کاغذ،
غلظت سنجی شد و اعداد حاصله(جدول  ،)1مستقیم ًا بر روی محورهای عمودی قرار گرفت و سپس
منحنیهای تصویرهای مثبت ترسیم گردید(تصاویر  8تا .)15
الف) روش محاســبه اعداد لگاریتم نوردهی مربوط به تصاویر مثبت که بر اســاس ســفارش
نورسنج نوردهی شدند:
 1/97لگاریتم ( = 93/6لوکس ثانیه)( × 52ثانیه)1/8
ب) روش محاســبه اعداد لگاریتم نوردهی مربوط به تصاویر مثبت که بر اســاس قانون نظام
ناحیهای نوردهی شدند:
 1/67لگاریتم ( = 46/8لوکس ثانیه)( × 52ثانیه)0/9
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در مرحله چاپ و در راســتای هدف پژوهش ،از دو نوع کاغذ عکس اســتفاده شد -1 :کاغذ شماره
 2ایلفورد -2 .کاغذ کنتراســت متغیر ایلفورد به همراه فیلترهای شماره صفر 2،و .4در این مرحله،
از دستگاه آگراندیســور کندانسوری با لنز 75میلیمتر ،برای نوردهی ،و از داروی ظهور استاندارد
 D72کداک ،برای ظهور کاغذ عکس ،استفاده شد .عدد  52لوکس ،نتیجه لوکس متری از نور دستگاه
آگراندیســور ،هنگام نوردهی به کاغذها بود که در زمان ترســیم منحنیهای تصاویر مثبت مورد
استفاده قرار گرفت .فرایند چاپ ،با نوردهی به کاغذها ،از میان همه نگاتیوهایی که در هر دو قسمت
 1و( 2ســفارش نورســنج و قانون نظام ناحیهای) به دســت آمده بودند ،با شرایط جدول شماره2
انجام شد .زمان نوردهی به کاغذها بر اساس تست و به هدف به دست آمدن درجات کامل تصویر
از سیاه تا سفید ،تعیین گردید(جدول.)2

آرایش درجات عکس هنگام استفاده از ...

ازای هر پله افزایش 20 ،درصد و هر پله کاهش  15درصد) ،برای هر دو قســمت  1و  2به شــکل
استاندارد و با داروی ظهور “ ]38[ ”D76کداک به طور خالص و با دمای  20درجه سانتیگراد انجام
گرفت .زمان کالیبره شــده برای ظهور نرمالِ(شاخص کنتراست  )0/56فیلم ایلفورد پ ِ
ن ،ASA 100
برابــر بــا  6دقیقه و  45ثانیه و برای ظهور  2 ، +2دقیقه و  45ثانیه( )%20×2= %40و برای ظهور
 2 ، -2دقیقــه( ،)%15×2= %30تعیین و زمان های نهایی ظهور به ترتیب  9دقیقه و  30ثانیه ،و 4
دقیقه و  45ثانیه ،محاسبه و ظهور انجام شد.

95

اعداد مربوط به محور عمودی(غلظت) منحنی و عکس
شماره ی  9با شرایط سفارش نورسنج ،ظهور مثبت و
کاغذ کنتراست متغیر با فیلتر 4
اعداد مربوط به محور عمودی(غلظت) منحنی و عکس
شماره ی  10با شرایط نظام ناحیه ای ،ظهور نرمال و
کاغذ کنتراست متغیر با فیلتر صفر
اعداد مربوط به محور عمودی(غلظت) منحنی و عکس
شماره ی  11با شرایط قانون نظام ناحیه ای ،ظهور
نرمال و کاغذ کنتراست متغیر با فیلتر 2
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اعداد مربوط به محور عمودی(غلظت) منحنی و عکس
شماره ی  1با شرایط سفارش نورسنج ،ظهور نرمال و
کاغذ کنتراست متغیر با فیلتر 2
اعداد مربوط به محور عمودی(غلظت) منحنی و عکس
شماره ی  2با شرایط سفارش نورسنج ،ظهور نرمال و
کاغذ کنتراست متغیر با فیلتر صفر
اعداد مربوط به محور عمودی(غلظت) منحنی و عکس
شماره ی  3با شرایط سفارش نورسنج ،ظهور نرمال و
کاغذ کنتراست متغیر با فیلتر 4
اعداد مربوط به محور عمودی(غلظت) منحنی و عکس
شماره ی  4با شرایط سفارش نورسنج ،ظهور منفی و
کاغذ کنتراست متغیر با فیلتر 4
اعداد مربوط به محور عمودی(غلظت) منحنی و عکس
شماره ی  5با شرایط سفارش نورسنج ،ظهور منفی و
کاغذ کنتراست متغیر با فیلتر 2
اعداد مربوط به محور عمودی(غلظت) منحنی و عکس
شماره ی  6با شرایط سفارش نورسنج ،ظهور منفی و
کاغذ کنتراست متغیر با فیلتر صفر
اعداد مربوط به محور عمودی(غلظت) منحنی و عکس
شماره ی  7با شرایط سفارش نورسنج ،ظهور مثبت و
کاغذ کنتراست متغیر با فیلتر صفر
اعداد مربوط به محور عمودی(غلظت) منحنی و عکس
شماره ی  8با شرایط سفارش نورسنج ،ظهور مثبت و
کاغذ کنتراست متغیر با فیلتر 2

