
 

 چیست؟ Gradient ابزار
 

گرادیان تغییر تدریجی رنگ است که یک تصویر را پوشش می دهد. این می تواند در کل تصویر یا فقط بخشی 

از آن رخ دهد. یک شیب می تواند بسیار ظریف باشد ، مانند سایه ، یا می توان آن را الیه الیه ساخت چیزی 

شعاعی ، زاویه ای ، الماسی یا را که واقعاً ظاهر می شود. شیب ها همچنین می توانند به صورت خطی ، 

 .بازتابنده باشند

اگر می دانید از چه ابزاری استفاده کنید ، استفاده از این نوع شیب ها روی تصاویر در فتوشاپ ساده است. 

گزینه های مختلفی برای کمک به شما در ایجاد جلوه های شیب دار بر روی هر تصویر ارائه  Gradient ابزار

 .می دهد

 

 در فتوشاپ Gradient ها با ابزار انیگراد مینحوه ترس

در داخل  یادیز ی! مکانهامیکن میها را در فتوشاپ ترس گرادینتکه چگونه  میآموز یآموزش ، ما م نیا در

دهد تا  یبه ما اجازه م Gradient شود. به عنوان مثال ، ابزار یاستفاده مگرادینت فتوشاپ وجود دارد که از

 کیتا انتقال صاف از  میرسم کن هیال یماسک ها قیاز طر ایانتخاب ها ،  ایها  هیال قیرا از طر گرادینت ها

 .میکن جادیا گرید هیبه ال هیال

 Gradient Map ریتصو میبا استفاده از تنظ میتوان ی. ما ممیپر کن گرادینتمتن و اشکال را با  میتوان یم ما

! میاضافه کن گریو موارد د Gradient Overlay هیرا با سبک ال یرنگ یجلوه ها ای میعکس را رنگ کن کی

به آنچه  شتریب یافزودن عالقه و زندگ یبرا یعال یارزشمند هستند ، و آنها راه اریها در فتوشاپ بس گرادینت

 .باشد یطرح مسطح است م ای ریتصو کی

 یژگی( از ونیدتری)و احتماالً مف نیها را با استفاده از ساده تر گرادینتآموزش ، ما اصول نحوه رسم  نیا در

گرادینت استفاده از  گرید یداد. ما روش ها می، شرح خواه Gradient فتوشاپ ، ابزار گرادینتمربوط به  یها

کنند  یروش کار م کیبه  اساساًکه همه آنها  دید دیکرد ، اما خواه میخواه یآموزش ها بررس ریها را در سا

 یژگی. تمام ودیستفاده کنآن ا یایاز مزا دیتوان ی، م Gradient با ابزار هیاصول اول یریادگیپس از  نی، بنابرا

 !دهد یکه فتوشاپ ارائه م یگرید گرادینت یها

http://centergeraph1.ir/photoshop-tool/gradient/


 

 شیاز پ یها گرادینتاز  یاریبس نینحوه انتخاب از ب نیها ، همچن گرادینت مینحوه ترس یریادگیبا  همراه

 یاضاف گرادینت یمجموعه ها یری، از جمله نحوه بارگ Gradient Picker شده فتوشاپ با استفاده از نییتع

 میتوان یکه م گرادینتاز  یمختلف یکرد. ما به سبک ها میخواه یبررس زیکه در فتوشاپ وجود دارد ، را ن

 نیدتریمتداول تر ، از جمله آنچه که ممکن است مف یها گرادینتاز  یکرد و به برخ می، نگاه خواه میکن میترس

 !میپرداز یم Foreground to Background فرض شیپ گرادینتباشد ،  یکی

 انیکه چگونه گراد میآموز ی، ما م ی، در آموزش بعد میگرفت ادیرا  گرادینت هاکه ما اصول نحوه رسم  یهنگام

 .میکن رهیو ذخ شیرایو Gradient Editor Photoshop خود را با استفاده از یسفارش یها

 ها در فتوشاپگرادینت  یطراح

 دیسند جد جادیا

 یدر نوار منو در باال File یکار ، به منو نیانجام ا ی. برامیفتوشاپ شروع کن دیسند جد کی جادیبا ا دییایب

 :کنم یرا انتخاب م New نهیروم و گز یصفحه م

 

 

 .File> Newرفتن به 

و ارتفاع  کسلیپ 1200 یآموزش ، من عرض سندم را رو نیا یکند. برا یرا باز م دیجد یکادر محاوره ا نیا

اگر در کنار  نیاندازه وجود ندارد ، بنابرا نیاستفاده از ا یبرا یخاص لیدهم. دل یقرار م کسلیپ 800 یرا رو

 Resolution. مقدار دیآن استفاده کن زا لی، در صورت تما دیدر ذهن دار یگریو اندازه د دیکن یمن کار م

 Background Backgroundشوم که  یگذارم و مطمئن م یم نچیدر ا کسلیپ 72فرض  شیرا به صورت پ

بسته شود ،  یکنم تا از پنجره محاوره ا یم کیرا کل OKشده است. پس از اتمام کار ،  میتنظ White یرو

 : شود یدر صفحه ظاهر م دیسند پر از سف کیدر آن زمان 



 

 

 .دیجد یکادر گفتگو

 Gradientانتخاب ابزار 

نماد  یرو کیشود. با کل یدر سمت چپ صفحه مشاهده م Toolsدر پانل  Gradient Photoshopابزار 

 Gradientخود ، ابزار  دیصفحه کل یرو Gبا فشار دادن حرف  دیتوان یم نیکنم. همچن یآن را انتخاب م

Tool دیرا انتخاب کن: 

 

 

Gradient Tool  را از پنلTools دیانتخاب کن. 

