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 ( راهنمای خرید اینترنتی بهترین دوربین تک چشمی ) خرید دوربین شکاری

گاها به این محصول یک دستگاه تلسکوپی همه کاره نیز می گویند که   ، یدوربین تک چشم

 .رگ شده ای از اجسام دور را ارائه می دهدتصاویر بز

در حالی که برخی افراد دوربین تک چشمی را به عنوان نیمی از دوربین های دو چشمی  

توصیف می کنند، حقیقت این است که تک چشمی در مقایسه با سایر ابزارهای نوری  

 .مزایای بیشماری دارد

الوه بر این، متخصصان از تک چشمی ها بسیار فشرده، سبک و قابل حمل هستند. ع

کنند، زیرا داشتن یک چشم آزاد برای بررسی  چشمی دید در شب حمایت میهای تکدوربین

 .تواند بسیار ارزشمند باشدمحیط می

توجه داشته باشید که تک چشمی ها در موقعیت های مختلفی مانند شکار، مراقبت، مطالعه  

 .و حتی رصد ستارگان استفاده می شوند

ینجاست که تاریخچه دوربین تک چشمی ها با سایر دستگاه های ذره بینی در یک  جالب ا

زمان است. باید توجه داشته باشیم که اولین تلسکوپ در قرن هفدهم اختراع گردید، حال یک  

 .دوربین تک چشمی در قرن نوزدهم ساخته شد

تقویت کرد،   های مدرن راچشمیهای اصلی در فناوری لنز که طراحی تکیکی از پیشرفت

  1854گیری تصویر بود که در سال های نصب منشور برای اصالح جهتاستفاده از سیستم

 .اندازی شدتوسط ایگنازیو پورو و ژان ژرژ هافمن راه

 )شکاری(  دوچشمی دوربین خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد
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 نکات مهم و تاثیرگذار در قیمت دوربین تک چشمی

اگرچه هنگام جستجوی یک ذره بین معموالً تک چشمی ها نادیده گرفته می شوند، اما  

حقیقت این است که تک چشمی ها ابزارهای ارزشمندی هستند که می توانند در موقعیت  

های مختلفی مانند مشاهدات دریایی، نظارت، پیاده روی، شکار و حتی رصد ستارگان مورد  

 .استفاده قرار گیرند

وجود، با توجه به تنوع گسترده محصوالت نوری و رقبای موجود در بازار، انتخاب  با این 

یک دوربین تک چشمی می تواند یک کار دلهره آور به خصوص برای مبتدیان باشد. از 

 :همین رو توصیه می شود تا حتما موارد زیر را در نظر داشته باشید

 الزامات  •

، از آن اول : اربران باید تصمیم بگیرند کهقبل از خرید یک دستگاه دوربین تک چشمی، ک 

،  دوما  – برای چه هدفی استفاده می کنند )به عنوان مثال، تماشای ستارگان، شکار، و غیره(

 .در کجا از آن استفاده کنند )به عنوان مثال، سفرهای پیاده روی( 

چشمی   در واقع، انتخاب اصلی که کاربران باید انجام دهند، بین دوربین دوچشمی و تک

 .است. در حالی که دوربین های دوچشمی برای استفاده با دو چشم استفاده می شوند

تک چشمی ها برای استفاده با یک چشم مناسب هستند که برای افرادی که مشکالت بینایی  

های دید در  چشمیدارند بسیار مفید است. عالوه بر این، همانطور که در باال گفته شد، تک

برند و به یک چشم اجازه رد هستند، زیرا دید در شب فرد را از بین نمیشب بسیار پرکارب 

 .دهند تا محیط اطراف را بررسی کندمی

 مشخصات فنی  •

تک چشمی ها تصاویر را با تمرکز نور از طریق لنزها و منشورها، با سیستم های  

 .منشوری که منجر به طراحی های سبک و فشرده می شوند، بزرگ می کنند
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دو مورد از مشخصات اصلی که باید در نظر بگیرید، بزرگنمایی و قطر لنز است. توجه  

