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 مقدمه:

 ارد. اینمعه دتلویزیون از لحاظ نظری رسانه ایست ارتباطی که نقش ارزنده را در پیشبرد اهداف یک جا

. ولی رفته استرار گقبیشتر مورد بررسی  نه از لحاظ جامعه شناسی و به حیث یکی از وسایل ارتباط همه گانیرسا

مجموعه  امه هااست اصول و شیوه عملی ساختن برنامه های آن است. در واقع برن موردبحث گرفتهآنچه کمتر 

ث نظری ز مباحا سیاریبرا تشکیل میدهد و یا به عبارت دیگر زیربنای  هقدرت و توانایی این رسان ی اساس و پایه

 هه پرداختین رسانااز تصاویری است که بر اساس قواعد و ویژگیهای خاص  ای مجموعهکه دراین زمینه تلویزیون 

 ازند.سیک برنامه تلویزونی را می این کار و شیوه با معیار های قابل قبول در نهایت  است شده 

برنامه سازی در تلویزیون کشف و  ی و رشد فعالیت هایش امکانات بالقوه یون()تلویزاین رسانه ن بهتربرای شناخت

که این مسئولیت بدوش برنامه سازان ماهریست که با بکارگیری این امکانات روشها و اصول پیام موثر  ،عیان گردد

تر را به جامعه رسانیده و تماشاگران را جذب میکنند. و فکر کهنه تلویزیون مثل یک وسیله دیکور خانه است را 

 .ه استکنار گذاشت

ه کیفیت واسط ه سازی در تلویزیون کار خالق و هنری است و این رسانه ویژگیهای هنری خود را بهبرنام

رد حرفه وا کارانکه از طرف دست اندر یاز برنامه و شرایط ای هوع ارتباط با مخاطب و تولید انبوتصویر؛ ن

ست.و در اده نیاز پیچی ار و لوازماز برنامه به ابز ته می شود حاالنکه برای ساخت هربخشی میگردد. و نادیده گرف

به  امه هاران برنضمن برای رساندن یک فکر و اندیشه در قالب برنامه دست کارگردانیست که مسئولیت هنری ای

 عهده دارد .

اخت یست از سدیگر ای وجود دارد که هریک تکمیل کنندۀام فعالیت هه تلویزیون انواع و اقسامنردر تولید ب

ورد ه صحنه مبردازی پاز ترکیب بندی تصاویر تا صحنه ،نیکی فته تا انتخاب وسایل فنی و تخا گرو ساز استدیو ه

 ارند.رفوی دحنیاز به افراد مسلکی و  ها از صدا برداری الی نورپردازی در صحنه که همه ای این،نیاز 

یم ی می گیره بررسبفقط یک مورد آن را ،در این مقاله از بحث طوالنی فن برنامه سازی در تلویزیون گذشته 

 که نورپردازی در تلویزیون میباشد.

ا فاقد ش رویخای چند لحظه دنیای شگفت انگیز در واقع اگر در مورد نورپردازی بخواهیم صحبت کنیم بر

 هیچ چیزی قابل درک نخواهد بود.غیر  واهد شد؟ به صورت دقیقتجسم کنیم چی خ رنو
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ضا را که ف ده،ما بو و اجسام توسط حس زیبا بینیبه جهان سه بعدی که از طریق تلویزیون می نگریم همه اشیا 

و عرض  طول نه دارایه را دوبعدی انتقال میدهد یک صحنتعبیر و تفسیر میکنیم و گرنه تخت تلویزیون صح

وسط صویر تتر میشود ؛ دیدگاه سه بعدی و دارای عمق در صحنه ظاهد. معموال آنچه به گونه ی اهد بوخو

 تر می دانیم.یارا خوبه اششکل و فاصل نورپردازی  اندازه ، کارگردان انتخاب میشود. بوسیله این انتخاب دقیق ذریعه

 خفی کرد.م یا ساخت و کند. بافت اشیا را آشکارمینوان  یتواند شکل را احیا کند و یا محونورپردازی م

 یا چیزی را در خفا و تاریکی نگهداشت.را اسرار آمیز ساخت و  یمحیط

نمایش  عالیت رااند فولی هرگز به تنهایی نمی توه افراد مسلکی و حرفوی نیاز دارد؛ست کنورپردازی پدیده ای