 : انیرادگانتخاب 

 ندچم و ینکان انتخاب یرادگ یک هکن است یم اید انجام دهیبا هک ی، مورد بعد Gradientبا انتخاب ابزار 

 ردنکبا باز  ریگد مورد. پفتوشا Gradient Picker ردنکبا باز  یکیانجام آن وجود دارد.  یبرا راه

Gradient Editor هکن است ین دو در ایا تفاوت. است ترگبزر Gradient Picker یبه راحت 

 Gradient هک یدهد ، در حال ین شده آماده را مییش تعپیاز  یها گرادینت انتخاب انکبه ما ام

Editor  یش و سفارشیرایخود را و یها گرادینتم یتوان یم هکاست  ییداست ، جاپی نامش از هکهمانطور 

همه  یبعد آموزش در ما. رداختپم یخواه Gradient Pickerن آموزش ، ما به خود یا یم. براینک

 م آموخت.یخواه Gradient Editorز را در مورد چی



 

جاد یا ارکخود صورت به قبالً  هکرا  یکیا ی پن شده فتوشاییش تعپیاز  یها گرادینتاز  یکید یخواه یم یوقت

 در را ارکن ید )دوباره ، نحوه انجام اینکد انتخاب یا ردهکره یش ذخپیم از یش تنظپی یکد و به عنوان یا ردهک

در  گرادینت ینیش بپید فلش در سمت راست نوار ینک یکلک چکوک یم آموخت( ، رویخواه یبعد آموزش

 یکلکش )با یش نماپینوار  ید ، نه بر روینک یکلک انپیکخود  یرو بر هکد ینه ها است. مطمئن شویزگنوار 

 م(:یم به آنجا برویخواه یشود و ما هنوز نم یباز م Gradient Editorش ، یش نماپینوار  یبر رو

 

 

 .دیرا باز کن Gradient Picker،  کانیپ یرو کیبا کل

 یشده ا نییتع شیاز پ یها گرادینتکوچک از تمام  ریبا تصاو Gradient Picker،  کانیپ یبر رو کیبا کل

،  دیکن کیآن کل یبند انگشت ریتصو ی، رو گرادینتانتخاب  یشود. برا ی، باز م میانتخاب کن میتوان یکه م

 یهر قسمت خال یرو ای،  دیخود فشار ده دیصفحه کل یرا بر رو Enter (Win) / Return (Mac)سپس 

کوچک دوبار  ریتصو یبر رو دیتوان یم نیبسته شود. همچن Gradient Pickerتا  دیکن کیکل نهیدر نوار گز

 شود: یبسته م Gradient Pickerکند و هم از  یرا انتخاب م انی، که هم گراد دیکن کیکل

 

 .انیانتخاب گراد

 : شتریب گرادینت یریبارگ

شده در دسترس هستند ، اما فتوشاپ  نییتع شیاز پ یها گرادینتاز  یفرض ، فقط تعداد کم شیطور پ به

نماد چرخ دنده  یکار ، رو نیا ی. برامیانتخاب کن میتوان یاست که م یگرید گرادینت یشامل مجموعه ها

 : دیکن کیدر باال سمت راست کل



 

 

 .دیکن کیکل Gradient Pickerنماد چرخ دنده در  یرو

 

 دایرا پ یاضاف انیگراد یاز مجموعه ها یستی، ل دیندازیب یشود نگاه یکه ظاهر م ییمنو نییپا مهیاگر به ن

و  لیرنگ ، فلزات ، پاست یموضوع خاص ساخته شده اند ، مانند هارمون کیکه هرکدام براساس  دیکن یم

  : د هستندیمخصوصاً مف یو عکاس یتراکم خنث یها گرادینت،  دیعکاس هست. اگر گریموارد د

 

 .میانتخاب کن میتوان یکه م گرادینت یمجموعه ها ریسا

 Toningمجموعه  ی. رودیکن کیکل ستینام آن در ل یاز مجموعه ها ، رو کیهر  یبارگذار یبرا

Photographic گرادینترا  دیجد یها گرادینت دیخواه یم ایپرسد که آ یکردم. فتوشاپ از شما م کیکل 

 ی، به راحت دیکن کیکل مهیضم ی، رو یاصل یها گرادینت ینیگزیجا ی. اگر به جادیکن نیگزیجا دیجد

، بازگرداندن  دید میلحظه خواه کی. همانطور که در دیکن یاضافه م ینسخه اصل ریرا در ز دیجد یدهاادینت گر

 Toningکنم تا آنها را با مجموعه  یم کیکل OK یرو نیآسان است ، بنابرا یاصل ینسخه ها

Photographic دیکن نیگزیجا : 



 

 

 .دیکن کیکل دییتأ ی، رو دیبا مجموعه جد یاصل گرادینت ینیگزیجا یبرا

 یعکاس Toning یها گرادینتبا  یاصل یها گرادینتکه  مینیب یم Gradient Pickerو اکنون ، در 

و نحوه استفاده از آن ، به  یعکاس میدر مورد مجموعه تنظ شتریکسب اطالعات ب یشده اند. برا نیگزیجا

 : دیمراجعه کن یعکاس یعکاس میتنظ شیپ ماتیآموزش کامل تنظ

 