 .ی را فراهم می کندداشته باشید که بزرگنمایی کمتر میدان دید بیشتر 

  90تا  60برابر و دیافراگم   20معموالً تلسکوپ ها به دستگاه هایی با بزرگنمایی بیش از 

میلی متر گفته می شوند که امروزه در بازار نیز انواع متفاوتی از آنها وجود دارد. توجه  

 .ز دارندداشته باشید که تلسکوپ ها معموالً به یک پایه )به عنوان مثال، سه پایه( نیا

 کل هزینه ها  •

با توجه به تنوع گسترده محصوالت نوری، انتخاب یک واحد قدرتمند اما مقرون به صرفه  

می تواند چالش برانگیز باشد. بزرگنمایی، دیافراگم و مواد مورد استفاده سه عامل اصلی 

 .هستند که بر هزینه کل تأثیر می گذارند

تر  ها راحتهای دوچشمی هستند و نگهداری آنتر از دوربینها ارزانچشمیمعموالً تک

است. لوازم جانبی مانند مچ بند یا بند گردن، به ویژه برای پیاده روی، شکار و هر  

 .ماجراجویی در فضای باز باید در نظر گرفته شود

 قدرت تک چشمی خوب جه میزان است  •

یا بزرگنمایی آن   اولین چیزی که در انتخاب دوربین تک چشمی باید به آن توجه کرد قدرت

 .برابر است 10برابر تا  6است. یک تک چشمی معموالً دارای بزرگنمایی 

بزرگنمایی بیشتر به شما امکان می دهد با جزئیات بیشتری تصاویر را ببینید. قیمت تک  

است. خوبی یک تک   8xیا  6xمعموال کمی بیشتر از نمونه های  10xیا  9xچشمی های 

 .قط با نیمی از اندازه دوربین دوچشمی قدرت یکسانی داریدچشمی این است که شما ف

 اندازه لنز مناسب چقدر است  •

. عدد اول  25×8اگر به مشخصات یک چشمی نگاه کنید، همیشه دو عدد خواهید دید. مثالً 

 .میلی متر( است  25و عدد دوم اندازه لنز آن ) (8x) نشان دهنده قدرت آن



  

    

 

4 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+   ارزان و باکیفیت چشمی تک دوربین مدل 45

 

میلی متر است. یک لنز بزرگتر به   42تا   20ین یک تک چشمی معموالً دارای عدسی ب 

شما امکان می دهد نمای وسیع تری را ببینید. نکته منفی این است که هر چه لنز بزرگتر  

 .باشد، تک چشمی شما سنگین تر و حجیم تر خواهد بود 

 اندازه و وزن دوربین تک چشمی •

یک دوربین تک چشمی جمع و جور و جیبی   25×10یا  25×8به طور کلی تک چشمی 

در نظر گرفته می شوند. آنها به راحتی در جیب شما جا می شوند و به راحتی قابل حمل  

 .هستند. این نوع تک چشمی معموال با یک کیف حمل کوچک عرضه می شود

یا    25×8یک تک چشمی جیبی  به یاد داشته باشید که انتظار عملکرد بیش از حد از

 .نداشته باشید 25×10

این تک چشمی های کوچک قدرت خوبی دارند اما به دلیل لنز کوچکشان دید بسیار  

محدودی نیز ارائه می دهند. شما باید ابتدا سوژه خود را شناسایی کنید و سپس از تک  

 .چشمی به روش “نقطه و شلیک” استفاده نمایید

ن ها به دلیل کاسه چشم بسیار کوچک ممکن است دشوار باشد. اگر  استفاده از این دوربی 

تر لذت ببرید، باید همیشه یک  تر و روشنتر، واضحخواهید از یک تصویر عریضمی

 .متری را انتخاب کنید میلی  42تا  30چشمی  

 پیشانی  چراغ خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 با مهمترین اصطالحات یک خرید اینترنتی موفق که باید آنها را بررسی کنید، آشنا شوید 

