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 مستندهاي فیلمد یدر تولاي ن رسانهینو فناورينقش  یبررس
 1ات وحشیبا موضوع ح

 ٢يجھرميدکتر احمد ضابط
 ٣يریالھ امفتح

 دهیچک
سراسر  یونیزیتلو يهاعت در شبکهیات وحش و طبیمستند با موضوع حهاي فیلمد یتول

کـامالً   يدید از اساس با دیکه با ،دهیت و رقابت رسیفیت، کیاز کم یگاهیجهان به جا
ت یآن اقدام کرد. جدا از خود موضـوع کـه جـذاب    يبنا یو طراح يزیریمتفاوت، به پ

 تید به جـذاب یک و هنر در کنار هم، بایتکنب ید داشته باشد، ترکیخاص خودش را با
 کمک کند.ها این فیلم

مسـتند اسـت    يسازبرنامه یفن يهاها و مقولهشود، جنبهیم یمقاله بررساین  چه درآن
ح یو تشر یرا معرف هاگونه از مستندی، این جهان ياستانداردهاتکنیکی ه واساس یکه پا

سـت انسـان،   یط زیو محـ  طبیعیکه جهان باعث شده  يسازفیلمن ینو فناوريکند. یم
ـ انـد، ارا نشدهدیده  ش از آنیکه پ ییهاد و صحنهیجد يایاهان از زوایوانات و گیح ه ئ

 يهـا و پژوهش يربردارید تصویجد ي، ابزارهايربرداریگوناگون تصو يهاشود. روش
 گیـري زندهد یجد يابزارهاحتی  و يمترو تلهیات وحش چون رادیح يخاص مستندها

                                                                                                                   
 بـا عنـوان   دانشکده صداوسیما در گرایش تهیه کنندگی مستند، ارشد یان نامه کارشناسیبرگرفته از پا مقالهعنوان  .1
ـ زیتلو مسـتند هاي د مجموعهیدر تولاي ن رسانهینو يهايورانقش فن یبررس« ات یـ عـت و ح یبـا موضـوع طب   یونی

 است. »نیزمة اریسۀ مجموع يوحش با مطالعه مورد
 )سینما و تلویزیونار، رشته یما (دانشیس و دانشکده صدا یئت علمیعضو ه .2
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ـ   یجهـان  يامـاهواره  يهـا وانات که با اتصال به سامانهیح در  ی، در نـوع خـود انقالب
 اند.اند، در این مقاله معرفی شدهوجود آوردهسازي مستند بهمهبرنا

ـ مستند ح فیلم، يان رسانهینو يمستند، فناور ها: فیلمکلیدواژه ـ ات وحـش،  ی ۀ مجموع
 »نیزمة اریس« یونیزیمستند تلو

 مقدمه

هـا هنـوز   از آن يارینش اسـت، کـه بسـ   یآفر يهایپر از رازها و شگفت یجهان هست
انسـان بـوده اسـت. امـروزه، بـا      ۀ ، همـواره دغدغـ  یق هستیاند. کشف حقاکشف نشده

تـر  رازهـا، کـم و کـم   این  و کشف ين اکتشافات بشریبۀ ، فاصلفناوريشرفت علم و یپ
 شود.  یم

بهتـر و خـالق   ارائۀ  يبرا بایدستند، م فیلماز  ییهامتفاوت، گونه يهاحسب سوژهبر
 فنـاوري هستند که بتوانند  ییهانِ آثار، آنیرند. بهتریبهره گ روز يهافناوريت، از یواقع
ر یـ باشـند. درغ  فنـاوري در خـدمت   يکه خود ابزارنیرند، نه ایخدمت گهنر به يرا برا

باشـند. امـا   یمـ  يفاقد ارزش هنـر  و زده هستندکیتکنتنها که  ين آثاریصورت، چننیا
ن یتـر شرفتهیمستند با استفاده از پ ياثر هنریک  ک به منظور خلقیم که تکنیفراموش نکن

 د اثـر یـ داشـتن هـدف مشـخص در هنگـام تول    ة انـداز روز، بههاي فناورين یدتریو جد
 دارد.اهمیت 
 چه دربارة ساخت مستندهاي حیات وحش باید درنظر داشت، ایـن اسـت کـه تنهـا    آن

دست هم دهند، تـا یـک   پیشرفته کافی نیست. موارد گوناگونی باید دست به یفن تجهیزات
 ها عبارتند از:  ترین آن، تولید شود و مهمموضوع حیات وحشفیلم مستند مطلوب با 

ا باشـد، مگـر   یموردنظر مه يهاگونهیا  با تراکم مناسب از گونه یستیط زیمحۀ منطق .1
اب بـودن  یـ جه کمیآن گونه و درنت یتید آمار جمعیار شدیکه به علت کاهش بسنیا

در «د بـر  یـ ، تاکار گسترده، با هـدف نشـان نـدادن گونـه    یستگاه بسیاس زیآن در مق
 .)1(باشدگونه  »معرض انقراض بودن

در قالـب هنـر   فیلم  یپژوهش _ یعلم ي(اگر محتوا عمیق و گستردهانجام پژوهش  .2
 شود).یجذب مخاطب م، لذت و یموجب شگفتبه دلیل دانش افزایی گردد،  ارائه
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شه اوضاع بـر  یات وحش، همیاز ح يبردارفیلمو تحمل، صبر و انتظار: در  يبردبار .3
ـ  ر یبـه تصـاو   یابی، دسـت ییبایرود. بـدون داشـتن صـبر و شـک    یش نمـ یوفق مراد پ
 ر است.یپذتر امکانموردنظر، کم

 کارا یانسان يروین .4
ابزار مـورد  یۀ ن اثر، تهیبهتر دیتول يشرفته: در رقابت برایپ فنی و تولیدي زاتیتجه .5

 رگذار باشد.یار تاثیتواند بسیت، میفیو با ک نیاز
خلق هنر، به هـدف از   به منظورارزش دارند که در کنار هم و  یموارد باال، زمانۀ هم

 ن شده برسند.ییش تعیپ

 ان مسئلهیب

 عیطبیخ یمستند با موضوع تار يهامجموعه تعدادي از دیدو دهه است که شاهد تول
ک یـ د و تکنیـ کـه فنـون تول   هسـتیم  ین المللیب یونیزیتلو يهاات وحش در شبکهیو ح
ن انسـان  یشناخت نو يهانهیآثار به زماین  است.یروز دن یعلم يهافناوريها متاثر از آن
رامـون خـود کمـک کـرده     یط پی) از محـ یشناسطیو مح یشناسستیزۀ نیژه در زمیو(به

ر، نور، صـدا و  یتصو يهانهیدر زم ي نیزمتعددۀ شرفتیپ يهافناوريآثار از این  است. در
 مسـتند  يهـا از مجموعـه  یآثـار مـوفق   یبه بررسـ مقاله این  ک استفاده شده است.یگراف
 ییبـا یق و زیـ ر عمین، تـاث ینو يهافناوريپردازد، که حضور یعت میات وحش و طبیح

کم سابقه و متفاوت از  نو، يریآثار، تصواین  گذاشته است. در مجموع، يبرجا یشناخت
دارنـد،   يتـر شیان مخاطبان طرفدار بیدر م ییجه، مستندهایدر نت دهند.یم ارائهاره ما یس

را در قالـب هنـر و در بسـتر     گفتهشیپ، موارد يقو يو استناد یکه عالوه بر وجوه علم
 ئه دهند.اار یسرگرم
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 نظري موضوع نهبررسی پیشی

ـ  1»چشـم  -نما یسـ «یـۀ  ، نظریمشـو یادآور می مقالهاین  چه درآن چ یس آرکـادوو یدن
نما، او را با نام یخ سیاست، که در تارمستندساز معروف روسی ) 1954-1896( 2کوفمن

ش اعالم کرد: ساختار چشم انسان محدود یسال پ 90م. او حدود یشناسیم 3ورتف گایژ
تـوان آن را  ینهایـت مـ  بـی  است که تـا  يبردارفیلم. اما این دوربین نش آن استیبه آفر

تواند یچه را چشم انسان نمرسد که آنیفرا م ي. او معتقد بود، روزکردتر کامل و کامل
 کند.یت میاو قابل رؤ يبرا يبرداردوربین فیلم ند،یبب

کامال متفاوت با چشـم   ياوهیرا به شها دهیکند. پدینما در زمان و مکان حرکت میس
ماند، در اي سـاختار چشـم؛ ماننـد پدیـدة پسـ     هتیدکند. محدویند و ثبت میبیانسان م

م چشـم خـود را   یتـوان یتر وجود ندارد. ما نمـ ار گستردهیت بسی، با قابل»چشم -نما یس«
 )103 :1380(بارنو، .میل کنیرا تکمدوربین  میتوانیشه میم، اما همیاصالح کن

 قیتحق یشناسروش

، ید منـابع فارسـ  یبـود شـد  ، کمیقبلـ ۀ نیشـ یعلـت نداشـتن پ  بـه ، مقالـه این  پژوهش
، بـا حـداقل   ینترنتـ یم، متمرکز و مدون بـر اسـاس روش مطالعـات ا   یمستق يهاپژوهش

ـ     یاانجام شده است. اگرچه در  هاباکتمراجعه به  در  نین خصـوص منـابع بـه زبـان الت
موجود بـود،   هاي ابزارهاي نوین تصویربرداري مستندها و قابلیتمعرفی و تشریح جنبه

 يسمت و سـو  مقاله، ها و نیازهاها، انگیزه، دغدغههاد تا با استفاده از تجربهاما تالش ش
 رد.یبه خود بگ يکاربرد