 شده است. نیگزیجا دیبا مجموعه جد گرادینت اصلی

 فرض شیپ یانهایگراد یابیباز

 ی. برامیپرداز یم یفرض اصل شیپ یها گرادینت، فعالً به  میاصول متمرکز نگه دار یما را رو نکهیا یبرا

 :دیکن کیکل Gradient Pickerنماد چرخ دنده در  یرو گریبار د کیآنها ،  یابیباز

 

 .دیکن کینماد چرخ دنده کل یرو

 :دیرا از فهرست انتخاب کن Reset Gradientsسپس 



 

 

 ."گرادینت هامجدد  میتنظ"انتخاب 

 دیی. تأدیکن نیگزیفرض جا شیرا به طور پ یفعل یها گرادینت دیخواه یم ایپرسد که آ یفتوشاپ از شما م

 :دیکن کیرا کل

 

 فرض ها. شیبا پ یفعل یها گرادینت ینیگزیجا

 :میو اکنون ، ما به اصل برگرد

 

 

 شده است. یابیفرض باز شیپگرادینت 

 : نهیزم انیگراد یبرا نهیزم شیپ

 شیپ گرادینت - ژهیرا به و گرادینت کی عیسر دییای، ب میاموزیها را ب گرادینت مینحوه ترس نکهیاز ا قبل

کند  یما انتخاب م یفرض برا شیاست که فتوشاپ به طور پ یمورد نی. امیکن یبررس - نهیبه پس زم نهیزم

آن  دیتوان ی( مباال فیمورد در سمت چپ ، رد نی)اول یبند انگشت ریتصو یرو کیبا کل دیخواه ی، اما اگر م

 : دیانتخاب کن یرا دست



 

 

 .نهیبه پس زم نهیزم شیپ گرادینتانتخاب 

خود را از رنگ  یرنگ ها Foreground to Background انی، گراد دیهمانطور که حدس زده ا

Foreground  وBackground خود را  یفعل نهیو پس زم نهیزم شیپ یرنگها دیتوان ی. شما مردیگ یم

 Foreground. سواچ در باال سمت چپ رنگ دیمشاهده کن Toolsپانل  نییبه پا کیرنگ نزد یدر نمونه ها

فرض ، رنگ  شیدهد. به طور پ یرا نشان م Backgroundرنگ  نییدهد ، و در سمت راست پا یرا نشان م

Foreground و رنگ  اهیس یروBackground شده است: میتنظ دیسف یرو 

 

 سمت راست(. نیی)پا نهی)باال سمت چپ( و پس زم نهیزم شیپ یرنگها

از آن استفاده  دییایآن است. ب نیدتریاست و اغلب مف یساز یسفارش یبرا گرادینت نیآسان تر نهیزم گرادینت

 رییکه تغ دید می، خواه ریو در طول مس میرسم کن گرادینت کیچگونه واقعاً  میریبگ ادیتا به ما کمک کند  میکن

 آسان است! میدار ازیرنگ آن به هر آنچه که ن

 : Gradientبا ابزار  انیگراد رسم

سند  یاست رو یماوس است. کاف دنیو کش کیکل یدر فتوشاپ به آسان Gradientبا ابزار گرادینت  میترس

شود ، سپس دکمه ماوس را نگه داشته و از نقطه  میتنظ انیگراد ینقطه شروع برا کیتا  دیکن کیخود کل

نازک مشاهده  طخ کی، فقط  دنی. هنگام کشدیبرسد بکش انیبه پا انیگراد دیخواه یکه م ییشروع به جا

، فتوشاپ  دیکن یکه دکمه ماوس خود را آزاد م یدهد. هنگام یرا نشان م انیکرد که جهت گراد دیخواه

 کند. یم میشما ترس یانتخاب یرا کامل کرده و آن را با رنگ ها گرادینت



 

کنم ، سپس با نگه داشتن دکمه ماوس خود را به  یم کیعنوان مثال ، من در سمت چپ سند خود کل به

نقطه  نیخط نازک ب کی میمشاهده کن میتوان یکه تاکنون آنچه م دیکشم. توجه داشته باش یسمت راست م

 دنی، هنگام کش دیرا آسان تر کن یکامالً افق گرادینت کی میترس دیخواه یاست. اگر م انیشروع و نقطه پا

 ادیشما محدود شود. فقط به  دنیکش هیشود زاو یباعث م نی، که ا دیو نگه دار دیرا فشار ده Shift دیکل

صورت  نیا ریدر غ Shift دیتا قبل از آزاد کردن کل دیصبر کن Shiftکه قبل از انتشار دکمه  دیداشته باش

 : کند یکار نم

 

 .گریطرف سند به طرف د کی( از نیی)با دکمه ماوس پا دنیو کش کیکل

 Foregroundکند. از آنجا که رنگ  یم میرا ترسگرادینت کنم ، فتوشاپ  یدکمه ماوس خود را آزاد م یوقت

 دیبه سف اهیس گرادینت کیبا  انیشده بود ، در پا میتنظ دیسف یمن رو نهیو رنگ پس زم اهیس یمن رو

 : شوم یمواجه م

 

 کند. یم میرا ترس گرادینت، فتوشاپ  دیکن یدکمه ماوس را آزاد م یوقت



 

 ها رنگ کردن معکوس

 :کنید معکوس خود گرادینت در را ها رنگ توانید می ها گزینه نوار در Reverse گزینه انتخاب با