 دوربین تک چشمی  •

واع دوربین های پرکاربردی است که می توان در سفرها یا  دوربین تک چشمی یکی از ان 

شکار به همراه برد. از آنجا که از لحاظ اندازه، این دوربین ها کوچک می باشند لذا حمل  

 .نمودن آنها نیز آسان است

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c/
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می توان این دوربین ها را یک تلسکوپ همه کاره نیز در نظر گرفت که بسیار فشرده و  

 .کارآمد می باشند

، دوربین های تک چشمی بر خالف دوربین های دوچشمی قدرت زوم بیشتری   چشمی تک

دارند. آنها اغلب از دو عدد لنز استفاده استفاده می کنند. به همین دلیل قدرت فوکوس باالیی  

 .ارائه می نمایند

این دوربین ها برای تنظیم تصویر بر روی سوژه از دو پیچ مختلف استفاده می کنند. شما 

 .وانید کانون و فاصله کانونی را با آنها تنظیم کنیدمی ت 

 دوربین شکاری تک چشمی •

تمام افرادی که به شکار عالقه دارند؛ باید از یک دوربین شکاری با کیفیت استفاده نمایند.  

این بین نمونه های تک چشمی چون وزن و ابعاد کمتری دارند، بیشتر مورد استفاده قرار 

 .می گیرند

ین ها برای بزرگ نمودن اجسام دور می توان بهره برد. نوع لنز آنها نیز  از این دورب

 .منشوری می باشد که کیفیت خوبی در مشاهده تصاویر ارائه می نمایند

و وزن کمی دارد. بسیاری    ، دوربین شکاری تک چشمی، اندازه چشم تک شکاری دوربین

 .از افراد از این مورد برای مشاهده اطراف، در زمان شکار استفاده می نمایند

به کمک این دوربین ها به راحتی می توانید پرندگان و .. را تشخیص دهید. همچنین امکان  

ربین های مذکور طبیعت گردان به  شناسایی انواع رنگ ها وجود دارد. با استفاده از دو 

 .راحتی از مشاهده طبیعت لذت می برند
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 قویترین دوربین شکاری تک چشمی  •

دوربین های شکاری دارای قدرت زوم باالیی می باشند. این موارد کیفیت رنگی عالی دارند  

و برای دید در شب نیز کاربردی هستند. در زمان خرید این دوربین ها باید به لنز و  

 .ات دوربین خود بسیار دقت نماییدمشخص

دوربین ها به هیچ وجه نباید دارای تصویر منشوری باشند. از همین رو بزرگنمایی و قطر  

 .لنز حائز اهمیت است

 دوربین یک چشمی  •

در زمان خرید دوربین تک چشمی باید دقت داشته باشید که دوربین شما چه مشخصاتی  

ت بینایی می باشند، از دوربین های تک چشمی  دارد. بسیاری از اشخاص که دارای مشکال

 .استفاده می نمایند

این دوربین ها زوم را آسان می کنند لذا به راحتی می توانید بر روی سوژه خود فوکوس  

 .کنید. از دوربین های تک چشمی برای بررسی محیط اطراف استفاده می شود 

 دوربین تک چشمی ارزان •

ود در بازار دارای انواع متفاوتی هستند که قیمت آنها امروزه دوربین های تک چشمی موج 

نیز با یکدیگر متفاوت است. فاکتورهایی چون وزن، اندازه، لنز و نوع کاربرد می تواند بر  

 .روی قیمت تاثیر بگذارد

بسیاری از افراد دوربین های مذکور را با نام دوربین های شکاری می شناسند که با آنها  

 .نیز کنکاش نمایند می توانند آسمان را
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 بهترین دوربین تک چشمی •