شرایط

درجات(پله ها)

0.51

0.42

0.01

0.20

0.15

0.49

0.42

0.35

0.19

0.43

0.38

0.66

0.51

0.05

0.32

0.24

0.59

0.55

0.60

0.38

0.53

0.52

0.82

0.61

0.14

0.44

0.33

0.71

0.69

0.90

0.62

0.63

0.67
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0.37

0.34

0.01

0.11

0.08

0.39

0.30

0.17

0.08

0.35

0.27

1

2

3

4

درجات روشن

0.99

0.71

0.26

0.56

0.41

0.82

0.84

1.26

0.94

0.74

0.85

5
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جدول .1اعداد محور عمودی(غلظت) منحنی های تصاویر مثبت

1.18

0.81

0.48

0.74

0.50

0.94

1.04

1.59

1.28

0.88

1.05

6

7

1.32

0.89

0.68

0.87

0.56

1.02

1.21

1.74

1.51

0.97

1.23

درجات میانی

1.39

0.94

0.84

0.97

0.61

1.07

1.34

1.80

1.64

1.02

1.38

8

1.46

0.97

1.05

1.13

0.69

1.12

1.43

1.84

1.73

1.09

1.46

9

1.52

1.01

1.27

1.26

0.76

1.15

1.52

1.86

1.79

1.14

1.55

10

1.54

1.02

1.47

1.43

0.85

1.20

1.62

1.88

1.84

1.20

1.67

11

1.57

1.02

1.61

1.57

0.92

1.24

1.67

1.89

1.86

1.26

1.74

12

درجات تیره

19

18

17

16

15

14

13

12

11

اعداد مربوط به محور عمودی(غلظت) منحنی و عکس
شماره ی  11با شرایط قانون نظام ناحیه ای ،ظهور
نرمال و کاغذ کنتراست متغیر با فیلتر 2
اعداد مربوط به محور عمودی(غلظت) منحنی و عکس
شماره ی  12با شرایط قانون نظام ناحیه ای ،ظهور
نرمال و کاغذ کنتراست متغیر با فیلتر 4
اعداد مربوط به محور عمودی(غلظت) منحنی و عکس
شماره ی  13با شرایط قانون نظام ناحیهای ،ظهور
مثبت و کاغذ کنتراست متغیر با فیلتر صفر
اعداد مربوط به محور عمودی (غلظت) منحنی و
عکس شماره 14با شرایط قانون نظام ناحیهای ،ظهور
مثبت و کاغذ کنتراست متغیر با فیلتر 2
اعداد مربوط به محور عمودی (غلظت) منحنی و
عکس شماره 15با شرایط قانون نظام ناحیهای ،ظهور
مثبت و کاغذ کنتراست متغیر با فیلتر 4
اعداد مربوط به محور عمودی (غلظت) منحنی و
عکس شماره  16با شرایط قانون نظام ناحیهای ،ظهور
منفی و کاغذ کنتراست متغیر با فیلتر صفر
اعداد مربوط به محور عمودی (غلظت) منحنی و
عکس شماره 17با شرایط قانون نظام ناحیهای ،ظهور
منفی و کاغذ کنتراست متغیر با فیلتر 2
اعداد مربوط به محور عمودی (غلظت) منحنی و
عکس شماره 18با شرایط قانون نظام ناحیهای ،ظهور
منفی و کاغذ کنتراست متغیر با فیلتر 4
غلظتهای اندازهگیری شده جدول درجات
کداک(سوژه عکاسی) به وسیله غلظت سنج

شرایط

درجات(پله ها)

آرایش درجات عکس هنگام استفاده از ...