روش، ایـن   در صـورت هدفمنـد انجـام شـد.    پژوهش، بـه این  در يریگروش نمونه
خبـره  یـا   افـراد نخبـه   انتخـاب  يبـرا  يآمـار ۀ جامعۀ نیگر از دانش خود در زمپژوهش
 رفـت معۀ آماري، از کسی انتظـار نمـی  جا نوعکند. با توجه به تمی استفاده نمونه ياعضا
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ط در یواجـد شـرا   ينش اعضـا یمورد مطالعه را داشته باشـد. گـز   يهافناوريدانش کل 
ج کـار  یرا اعتبار نتاید. زیآیحساب مبه يریگروش نمونهاین  ن مراحلیترنمونه، از مهم

بـه اهـداف پـژوهش، بـه انتخـاب       یابیتافراد دارد. دساین  و دانش یستگیبه شا یبستگ
ـ انتخاب شده یان کسانیافراد از ماین  ق شرکت کنندگان وابسته است.یدق تـر  شیاند که پ

در یـا   داشـته و  يات وحش همکـار یمستند با موضوع ح فیلمد یبا نگارنده عمالً در تول
 اند.ران کامال شناخته شدهیخود در اۀ رشت

 ت:اس ریزبه شرح  آنهاعلل انتخاب 
 ،مباحث مقالهو در موضوع  یکافۀ از دانش و تجرب يبرخوردار 
 ،مانه و موثر در موضوع و مباحث مقالهیصم يل به همکاریتما 
 .شرکت در مصاحبه يبرا یداشتن زمان کاف 

اعم از کتاب، مقاله، پژوهش و یا اختراع فنی مرتبط بـا   نظري صاحب آثار یا تالیفات
بـا ایـن   اي مقالهاي و حتی ی با عنوان فناوري نوین رسانهدر ایران کتاب موضوع این مقاله

، در توسـط فـتح الـه امیـري    نخستین مقالۀ مربوط به این موضـوع   موضوع وجود ندارد.
 1387تیر مـاه   ،9مجلۀ تخصصی و اطالع رسانی آینه (نشر اداره کل تولید سیما، شماره 

، بـا هـدایت علمـی    گـرا) در ساخت مستندهاي توصیفی و شکل فناوريبا عنوان: نقش 
 جهرمی چاپ شده است.احمد ضابطی

 پژوهش يهاافتهی

 ايهاي نوین رسانهفناوري
 تالیجید يهافرمت

ـ شرفت ویدر پ يادیز يهایگذشته، دگرگونۀ در چند ده د بـه  یسـف  اه ویو از سـ یدی
رفتـه اسـت. در   یصـورت پذ  HDبـه   SDتال و یجیآنالوگ به د ،CCDوب به یت ،یرنگ
آن اثر است. انتخاب فرمت مناسـب   یفیک يربنایاثر، انتخاب فرمت مناسب، زیک  دیتول
کنـد.   یمحـدود بـه پخـش محلـ    یا آن را  دهد یت پخش جهانیاثر، قابلیک  تواند بهیم
 يبـرا  فـیلم د دانست یرد. بایگیپخش آن انجام م يبرا يزیرد هر اثر، برنامهیش از تولیپ
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ا براساس آن فرمت مـورد نظـر انتخـاب شـود.     شود، تیکجا و چه تعداد شبکه ساخته م
شود،  يبردارفیلمد یم که در چند کشور بایهست فیلمیعنوان مثال اگر در حال ساخت به

شـود.  ید اثر پرداخت میتول يبرا یهنگفتۀ نیاست و هز یدر سطح جهان نیز مخاطب اثر
ت کـار  یـ فیه اسـت و بـه ک  ی، اصراف در سـرما يان پروژهیدر چن DVاستفاده از فرمت 

ـ آیش میما پ يامکان برااین  از موارد، ياریکند. در بسیر وارد میجبران ناپذ يالطمه د ی
در  یه نقـش مهمـ  یـ موارد، فرمـت اول این  م. دریل کنیتبد فیلمبه آن را  د،یکه پس از تول

 .انتقال دارداین  تیفیک
ـ وو، بـه یدیو يتال برایجیچند مورد مهم در انتخاب فرمت د  فـیلم ل بـه  یژه در تبـد ی

چـون   ییرهـا یده است، چرا کـه متغ یچیپرسش پیک  شهیوجود دارد. انتخاب فرمت هم
ـ ر ایو نظـا  یبـودن، انعطـاف، ارزش نسـب   مت، در دسـترس یت، قیفیک هـا بـه فرمـت    نی

ـ زیگردد امـا در تلو یر برمیسطح تصوة معموال به اندازسینما  اند. فرمت دروابسته ون و ی
ر و یم، رزولوشـن، نـوع پـردازش تصـو    یفـر ة چون انداز ییرهایتال به متغیجید ينمایس

کـه در   ییهـا ریـ ، متغیفن يهاشرفتیرات و پییوابسته است. همراه با تغ نیز نسبت ابعاد
فرمـت را بـا مشـکل مواجـه     ة درك مطلـب دربـار  گـاهی   ر موثرنـد، یند خلق تصـو یفرا

در برابـر   یروشـن  ق، افـق یـ دق یفیاست با تعـار این  ل، تالش برین دلیاند. به همساخته
 .ردیگپژوهش قرار ی این گرامة خوانند
کـار  بـه  یکـدیگر  يش بـه جـا  یرا کم و ب DVتال و فرمت یجیتر افراد عبارت دشیب
ن فرمـت  یتـر اسـت. هـم اکنـون چنـد     ار گسـترده یو بسیدیتال ویجید يایبرند. اما دنیم

در دسـترس  مت متفاوت یقة و محدود یفیتال با سطح کیجید ينمایو و سیدیمشخص و
رزولوشـن   یینمایتـال سـ  یجید يهـا و فرمت HDتا  DVاز  ییویدیو يهااست. فرمت

  م:یکنیم یب بررسیترتشوند، که بهیرا شامل م HDباالتر از 
 يهـا گامة نشان دهندبه ترتیب که  یتوان به سه گروه اصلیرا م ییویدیو يهافرمت

 م کرد:یاند، تقسمتیت و قیفیشرفت به جلو در کیپ
 ن  ییسطح پا يهافرمت .1
 سطح متوسط يهافرمت .2
 سطح باال يهافرمت .3
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 نییسطح پا يهافرمت
 DVCAMنـام  آن، بـه  يهـا رمجموعـه یو ز DV يهاسطح با فرمتي این هانهیگز
 رند.یگیتال قرار میجیاس دین سطح مقیترنییک در پایپاناسون DVCPRO 25و  یسون
کسـان دارنـد.   ی فناوري ،را در اصلیاند. زبهمشا یتیفیک يو دارا یها همه نسبفرمتاین 

کـه   ،U-maticنچ یا 4/3 ییار استثنایو فرمت بس S-VHSمانند  یآنالوگ يهاالبته فرمت
  ند.یآیحساب من بهییسطح پا يهات جزو فرمتیفی، از نظر کنیز بودند DVاز  شیپ

ر و یتصـو  یعنـ ید ارزان، یـ روش تولی یـک  از اساسـ یـ امت یطور نسبها بهن فرمتیا
، DVCPRO 25و  DVCAMرا دارنـد.   یونیزیت پخش تلویفیدر ک نیازمورد  يصدا

ایـن   تـال، یجید يهـا ياز برتر يکسان است. جدای Betacam SP، با فرمتیفیاز نظرک
 یمعمول يهاانهیراتوان آن را در یدارد و م یونیزیت پخش تلویفیک یطور قطعفرمت به
اسـاس   DVتـر،  ن کرد. به زبان سادهیتدو یروش خطبه  AVIDچون  ییافزارهابا نرم
 يهـا یژگـ یاز و ياریهـا فاقـد بسـ   فرمـت ایـن   حال،نیتال است. اما با ایجید يهافرمت
 DVباشـند. فرمـت   ید میتولپسۀ ژه در مرحلیوخودشان بهة باالتر رد يهامدل ياحرفه
 HDVد که یف رسیرداین  در ير به فرمت باالتریاخ يهاچند، در سال ییهاشرفتیبا پ
 شود.یده مینام

 سطح متوسط يهافرمت
ـ زیها در اصل با هدف استفاده از پخـش تلو ن فرمتیا ـ وبـه  یونی اخبـار و   يژه بـرا ی
آنـالوگ   يهـا اند. هـدف، بـه روز کـردن فرمـت    ساخته شده یونیزیتلوة روزمر يکارها
بـازار در آن زمـان،   راهبرد تال است.یجید دیتول یاساس يهايدن به برتریرس يبرا یکنون
ره یون چیزیتلو يسال بر فضا 20که  آنالوگ بود Betacam SPدر برابر  یشنهاد فرمتیپ

گـر  یها و دآموزش رسانه، مانند دانشگاه ياحرفهمهین يها در فضاهافرمتاین  شده بود.
 شوند.  یم هافتی ی نیزمؤسسات آموزش
ک، یپاناسـون  DVCPRO 50ت، شـامل  یـ فیک یش کلـ یافـزا  یها، با انـدک ابن فرمت

Digital Betacam  وD9 (JVC Digital S) فنـاوري شوند، که از نظر چارچوب یم ،
ـ   یتـ یفیک  Progressiveک یار جالـب پاناسـون  یکسـان دارنـد. فرمـت بسـ    یش یکـم و ب
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DVCPRO50  و بعدBetacam SX تال یجید يهااز فرمت یسونSD ت بـاال در یفیک 
 باشند.یرده ماین 

 باال سطح يهافرمت
ــر HDفرمــت ــروزه بهت ــراین گزیام ــه ب ــزیپخــش تلو ين  HDCAMاســت.  یونی