دوربین های تک چشمی بسیاری در بازار وجود دارند اما انتخاب بین آنها به کاربرد و  

هدف شما وابسته است که کدام گزینه را مناسب بدانید. به طور مثال برخی از افراد نیاز  

 .دارند تا در شب از این موارد بهره ببرند

بین دید در شب عالی است. البته قیمت این موارد نیز به نسبت سایرین  در این شرایط دور 

 .بیشتر می باشد

 دوربین دید در شب تک چشمی •

باید توجه داشته باشید که هر جسمی می تواند از خود نور منتشر نماید. دوربین های تک  

چشمی دید در شب می توانند بازتاب نور را دریافت نمایند. از این دوربین ها بیشتر برای  

 .فعالیت های امنیتی استفاده می گردد

یید. این موارد را با نام  شما می توانید افراد و انواع اشیا را از فاصله دور مشاهده نما

 .دوربین شکاری نظامی نیز می شناسند

 دوربین تک چشمی دید در شب •

این دوربین ها می توانند به صورت حرارتی باشند یا از تکنولوژی مادون قرمز استفاده  

نمایند. آنها دارای طیف رنگی گسترده ای هستند و دید مناسب را با قطر لنز باالیی که دارند  

 .ی آورندفراهم م

گرم می باشد. در زمان خرید این دوربین ها باید   200وزن یک دوربین دید در شب حدود  

 .حتما به نوع منشور آنها نیز دقت داشته باشید
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 bushnell 16×52 دوربین تک چشمی دید در شب و روز •

این دوربین تک چشمی دارای پوشش از جنس مولتی کوتد است. از همین رو می تواند تا 

 .درصد دید را در شب برای افراد فراهم آورد 80

لنز این دوربین ضد بخار است لذا به راحتی خواهید توانست در روزهای بارانی نیز از آن  

 .بهره ببرید. استفاده طوالنی مدت از این دوربین هیچگونه سردردی ایجاد نمی کند

 دوربین تک چشمی قوی •

زیادی هستند. برای اینکه این دوربین ها  دوربین های تک چشمی قوی، دارای بزرگنمایی 

تصاویر با کیفیت ارائه دهند از لنز های مختلفی استفاده می نمایند. لنزهای منشوری یکی از  

 .پرکاربردترین لنزها هستند

با این این دوربین ها می توانید تمام اجسام موجود در فاصله دور یا نزدیک خود را به  

 .یمتی این دوربین ها گسترده استراحتی مشاهده نمایید. بازه ق

 دوربین تک چشمی اسباب بازی  •

دوربین های تک چشمی اسباب بازی نیز امروزه نظر پسر بچه های زیادی را به خود جلب  

می کنند. این موارد اغلب دارای ساختار پالستیکی هستند که درون آنها دو لنز قرار داده 

 .شده است

با تکان دادن پیچ ها می توان فاصله کانونی و دید را تنظیم نمود. قیمت این موارد به نسبت  

 .ان می باشدارز
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 دوربین تک چشمی با زوم بال  •

این دوربین ها دارای ظرفیت بینایی باالیی هستند. در واقع آنها قابلیت دید چند برابری به  

 .نسبت دوربین های معمولی ارائه می دهند

از لحاظ اندازه و وزن نیز باید در نظر داشته باشید که تفاوت چندانی با دوربین های  

 .از این موارد اغلب برای دیدن آسمان یا شکار استفاده می شودمعمولی ندارند. 