 

 ها. نهیدر نوار گز "معکوس"انتخاب 

 یبار رنگ ها در دو طرف مخالف ظاهر م نیکه ا مینیب یرا بکشم ، م انیمعکوس ، اگر همان گرادبا انتخاب 

که  دیاست ، اما فقط مطمئن شو دیمف یژگیو کی نیدر سمت راست. ا اهیدر سمت چپ و س دیشوند ، سف

 زین دیکن یم میترس که یبعد یها گرادینتصورت  نیا ری، در غ دیرا بردار Reverse نهیکار گز انیپس از پا

 : شوند یبرعکس م

 

 معکوس. یاما با رنگها یقبل گرادینتهمان 

 کیاجرا شوند.  دیکه انتخاب کن یتوانند در هر جهت یندارند. آنها م یافق نگونهیبه ا یازین گرادینت هاالبته ، 

 گرادینتحذف  ایبه لغو  یازیکه من ن دی. توجه داشته باشنییبار از باال به پا نیکشم ، ا یم گرید انیگراد

سند  یباال کیکند. من نزد یم نیگزیجا دیجد انیرا با گراد یفعل انیگراد یموجود ندارم. فتوشاپ به راحت

کشم. درست همانطور که با رسم  یم نییکنم ، سپس دکمه ماوس را نگه داشته و به سمت پا یم کیخود کل

 می، ترس دیو نگه دار دیرا فشار ده Shift دیکل دنی، اگر همزمان هنگام کش دیکن یرسم م یافق گرادینت کی



 

که قبل از آزاد کردن دکمه ماوس قبل از آزاد  دیشو نراحت تر است ، مطمئ اریبس یعمود گرادینت کی

 :میکن ینازک مشاهده م یطرح کل کیدوباره ، در ابتدا فقط  نجای. در ادیصبر کن Shift دیکردن کل

 

 .نییاز باال به پا یعمود گرادینت کی دنیو کش کیبا کل

 کیرا با  هیاول انیکند ، و گراد یرا کامل م گرادینتکنم ، فتوشاپ  یکه دکمه ماوس خود را آزاد م یهنگام

 کند: یم نیگزیجا دیو سف اهیس یعمودگرادینت 

 

 .دیجد دیو سف اهیس یعمود بیش

 : انیفرض گراد شیپ یرنگها رییتغ



 

 ی، تمام کار ردیگ یم یفعل نهیو پس زم نهیزم شیپ یفرض رنگ خود را از رنگها شیپ گرادینتآنجا که  از

است.  نهیو پس زم نهیزم شیپ یمختلف برا یانتخاب رنگ ها میانجام ده دیبا گرداینترنگ  رییتغ یکه برا

 یگرید Foreground، رنگ  Toolsدر پانل  Foregroundنمونه رنگ  یبر رو کیبه عنوان مثال ، با کل

 کنم: یرا انتخاب م

 

 .Foregroundنمونه رنگ  یبر رو کیبا کل

 یکنم ، سپس رو یانتخاب م یشود. من قرمز را برا یباز م Photoshopدر  Color Pickerکار  نیبا ا

 من بسته شود دیجد نهیزم شیرنگ پ :Color Pickerکنم تا از  یم کیکل دییتأ

 

 .دیجد Foregroundرنگ  یبرا انتخاب رنگ قرمز

پر شده است( رنگ  دیکه در حال حاضر با سف ینمونه رنگ آن )رنگ یبر رو کیدر مرحله بعد ، من با کل

 دهم: یم رییخود را تغ نهیپس زم

 



 

 

 .نهینمونه رنگ پس زم یبر رو کیبا کل

دهم ،  یم رییبه زرد روشن تغ دیرا از سف نهیکند. من رنگ زم یرا باز م Color Picker گریبار د کی نیا

 بسته شود: Color Pickerشوم تا از  یسپس بسته م

 

 .دیجد نهیرنگ زم یانتخاب رنگ زرد برا

توجه داشته باشید که نمونه های رنگی برای نشان دادن رنگ های جدیدی که برای پیش زمینه و پس 

 زمینه انتخاب کرده ام ، به روز شده اند:



 

 

 به روز شده اند. دیجد ینمونه ها با رنگ ها نیا

 دیجد یبه روز شده است تا به من نشان دهد که رنگ ها زیها ن نهیدر نوار گز گرادینت شینما شینوار پ

 چگونه هستند: گرادینت

 

 دهد. یرا نشان م یفعلگرادینت  یرنگها شهیهم انیگراد شینما شینوار پ

بار به صورت  نیکنم ، ا یرا رسم م بیبه باال سمت راست ، ش دنیسمت چپ سند و کش نییدر پا کیبا کل

: کند یم دیجد نیگزی. فتوشاپ آن را جاستین یقبل بیحذف ش ایبه لغو  یازیمورب. باز هم ، ن

 

 

 سند. یسمت چپ به سمت راست باال نییاز پا دیجدگرادینت رسم 



 

قرمز تا زرد را به صورت مورب در سراسر  گرادینتکنم ، فتوشاپ  یکه دکمه ماوس خود را آزاد م یهنگام

 کند: یم میسند ترس

 

 .دیمورب قرمز تا زرد جد گرادینت

 : نهیو پس زم نهیزم شیپ یمجدد رنگها میتنظ

کوچک  ریها باز کنم ، تصو نهیخود را در نوار گز Gradient Pickerکه اگر من  دیداشته باش توجه