است کـه بـا حجـم     یفرمت HDدرواقع  ها است.فرمتۀ این از جمل DVCPRO HDو
تر، تنها در نسبت ابعاد ت کمیبا ظرف يهافرمتیۀ کند و بقیه ضبط میت بر ثانیمگاب 100
ت یـ فیبـا ک  ییهـا کنند که فرمتیعا مسازنده اد يهابا آن مشترکند. هرچند شرکت 16:9
 ...و HDV ،XDCAMاند. مانند فرمت شده يسازنهیبه

 4:3معمـوال نسـبت    SD يهـا فرمـت ۀ و هم 16:9نسبت ابعاد  HD يهافرمتۀ هم
 يهـا بـرا  نـه ین گزینخسـت  شـوند). یل مـ یهـم تبـد   16:9بـه   ییهـا دارند (کـه بـا روش  

بـود. امـا    CineAlta HD F900 یـا  HD700 یسـون  يهانی، دوربHD يربرداریتصو
 ییهـا نـه یو سـپس گز  AG-HDC 27Vر مـدل  یـ م متغیزان فریبا م ینیک دوربیپاناسون
در دسـترس قـرار گرفـت و سـرانجام      یسـ  يو یشـرکت جـ   Digital S/ D9چـون  
ار کط ی، که محAVC-Intra 100و  P2 ،DVC Pro HD ،ردهاین  دتریجد يهافرمت

ـ صورت فار بهیفرمت، تصاواین  در يبردارفیلم ياست. برا یکبدون نوار پاناسون ل در ی
یـا   DVC Pro HDي سـاز فرمت فشـرده  P2شوند. یره میذخ P2ۀ پارچیک يهاارتک

AVC-Intra 100 ه یـ ت بـر ثان یـ مگاب 100زان اطالعـات  یه هر دو مکرد، یگیار مکرا به
از  کــییدارد.  نیــازت فضــا یــگابیگ 60، بــه P2 ییویدیــر ویدارنــد. هــر ســاعت تصــو

شـوند.  یها چندان فشرده نمـ لیه فاکاست این  DVC Pro HD يهاين برتریتربزرگ
 یبانیرا پشـت  P2ط یمـا محـ   یر خطـ ین غیه تدوک یفرمت در صورتاین  ار باکن، یبنابرا

 (Harcourt, 2008 , P34).ند، ساده استک
DVC Pro HDــوت ــا رزولوشــن  720Pج ی، ف ــا  1080i)2(و  720x1980را ب را ب

امـل  ک 1080x1920رزولوشن  AVC-Intra 100ند. کیضبط م 1080x1920لوشن رزو
 AVC-Intraة شـد  ر فشردهین تصاویند. تدوکیضبط م 4:2:2امل کرنگ  يرا در فضا

 دارد.  نیاز DVC Pro HDتر از عیسر يانهایبه را 100
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 Adobe Premiere Pro ،Adobe Final Cut Pro ،Sony يهـا ن نسـخه یآخـر 

Vegas Oro ،Avid Media Composer  وGrass Valley Edius ار کــط یمحــ
 Media. ننـد کیمـ  یبانیرا پشـت  AVC-Intra 100 و P2 DVC Pro HD يهافرمت

Composer 3.5 ن یتدو یطور ذاتبهAVC-Intra تـا   يل رمزگـذار یچ تبـد یرا بدون ه
 ند.  کیم یبانیل پشتیل فایتبد

اند و ساخته شده P2 يهانیدورب ار باکمخصوص  Focus FS-100 PTEوردر یکر
بـا همـان    P2ارت کـ  يپـنجم بهـا  یک  بایره را با تقریذخ يت فضایگابایگ 100توان یم

قـه  یدق 80تـا  45 ت مـورد اسـتفاده از  یـ زان بیبسته به م P2 ه همانندکه کرد، یت تهیظرف
 XDCAMو  P2 يهـا ستمین سیب يشماریب يهاه شباهتکن حال یند. درعکیضبط م
است این  ن تفاوتیترها هست. بزرگن آنیهم ب یاساس يهاتفاوت یدارد، برخ وجود

 کـی چ بخـش متحر یه هـ کـ  ياارت حافظهکیۀ فناوريبرپاP2  دیخط تول يهاه فراوردهک
تـال  یجید یاسـ کع يهانیو دورب MP3پخش  Flash Cardۀ ارت حافظکندارد، همانند

ـ یلفناوريم گرفته است با ید خود تصمیستم جدیدرس یسون یشود. ولیساخته م  یزر آب
DVD یفدصـا تـال اسـت و بـه روش ن   یجیامال دکستم، ضبط یساین  ند. گرچه درکارک 
را  ییه بـروز خطاهـا  کـ وجود دارنـد،   در آن كمتحر يهارد، اما هنوز بخشیگیانجام م

 )2-3 :1383، يویگ ی(مداح .سازدین مکمم
بـه   نیـازي وه، یشـ این  اند. درهضبط دور شد یهردو از بعد خط یکو پاناسون یسون

ـ  یخال يردن فضاکدایپ يجستجو برا ـ ز یهمانند نوار و نگران ي اد از ضـبط دوبـاره رو  ی
ننـد.  کیجاد میامن ا ییستم فضاین نظر، هردو سیرضبط شده، وجود ندارد. ازایتصویک 
ه یـ انـد و تنهـا در چنـد ثان   ن بـرده یرا از ب کپچرکردنل زمان کستم مشیعالوه، هردو سبه
ه بـا پـر شـدن    کـ اسـت  این  در P2ت یرد. مزک یپکر را یتوان اطالعات صدا و تصویم
ـ ابـد ز ییض آن، ضبط ادامه مین تعویارت حافظه و حک یـک   نخسـت در  اطالعـات را ی

یـک   ن،یشود. بنـابرا یارت حافظه مۀ کجا روانره شده و از آنیذخدوربین  موقتۀ حافظ
ن یچنـ اربران هـم کرد. کستم ضبط یساین  قفه درتوان بدون وین ساعته را میچندۀ برنام
را،  GPSاطالعات یا  (Voice Memo)یادداشت صوتیمثل  یتوانند اطالعات اضافیم
ـ و یسـ کننـد. پرو کن قابـل دسـترس باشـد، ضـبط     یتواند در طـول تـدو  یه مک  ییویدی
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هراطالعـات  یا  MPEG-1 ،MPEG-4 يسازن با استفاده از روش فشردهییرزولوشن پا
شـود  ین مـ یچنها را همیسکارت قابل ثبت است. پروکن یاربر، دراک نیازمورد ة دد شک

 PDAیـک ه در یـ ن اولیتـدو یـا حتـی    دنید ياستاندارد برا SDارت یک ک جداگانه در
  (Harcourt, 2008,P36).ردکضبط 
وصـل  ة دوربین ارکچند PCMCIAبه پورت  نیز میسیبة فرستندیک  توانیم یحت
تلفـن  یا حتـی   WiFi وتر همراه مجهز بهیامپیک ک ر بایع به تصاویرس یه دسترسککرد 
گـر  گـزارش یـا   ارگردانکـ ن، یسازد. بنـابرا یسر می) را مBluetooth قیل (از طریموبــا

 یراسـت بـه  HDنـد. فرمـت   یروش ببایـن   ند، باکیضبط مدوربین  هکرا  يزیتواند چیم
ـ ابنابر بزرگ است.ة پردیک  روي يمتریلیم 35ت یفیب کیرق ن فرمـت  یتـر ین، منطقـ ی
 است. یینمایش سینما يبرا ییویدیو

 1تالیجیت دیفیک

جـا مثـل   نی. انسبتاً رضایت بخش استت، یفین کییدر سطوح نسبتا پاحتی  تالیجید
دیـده   نیگـر ة در انـداز  یاساسـ  يهـا متر که در آن تفاوتیلیم 35و  16، 8 فیلمتفاوت 

 فنـاوري کسـل) بـا   یر (پی عناصر سـاختمان تصـو  ، معموالفیلمخالف ست. بریشود، نیم
 يهـا از مدل DVCAMیا  DV يهانیر دوربیتصاوۀ سیشوند. با مقاینمدیده  تالیجید
ژه اگر یورسند (بهینظر منسبتا خوب به يام که همه تا اندازهینیبیار ارزان تا گران، میبس
ـ زیتلویـا   گرشینمایک  کوچک مانندۀ صفح يرو ـ ون معمـول ی شـوند). امـا بـا    ده ی دی

ـ وۀ لیوسـ ر بهیبا تاباندن تصو يابه گفتهیا  ریتر کردن تصوبزرگ  يو پروجکشـن رو یدی
 اتیـ بـدون بافـت و جزئ   يتر و با ظـاهر ن، نرمییت پایفیتال کیجیر دیبزرگ، تصاوة پرد

ت قابـل قبـول   یـ فیک يهـا بـه محـدوده   ییویدیو يسازکه فشردهیشوند. هنگامیمدیده 
ر یشـود، کـه در آن تصـاو   یر احساس مـ یبودن تصو یساختگیی یا نارسازند، یب میآس
زان یاصل ثابت است و میک  DVجلوه در فرمت این  شوند. امایمدیده  وز)یفیتر (دنرم

زان اطالعات متفـاوت مثـل   یکه با م یماند. هنگامیف فرمت ثابت میبا تعر يسازفشرده
                                                                                                                   
1. Digital Quality 
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MPEG2  وMPEG4 یرود. مانند هنگـام یل فراتر مشکیک  م، ازیکنیم يسازفشرده 
 .میسازیسک مشابه میدیا یک  DVDیک  که