 دوربین تک چشمی کوچک •

دوربین های تک چشمی کوچک از آنجا که وزن باالیی نداشته و فضای زیادی را نیز  

اشغال نمی نمایند لذا گزینه خوبی می باشند که از آنها برای طبیعت گردی و سفر استفاده 

 .نمود

ب می باشد که بتوانید از آن در نور کم بهره ببرید. البته دوربین های  دوربین تک چشمی خو

 .دید در شب به مراتب قیمت باالیی دارند و تخصصی تر می باشند

 دوربین تک چشمی کومت  •

کومت برندی است که دوربین های تک چشمی آن عالقه مندان زیادی را به سمت آنها جلب  

نمی باشند لذا می توان به راحتی آنها را در محل   نموده است. این دوربین ها خیلی سنگین

 .های مختلف با خود حمل نمود

برای افرادی که فعالیت حرفه ای انجام می دهند، این مورد بسیار کاربردی می باشد. البته  

 .قیمت این دوربین ها نیز به نسبت گران است
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 راهنمای خرید دوربین تک چشمی •

زار وجود دارند که ویژگی هر کدام از آنها نیز خاص  دوربین های تک چشمی زیادی در با

می باشد. برخی از افراد به بزرگنمایی زیادی نیاز دارند، اما برخی دیگر برای کارهای 

 .عمومی به دوربین نیازمند می باشند

به صورت کلی اگر قصد ندارید تا هزینه زیادی برای دوربین پرداخت کنید، می توانید  

 .برابری ارائه می دهند 10تا  8مواردی را خریداری کنید که بزرگنمایی  

 50×13دوربین تک چشمی کومت مدل  •

این دوربین تک چشمی برای افرادی که در طبیعت زمان خود را سپری می نمایند،  

دوربین های مذکور دارای قدرت بزرگنمایی باالیی هستند. کیفیت رنگی آنها   کاربردی است.

 .نیز عالی است

شما می توانید به راحتی آنها را بر روی سه پایه نصب کرده و اقدام به رصد نمایید. زاویه  

 .درجه می باشد 45دید این دوربین ها حدود 

 bk7 50×13دوربین تک چشمی کومت مدل  •

شمی، یکی از دوربین های تلسکوپی قدرتمند است. به کمک آنها می  این دوربین تک چ 

 .توانید به راحتی آسمان شب، حیات وحش و طبیعت را مشاهده نمایید

هستند. نوع اپتیک   BK7 برابر و لنز منشور پرو   13دوربین های مذکور دارای بزرگنمایی 

از کاربردی ترین  در این دوربین تک چشمی از نوع آکروماتیک است. این مورد یکی 

 .دوربین های موجود است
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 60×40دوربین تک چشمی کومت مدل  •

این دوربین که در دسته دوربین های تک چشمی کوچک دسته بندی می شود، وزن کمی  

 .دارد. ویژگی های خاص دوربین فوق آن را منحصر بفرد نموده است

توانید در زمان بارندگی و  به طور مثال نوع لنز آن دوطرفه مولتی کوتد می باشد. شما می  

 .شرایط نامساعد جوی نیز از آن استفاده نمایید

 21×60دوربین تک چشمی کومت مدل  •

از لحاظ ظاهری این دوربین تک چشمی بسیار شبیه به چراغ قوه می باشد. قطر دهانه آن 

گرم است. باید توجه داشته باشید که دوربین فوق می   57میلی متر و وزن آن  21حدود 

 .برابر بزرگنمایی را ارائه نماید 10اند تا تو 

برای حمل و نقل بهتر این دوربین تک چشمی، به آن یک بند نیز متصل نموده اند که از  

 .نوع مچی می باشد

 دوربین تک چشمی بوشنل •

برند بوشنل یکی از برندهای خوب و عالی می باشد که اغلب افراد که به دنبال خرید  

دوربین های تک چشمی هستند به سراغ آن می روند. این دوربین ها توانایی جذب نور را  

 .دارند

از این موارد برای رصد ستاره ها، شکار و دید در شب می توان بهره برد. باید توجه  

 .نها بسیار بزرگ است از همین رو دید راحتی را فراهم می آورندداشت که قطر چشمی آ
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 95*35دوربین تک چشمی بوشنل  •