Foreground to Background gradient دهد: یمن را نشان م دیقرمز و زرد جد یرنگ ها زین 

 

 .Gradientدر انتخابگر  Foreground to Backgroundکوچک به روز شده  ریتصو

 یمختلف ، م یها و انتخاب رنگ ها نهیدر نوار گز نهیپس زم ایو /  نهیزم شیپ ینمونه ها یبر رو کیبا کل

،  دیفرض بازگردان شیرنگها را به حالت پ عیسر دیاما اگر با .دیده رییتغ گرادینت نیا یرنگ ها را برا دیتوان

فرض  شیپ" ی)برا دیرا فشار ده Dحرف  ستی، کاف دیکن دیرا سف نهیو رنگ زم اهیرا س Foregroundرنگ 



 

موجود در  یکرد که نمونه ها دی. مشاهده خواهدیخود را فشار ده دیصفحه کل ی( رودیرا فکر کن "D" "ها

 گردند: یفرض برم شیپ دیو سف اهیبه حالت س Toolsپانل 

 

 

 شده اند. میدوباره تنظ Backgroundو  Foreground ینمونه ها

به پس  نهیزم شیبند انگشت پ ریها و تصو نهیدر نوار گز انیگراد شینما شیکه هر دو نوار پ دید دیو خواه

 دهند: یفرض را نشان م شیپ یرنگ ها گریبار د Gradient Pickerدر  نهیزم

 

 

 برگشته است. هیبه همان شکل اول زیاکنون همه چ

 خود هیال یرو گرادینت کیرسم 

 یرو ماًیخود را مستق یها گرادینتمرحله ، من  نیکه تا ا مینیب ی، م میمن نگاه کن یها هیبه صفحه ال اگر

 رسم کرده ام: نهیپس زم هیال

 

 



 

 

 دهد. ینشان م نهیپس زم هیال یرا رو گرادینتها  هیپنل ال

بهتر  اریروش بس کیخوب باشد ، اما  نجایاهداف ما در ا یممکن است برا Background هیال یرو ینقاش

 یجداگانه خود است. برا هیال یها و قرار دادن هر مورد در سند ما رو هیکار در فتوشاپ استفاده از ال یبرا

 کنم: یخود را پاک م بی، ش Fill بصفحه و انتخا یدر باال شیرایو یکار ، ابتدا با رفتن به منو نیانجام ا

 

 پر کردن <شیرایرفتن به و

کنم ،  یم میتنظ White یرا در باال رو Contents نهیشود ، من گز یباز م Fill یکادر محاوره ا یوقت

 کند: یپر م دیرا با رنگ سف Background هیال نیکنم. ا یم کیکل OK یسپس بر رو

 

 .دیرا پر کن Fill یکادر محاوره ا



 

من و  دیدر صفحه کل Alt (Win) / Option (Mac) دی، با فشار دادن و نگه داشتن کل یدر مرحله بعد

 کنم: یخود اضافه م انیگراد یبرا دیجد هیال کیها ،  هیپانل ال نییدر پا New Layerنماد  یرو کیکل

 

 .دیرا فشار داده و نگه دار New Layer  ،Alt (Win) / Option (Mac)نماد  یرو کیهنگام کل

، به  دیکن یم کیکل New Layerنماد  یکه رو یدر حال Alt (Win) / Option (Mac) دیافزودن کل

را قبل از  هیال میتوان یکه در آن م دیرا باز کن New Layer یکه ابتدا کادر محاوره ا دیگو یفتوشاپ م

 کنم: یم کیکل دییتأ یگذارم ، سپس رو یم "Gradient"خود را  هی. من نام المیکن یافزودن آن نامگذار

 

 .New Layer یکادر محاوره ا

 یکند. اکنون م یاضافه م Background هیال یباال "Gradient"به نام  دیجد یخال هیال کیفتوشاپ 

هر "اگر  یموارد جدا نگه دارم )حت ریکرده و آن را از سا میترس دیجد هیال نیا یخود را بر رو گرادینتتوانم 

هم عادت گردش کار  هنوزاست ، اما ورود به آن  Background هیمورد واقعاً فقط ال نیدر ا "یگرید زیچ

 است(: یخوب

 

 

 



 

 

 دارم. انمیگراد یجداگانه برا هیال کیاکنون 

 : منطقه انتقال

که مهم است.  ستین دنیاست که فقط جهت کش نیمهم است ا اریها بس گرادینتدرک  یکه برا ینکته ا

 مهم است. زیشما ن انینقاط شروع و پا نیفاصله ب

، منطقه  دیکن یم میترس انیهمراه با جهت گراد Gradientاست که آنچه در واقع با ابزار  نیامر ا نیا لیدل

 نیی، اندازه منطقه انتقال را تع دیکش یم ییکه از نقطه شروع تا نقطه انتها یرنگ ها است. فاصله ا نیانتقال ب

که مسافت کوتاه تر ، انتقال  یدهد ، در حال یم ابه شم یو نرم تر یجیتر ، انتقال تدر یکند. فواصل طوالن یم

 کند. یم جادیو سخت تر را ا یناگهان

 اهیس یشده بر رو میتنظ Foreground to Background gradientنشان دادن منظور من ، من از  یبرا

لبه  کیکنم ، از نزد یاز چپ به راست رسم م انیگراد کیکنم. ابتدا  یفرض خود استفاده م شیپ دیو سف