0.02

0.24

0.39

0.38

0.01

0.13

0.11

0.17

0.37

1

0.14

0.41

0.52

0.46

0.05

0.24

0.20

0.37

0.51

2

0.32

0.67

0.67

0.56

0.17

0.36

0.31

0.61

0.66

3

درجات روشن

0.50

0.95

0.83

0.66

0.34

0.50

0.40

0.90

0.82

4

0.66

1.21

1.01

0.76

0.55

0.64

0.48

1.16

0.99

5

0.85

1.47

1.22

0.86

0.86

0.83

0.57

1.43

1.18

6

7

1.03

1.62

1.36

0.93

1.10

0.98

0.66

1.56

1.32

درجات میانی

نامۀ هنرهاي تجسمي و كاربردي

1.17

1.69

1.44

0.97

1.26

1.10

0.71

1.63

1.39

8

1.36

1.74

1.51

1.01

1.40

1.21

0.78

1.70

1.46

9

1.50

1.77

1.55

1.03

1.48

1.30

0.82

1.75

1.52

10

1.64

1.79

1.58

1.04

1.58

1.38

0.86

1.76

1.54

1.78

1.79

1.58

1.05

1.60

1.41

0.88

1.76

12

1.57

11

درجات تیره

منبع :نگارنده
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نامۀ هنرهاي تجسمي و كاربردي

98

تحلیل دادهها

ناحیه  8به عنوان یک مقدار اســتاندارد برای غلظت روشنیهای تصویر مثبت به کار میرود .زیرا
ایــن ناحیه باالترین حــد در جدول مقیاس ناحیهای(جدول نواحی دهگانــه) برای حفظ جزئیات این
بخش است .با کنترل غلظت نواحی  2 ،1و  3هنگام نوردهی فیلم و نواحی  8 ،7و  9هنگام ظهور فیلم،
ی جدول نواحی( 5 ،4و  ،)6همراه با جزئیات ،قابل چاپ خواهد بود(Adams,
مقادیر(ارزشهای) میان ِ
(.)2005, 223تصویر )1
برای تفسیر و تحلیل داده ها ،نخست الزم است تصاویر و منحنیهای به دست آمده در مرحله
آزمون ،طبق حالتهای ششگانه(جدول  ،)2و بر اساس دو فاکتور تعیین کننده -1 :اثر نوردهی بر
آرایــش درجات -2 .اثر ظهور بر آرایش درجات ،مورد مقایســه و تطبیق قرار گرفته و در نهایت،
قیاس اصلی در راستای هدف پژوهش ،بین حالتهای  1و ( 2جدول  ،)2صورت پذیرد.
جدول .2شرایط تهیه عکسها و حالتهای ششگانه
1

2

3

4

5

6

نوردهی

سفارش
نورسنج

نظام ناحیه ای

سفارش
نورسنج

نظام ناحیه ای

سفارش
نورسنج

نظام ناحیه ای

کاغذ چاپ

V V V
C C C
4 0 2
3 2 1

حالت ها

ظهور

نرمال

نرمال

+2

-2

MG2

+2

-2

VC2

نرمال
VC0

+2

VC4

-2

V V V V V
C C C C C
0 4 0 4 0
13 4 6 9 7

شماره
عکسها و
منحنیها
زمان نورد هی به کاغذ برای عکس های سفارش نورسنج  1.8ثانیه و برای عکس های قانون نظام ناحیه ای  0.9ثانیه.
11

14

17

8

5

10

کاغذ کنتراست متغیر = VC:Variable contrast

12

+2

V
C
4
15

V
C
0
16

-2

V
C
4
18

کاغذ تک شماره ای =MG:Mono Grade

منبع :نگارنده

تصویر .8منحنیهای تصاویر مثبت  2و  ،10منبع :نگارنده

آرایش درجات عکس هنگام استفاده از ...

