
عکاسی در زیر آب از چشمان آبزیان

شهیچشم هميهاعکساست و شده است که چشم پنجره روح گفته
ارتباط از سوژه را به نیترقیآنها عمکهآنيبرامحصور کننده است ، 

.منتقل می کنندنندهیب

زندگی دریایی را مشاهده جریان روید و زیر آب میکه شما به یزمان
و زیبا گوناگون ،متفاوت بسیار عجیبیطور ه بان آبزیچشمانکنید می

بیو غربیتا چشمان عجگرفتهگویمییچشمان چند جزازاست . 
یصدف حلزون

سوژه به دنیکشوچشمان سوژه يورتوانند با فوکوس بریمعکاسان
که ییجا.رندیاز سوژه عکس بگنیدورباتمیتنظتوسط سمت خود 

.استیک تصویر موفقيبرامهمقسمتکیانآبزیچشمان 

تصاویر گرفته شده بسیارهستند که در یچشمان بزرگيداراانیماه
توسط مشاهده خود نمایی می کنند و باعث حیرت و تفکر و جالب بایز

کننده خواهند شد .

زمان دیآب نباریدر زانعکاس. دیداشته باشآبزیان از چشم و شناخت یمهم است که آگاهیلیخه اي قبل از انجام هر کار اضاف
سوژه اتیئکه جزبمانندمنتظر و باشندقی، حساس و دقرینسبت به سوژه در تصوو همچنینرا بزنند نیدم و بازدم ، شات دورب

قرار بگیرد .حیصحدر موقعیت به طور کامل

بر رويحیصحبه شکل یو نوردهچرخش فالش باشد ودر زمان مناسب و به موقع باید گرفتن عکس يشما برايزیربرنامه
از صورت قرار یمهمقسمتدر چشمان. دیاز چشم دارتصویر چند فریمبه اجیشما احتسپس. انجام گیردسوژه صورتنقاط 

از سوژهکرومايعکسبرداردر حالتبه خصوصشفاف و آشکار باشد  ،واضح ، به طور دقیقریدر تصودیبایدارند و م

هستند که یه هنوز عکاسانچاگر، نقطه از سوژه متمرکز باشند کیبر رويتوانستند یها فقط منیکه دوربییگذشت آن روزها
به طور معمولکه ییعکس هامشاهدهدهند . یانجام نممیاز نقاط فوکوس دور فریو حرکتسیاه و سفید است رشانیتصاو

.نباشد میسوژه در وسط فربعضی مواقعکه ستینیه مهمنکتنیاالبته باشد . یسوژه در وسط قرار دارد جذاب تر م

در سمت چپ یدو چشم از صدف حلزونيریعکس محل قرارگنیادر
ریتصوکردنکاملدر زبرایباشد و از خطوط راه راه ماهیممیفر

يمنسجم و قويبندبیترککیاستفاده شده است که تکرار خطوط ها 
کرده است .دجایرا ا



چشم ؟ است یا دو چشم بهتر یکریتصوایآ

که در معرض هر دو چشم وقتیدیتوانیمدیکنیاقدام مییایدرآبزیانيت ها و چهره هاراز صويبردارریتصويکه برایزمان
چشمان ما ، با آنچه که از چشمان سوژه در دنیتوان دارتباط. دیکنيرداربعکس دیقرار داریخوب و مناسبشکله سوژه ب

صورتشان يکه در جلواست مهرگان یو بانیاز ماهيتعداديبراوجود داردکه یمشکلاما،ستینکسانیدیآیعکس بنظر م
يرارشود که فقط در برقیمشنهادیجهت پنیسرشان قرار دارد و از ايباالبه طور دقیقاز آنها یبعضچشمان.چشم ندارند 

.کنیديچشم سوژه ، عکس بردارکیارتباط با 

قدرتمند ریتصاو

حالت توجه در عکس را نیشتریکه چشم بیمعننیابه، ساخته شده استواناتیبرجسته حيصورت هايبزرگ براچشمان
در ریه مناسب و گرفتن تصوفاصليبرایآمادگدیباشما.خود داشته باشد ه را بنندهیتوجه بنیشتریبدیبایباشد و میدارا م

ییبایو صبر و شکماهرانه کنترل ،یعاليبه شناوراجیمعنا که احتنیابه، دیرا داشته باشحیبا فوکوس صحمیفرایقاب کی
.دیرا داشته باشریثبت به موقع تصويبرا

در ، به خصوصواضح و آشکار باشند به طور کاملدیبایدر صورت قرار دارند و آنها میدر قسمت قابل توجه و مهمچشمان
که چشمان سوژه یتا زمانالبته، سوژه در فوکوس نباشد یکه مابقستیمهم ننیا. سوژه یک ازکروبا حالت مایعکاسزمان 

چشمان آنها گرفته شده است .بر رويمردم فقط با فوکوس چهره از متعدديعکس هايقتیحقدر.شارپ و با وضوح باال باشد 

در سطح برابر با چشمان سوژه به طور دقیقرا  نیاست که دوربنی، اانیاز صورت ماهریبهتر کردن تصويارزش برانیشتریب
می تواندو، باشند یآنها شناور ميو عکاس در باالساکن هستنداهایبستر و کف درکینزدانیماهلبه طور معمو.میقرار ده

اشته باشد .(مقابل چشمان سوژه ) وجود دنییدر سطح پانیمشکل گرفتن دورب

ارزشتصویر با یک 

یک ماهی است . و زل زده در صورت رهینگاه خاز، تصویري براي بینندگان تصویر نیترتیو حائز اهمنیشتریکه بیدرسته ب
نیا!!!  عجیبی دارداو و چه نگاه کنجکندیگویاغلب مردم ماما،دیداشته باشیماهکیخوب از ریتصوکیممکن است که شما

است.منحصر بفرد ریتصوکینیحاال اوقرار دارد یماهکیمعنا که سوژه فراتر از نیابه،میخواهیاست که ما ميزیهمان چ
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