 فرمت يهاتیمحدود

وجـود   DVCAMو  mini-DV يهـا با فرمـت  و نامتعارف یت واقعیک محدودی
دیـده   بـاز  ينماهـا یـا   دور يت در نماهایمحدوداین  شود.یدارد، که بالفاصله ظاهر نم

این  تیه باز است. واقعیزاو ي، نماهاmini-DVستم یهر س يبرا یشود. آزمون واقعیم
گونـه نماهـا،   ایـن   ه بـاز نـدارد. در  یزاو ينما يبرا یفرمت، رزولوشن کافاین  است که

 يکنـد. از سـو   يبتوانـد بازسـاز   DVيهـا تر از آن است که فرمـت شیار بیات بسیجزئ
ـ  یدارنـد، مشـکل   يترات کمیک که جزئیمتوسط و نزد يفرمت با نماهااین  گر،ید ش یپ
ژه هنگـام  یوک، بهیمتوسط و نزد يبا نماها DVآورد. وضوح (نه رزولوشن) فرمت ینم
-miniنکتـه،  این  نشان دادن ين فقط برایاشود. بنابریتر احساس مشی، بفیلمل به یتبد

DV کـل آن   يرد اما در برابر نمایبرگ بگیک  ک واقعا بزرگ ازینزد ينمایک  تواندیم
ت خـوب  یـ فیشـخص بـا ک  ة یک ر چهرین نحو، تصویهم. بهف استیدرخت نسبتا ضع

انـداز، بـا وضـوح    چشـم یـک   دریا  باز ين شخص در نمایر همیشود، اما تصویثبت م
گـردد،  یآشـکار مـ   یهنگام mini-DVشود. مشکل با فرمت یم يبازساز يترار کمیبس

ـ ام. بنـابر یش دهـ یبزرگ نما یینمایسة پردیک  پوشش ير را برایکه تصو ز یـ ه چن همـ ی
ل آن بـه  یتبـد یـا   ریکردن تصـو با بزرگ  DVفرمت  يهاتیژه مشکالت و محدودیوبه

)، کـه  يمتـر یلـ یم 16یا  8( فیلمتر نییپا يهاشود. برخالف فرمتیمدیده  باالتر یفرمت
 ن، بـدون ییفرمت پـا  يویدیر ویشود، تصویم )3(ینیر گریپرده تصو يش رویهنگام نما

گـر،  ید يات خواهـد شـد. از سـو   یـ بـدون بافـت و جزئ   تـر و و فقـط نـرم   یژگیواین 
د یآیچشم متر بهون کمیزیتلویا  گرشینماۀ ، در صفحDV يسازفشرده يهاتیمحدود
تـال  یجیش دینما ين اتفاق برایشوند. همیمدیده  وضوحبهسینما  بزرگة پردیک  اما در
است کـه تـالش   ین ی اشنهاد کلیدهد. پیم ير رویتصاوي این بزرگ برا يهاپرده يرو
ر را برحسـب رزولوشـن و   یت ممکن تصویفین کیم با استفاده از فرمت مناسب، بهتریکن
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را کـه وجـود    يزیـ توان چیرا نمیم. زیکنترل کن يبردارۀ فیلمد، در صحنیتولپسۀ مرحل
 ندارد، بعدا اضافه کرد. 

 یینمایتال سیجید يهافرمت

ها ه سالکرا  يدیجدفناوري، ییویدیو يهانیتر سازندگان دوربشیب در حال حاضر
نـون  کبـدون نـوار ا   يهانینند. دوربکید میوگو بوده است، تولآن بحث و گفتة در بار

ست. چنـد  ین )ستکبروداي تلویزیونی (پخش حرفهو  یخانگ يویدیگر منحصر به وید
ــة ســازند یمپــانک ــردارفــیلم يهــانیدورب ة (ســازند DALSAو  ARRIاز جملــه  يب

ز یــبحــث برانگدوربــین  نیچنــ)، هــمCMOSو  CCDرســاز یتصو يسنســورها
KINETTA،  دوربینSI2K ،RED ONE را از ضرورت  ۀ فیلمسازان دلباختفیلم..، .و
گـروه، دو  ایـن   انـد. از ر و مقرون به صرفه آگـاه سـاخته  یفراگۀ رساناین  ریحضور ناگز

 يکارکردهـا از  يادر کشور مـا موجودنـد کـه خالصـه     RED ONEو  SI2Kن؛ یدورب
 م.یکنیم یجا بررسنیها را در اآن

 از یبـ کیتر SILICON IMAGING يارکـ آلمـان، بـا هم   P+S Technik یمپانک
) سـاخته اسـت.   2K )1152x2048تـال بـا رزولوشـن    یجید یینمایامل سیک دوربین ک

ـ ن، بـا فا یستم دوربیس سـتم و سـاختار تحـت    یسیـک   در CineForm RAWي هـا لی
ـ این  ند.کیم يزسارهیذخ XPندوز یو ـ  يریت تصـو یـ فکین، بـا  یدورب ۀ ماننـد و دامنـ  یب

ـ افراگم، از طریدۀ درج 11 ینورده  يرو یتـ یب 12تـال  یجیمبـدل آنـالوگ بـه د   یـک   قی
نـد.  کیمـ  رهیـ سخت ذخ کسید يم رویمستق 1وستهین پکر را با روش اسیسنسور، تصو

سـل بـه   یکپ یاهیسم یتنظ يبرا یت اختصاصیب 48تال یجیتم پردازش دیستم از الگوریس
داخـل   IRIDAS ت رنـگ یریمد فناوريرد. با یگیر بهره میت رنگ تصویسل و تقویکپ
 ر شود. یتصودوربین  قیتواند از طریبردار مفیلم یت ذهنی، هر گونه خالقSI2Kستم یس

ـ سرعت انتقـال ا  يبرا نیز Silicon DVR یتالیجیواسط د ـ بـردار از طر ة فـیلم دی ق ی

                                                                                                                   
1. Progressive Scan 
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 يشده اسـت. بـرا   یطراح 1توریمونۀ صفح يت لمس رویقابلبا  LCDگرشینماۀ صفح
یـا   توان اطالعـات را وارد یصفحه م يرو يهانهیستم، با لمس گزیس يردهاکارکم یتنظ
، يزکـ انال رنـگ، حالـت زوم مر  کهر ۀ ستوگرام جداگانیچون: ه ییهانهیرد. گزکم یتنظ
و  3قیـ وس دقکـ فو ير بـرا یتصو يهاردن لبهکز یتۀ نی، گز2ياهیناح یگر نورخوانشینما

بـردار قـرار   فـیلم ار یـ در اختSilicon DVR هکـ اسـت   ییهایژگیاز و 4يانورسنج نقطه
 .دهدیم

 نیدر تدو يسازگار

اسـت بـا بـاال     طبیعـی رد. ک يبردارفیلمه یم در ثانیفر 150توان تا ین، میدورباین  با
م در یفـر  30تـوان تـا   یمـ  2Kابد. با رزولوشن ییاهش مکم، رزولوشن یزان فریرفتن م

 720Pو  1080/24P ،1080/25P ،1080/30P: يهـا با فرمت 16:9 يبردارفیلمه و یثان
هـا  م راشین مسـتق یر است. تدویپذانکت آهسته امکحرة جلو يه برایم در ثانیفر 72تا 
یـا   نماهـا و  يبـردار فـیلم زمـان بـا   هـم  LANبا اتصـال   HD یرخطیستم غیسیک  در

گــر ین از دیســتم تــدویآن در سیــۀ و تخلدوربـین   از کســید دهــار مخــزن يجداسـاز 
 آن است. يهاییتوانا
، اضـافه  Media playerط یدر محـ  یتـ یب CineForm AVI 10 لیش فایان نماکام

 SDI-HD یبا خروجـ  Adobe Premierن در ی، تدوAdobe bridgeبا  5تایردن متادک
نـد و بـدون   ی، همـه در دل فرآ After Effectۀ ) در برنامکیروماکر (یب تصاوکیتریا  و

 يبـرا  QuickTime يهان فرمتیچنستم همیساین  ر است.یپذانکاد امیاتالف وقت ز
این دوربـین   1080Pند. فرمت کیم یبانیرا پشت Avidو  Apple يهاستمیاستفاده در س

د یتولشن، پسکیلوی یا خارج يو، فضایدر استود يبردارفیلم ين انعطاف را برایترشیب
                                                                                                                   
1. Touch Screen 
2. Zone System 
3. Peaking  
4. Spot Meter 
5. Meta data 
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 ).1389، يویگ ی(مداح .. دارد.و

 1 )ی، (ترموگرافيدمانگار
ـ  يبـردار فیلممادون قرمز،  يدمانگار ـ وي یـا  دمانگـار  يبـردار فـیلم ، یحرارت  يویدی

یـا   ند. مـادون قرمـز  یآیشمار ممادون قرمز به يبردارفیلماز علم  یهرکدام نوع ،یحرارت
 ه طول مـوج آن از طـول مـوج   ک شودگفته می یک، به امواج نامرئیزیفروسرخ در علم ف

ـ  بـزرگ  یمرئ نور  فنـاوري کرومتـر اسـت. امـروزه بـه کمـک      یم 1000/. تـا  7ن یتـر وب
مـادون   يبـردار فـیلم تحت عنوانِ  ی، علميریگنال تصویحرارت به س مبدل يدتکتورها

 .قرمز به وجود آمده است
و کـار  سـاز   چهرا آنیگاورتف است. زیژ» چشم -نما یس«یۀ ادآور نظری فناورين یا