تصویر .9منحنیهای تصاویر مثبت  3و  ،12منبع :نگارنده

از آن جا که سوژه همه عکسها و شرایط تهیه عکسهای  10 ،2و همچنین (12 ، 3انتخاب به عنوان
نمونه) در بخش ظهور و چاپ ،یکســان بوده اســت ،بنابراین هر اختالفی در آرایش درجات ،نشان
دهنده تغییر در بخش نوردهی اســت .مقایســه و مطابقت این عکسها و منحنیها(تصویر  8و ،)9
گویای آن اســت که نوردهی بــه روش نظام ناحیهای باعث کاهش غلظت بیــش از حد تیرگیهای
تصویر(نمایان شــدن جزئیات بیشتر) و همچنین فشردگی درجات این قسمت گردیده است(مقایسه
ردیف های  2با  10و  3با  12جدول  .)1با تطبیق عکسها و منحنیهای  7با  9 ، 13با  6 ، 15با 16
و  4با (18به دلیل ظهور و چاپ یکسان) ،نیز همین نتیجه قابل حصول است.

 .2قیاس منحنیها و عکسهای مربوطه ،برای تعیین اثر ظهور بر آرایش درجات

از آن جایــی که ســوژه همه عکسها و شــرایط تهیــه عکسهــای  8 ، 5 ، 1و همچنین ، 14 ، 11
(17انتخاب به عنوان نمونه) در بخش نوردهی و چاپ ،یکســان بوده است ،بنابراین هر اختالفی در
آرایش درجات ،نشــان دهنده تغییر در بخش ظهور است .مقایسه این عکسها و منحنیها(تصویر
 10و  ،)11مبیــن آن اســت که با افزایش ظهور(ظهــور  ،)+2در منحنیهای  8و  ،14حدود  2پله از
تیرگیهای بدون جزئیات تصویر(بخش  ،)eحذف ،و حدود  2پله روشــنیهای با جزئیات(بخش )b
جایگزین آنها شده است(دلیل جابجایی  2پله دیگر در منحنی  ،14جایگزینی نواحی هنگام نوردهی
است) .از این نظر تغییر قابل مالحظهای بین ظهور نرمال و منفی(ظهور  ،)-2مشاهده نمیشود .در
ِ
ِ
بخش روشنیها ،میانی
کنتراســت متعادل و تفکیک خوبِ درجات در هر ســه
منحنیهای  8و ،14
و تیرگیها به خوبی قابل مشــاهده است(پاشــنه منحنیهای  8و  14در بخش  ،bبه ســمت چپ و
شــانه آنها در بخش  ، dبه سمت راست شکستگی بیشتری دارد) .در حالی که در دیگر منحنیها،
کنتراســت ،متعادل نیست و تفکیک درجات در دو بخش تیرگیها و میانی به خوبی صورت نگرفته
و درجات در این بخشها فشرده و متراکم شدهاند(مقایسه ردیفهای  8 ، 5 ، 1و همچنین 14 ، 11

نامۀ هنرهاي تجسمي و كاربردي

 .1قیاس منحنیها و عکسهای مربوطه ،برای تعیین اثر نوردهی بر آرایش درجات
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 17 ،جــدول  .)1بــا تطبیق عکسهــای  2با  3 ، 7با  2 ، 9با  3 ، 6با  10 ، 4با  12 ، 13با  10 ، 15با
 16و  12با (18به دلیل نوردهی و چاپ یکسان) ،نیز همین نتیجه قابل حصول است.

نامۀ هنرهاي تجسمي و كاربردي

تصویر .10منحنیهای تصاویر مثبت  5 ، 1و  ، 8منبع :نگارنده

100

تصویر .11منحنیهای تصاویر مثبت 14 ،11و  ،17منبع :نگارنده

 .3قیاس منحنیها و عکسهای حالتهای  1و ( 2جدول  )2در راستای هدف نهایی
تحقیق

پژوهش حاضر در پی نشــان دادن تغییر احتمالی آرایش درجات ،کنتراست و کیفیت عکس ،هنگام
اســتفاده از کاغذهای کنتراســت متغیر -بــدون تغییر در مرحله نوردهی و ظهــور فیلم -و هنگام

آرایش درجات عکس هنگام استفاده از ...