من  انیپا ونقاط شروع  نیشود. منطقه ب یلبه سمت راست ختم م کیشود و نزد یسمت چپ سند شروع م

 : (دیو سف اهیمورد ، س نیخواهد شد )در ا لیدو رنگ من تبد نیبه منطقه انتقال ب

 

 منطقه انتقال گسترده. کیبا  گرادینت کیرسم 



 

نقاط  نیب یادیکند ، و از آنجا که فاصله ز میرا ترس گرادینتکنم تا فتوشاپ  یدکمه ماوس خود را آزاد م

در  دیدر سمت چپ و سف اهیس نیب یجیتدر اریانتقال آرام و بس کیمن وجود دارد ، ما شاهد  یشروع و انتها

 : میسمت راست هست

 

 رنگ ها. نیب یجیتدر رییتغ کیبا  گرادینت کی

کنم ، تا کار  یرا لغو م گرادینت،  Undo Gradientصفحه و انتخاب  یدر باال شیرایو یمن با رفتن به منو

 دیصفحه کل یرا رو Ctrl + Z (Win) / Command + Z (Mac)توانم  یم نی. همچننمیرا راحت تر بب

 خود فشار دهم:

 

 

 .Edit> Undo Gradientرفتن به 

 نیب یکمتر اریکنم )چپ به راست( اما با فاصله بس یم میخود را در همان جهت ترس گرادینتبار ، من  نیا

 : انینقاط شروع و پا



 

 

 .باریک انتقال منطقه یک باگرادینت  یک رسم

 شده کشیده قبلی جهت همان در گرادینت این گرچه که بینیم می ، کنم می رها را خود ماوس دکمه وقتی

 می که همانطور. است ناگهانی و ناگهانی بسیار راست سمت در سفید و چپ سمت در سیاه بین انتقال ، است

 :است مهم گرادیان کلی شدن ظاهر هنگام جهت اندازه به شما انتهای و شروع نقاط بین فاصله ، بینیم

 

 .کوچکتر بسیار انتقال منطقه با اما مشابه گرادینت

 الیه یک من زیرا ، بینیم می که جایی ، بیندازیم من های الیه صفحه به سریع نگاهی بیایید ، ادامه از قبل

 می ترسیم "Gradient"  جداگانه الیه روی ، زمینه پس الیه جای به من شیب اکنون ، کردم اضافه جدید

 با کار خود الیه روی چیز همه داشتن نگه به عادت اما ، نیست بزرگی مسئله مورد این در ، هم باز. شود

 :کند می تر ساده بسیار را فتوشاپ



 

 

 .دارد قرار Background الیه باالی در خودش الیه روی اکنونگرادینت 

 : شفاف شیب برای زمینه پیش

 دیگر یکی اما ، ایم پرداخته فتوشاپ Foreground to Background فرض پیش گرادیان به عمدتاً  ما ، کنون تا

 ، کنید نگاه آن به که دارد ارزش و است Foreground to Transparent گرادیان ، است مفید بسیار اغلب که

 Gradient از را آن انگشتی بند تصویر روی کردن کلیک دوبار با من. است بقیه از متفاوت کمی آن رفتار زیرا

Picker کوچک تصویر کنار در مستقیماً را آن. کنم می انتخاب Foreground to Background یافت خواهید: 

 

 .شفاف و زمینه پیش گرادینت انتخاب

 از است Foreground to Background گرادینت نوع از Foreground to Transparent گرادینت

 رنگ انتخاب با که معنی این به ، گیرد می شما فعلی Foreground رنگ از را خود رنگ که جهت این

Foreground که است این کند می خاص را آن آنچه اگرچه. دهید تغییر را آن راحتی به توانید می متفاوت 

 .شود می منتقل شفافیت به رنگ یک از ، درعوض. ندارد وجود دومی رنگ

 با من ، سپس. کنم می لغو را خود فعلی گرادینت Undo Gradient انتخاب و Edit منوی به رفتن با من

 روی ، حاضر حال در. کنم می انتخاب را رنگی ، Tools پانل در Foreground رنگ نمونه روی بر کلیک

 : است شده تنظیم سیاه



 

 

 .Foreground رنگ نمونه روی بر کلیک با

 :کنم می کلیک تأیید روی سپس ، کنم می انتخاب را بنفش من ، شود می باز Color Picker وقتی

 

 .Foreground جدید رنگ عنوان به بنفش انتخاب

 من که بینیم می ها گزینه نوار در گرادیان بینی پیش نوار در ، بنفش به من Foreground رنگ تنظیم با

 ، ببینید بنفش پشت در توانید می که شطرنجی صفحه الگوی) کنم می ترسیم شفاف تا بنفش گرادینت یک

 (:است فتوشاپ شفافیت نمایش نحوه

 

 .شد خواهد تبدیل شفاف به بنفش از گرادینت اکنون

 :کنم می رسم پایین سمت به سندم باالی نزدیک از را عمودی گرادینت یک من



 

 

 .سند باالی نیمه در پایین از شفاف گرادینت به عمودی زمینه پیش یک رسم

 بنفش اصلی گرادیان یک ام کرده ترسیم من آنچه رسد می نظر به ، کنم می آزاد را خود ماوس دکمه وقتی

. است گرادینت زیر Background الیه از واقع در کنیم می مشاهده که سفیدی ، حال این با. است سفید تا

 : نیست گرادیان از بخشی خود این

 