ـ هـا، قابـل رؤ  ۀ این فنـاوري افت کند، به واسطیتواند دریچشم انسان نم شـوند.  یت مـ ی
ت را در چشـمان خـود دارنـد و حـرارت     یقابلاین  ژه حشراتیواز جانوران، به ياریبس

ـ عنـوان مثـال [در ا  خزندگان به یکنند. در برخیافت میساطع شده از اجسام را در ران]، ی
قابلت در او کشف ي این اژهیو يهاشیآزما یدارد که ط یرارتد حیتوان د يقفقاز یافع

هسـتند]   یخون يهات، نقاط گرم بدن [که اتفاقا همان رگیخاصاین  با یشده است. افع
   شود.یسرعت در بدن پخش مجه؛ سم بهیزند و درنتیش میرا ن

  2تابش مادون قرمز (فرو سرخ)
بـودن آن   ینور، نامرئاین  تین خاصیرتک است. مهمیار باریبس یمادون قرمز، تابش

 داران است.ر پستانداران، پرندگان، خزندگان و مهرهیچشم انسان و سا يبرا
سـاطع   يدارند، از خود انـرژ  )4(باالتر از صفر مطلق ییکه دما ین، اجسامیعالوه برا

 مادون قرمز است، کـه بـا   ینامرئ يصورت پرتوها، بهيانرژاین  از اشکال یکیکنند. یم
 است. يریگت و اندازهیدمانگار قابل رؤ يهانیدورب

ـ    یف الکترومغناطیاز ط یتابش مادون قرمز بخش رفتـار   یس اسـت و ماننـد نـور مرئ

                                                                                                                   
1. Thermography  
2. Infrared Ray 
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ان هـوا حرکـت کـرده، مـنعکس شـده، شکسـته،       یتابش؛ با سرعت نور از ماین  کند.یم
ـ     شود. طـول مـوج آن همـان   یجذب و ساطع م  1000/. تـا  7ن یطـور کـه گفتـه شـد، ب

 .کرومتر استیم
س یف الکترومغنـاط یبود، که ما آن را ط يادهیجاد پدین گام در ایکشف هرشل نخست

هستند که  يانرژ یمادون قرمز، دو نمونه از اشکال فراوان يو پرتوها یم. نور مرئینامیم
ام یلی، ويالدیم 1800کنند. در سال یاز خود ساطع م یو اجرام آسمان ینیاجسام زمۀ هم

ف یربخش قرمز طیقاً زینمونه، دقاین  ها را کشف کرد.از تابش ینامرئۀ نمونیک  هرشل
 د.  یها را مادون قرمز نامشکل از تابشاین  قرار داشت. او یمرئ

 يهام، همان تابشیکنیط گرم احساس میمحیک  ازیا  دیخورش تابش که از ییگرما
سـرد   یلیم خیکنیه فکر مک یاجسامحتی  است. ییگرما يانرژ یعبارتبهیا  مادون قرمز

 خ و بدن انسان).یسازند (از جمله یمنتشر م ییگرما ياز خود انرژ نیز هستند،
 يهـا ابـان یبـاال در ب  يها، گرمـا ابانیقسمت ب BBCتولید  »نیزمة اریس«ۀ در مجموع

از بدن خود، کـه در   ییدن جاهایسیا، کانگورها را کالفه کرده بود، کانگوروها با لیاسترال
شـدند. صـحنه   یتر است، باعث خنک شدن بدن خود مکیون به سطح پوست نزدآن خ
بـود.   منتقل شـده  یو اطالعات به درست يبردارریتصو یدمانگار و معمول يهانیبا دورب

سـرد  ) کـه خـون  یغـ یخزنـده (سوسـمار دم ت  یـک   ری، تصـو »اتیـ سفر ح«ۀ در مجموع
آفتاب که بدنش هنـوز گـرم   ، از زمان غروب يریشود را با چند برش تصویمحسوب م

متوجـه   یخـوب صـحنه، بـه  ایـن   م. درینیبیده بود، میط رسیمح يبود، تا صبح که به دما
 م.یشویسرد ممفهوم جانوران خون

  يو دمانگارمادون قرمز  فیلمان یتفاوت م
ک مـادون  ینزد ای( یرحرارتیمادون قرمزِ غۀ د در شبِ مادون قرمز، در دامنیل دیوسا

ـ قابـل رو  يف بصـر یفراتر از ط یقاً کمیحوزه دقاین  رند کهیگیر میصوت نیز قرمز) ت ی
ۀ دامنـ ة بازتابش شـد یا  ساطع شده يثبت نورهایی یا ت بازنمایزات قابلیتجهاین  است.
ت یشـب ِنـوع اسـتارال    در دیل دیمطلق دارند. وسا یکیدر تار نیز ک مادون قرمز راینزد

 کنند.یت میسو را تقوکم  يستاره] عموماً فقط نورها یی[روشنا
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 :1ياتَله يهانیبا استفاده از دورب يبردارو عکس يبردارفیلم

 يبردارعکس يان تَلهیدورب
ایـن   کند.یکار م یر انسانیکنترل غ از طریق مکانیسماست که  یعکاسی دوربین نوع

را داشـته   یژگـ یدو وایـن   کـه  یبه حرکت و حرارت حساس بوده و هر جسـم دوربین 
ي یـک  رد. حسگرها دارایگیکند و از آن عکس میرا فعال مي دوربین گرهاسباشد، ح

هم قطـع شـود، فعـال    ها بهن آنیمادون قرمزاند که اگر ارتباط ب يمواز يمجموعه نورها
 دهند.یمدوربین  شده و فرمان گرفتن عکس را به

سـتم هوشـمند   یسیـک   و یمعمـول  یعکاسـ یک دوربـین   از ياتَله ین عکاسیدورب
و  یدر علـوم نظـام   یسـتم در اصـل کـاربرد پژوهشـ    یساین  ل شده است.یاس تشکحس
ـ  .شـده اسـت  مستند وارد  ة فیلمق به حوزیطراین  دارد و از یشناسستیز  يهـا نیدورب

هـا در شـب آرامـش    کردنـد و نـور فـالش آن   یو مصرف مـ ینگات آنالوگ تریمیمدل قد
ش نور فلش یا گاه صـداي شـاتر   به دلیل درخش یزد و مردم محلیوانات را به هم میح

ـ  این  سرقت یشدند. (عامل اصلیها ممتوجه حضورآن دوربین، ، همـین  هـا نینـوع دورب
 ).صدا و نور فالش بود

 
 
 
 
 
 
 
 

 ، پارك ملی کویر)89اي (انجمن یوزپلنگ ایرانی، بهار پلنگ ایرانی، عکس دوربین عکاسی تله
 

                                                                                                                   
1. Video Camera Trap 
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نداشـته و از   ییچ صـدا یتال که هـ یجیددوربین  ، ازياتله ید عکاسیجد يهادر مدل
نور فالش، تعداد محـدود   یراد اساسیچند ا یعنیرند. یگیمادون قرمز بهره م يهافالش

ـ قابـل رؤ حتـی   و يتر باتربرطرف گشته است. مصرف کمي دوربین عکس و صدا ت ی
ـ   .)5(هـا دانسـت  مـدل ي ایـن  توان برتریبودن عکس در لحظه را م  يهـا نیکـاربرد دورب

 باشـد. البتـه  یمـ  یکاربرد پژوهشیک  ترشیات وحش بیح يسازفیلمدر  ياتله یعکاس
 شود.یآورده م فیلم نیزآن در  يهاو عکسدوربین  اوقات خودگاهی 

 )6(ياتله يربرداریتصو يهانیدورب
گـران در ثبـت رفتـار را    پژوهش يهانیازاز  ياریبس ياتله يبردارعکس يهانیدورب

رد یبگ فیلموانات یکه بتواند از رفتار ح ینیبه ساخت دورب نیازن یبراکرد. بنایبرآورده نم
ن بـار در  ینخسـت این دوربـین   ساخته شود. از ياتله يربرداریتصودوربین  باعث شد که

 يکـه دارا دوربـین   نـوع ایـن   اسـتفاده شـد. در   1»یپلنگ برف يدر جستجو«مستند  فیلم
ـ ایـن   شـود. یثبـت مـ   یراحتـ  وانات نادر بهیگوناگون است، رفتار ح يهامدل ن، یدورب
 وانات نادر است.یاز ح يربرداریدر تصو یانقالب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و نتیجۀ آن » در جستجوي پلنگ برفی«اي مورد استفاده در فیلم دوربین تله

                                                                                                                   
1. Snow Leopard 
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 ل است:یگروه، به شرح ذاین  دست سازي دوربین ت و برتریمز
ـ . چـون منبـع تغذ  گر متصل بـا کابـل اسـت   حسیک  م ویسیگر بحس 2 يدارا  ه ی

ي دوربـین  گر روفتند، حسیاز کار ب یلیم جدا است اگر به هر دلیسیب يگرهاحس
هـا و  ر بودن کابـل یبه خاطر دست و پا گدوربین  م بودنیسیچنان فعال است. بهم

اسـتتار   نیـز  در اسـتقرار و  يریکـارگ بهة ویشحتی  ر ویدر طول مسها میمزاحمت س
کـه از قطـع دو   » یپلنـگ برفـ   يدر جسـتجو «دوربین  ستمیها انتخاب شد. در سآن

ستم بـا  یساین  شد، امکان خطا وجود داشت. اما دریهم استفاده م يگر روبروحس
 ده است.یمستقل، خطا به حداقل رس يگرهاتوجه به حس

سـاعت   300ت ضـبط  یقابل يو دارا HDداخل دستگاه مدل  يربردارین تصویدورب 
از نـوع  » یپلنـگ برفـ   يدر جسـتجو «دوربین  که مدل یباشد. در صورتیر میتصو
DV م ساعت در حالت یو نیک  ت ضبط حداکثریو با قابلLP باشد.یم 