نامۀ هنرهاي تجسمي و كاربردي

بکارگیری فن نظام ناحیهای ،اســت .از این رو ،مطابقت عکسها و منحنیهای  3با  2 ، 14با  17و
 1بــا ( 14تصاویــر 13 ،12و  )14و در نهایت عکسها و منحنیهای  3 ،2 ،1با (17 ،14 ،11تصاویر
 15و  ، )11روند پژوهش را به هدف  ،نتیجهگیری و پاســخ به ســوال تحقیق ،رهنمون میســازد.
مقایســه منحنیهای  3با (14تصویر  ،)12نشان از تغییر قابل توجهی دارد .در منحنی  ،3هم دامنه
کنتراست(ســتون آبیرنگ) و هم شاخص کنتراست(شیب خط صاف منحنی) ،در مقایسه با منحنی
 ،14افزایش قابل مالحظهای یافته اســت .این تغییر شــدید کنتراســت باعث گردیده که تعداد  5پله
از درجــات عکس در منطقــه تیرگیهای بدون جزئیات(بخش  ،)eو 1پله از درجات روشــن عکس
در منطقه روشــنیهای بدون جزئیات(بخش  )aقرار گیرند (مقایســه ردیفهای  3و  14جدول .)1
بنابراین برای جبران کنتراست ،جایگزین کردن کاغذ کنتراست متغیر شماره 4به جای ظهور  +2و
نوردهی به روش نظام ناحیهای ،مناســب نمیباشد(تصویر  .)12مطابقت دو منحنی 2و (17تصویر
 )13نشان میدهد که کاغذ کنتراست متغیر شماره صفر(منحنی  ،)2جایگزین مناسبی برای ظهور
منفی در نظام ناحیهای(به هدف کاهش کنتراســت) نیست چرا که عالوه بر کاهش شاخص و دامنه
کنتراســت(به مقدار زیاد) ،تعداد  2پله ،هم از بخش  bو هم از بخش  dکاســته شده است .در حالی
که در منحنی  17فقط حدود 2پله از بخش  bکم شــده و شــاخص و دامنه کنتراســت ،متعادلتر
اســت(تصویر  .)13از آن جایی که کاغذ مورد اســتفاده در دو عکس  1و (14تصویر  )14از نوع
نرمال بوده ،و شــاخص و دامنه کنتراست کلی دو عکس تقریب ًا برابر است(شیب دو منحنی یکسان
اســت) ،تغییرات حاصله در منحنیهای آنها ،نشــان از تأثیر توأما ِن نوردهــی و ظهور دارد .در
منحنــی  ،1حدود  3پلــه از تیرگیهای عکس در بخش (eدرجات تیره بــدون جزئیات) قرار گرفته
و حدود  2پله از بخش ( bدرجات روشــن با جزئیات) حذف شــده است .تفکیک درجات در بخش
ی این عکس کاهش یافته اســت .در حالی کــه در منحنی  ،14همه
تیرگیهــا و انتهای بخــش میان ِ
درجات روشــن عکس در محدوده  bقرار گرفته و فقط  1پلــه از تیرگیها ،در مرز محدوده  dو،e
حذف شــده که آن هم هدفمند بوده و امکان افزایش آن هنگام نوردهی فیلم وجود دارد .شــاخص
و دامنه کنتراســت ،متعادل و تفکیک درجات در هر ســه بخش ،بخصوص در بخش روشنیها ،به
خوبی انجام شــده است(مقایســه ردیفهای  1و  14جدول  .)1تجمیع منحنیهای  2 ،1و  3در یک
تصویر(تصویر  ،)15مشــخص میسازد که اســتفاده از کاغذهای کنتراست متغیر باعث شده که
شــاخص و دامنه کنتراست تصویر ،به اندازهای تغییر یابد که درجات با ارزش تصویر(بخشهای
 bو ) dحــذف و به درجات کــم اهمیتتر(بخشهای  aو ) eبدل گردد .تجمیع منحنیهای  14 ،11و
 17در یک تصویر(تصویر  ،)11نشان میدهد که با وجود ثابت ماندن کاغذ چاپ در هر سه عکس،
تغییر ظهور ،به منظور جابجا کردن هدفمند درجات ،تغییری در شاخص و دامنه کنتراست عکسها
ایجاد نکرده اســت .این امر ،امکان تغییرات بیشتر هنگام نوردهی و ظهور را فراهم میسازد .مث ً
ال
در عکس  ،14اگر خواهان آن باشیم که یک درجه سیاه به تیرگیهای عکس اضافه نماییم ،میتوانیم
هنگام نوردهی ،به جای قرار دادن تیرگی در ناحیه (3همانگونه که در این پژوهش انجام گرفته) ،با
یک پله نوردهی کمتر ،آن را در ناحیه (2یک پله تیرهتر از ناحیه  ،)3قرار دهیم .و یا با ظهور  +3به
جای  ، +2امکان رسیدن به یک پله روشنتر برایمان فراهم میگردد .این در حالی است که کاربرد
کاغذهای کنتراســت متغیر نمیتواند چنین کنترل دقیقــی را در اختیار کاربر قرار دهد .از آنجایی
کــه بین نوردهی و کیفیت تصویر رابطه معکوس حکمفرماســت(نوردهی بیشــتر -افزایش اندازه
دانههایی تشــکیل دهنده تصویر و بالعکس -کیفیت کمتر) ،بنا براین روش نظام ناحیهای میتواند
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ضامن کیفیت برتر تصویر باشــد .نکته قابل توجه در بررســی دو منحنی  11و  ،17شباهت بسیار
زیاد آنها ،علی رغم تغییر در ظهور فیلم است(تصویر .)11