 .است آن زیر زمینه پس از سفید رنگ اما ، است گرادینت از بنفش

 طور به ، ها الیه صفحه در( چشم کره نماد) آن بودن مشاهده قابل نماد روی بر کلیک با من ، آن اثبات برای

 :کنم می خاموش را خود Background الیه موقت



 

 

 .Background الیه کردن خاموش

 می وضوح به اکنون و ، دهد می نشان را گرادیان خود فقط ، کند می پنهان سند در را سفید زمینه این

 از فتوشاپ نمایش نحوه شطرنجی الگوی ، هم باز. است شفاف تا بنفش شیب یک واقعاً که ببینیم توانیم

 :است شفافیت

 

 .شفاف تا بنفش واقعیگرادینت 

 فتوشاپ اگر که است این موارد سایر با Foreground to Transparen گرادیان بودن متفاوت دیگر دلیل

 گرادیان راحتی به ، عوض در. کند نمی بازنویسی قبل از مجدداً  ، کنیم ترسیم آن باالی را قبلی گرادیان یک

 پایین از بار این ، کنم می ترسیم شفاف گرادینت به دوم زمینه پیش یک من. کند می اضافه اصلی به را جدید

 : مرکز تا سند



 

 

 .شفاف گرادینت به دوم زمینه پیش افزودن

 دومین فتوشاپ ، کنم رونویسی را خود اصلی گرادینت اینکه جای به و ، کنم می آزاد را خود ماوس دکمه من

 و چپ سمت از یکی شاید) کنم ترسیم چهارم یا سوم گرادینت یک اگر. کند می اضافه آن به را من مورد

 :کند می اضافه نیز را موارد این( راست سمت از دیگری

 

 .اند شده ادغام هم با شفاف و زمینه پیش گرادینت دو هر

 :کنم می روشن سند در دوباره را خود زمینه پس الیه ، آن بودن مشاهده قابل نماد روی بر مجدد کلیک با



 

 

 .Background الیه کردن روشن

 فقط سفید رنگ که بدانیم اگر حتی ، ایم بازگشته( بنفش به) سفید تا بنفش گرادینت دیدن به دوباره ما اکنون و

 :شود می داده نشان شفافیت طریق از که است زمینه پس الیه

 

 

 روشن است. Background هیبا ال انیهمان گراد

 : تیشفاف نهیگز

 ایعکس  یشدن لبه ها کیمانند تار یموارد یدر فتوشاپ برا Foreground to Transparent گرادینت

 میکار را خواه نینحوه انجام ا یگری)که در آموزش د شتریب اتیجزئ شینما یبرا ریشدن آسمان در تصو کیتار

در نوار  Transparency نهیکه گز دیمطمئن شو دی، با تیکار بخش شفاف یمناسب است. اما برا اری( بسدید

 : ها انتخاب شده است نهیگز



 

 

 روشن باشد. تیکه شفاف دیحاصل کن نانیکند ، اطم یاستفاده م تیکه از شفاف گرادینت میهنگام ترس

 یخاموش باشد ، تمام کار Transparen نهیگز Transparenبه  Foreground گرادینت میاگر هنگام ترس

 : شماست یانتخاب Foregroundانتخاب با رنگ  ای هیپر کردن ال دیده یکه در آخر انجام م

 

 کند. میرا ترس گرادینتتواند قسمت شفاف  ی، فتوشاپ نم تیشفاف نهیبا خاموش بودن گز

 : دیو سف اهیس انیگراد

( دیکار را انجام ده نیا دیتوان یم یشما به راحت رایکرد )ز میدر فتوشاپ عبور نخواه یانتخاب گرادینتاز هر  ما

 یگرید زیچ یدر حال حاضر رو نهیو پس زم نهیزم شیپ یو رنگها دیبکش دیبه سف اهیس گ کی دی، اما اگر با

بند  ری)تصو دیریبگ Gradient Picker ازرا  دیو سف اهیس انی، فقط گراد دیو سف اهیشده باشد از س میتنظ

 دی، سف اهیس گرادینت،  نهیبه پس زم نهیزم شیپ گرادینتسمت چپ ، باال(. برخالف  فیسوم از رد یانگشت

 :کشد یم دیبه سف اهیس گرادینت کی شهی، هم نهیو پس زم نهیزم شیپ یبدون در نظر گرفتن رنگ فعل

 

 

 دیو سف اهیس انیکوچک گراد ریتصو



 

 : انیگراد یسبک ها

 انیاز نقطه شروع به نقطه پا میکه به طور مستق میها را مشاهده کرده ا گرادینتاز  ییکنون ، نمونه ها تا

از پنج سبک  یکیشود ، اما در واقع فقط  یشناخته م یخط بیبه عنوان ش انینوع گراد نیشوند. ا یمنتقل م

 .میدر فتوشاپ انتخاب کن میتوان یاست که م گرادینتمختلف 

را  Gradient Style، پنج نماد  دینگاه کن انیگراد شینما شیها به سمت راست نوار پ نهیدر نوار گز اگر

 :میو الماس دار دهی، بازتاب یا هی، زاو ی، شعاع ی، خط میکن یکرد. از سمت چپ شروع م دیمشاهده خواه

 

 ، منعکس شده و الماس. یا هی، زاو ی، شعاع یدار خط گرادینتسبک  ینمادها

 Ctrl + Alt + Zتوانند انجام دهند.  یم یچه کار انیگراد یسبک ها نیاز ا کیکه هر  مینیبب دییایب