 آن تکمیل نخواهد بود.هیچ فعالیت در تلویزیون نیز بدون داد و 

 نور، ت وشدتر ،کیفیت نور و جهاثر نورپردازی ؛ضرورت نورپردازی ،انتشار نودر این مقاله پیرامون 

 هیم کرد.حث خوبورپردازی نواحی طح صاف، نورپردازی باالی یک جسم ، نورپردازی انسان و ننورپردازی به س

 تلقی گردد. هیه و جمع آوری کرده ام مفید وموثر بوده و یک کار علمی آرزو دارم آنچه ت

 :هدف تحقیق

 .اب میشودرزش حسانورپردازی که امروزه از جمله موارد بسیار به آشنایی بیشتر به اصول و اسلوب تخنیکی 

 :شیوه تحقیق

 از شیوه کتابخانه ای بیشتر استفاده نموده ام.

 :فرضیه تحقیق

ز ایی ها انه آرصح اد وسایل تکنولوژی در تلویزیون ومدرن شدن تلویزیون ها از جمله رشد تخنیکی و ازدی

 طریق نور پردازی میباشد.

 های تحقیقسر چشمه 

 :منابع معتبر که درین تحقیق استفاده شده قرار ذیل است:

 رادیو تلویزیون خدمت عمومی از تکنیسیون دیوید. .1

 تولید و کارگردانی در تلویزیون از جرالد میلرسون. .2

 تلویزیون از جرالد میلرسون. فن برنامه  سازی .3
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 شیوه های نورپردازی و کاربرد آن در تلویزیون

 نورپردازیاثر 

وان جلوه دازی میتور پرنور پردازی به برداشت بیننده و واکنش او نسبت به تصاویر تاثیر مستقیم دارد. توسط ن

نگیزه یجاد و اازی اهای تحیطی خلق کرد و نیز شکل انازه و بافت اشای را مشخص کرد بیشترین اثرگزاری نورپرد

 برای بسیاری از واکنشهای بیننده خواهد بود.

 ضرورت نورپردازی

 ضرورت نورپردازی روی دو دلیل بیشتر مورد توجه قرار میگیرد:

 ی بهترینازسازدوبین های تلویزیون تضادمندی های اندک را پذیرفته میتواند. برای ب الف: دالیل فنی.

 وضادمندی که ت کیفیت تصویر به نور دهی تنظیم شده نیاز داریم. برای بدست آوردن تصویر مطلوب نیاز است

نور  ت ومقدار. شددشدت نور را دقیقن محاسبه کرد. برای عمق در میدان از دیافراگم خاص و محدود استفاده کر

ه تواند. به نمینواحی خاص صحنه را درنظر گرفت. گاه گاهی نور طبیعی ) آفتاب ( نیاز مارا برآورده ساخت

ناسب جهت م خارج از استدیو با نوردهی ماسزاگار نیست . به طور مثال آفتاب شدت و یاخصوص صحنه های 

ز داریم تا ل ما نیاین حاو سایه ها را ایجاد میکند در ا برای تصویر برداری ما ندارد و یا اینکه تضادمندی شدید

 نورهای غیر طبیعی متوسل شویم تا صحنه های شفاف و قابل هضم را داشته باشیم.

صله حنه فانورپردازی در خلق عمق در صحنه کمک میکند. و تاثیرات ناشی از فضای ص ب: دالیل هنری.

واند رد.و میتود آوجلوه های محیطی به حالت و سبک خاص را بوج ابعاد و شکل اشیا را افزایش میدهد. میتواند

 طسمیتوانیم تو محیط خاص را بازسازی کرد و یا تقلید کند یا حتی زمان خاص و شرایط جوی را بوجود آورد.

نیم ور میتواوسط ننورپردازی یک صحنه را پر زرق و برق نشان دهیم. و در عین حال صحنه را مخفی نگهداشت. ت

 (132،ص 5را زیبا و یا ناخوشایند بسازیم.)  صحنه
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 انتشار نور

رزش خاص حنه از ادهی صدر انتشار نور ما نیاز داریم تا با در نوع از نور آشنا شویم که در نورپردازی و نور

 برخوردار است.

و یا  انعکاسی ورهایننوری است با روشنایی پراگنده و بدون سایه و از منابع بزرگ نور عالیم  .نور مالیم:1

سایه ها را  کند. آسمان ابری بدست میاید. مزایای این نور درنوردهی تاکید بر برجستگی ها بافت موضوع نمی

 روشن کرده و سایه دیگر بوجود نمیاورد.