از لحاظ اندازه، این مورد از دوربین های تک چشمی بسیار کوچک هستند. آنها برای  

 .فعالیت های معمولی عالی می باشند

ه مندان به طبیعت  سطوح عملکردی آنها متفاوت است اما اغلب مسافران، کوهنوردها، عالق

و … از آنها استفاده می کنند. اندازه این دوربین ها بسیار کوچک می باشند و می توان به  

 .راحتی آنها را در جیب قرار داد

 60×40دوربین تک چشمی بوشنل مدل  •

بسیاری از افراد این دوربین را با نام دوربین شکاری می شناسند. دوربین های مذکور قادر  

 .ئیات زیادی از اشیا یا افراد را از فاصله دور بازگو کنندهستند تا جز 

معموال این برند از لنزهای منشوری برای دوربین های خود استفاده می نماید که دارای 

کیفیت باالیی هستند. باید توجه داشت که نوع فوکوس در دوربین های مذکور از نوع  

 .مرکزی می باشد

ی از دوربین های تک چشمی پرطرفدار در بازار  ، یک 60×40 بوشنل چشمی تک دوربین

 .برابر بزرگتر داشته باشد  20این مدل می باشد. دوربین فوق می تواند بزرگنمایی تا حدود 

میلی    10البته این دوربین ها توانایی زوم نمودن ندارند. قطر چشمی دوربین در آنها حدود 

 .متر است

 دوربین تک چشمی تلسکوپی  •

ام این دوربین می توان متوجه شد، قدرت بزرگنمایی زیادی دارد. عملکرد  همانگونه که از ن 

این دوربین ها نیز متفاوت می باشد. معموال این دوربین ها با لنزهای مختلف ارائه می  

 .شوند. لذا بزرگنمایی آنان متفاوت است
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رار می این مورد اغلب توسط کوهنوردان و افرادی که گلف بازی می کنند، مورد استفاده ق

 .گیرد. به عبارت دیگر در فضای باز استفاده می شوند

 برابر 20عینک ذره بینی با قدرت  •

برابر   20دوربین تک چشمی همانند یک عینک ذره بینی عمل می نماید که قادر است تا 

اشیا را بزرگتر نشان دهد. از این دوربین ها برای انجام فعالیت های نظامی و شکار استفاده 

 .می شود

 .به کمک دوربین های فوق امکان شناسایی افراد و مشاهده اشیا از فاصله دور وجود دارد

 ربین تک چشمیخرید دو

در زمان خرید دوربین تک چشمی باید دقت داشته باشید که وزن آنها بسیار کم باشد و بتواند  

 .طیف گستره ای از محیط ها را پوشش دهد

برخی از موارد دارای سه پایه هستند که می توانند به راحتی بر محیط مسلط شوند. الزم  

 .دقت کرد است تا در حین خرید به ناحیه دید دوربین نیز

امروزه در حوزه های مختلف همچون شکار، جنگل بانی و … مورد   چشمی تک دوربین

استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر خرید این دوربین ها دارای باید ها و نباید های 

 .بسیاری است که الزم است به آن توجه داشته باشید

رید آنالین کامل را در اختیارتان  از همین رو در این مقاله قصد داریم تا یک راهنمای خ

 .قرار دهیم که به کمک آن بتوانید بهترین خرید خود را انجام دهید

 قیمت دوربین تک چشمی

قیمت دوربین های تک چشمی با توجه به ویژگی هایی که ارائه می دهند، متفاوت است. 

یند، هزینه این  برخی از دوربین ها از اشعه مادون قرمز برای دید در شب استفاده می نما

 .موارد باال می باشد
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برخی دیگر دارای امکانات مسیریابی هستند و به مراتب گران تر نیز می باشند. لذا قیمت  

 .یک دوربین تک چشمی به ویژگی ها و مشخصات آن وابسته است

برترین و باکیفیت ترین   سفر و ورزش امروز در دسته بندی آنالین خرید راهنمای در پایان

مدل های موجود در بازار را جمع آوری کرده ایم بد نیست خصوصیات آنها را با هم مقایسه  

 .کنید
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