نامۀ هنرهاي تجسمي و كاربردي

تصویر .12منحنیهای تصاویر مثبت  3و  ،14منبع :نگارنده

102

تصویر .13منحنیهای تصاویر مثبت  2و  ،17منبع :نگارنده
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تصویر .14منحنیهای تصاویر مثبت 1و ،14منبع :نگارنده
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تصویر .15منحنی های تصاویر مثبت  2 ، 1و  ،3منبع :نگارنده

نتیجه گیری

بــر مبنای مطابقت و بررســی صورت گرفتــه ،میتوان فرضیه عدم تمایز بیــن کاربرد دو روش
مورد مطالعه در این تحقیق از دید آرایش درجات و تأثیر بر کنتراســت و کیفیت عکس را رد کرد.
آزمایشها نشــان داد که ســهم تمایزهای بین دو روش ،به علت وجود تفاوت آشــکار در آرایش
درجات آنها ،بیشــتر بوده و این امر ســبب رجحان روش نظام ناحیهای بر کاغذهای کنتراســت
متغیر گردیده است.
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در بررســی انجام گرفته ،مشخص گردید که استفاده از کاغذ کنتراست متغیر با فیلتر(4به جای
اســتفاده از ظهور  +2و نوردهی به روش نظام ناحیهای) ،باعث جابجایی و تبدیل درجات با ارزش
عکس (روشــنیها و تیرگیهــای با جزئیات) – که همواره مالک داوری و ســنجش کیفیت تصویر
هســتند -به درجات کم اهمیتتر عکس(روشــنیها و تیرگیهای بدون جزئیات) ،میشوند(تصویر
 .)12استفاده از کاغذ کنتراست متغیر با فیلتر صفر(به جای استفاده از ظهور  -2و نوردهی به روش
نظام ناحیهای) نیز با حذف و تبدیل نابجای درجات روشن و تیره عکس به درجات خاکستری ،باعث
فشردگی و تراکم در بخش درجات میانی گردیده و تعادل کنتراست را بر هم می زند(تصویر  .)13از
مشکالت دیگر این کاغذ ،باالتر بودن حساسیت آن (نسبت به کاغذ تک شمارهای که در روش نظام
ناحیهای اســتفاده میشــود) به نور امن تاریکخانه و بروز تغییرات غیر قابل پیشبینی هنگام چاپ
عکس ،و همچنین پایینتر بودن وضوح تصویر هنگام استفاده از فیلتر کمکنتراست ،است.
در مقابل ،به دلیل امکان تغییر در نوردهی و ظهور فیلم و به تبع آن تأثیر(کنترل شده)در چیدمان
درجات عکس ،مشــخص شــد که عملکرد علم و فن نظام ناحیهای در ایجاد تعادل در کنتراســت و
همچنیــن حفظ درجات بــا ارزش و حذف و جابجایی درجات کم اهمیتتــر عکس ،عملکرد مثبت و
مناسبی است .عمل کردن به روش نظام ناحیهای با ظهور مثبت ،نشان داد که میتوان هر سه بخش
درجات روشن ،میانی و تیره عکس را از حیث تفکیک و جایگزینی مناسب درجات ،کنترل و مدیریت
نمود(منحنــی  .)14بــا کم نوردهی در روش ناحیهای ،عالوه بر پیش تجســم و کنترل درجات تیره
ی کمتر ،باعث ریزتر ماندن
عکس ،میتوان به تصاویری با وضوح بیشتر دست یافت؛ چرا که نورده ِ
دانههایی تشکیل دهنده تصویر شده و سبب ارتقاء کیفیت میگردد.
شباهت زیاد دو عکسی که در روش ناحیهای با ظهور نرمال و ظهور منفی تهیه شدند و اختالف
زیــاد این دو عکس با نمونه ظهور مثبت ،از دیگر یافتههای این تحقیق اســت ،که میتوان از آن در
پیش تجسم و مدیریت بهتر درجات ،بهره جست(این امر میتواند موضوع پژوهشهای آتی باشد).
در نهایت ،دســتاوردهای حاصل از پژوهش حاضر ،در راســتای پاسخگویی به سؤال تحقیق،
چاپ عکس سیاه
نشــان میدهند که کاغذهای کنتراست متغیر ،با وجود سرعت و تســهیل در امر
ِ
و ســفید ،به دلیل وجود برخی کاســتیها که حاصل بررســیهای انجام شده در این تحقیق است،
نمیتوانند جایگزین مناســبی برای روش نظام ناحیهای باشــند .نظام ناحیهای روشی هدفمند برای
آفرینش درجات غنی و با ارزش عکس ،و راهی مطمئن برای کنترل کنتراست و کیفیت تصویر ،جهت
نیل به اهداف زیباشناسانه عکس است.