ا مشوش رشکل  وه شد و به ساده گی محدود نمی شود. زیبایی بافت و معایت این نوردهی اینست که پراگند

 می سازد و شدت نور در فواصل مختلف کاهش می یابد. 

 راز منابع نو این نور دارای روشنایی کاملن جهتی بوده و سایه های مشخصی ایجاد میکند. .نور شدید.2

. ح میگرددن واضور دهی این است که جلوه خشنقطه ای و نور مستقیم خورشید بدست می آید. از مزایای این ن

تلف حی مخدر نواحی مشخص موضعی می شود سایه ها ایجاد شده روی سطج شدید می باشد. شدت نور در نوا

ی ؛ روشنایدارد مشخص حفظ میگردد.  از معایب این نوردهی اینست که تاکید بسیار بر بافت و برجستگی سطوح

ا نیز د سایه هر شدیایه های ناخوشایند بوجود میاورد و با افزایش منابع نوخشن و تند ایجاد می کند. گاهی س

 افزایش می یابند.

 کیفیت نور چگونگی انتشار نور

ر می را اشکا اشیا برای صحنه ها مخلوط قابل قبولی از نور شدید و مالیم الزم است. نور شدید شکل و بافت

ز اچه سبک  حنه باکیفیت نور ارتباط میگیرد به اینکه یک صکند و نور مالیم تضادمندی ها را کاهش می دهد. 

 نور پردازی قابل رویت  باشد.

 جهت نور

چی  ین اینکهر تعیدجهت نور ارتباط میگیرد به زاویه کمره که به موضوع می تابد با جهت نور نه تنها فقط 

اخت سفت و ی بازسازی بابخشهای از موضوع روشن و چی بخش در سایه قرار دارد بلکه نقش عمده برچگونگ

د. و ی سازسطح آن نیز موثر است.جهت نور خصوصیات سطح و برجستگی خاص موضوع را پنهان و یا آشکار م

 با تغیر جهت دوربین این خصوصیات نیز ظاهر و مخفی میگردد.
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 شدت نور

ه بضوع ومقدار نور برای روشن کردن یک موضوع را شدت نور میگویند. با شدت نور روشنایی محیط م

نابرین اد. بدرنگ آن؛ رنگمایه و پرداخت دیدار صحنه ؛ چگونگی سطوح و نوع و جهت منبع نوری را نمایش 

عادل در معنای ت ین بهشدت نور تا بنده را چنان تنظیم کرد تا به موضوع و جلوه محیطی مورد نظر کفایت کند و ا

 نورپردازی است.

 کیفیت نور

ه کاریم درنگ های موجود است بهترین کیفیت را در تصویر هنگامی  برداشت ما از کیفیت نور نمایش

و یا  ید سوختهای سفگستره گاهی از رنگمایه ها وجود داشته باشد. مثال رنگ سفید وصاف و سیاه تیره ولی رنگه

نظر  هبشکننده  تیره چرک رنگهای خاکستری گونه در تصاویر نتایج جالب ندارند. تصویر فاقد رنگمایه سیاه و یا

)  ی رسد.مجان به نظر خفته وبی میاید و در حین حال تصاویر که رنگمایه روشن و سفید نداشته باشند 

 (67-66،صص6

 نورپردازی سطوح صاف

د ر شدیحتی میتوان گفت که یک سطح صاف به نورپردازی مناسب نیاز دارد. به سطح صاف اگر از نو

ار طح ناهموسد در ر به نواحی جمعاوری میگردد. اما نور شدیاستفاده کنیم موضعی عمل میکند و مانع گریز نو

 ور در دونبع نبرجستگیهای آن را مشخص می کند اگر نور شدید در سطح هموار به شکل یکسان نتابد از دو م

 درجه استفاده می کنند تا همه سطح یکسان تحت پوشش قرار گیرد. 45جهت 

باعث  ور مالیمیاد نی نور مالیم را برطرف خواهد کرد ولی ازداگر از نور مالیم استفاده کنیم تمام عیب ها

 می شود که به اطراف پراگنده شود و قابل کنترول نباشد.