صورت خودکار به حالـت  بهدوربین  ک شدن هوا،ید و با تاریپس از غروب خورش 
ان بـرق  یمادون قرمز وارد مدار جر يهادهد. و نورافکنیر حالت مییمادون قرمز تغ

دیـده   رمسـلح یکه نورشـان بـا چشـم غ   توانند بدون آنیها منورافکنین ا شوند.یم
گرهـا عبـور   حـس  ياز جلو یوانیکه ح یشوند، محوطه را روشن کنند. البته تا زمان

 شود.یمصرف نم انرژي باتريها خاموشند و رفعال است، نورافکنیستم غینکند، س
 ن بـاران و یدتریشـده اسـت و در شـد    یصورت کامل ضد آب طراحستم بهین سیا 

 ر آب قابل استفاده است.یزحتی 
کند کـه مجهـز بـه    یکار م (Lead Acid)آمپر 50ولت  12 يباتریک  ستم بایکل س 
شود. با توجه ید شارژ میدر طول روز با نور خورش ياست. باتر 1ستم سوالرسلیس

تـا   ينورافکن مادون قرمز در شب، در صورت شارژ نشـدن، بـاتر   يبه مصرف باال
 ست.یگو نتر پاسخشیشبانه روز در حالت ضبط، ب دو

 انسـان گربـه یکی از ر یشده، تصو يربرداریتصواین دوربین  که با يریاز جمله تصاو
ـ ی ایـن  شناسـ ییبایاثر زة مهم دربارۀ است. نکت یرانیوزپلنگ ای، نادر جهان هـا و  نیدورب

                                                                                                                   
 يدیخورش يباتر. 1
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گردد و حس انتظـار   یبه مخاطب معرفی دوربین ستیاست که بااین  استفاده از آنة نحو
ـ یک  ر ثبت شده ازیتصاو را به مخاطب انتقال دهد. چون که ممکن است خـاص،  ۀ گون

ـ  C.TV1.دوربین  تنها توسط  يهـا نیثبت شده و امکان ثبت آن گونه، با استفاده از دورب
 يخطر وجود دارد که به مخاطب احسـاس تکـرار  این  وجود نداشته باشد. البته یمعمول

 يثبـت رفتارهـا   يشناسان بـرا ستیگر مشورت با زیکار دراه دهد. ر دستیبودن تصاو
 پرهیز شود. ير تکراریهاست تا از گرفتن تصاونیگونه دورباین  مختلف آن توسط

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )يریفتح اله ام :مازندران، کارگردان يمایوحش البرز، س
 

 مستند  يهافیلمدر  يوتریک کامپیشن و گرافیمیان

ر ید تصـاو یـ تول يتال، که بـه سـو  یجید ينمار واقعید تصویتول فناوري يهاشرفتیپ
CGI2 ر یان تصـو یـ رود، چنان مـرز م یش میشده پ يبردارفیلمر یز از تصاویرقابل تمایغ
ـ تعر يمبرم برا یزند، که ضرورتیشن را برهم میمیو ان 3زنده مسـتند،   ة فـیلم ف دوبـار ی

                                                                                                                   
1. Video Camera Trap 
2. Computer Generated Image  
3. live action 
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 گذاشته است. نظرانصاحب يش رویپسینما  شن و اساساً مفهومیمیان
کـه از در هـم    1ياشـوند، انـواع دو رگـه   یکه مرزها رفته رفته محو مـ  ییهادر زمان

، بـا نـام   BBCمستند ۀ اند، در مجموعوجود آمدهها بهو ماکت يمجاز يایختن دو دنیآم
ه بـه  یقـاً شـب  یکـه دق  یکیروبوت يها)، نخست از عروسک1999( 2»ناسورهایهمراه با دا«
ة ر زنـد یر حاصـل بـا تصـاو   یشده است و تصـاو  يبردارفیلماند، ه شدهناسورها ساختیدا
مسـتند  یـک   میتـوان یمـ  این فـیلم  مدرن، ما در فناوريکمک اند. بهب شدهیعت ترکیطب

ر جـذاب  یم. تصـاو ینـ ین اتفاق افتـاده، بب یش در زمیها سال پونیلیچه که مگرا از آنواقع
 يبـه اعتبـار اسـتناد    ياانـد، خدشـه  ته شدهساخ 3کسیماترونیک انیناسورها که با تکنیدا

 ).25، ص1387، یکند (قائم مقامیمجموعه وارد نماین  بودن
 د:یگویم 6ورسنیو گونار ا 5نچیبه نقل از سارا بر 4گونار استروم

نبودن را یا  موفق بودنۀ ، مسألياهینما ییتال و تحوالت در بازنمایجین دینو فناوري
ر یتـوان بـاور داشـت کـه تصـو     یگـر نمـ  ینتقل کـرده اسـت. د  باور به اعتماد مۀ طیاز ح
ـ   یبر واقع ینیشده تضم يبردارفیلم ت کـه مـا   یبـه آن معنـا نسـ   ی ایـن  بودن اسـت. ول
ر، از یاعتماد به تصو«د: یگویم. استروم در ادامه میر اعتماد داشته باشیم به تصویتوانینم

 ).Storm, 2003, P.11(»ل شده استیتبد 7افتهیبه اعتماد سازمان  یاعتماد فن
یـک فـیلم یـا     چـه در سـت کـه آن  ین یت فنیواقعاین  گریکه مطرح است، داي نکته
ن یـی ننـدگان تع یب ينـه. بـرا  یا  قرار گرفته استدوربین  در مقابل يم، روزینیبیعکس م

ر را پخـش  یدارد که آن تصـو  يازان اعتبار رسانهیبه م یر بستگیتصویک  زان صداقتیم
ـ  8است که گونار استروم به نقل از تومـاس الساسـر   يزیان چهماین  کند.یم ش یآن را پ

                                                                                                                   
1. hybrid  
2. Walking with Dinosaurs  
3. Animatronics (.این شیوه یعنی استفاده از عروسکهاي روبوتیک که به شیوة الکترونیک حرکت میکنند) 
4. Gunnar Storm  
5. Sara Brinch 
6. Gunnar Iversen 
7. Inastitutional 
8. Thomas Isaesser 
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 خواند.  یاعتماد م يبه سو حقیقت رفتن از
همـراه بـا   «م کـه  یکنـ ید مـ ییـ ر، تأینبـودن تصـاو   یاز واقعـ  یکه ما باوجود آگاهنیا
را  BBCشود کـه مـا   یمربوط ماین  به يادیمستند است، تا حد ز یک فیلم »ناسورهایدا
ـ ا )7(م.یشناسیت میمعتبر به رسمۀ مؤسسیک  انعنوبه یـک   گـر اعتبـار  یکـه امـروز د  نی

مسـتند از   ۀ فـیلم که مسأل يادارد. در زمانه یآن بستگة کنندارائهتر به اعتبار شیر بیتصو
، راه »شـن مسـتند  یمیان«ر کرده است، ییآن تغة کنندارائهبودن به قابل اعتماد بودن  یقیحق

د یآیبه حساب م یدن جهان واقعیر کشیبه تصو يبرا ياشرفتهیپحتی  حل قابل قبول و
 ).81، ص1387، ی(قائم مقام

 شنیمیان قطعاتمستند، با  فیلم
گاورتوف یست رواج داشته است. ژیبۀ مستند، از ده يهافیلمشن در یمیاستفاده از ان

شـن  یمیان یانـد، کـه بـه نـوع    داشـته  یکوتاه يهاشان قطعهیو والتر روتمن در مستندها
بودند، کـه در   يامستندسازان برجسته نیز س مارکریشود. فرانک کاپرا و کریمحسوب م
تـال،  یجید فنـاوري و رواج  يالدیمـ  90ۀ از دهـ اند. پسشن استفاده کردهیمیان آثارشان از

 ياحرفـه  يشـن در مسـتندها  یمیشن شدند. انیمیان يهامستند، سرشار از بخش يهافیلم
کـل مـور و   یماۀ ، سـاخت »نیکلمبا ينگ برایبول«شود. یم استفاده مهی سینما ان اصلیجر

ـ دۀ ، سـاخت »1ندیناخوشا حقیقت کی«  ياحرفـه  ياز جملـه مسـتندها   2میس گوگنهـا یوی
 اند.شن استفاده کردهیمیان يهااند که از سکانسبوده

یـا   ها،سازوکار دستگاهة دهندنشان يهاشده و سکانس يسازمتحرك يهانقشهارائۀ 
ی یـا یـک   باسـتان  يبنایک  که ییهاو سکانس یو علم یصنعت يندها در مستندسازیراف

ــه تصــو یخیتــارۀ واقعــ ــیرا ب ــیلمکشــند، در یر م ــار یشناســباســتان يهــاف ، یخیو ت
 مسـتند اسـت.   فـیلم در  یشنیمین شکل استفاده از سکانس انیترن و معمولیتريکاربرد
 يهـا از صـحنه  يریـ گهستند، بهـره  يانهصح ير از بازسازیکه ناگز یمستندسازانگاهی 

 یـک فـیلم   از مـوارد، در  ياریکننـد. در بسـ  یم یابیتر ارزتر و موفقشن را صادقانهیمیان
                                                                                                                   
1. An Inconvenient Truth 
2. Davis Goggenheim 
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 يدر بازسازسعی  ،بازیگرشده که با استفاده از دکور و  يبازساز يامستند، وجود صحنه
 کـه اسـتفاده از   یحالکند، در یها را مخدوش مر صحنهیبه سابیننده  گذشته دارد، اعتماد