سپاسگزاری

در پایان الزم است از جناب آقای بهمن نژادی به خاطر راهنماییهای ارزنده شان تشکر و قدردانی
گردد.
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 :Straight Photography .1جنبشی بود در اوایل قرن بیستم در مقابل جنبش عکاسی تصویری ،برای
بازگشتن به وضوح تصاویر(تاسک.)85 ،1377 ،
 : Edward Weston .2عکاس امریکایی(()1958 - 1886پاکباز .)352 :1389 ،یکی از پیروان جنبش
عکاسی صریح.
 : Paul Strand .3عکاس و فیلم ساز امریکایی(()1976 - 1890همان .)335 :یکی از پیروان جنبش عکاسی
صریح.
 : Albert Renger-Patzsch .4عکاس آلمانی(()1966 - 1897همان .)315 :وی در آغاز ،در زمینه عکاسی
هنری امپرسیونیستی فعالیت می کرد؛ اما رفته رفته از رئالیسم جانبداری کرد و مخالف شیوه رمانتیسم
گرایی قدیم شد(تاسک.)113 :1377 ،
Tonal Scale .5
 :Aesthetics .6بررسی زیبایی در طبیعت و هنر ،و وضع موازین و اصولی برای تعریف و شناخت
آن(مرزبان و معروف.)9 ،1377 ،
 : Ansel Adams .7سال  1902در سانفرانسیسکو به دنیا آمد .سال  1916به عکاسی عالقهمند شد و در
سال  1932به اتفاق ویالرد ون دایک ،گروه اف 64 -را به منظور کشف امکانات عکاسی صریح تشکیل
داد(درساهاکیان و جاللی.)55 ،1365 ،
Variable Contrast .8
Mono Grade .9
Zone System.10
Pre Visualisation .11
Chris Johnson.12
Elizabeth Allen .13
Sofie Triantaphillidou .14
Michael John Langford .15
Efthimia Bilissi .16
( :Minor Martin White .17عکاس امریکایی( ()1976 - 1908پاکباز .)353 :1389 ،یکی از پیروان
جنبش عکاسی صریح.
18. John Szarkowski
19. Tonal Values
20. Tonal Range
21. Characteristic Curve
22. Maximum Density
23. Minimum Density
24. Contrast Index
25. Film Base
26. Fog
27. Zone VIII
28. Zone I
29. Middle Tones
30. Zone XI
31. Zone VII
32. Graded Papers – Mono Grade
33. Multigrade
34. Polymax
35. Normal Development
36. Expansional Development
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پینوشتها
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37. Contractional Development
 .38داروی ظهور  ،D76جزء داروهای ظهور فاین گرین است که باعث کاهش اندازه دانههایی تصویر
میگردد(جاکوبسون.)167 ،1368 ،
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