 نورپردازی انسان

ی وه هاچزئیات چهره انسانها با یکذیکر متفاوت است اما شباهت ساخت کلی سرها چنان است که جل

 همه یکسان خواهد بود.ناخوشایند ناشی ازنورپردازی نا مناسب در مورد 
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 قواعد کلی نورپردازی چهره انسان

 درجه با بینی شخص قرار دهید. 30الی  10.نور اصلی را در زاویه 1

 .از نورهای شیب دار و زاویه مودب اجتناب شود.2

 .زاویه افقی یا عمودی بین نور پرکننده و نور اصلی نباید زیاد باشد.3

 نور اصلی استفاده نشود. .در هر صحنه از تصویر بیش از یک4

 .بازیگران باید توجه شان به نور اصلی بیشتر باشد.5

 .نور پرکننده ها چنان عیار شوند که سایه ها را خنثی کند.6

 .در نماهای که تمام رخ در آن ظاهر شود از نور جانبی بپرهیزید.7

 (145،ص 5.نماهای نیمرخ نور اصلی باالی سر نتیحه خوب خواهد داد     )8

 نورپردازی گروهی 

ر صحنه را د هرمقداریکه سوژه کمتر متحرک باشد ساده تر نورپردازی صورت میگیرد بینده معایب بیشتر

دازی یب نورپرعتوجه میبیند. و یا هرقدر که حرکت موضوع ها بیشتر باشد نور پردازی دشوار ولی بیننده کمتر م

داد شان س رویاحی وقوع رویداد تفکیک کرد و بر اسامیشود. در نور پردازی گروهی صحنه ها را از نظر نو

 نورپردازی کرد.

نام ازی زا بورپردننورپردازی یک جسم: اکثر موضوعها سه بعدی به سه منبع نور از سه جهت نیاز دارد. این 

ی کید آن مرد تاسه نقطه هم یاد می کنند که عبارت از نورپردازی نسبت به موضوع به خود موضوع و وجوه مو

 اشد و عبارت اند از:ب

د زاویه ی تاب.نور اصلی ) نور کلید(: نور شدید و مسطحی است که معموالن از محور عدسی به موضوع م1

 درجه عمودی و افقی نسبت به محور عدسی را بوجود میاورد. 45

میشود .نور پشت: نقطه شدید از پشت به موضوع می تابد و آن را از پس زمینه جدا میکند. موضوع آشکار 2

از دو چراغ نور پشت برای یک موضوع استفاده کرد. این موارد اجباری نیست ولی نور اصلی چگونگی حالت 

 (137،ص 5جسم را مشخص میکند و نور پر کننده فضا را و نور پشت برای آشکار کردن موضوع آن میباشد. ) 
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 منابع نوری ) انواع چراغها(

 استفاده میکنیم.انواع مخلف از چراغها را در تلویزیون 

یم. اده میکناستف چراغهای تنگشتن معمولی : چراغ فلورسنت و چراغ تخلیه کار بوده و در استدیو ها از آن

 ارزان بوده عمر طوالنی دارد. قابل اطمینان و شدت نوری خوبی دارد.

 استفاده تدیوساچراغهای فرا بارده: این چراغ  ها به پایه های دستی نصب و در صحنه های داخل و خارج 

 میگردد.

 .ستند هچراغهای تنگشتن هالوژه: این چراغها در لوله ای شکل کوچک موجود اند قابل حمل و سبک 

 (148،ص 5 .   )چراغهای فلورسنت: منبع نور مالیم بوده برای نور زمینه نور سیکلو و غیره بکار میرود

 ابزار کنترول نور

ک تعداد ه ذیال یرد. ککرپردازی باید روشنایی نسبی چراها را کنترول برای دستیابی به توازن قابل قبول در نو

 زا اینجا یاد آور میشویم.

اده نترولش سد و ک.دیمرهای تایرمیستور: این ازار برای کنترول چراغها تنگستن بکار میرود. کارآیی زیا1

 .تگاه استت دسدوده امکانامیباشد. وظیفه این دیمرها ایجاد تغییر در روشنایی ) شدت نور( چراغها در مح

منابع  سمیکه ازکرد ق با این دستگاه به شکل منفرد و یا جمعی می شود نور را کنترول.میز کنترول ) دیمر(: 2

 (153،ص 5مختلف نوری کیبل ها به وسیله نصب بوده و هریک توسط میز کنترول نور کنترول میشود. ) 