اعالم شـود و   یز به روشنیبودن همه چ یشود که ساختگیشن، باعث میمیانۀ صحنیک 
تـر  ياقتصـاد گـاهی   جدا گردد. البته فیلم يهاسکانسیۀ از بق یشنیمیحساب سکانس ان
 ).108 - 107ص ،1387، یاست (قائم مقام

قاي احساسـات خـاص ماننـد    انیمیشن در متن مستند، ال استفاده ازیکی دیگر از دالیل 
اي نمونـه  کریس مـارکر ، اثر اي از سیبرينامهوهم یا طنز است، سکانس انیمیشنی در فیلم 

تواند باشـد.  از القاي وهم است. القاي هر تأثیر عاطفی از طریق انیمیشن بسیار شدیدتر می
اي در تهجا که در انیمیشن تمام عناصر تصویر در کنترل ماست و هـیچ چیـز ناخواسـ   از آن

تصویر وجود ندارد و حتی قوانین علمی جهان (ماننـد جاذبـۀ زمـین) نیـز مـا را محـدود       
تـرین  هاي مورد نظرمان، بـیش کنند. در ایجاد تمرکز در بیننده، القاي مفاهیم و احساسنمی

سکانسی انیمیشن وجـود دارد، کـه قسـمتی از     »بولینگ براي کلمباین«قدرت را داریم. در 
بولینـگ بـراي   «کشـد. در یـک مسـتند ماننـد:     ا را به زبان طنز به تصـویر مـی  تاریخ آمریک

که ذهن کارگردان و خواست او مقدم بر هر واقعیـت عینـی اسـت، وجـود یـک       »کلمباین
 ).109، ص 1387سکانس انیمیشن چندان عجیب نیست ( قائم مقامی، 

دیـده   مسـتند  لمفـی شن در یمیاز ان یفراوانة استفاد 1»اتیسفر ح«مستند ۀ در مجموع
ـ ة که استفاد ییهاشود. صحنهیم کنـار هـم قـرار     يقـو  یشـن و کـارگردان  یمیانۀ خالقان

ۀ عنـوان مثـال: صـحن   گردند. به ارائهم موردنظر ین شکل ممکن مفاهیاند، تا به بهترگرفته
هـا  آن یواقع يهالیاند، به فسد شدهیشن تولیمیخ که به شکل انیش از تاریپ يهاحلزون

هـا مشـاهده   لیبرنامه را در کنار فسـ  ين، مجریدورب یحرکت ينمایک  شته و بال گیتبد
 م.یشویخ میش از تاریپ يهاگاه متوجه عظمت حلزونم. آنیکنیم

 ياشـن را نشـانه  یمی، ان3اسیبیپۀ در شبک P.O.Vۀ طرح مجموع يمجر 2کارا مرتز

                                                                                                                   
1. Journey of Life  
2. Cara Merts 
3. PBS  
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قـدر  ایـن   د تا بـه حـال  مستن يهافیلم«داند: یمستند م يهافیلمد یاز شجاعت نسل جد
سازان، عناصر فیلمدا کرده است. یرا فرم مستند شکوفا شده و توسعه پیاند، زجالب نبوده

کار به مسـتند  این  رند و بایگیکار ممستند به يهافیلمشن را در یمیو ان ی، تجربداستانی
 »  بخشند.یم يرگذاریت و تأثیجذاب

ـ و يهاشن، جلوهیمیان يهاعالوه بر سکانس  یگـر از امکانـات  ید یکـ یتـال،  یجیدة ژی
 يب، راه بـرا یترتاین  گران گذاشته است و بهنیار تدویدر اخت فناوريشرفت یاست که پ

در  یزنـدگ «در مسـتند   مسـتند بـاز شـده اسـت.     يهـا فـیلم ر زنده در یتصو يکاردست
نشان دادن حجم قلب و شـش خفـاش نسـبت بـه      ي، برافتح اله امیريۀ ساخت» کسوف
 پرتـو  ر (تابشیحالت تصو ي، که القاه استشن استفاده شدیمیکرد او، از انو عمل اندازه

 کرد.ینشان دادن قلب و شش خفاش م يرا برا X-Rayکس) یا
ر سـرعت و  ییـ هـا از تغ شـود کـه در آن  یساخته مـ  يترشیب يروز به روز مستندها

اسـت.   ان موضـوع اسـتفاده شـده   یـ منظـور ب ر، بـه یتصـو  يکـار مختلف دسـت  يهافرم
ع، ارزان و یسـر «) و 2003( 2»غبـار جنـگ  « فیلمدر دو  1سیمانند ارول مور یسازانفیلم

 5»مانـد یکـودك در عکـس مـ   « فـیلم در  4)، و روبـرت اوانـس  1997( 3»خارج از کنترل
کـار  اگونه بـه یسورئال و رؤ يحال و هوایک  خلق يرا برا يوتریکامپ يبصر يهاجلوه
 ).109 ،ص1387، یاند (قائم مقامبرده

 يها را بر رويکارکه انواع دست After Effectمانند  ییافزارهاوجود آمدن نرمبا به
تـال،  یجین دیشـن و تـدو  یمید انیـ گونـاگون تول  يافزارهاکنند و نرمیزنده ممکن م فیلم
 فـیلم ب یـ شـده و امکـان ترک   يبـردار فـیلم ر یتصاو يکاردست ينه و وقت الزم برایهز
رنـگ شـدن   کم ی نیزافته است. از طرفیکاهش  ياسابقهی، به نحو بزنده فیلمشن و یمیان

شـن و  یمیب انیـ سازان در ترکفیلمش شجاعت ی، باعث افزار زندهیتصو یینمااعتبار واقع

                                                                                                                   
1. Erol Moris 
2. Fog of War 
3. Cheap, Fast and Out of Control 
4. Robert Evans 
5. The Kid Stays in Pictures 



 159... / مستندهاي فیلمد یدر تولاي ن رسانهیون فناورينقش  یبررس 

 شده است. يریتصو يهايکارزنده و دست فیلم

 مستند فیلم شن دریمیان يریکارگل بهیدال
طـور  د. بـه یآیان مستند میکمک ببه يعددشن در موارد متیمیم، انیدیطور که دهمان

شن در مـتن مسـتند وجـود    یمیاستفاده از ان يل عمده برایتوان گفت که چهار دلیم یکل
 دارد.

ـ دوربین  ست) در مقابلیا صالح نیست (یکه سوژه حاضر ن یزمان .1  یحاضر شود، ول
ـ دبیماننـد بزهکـاران و آسـ    ییهـا نـدارد. سـوژه   یش مشـکل یضبط صدا به دگان ی
ایـن شـیوه    د. اسـتفاده از یر کشیروش به تصواین  توان بهیم یرا به خوب یتماعاج

 یافراد، مشکالتشان به شکل يت و آبرویشود که ضمن محفوظ ماندن هویباعث م
 ش داده شود.یتر و بهتر نمایدرون

ة ویتوان آن را بـه شـ  ینم یمالیا  و یکیزیل موانع فیچه که به دلنشان دادن آن يبرا .2
 کرد. يبرداریلمفزنده 

 ياریبسـ ة م درباریکه اگر بخواه یمعناین  ، بهیاسیو مق یت مکانیمحدود 
کـرات، اجـرام   ة دربـار یا  ز، ویمانند ذرات و موجودات ر یل علمیاز مسا
وجـود نـدارد،    یسـادگ ها بهاز آن يبردارفیلمکه امکان  ییو جاها یآسمان
 م.یشن هستیمیر از استفاده از انیم، ناگزیمستند بساز فیلم

 یو اتفاقات داستانیریغ يهانشان دادن موضوع ي، برایزمان يهاتیمحدود 
ـ  یچـه کـه وقـوع آن در آ   آنیـا   اند وکه در گذشته رخ داده  ینـ یبشینـده پ

کـه   یآموزش يهافیلماز  ياریشن استفاده کرد. بسیمیتوان از انیشود، میم
شـن مسـتند   یمیان شـوند، یخ استفاده میس تاریتدر يدر مدارس غرب برا
ر زنـده و بـا اسـتفاده از    یصورت تصـو ت گذشته بهیهستند. در ضمن روا

 شن است.یمیان ازتر تر و پرخرجگرانگاهی  و دکور، بازیگر
صـورت  حـوادث بـه   یبعضـ  ي: بازسازییو اجرا ياقتصاد يهاتیمحدود 

بخـش  رضـایت کـار هـم   ۀ جـ ینه است و ممکن اسـت نت یار پرهزیزنده بس
د یـ کنیتالش م یوقت یتصادف). از طرفیا  زلزلهي یک بازساز نباشد (مثالً
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 يبـه مرزهـا  گـاهی   د،یـ کن يبازسـاز  مستندو  یواقعصورت گذشته را به
د، یـ شن انجـام ده یمیکار را با اناین  که اگرید. درحالیشویک مینزد جعل

 رسد.یتر به نظر مکار شما صادقانه
 .یدنیناد يندهایرانشان دادن ف يبرا 1ت نفوذیاستفاده از خاص .3

 ت نفـوذ یخاصـ ة ، در کتـاب خـود دربـار   یسـ یانگل يماتورهـا یان 2بچلـور و  هاالس
ی یک کرد درونآن در نفوذ است، عمل ییشن توانایمیان فیلم يهاتیاز مز یکی«اند:گفته

گـر تنهـا در   یانسان دیک  روح يشن نشان داد. ژرفایمیبا ان یسادگتوان بهیدستگاه را م
» باشـد.  یشـن یمیر انیتصـو یـک   تواندیانسان میک  روح يشود. ژرفایمان نیجمالت ب
 )100، ص1387، ی(قائم مقام
و  یشـن یمیمهم نفوذ در فرم ان يهابر جنبه بچلورو  هاالسۀ با ارجاع به جمل پل ولز