 یگرد دکه در ذیل بیان میشود:و نیز از طریق های مختلف دیگر نیز کنترول م 

 با نوع و توان چراع انتخاب شده  -1

 با تنظیم فاصله چراغ تا موضوع -2

 با استفاده از پراگنده سازها ی نور -3

 با تغییر تمرکز نور ) پراگنده سازی نور( -4

 با انتخاب چراغهای یک مجموعه ای -5

 .)با استفاده از کاهنده های نور ) دیمر( -6

 



9 
 

 تلویزیون مشکالت نور پردازی در 

ا تاثیر هر آن بنورپردازی در تلویزیون از یک طرف تحت فعالیت های تولیدی قرار میگرد و از طرف دیگر 

در  ن تخنیکیسئولیممی گزارد. نورپرداز مجبور است برای رسیدن به هدف های نوری و استندرد برنامه سازی با 

 د.اشته باشامل دکید از مشکالت با القوه آگاهی استدیو همکار نزدیک داشته باشند . بنابرین نورپردازی با

 مشکالت الکتریکی 

ه غهای صحنه چراالمپ دوربین مانع بزرگ هدف های هنری برنامه است. مثال اگر در صحنه نیاز باشد که هم

صویر یلی تخخاموش و بر عکس با یک شمع صحنه را در پس زمینه روشن سازیم این حالت در مقابل دوربین 

 اثیر هایرده تپید پس ناچاریم که از نورهای پرکننده ها استفاده کنیم در غیر صورت تصویر روی ضعیف میا

 (142-141، صص 4ناسزای با خود خواهد داشت. ) 

یکند میجاد سایه بوم صدا: گاه گاهی عوامل صحنه و بوم صدا بر بازیگران و پس زمینه ها سایه ها ا

ا ن مشکل رصلی ایاصورت میگیرد. و از طریق تعیین دقیق موقعینت نور برایجلوگیری با افراد مسلکی هماهنگی 

 رفع خواهند کرد.

 چگونگی تاثیر صحنه بر پرداخت نوری

 عوامل که نورپردازی را متاثر میکند قرا رذیل هستند:

نور  نه تامینر زمید.ابعاد صحنه: صحنه وسیع باشد پرداخت تولیدی برنامه نیز وسیع تر خواهد بود مشکالت 1

 دقیق درنماهای نزدیک در محیط های وسیع پدید میاید.

ا در رای صحنه یواره.ارتفاع صحنه ) دیوارها( در تصویر پردازی های از زواویه پایین الزم است معموالن د2

ه وانب صحنشت و جباعث می شود که نور پردازی از پحدود امکانات استدیو بلند و مرتفع می سازند. این علم 

 االتر و شیب بیشتری داشته باشد تا چراغها در نمای دوربین دیده نشوند.ارتفاع ب

 .آویزها: نورپردازی بازیگران زیر آویز ها مانند تزئینات و گلها آویزان شکل است.3

رده محدود ک زی را.شکل صحنه: صحنه باریک و بلند مانند راهروها و یا صحنه پهن و وسیع زوایای نورپردا4

 (10-9،صص2)شش نوری مناسب به صحنه می شوند.و مانع تامین پو
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 نتیجه گیری

ازی سبرنامه  خشهاینورپردازی در تلویزیون یک صنعت مهم و دشوار است با آکه به تنهایی نمی تواند تمام ب

وربین دید برای زم دالدر تلویزیون را احتوا کند ولی بدون این صنعت هم نی شود تصویر برداری با کیفت و آنچه 

را در  زیادی نمایش آن در صفحه تلویزیون بر مخاطب است؛ بوجود آورد. این صنعت با آنکه دشواری هایو 

 در اکثر مروزهاهنگام تصویر برداری ایجاد میکند خیلی از فعالیت های صحنه سازی را نیز بوجود میاورد. 

مل ستفاده بعکی از نورپردازی اقیقی نما و گرافیح-استدیوهای جهانی تلویزیون برای نمایش صحنه های تخیلی

همه در  ان همه ونرمندمیاید. از فن پرده آبی کروماگرفته تا بوجود آوردن برف و باران در استیج های کنسرتی ه

 خورستایش کراهی اند که دست اندرکاران نورپردازی آن را احیا میکند.

های  رنامهبفلم سازی و تولید  در نتیجه باید گفت که این صنعت امروزه جایگاه خاص خودر ادر صنعت

 یاز است.ارد نتلویزیونی و پرودکشن های تبلیغاتی و عکاس خانه و خالصه هر فعالیت که بعدهنری و فنی د
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