ـ دن نادیر کشـ یتصـو و به یدرون ییختن فضاهایآن در برانگ ییخصوص توانابه هـا،  یدنی
سـت،  ینبیننـده   چه را که در دسـترس حـواس  توان آنیم ت نفوذیاصخکند. با ید میتأک

ندارنـد،   یگـر امکـان تجلـ   ید يهـا که در فـرم  ییهات نفوذ به تجربهیآشکار کرد. خاص
ت نفـوذ کنـد،   یـ موقعیـک   تواند به درونیاست که م ياوهیشن شیمیدهد. انیفرصت م

 ).101،ص 1387، ی(قائم مقام» رون بکشد و نشان بدهدیآن را ب يهاهیال
شـود.  یاسـتفاده مـ   یو صـنعت  یعلمـ  يهـا يسـاز شن در مـدل یمیت انیخاصاین  از
اطالعـات توسـط   ارائـۀ  و  ی، صـنعت ییایمی، شیشناسنیزم يندهایسازوکار فرا ییبازنما
شـن  یمیگر مـوارد اسـتفاده از ان  یشده، از د يسازمتحرك ییایجغراف يهار و نقشهیتصاو

 دارد. يادیکاربرد ز یو صنعت یعلم يهافیلماست، که در 
چ یرا کـه هـ   یخـود، موضـوع  ۀ شناسانییبایص زیساز ممکن است به تشخفیلمک ی
ـ شن روایمیصورت انصورت زنده وجود ندارد، بهد آن بهیدر تول یمانع  ت کنـد. چـون  ی
 ن و منحصـر یتـر از مهـم  یکـ یداند. یتر مکیت را به احساس خود نزدیشکل روااین 

 ینگـاه ارائـۀ  گـذارد،  یسـاز مـ  فـیلم ار یـ شن مسـتند در اخت یمیکه ان یاتن امکانیفردتربه

                                                                                                                   
1. Penetration 
2. Halas and Batchelore 
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ـ فیلمت یدوران که دخالت ذهناین  ع است. درینسبت به وقاشخصی  ـ یساز ب ش یش از پ
ب به یچندان عج ی نیزمین تصمیت شناخته شده است، اتخاذ چنیان مستند به رسمیدر ب

 د.یآینظر نم
از  یکـ یشـن،  یمیانشخصـی  ر یبـا تصـاو  د اول شـخص  یف کردن ماجراها از دیتعر
ساز ممکـن اسـت آن را   یک فیلم وجود دارد و يسازفیلمنوع این  است که در یامکانات

 فـیلم تـوان در  یشـن را مـ  یمینـوع اسـتفاده از ان  ایـن   د بدانـد. یـ واقعه مفیک  انیب يبرا
 کوف مشاهده کرد.یس توپی) اثر دن1993( 1دارا يهاسگ

بـه سـخت    نیـاز  يمجـاز  يهاجلوه يسازهیو شب يه بعدشن سیمید انیو تول یطراح
دارد.  نیازده یچیار پیبس یاضیند به محاسبات ریفرااین  رایدارد. ز يار قدرتمندیافزار بس

ن یچنـ هـا و هـم  انـه یش قـدرت را یطلبد. افـزا یرا م ییباال یل منابع پردازشین دلیهمبه
شن یمیانة سازند يهاویبر استود ر، باعث شده تا عالوهیاخ يهادر سال مت آنیکاهش ق
اسـتفاده   ایـن فنـاوري   ازشخصـی  صـورت  هنرمندان خالق هم به ،يمجاز يهاو جلوه

 تر.نییپاۀ نیبا هز يوتریک کامپیگرافة العادبه امکانات فوق یدسترس یعناین ی ند. وینما
ایـن   تواننـد از یمـ  نیز متوسطۀ مستند با بودج يهافیلمتوان گفت یحال به جرات م

طـور  وجود دارند کـه بـه   يمستند يهاحتی فیلم ن شکل استفاده کنند. ویامکان به بهتر
 شدند. يه سازیشب يوتریک کامپیگسترده توسط گراف

ماتورهـا  یسـت شـناس و ان  یگـران ز ساز، پـژوهش فیلمان یجا تعامل سازنده منیدر ا
ـ زیتلوۀ ون سال بـر صـفح  یلیم 65از ناسورها پسیباعث شد تا دا ر شـوند. در  یتصـو  ونی

ـ و يهاشن و جلوهیمید انیکار تولکه به 2کسیا فریچون مد ییوهایحال حاضر استود ژه ی
اند. بـه  وجود آوردهمستند به يهافیلم يشن برایمیبه منظور ان هایی نیزمشغولند، سازمان

 هاشرکتاین  باعث شده تا يبعدشن سهیمیانۀ سازان از مقولرسد استقبال مستندینظر م
شـن  یمیمسـتند بـا ان   فـیلم  يشـن بـرا  یمیآورند. در واقـع، تفـاوت ان   يشاخه رواین  به

د یاثر بااین  ن جهت کهیمند است. بدنیازاد ین است که به دقت و طاقت زی، درایمعمول

                                                                                                                   
1. The Darra Dogs 
2. Media Freaks  
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 است. يها ضرورمو به مو براساس پژوهش يباشد. پس، اجرایقابل استناد و علم

 يریجه گینت

هـاي  هایی کـه بـه گونـه   ات وحش، بخصوص مستندیضوع حد آثار مستند با مویتول
، يمستندسـاز  يربرداریبدون داشتن امکانات روز تصو پردازند،خاص حیات وحش می

فـرد  بمنحصـر   يثبت رفتارها تنها به ینه و زمان است. رقابت در عرصه جهانیاتالف هز
د یـ ت تولیفیرقابت به سطوح باال در سطح کاین  شود بلکهنمی ات وحش محدودیدر ح

 ده شده است.یکش یو ابعاد فن
و بـا دارا   از لحـاظ طبیعـت   سـت کـره  ین نقاط زیاز پر تنوع تر یکیران، به عنوان یا

 در يه گذاریسرما يبرا ییار باالیبس ظرفیت يمنحصربه فرد فراوان، دراهاي بودن گونه
 یطـ یسـت مح یز موضـوعات  ات وحـش و ید آثار حیتول یعنی، این شاخه از فیلم سازي

گونه پستاندار بزرگ جثه و تنـوع   4ا با دارا بودن حدود فقط یاست. به عنوان مثال استرال
ـ د و توزیـ تول ی، در عرصـه جهـان  ایرانبه مراتب کمتر از  یستیز ات یـ ح يع مسـتندها ی

بـه   نیـاز  دسـت یـابی بـه ایـن هـدف     ل شده است. البته یقطب تبدیک  به اکنون وحش
و اي) حرفـه  -، مدیریت قوي تخصصی(علمی مستندگونه این  دیتولهاي آموزش گروه

 .داردگونه آثار این  دیژه تولیزات ویفراهم آوردن تجه
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 نوشتپی

 
) ساختۀ احمد ضابطی جهرمی کـه  1378» (ز ایرانیهاي یوآخرین بازمانده«مثال: فیلم مستند  .1

نخستین مونوگرافی مستند از یک گونۀ جانوري در حـال انقـراض، در تـاریخ سـینماي مسـتند      
 .ایران است

2 .Interlace شـود.  اي روش اسکن ویدیو است که در آن هر فریم در دونوبت اسکن میگونه
 (Even Field)و سـپس میـدان زوج    (Odd Field)عنوان میـدان فـرد   نخست خطوط فرد به

 دهند.نمایش می iشود و آن را با حرف اختصاري اسکن می
3 .Grain درشـت   ي، ابعـاد به نـور  لمیت فیش حساسیلم، که با افزایبرومور نقره در ف يها(دانه
 اصـطالحاً دانـه  هـایی  لمین فیشود، به چنیده میتر دانه دانه دشیپرده ب يلم رویابند و فیمی تر

 ند.یگویم ینیا گری (Course Grain)درشت 
 -273˚ن) اسـت، کـه از   یرنگ (کلو يدما يریگدر اندازه یاهیعنوان مرجع سصفر مطلق، به .4

 .شودیگراد آغاز میسانت
آن در شـب،   یتال به آنالوگ بعالوه نـور نـامرع  یجین دیدوربهاي يتوان گفت: تمام برترمی .5

 وب را به آن داده است.مطل يتهایاز قابلاي مجموعه
ـ  یوطنۀ نمونخوشبختانه  .6  يدارا )ران سـاخته شـده  یـ کـه در ا ( ياتلـه  يربردارین تصـو یدورب

وزپلنـگ  یانجمـن   يگـروه مستندسـاز   ين مدل، با همکاریاست. ایروز دن يهاتین قابلیباالتر
 1388ل در سـا  )کیـ مهنـدس بـرق الکترون  (و جواد رضانژاد  يریفتح اله ام یبه سرپرست یرانیا

 .شده استو اجرا  یطراح
نداشـته   BBCن اعتمـاد را بـه   یـ ا یغـات یا تبلی یاسیلم سیک فیالبته ممکن است ما در مورد  .7

ۀ م کـه پشـتوان  یکنـ یکند. احسـاس مـ  یرا ارائه م یعلم یلمین مؤسسه فیکه ا یزمان یم. ولیباش
ق یبر حقـا  یلم، مبتنیف يهار ارائه شده وجود دارد.(چون پژوهشیتصاو يبرا یمحکم یپژوهش

 کند.)ید میاز علوم، آنها را تائ ياا مجموعهیاست که علم و  ییهاتیا واقعی
 