(Win) / Command + Option + Z (Mac) دهم تا مراحل  یفشار م دمیصفحه کل یرا چند بار رو

 Foreground گرادینت. سپس ، با انتخاب نمیرا بب دیسند پر از سف کیفقط  نکهیخود را واگرد کنم تا ا یقبل

to Background  با انتخاب آن درGradient Picker گردم: ی، دوباره برم 

 

 .نهیپس زم یبرا نهیزم شیپ گرادینتانتخاب 

 دیو سف اهیدوباره به س نهیو پس زم نهیزم شیپ یدهم تا رنگ ها یفشار م دمیصفحه کل یرا رو Dمن حرف 

 رییروشن تغ یبه آب دیخود را از سف نهیجالب باشند ، رنگ زم زهایچ نکهیا یشوند. سپس ، فقط برا میتنظ

 : دهم یم

 

 من. نهیو پس زم نهیزم شیپ یرنگها نیآخر



 

 : یخط

 یآن را به صورت دست دیتوان یم ازیاست ، اما در صورت ن Linearفرض در فتوشاپ  شیپ گرادینت سبک

 : نماد در سمت چپ نیاول یرو کیبا کل دیانتخاب کن

 

 .یخط گرادینتانتخاب سبک 

را از نقطه شروع  انی، گراد دیا دهیکه کش یکه بر اساس جهت میا دهیرا د ینمونه از سبک خط نیما قبالً چند

 : کند یرنگها را عوض م بیها ترت نهیکند. انتخاب معکوس در نوار گز یرسم م انیبه نقطه پا

 

 استاندارد یخط گرادینتاز  یمثال

 : یشعاع

 یم میترس رونیاز نقطه شروع شما به سمت ب یا رهیدا انیگراد کی)نماد دوم از سمت چپ(  یشعاع سبک

 کند:

 

 .Radial گرادینتانتخاب سبک 



 

خود را  یخط گرادینت دیصفحه کل یبر رو Ctrl + Z (Win) / Command + Z (Mac)من با فشار دادن 

شود ،  میکنم تا نقطه شروع تنظ یم کی، من در مرکز سندم کل یشعاع گرادینت کی میترس یکنم. برا یلغو م

 : کشم یبه سمت لبه م رونیسپس به سمت ب

 

 

 از مرکز سند. یشعاع گرادینت کیرسم 

 شیبا رنگ پ نیچگونه است. ا یکه شعاع شعاع مینیب یم نجایکنم و در ا یمن دکمه ماوس خود را آزاد م

( از همه یمن )آب نهیشود و با انتقال به رنگ پس زم ی( در نقطه شروع من در مرکز شروع ماهیمن )س نهیزم

 : کند یجهات به سمت خارج حرکت م

 

 .یشعاع گرادینت



 

در مرکز  یشوند ، از آب یها انتخاب کرده بودم ، رنگ ها برعکس م نهیرا در نوار گز Reverse نهیاگر من گز

 :ابندی یم رییتغ اهیبه س رونیبه ب یا رهیشوند و به صورت دا یشروع م

 

 معکوس. یبا رنگها یشعاع انیهمان گراد

 : هیزاو

 نباشد(: دیچندان مف دیکند )البته شا یاست که شروع به جالب شدن م یی( جایانی)نماد م هیزاو سبک

 

 .Angle گرادینتانتخاب سبک 

کند. اما  یاستفاده م گرادینتاز نقطه شروع شما به عنوان مرکز  زین Angle، سبک  Radialمانند سبک  قاً یدق

ساعت دور  یاز همه جهات به سمت خارج حرکت کند ، خود را به صورت خالف جهت عقربه ها نکهیا یبه جا

 دمیصفحه کل یرو ار Ctrl + Z (Win) / Command + Z (Mac) گریبار د کی. من چدیپ ینقطه شروع م

روع ، نقطه ش میتنظ یمرکز سند ، برا یبر رو کیمن لغو شود. سپس ، با کلگرادینت  نیدهم تا آخر یفشار م

 کنم: یرسم م یشعاع گرادینترا همانند  هیبه سبک زاو انیگراد

 



 

 

 از مرکز. هیبه سبک زاو گرادینت کیرسم 

فتوشاپ ،  انیگراد یکنم. مانند تمام سبک ها یدکمه موس را باز م یرسد وقت یبه نظر م هیحالت زاو نجایدر ا

 دهد: یرنگ م رییرا با تغ جهیها همان نت نهیانتخاب معکوس در نوار گز

 

 .چدیپ یساعت م یرا در اطراف نقطه شروع شما در خالف جهت عقربه ها گرادینت،  هیسبک زاو

 : منعکس شده

به سبک استاندارد استاندارد دارد ، اما با  یادینماد از سمت چپ( شباهت ز نیچهارم) Reflectedسبک 

 رود: یقدم جلوتر م کی،  گریآن در سمت د یکار نهیطرف نقطه شروع خود و آ کیدر  زیبرداشتن همه چ

 

 .Reflected گرادینتانتخاب سبک 



 

 کشم: یکنم ، سپس به سمت باال م میکنم تا نقطه شروع خود را تنظ یم کی، من در مرکز سند کل نجایدر ا

 

 به سبک منعکس شده. گرادینت کیرسم 

سند من  یباال مهیاستاندارد در ن یخط گرادینت کیکنم ، فتوشاپ  یکه دکمه ماوس خود را آزاد م یهنگام

 جادیکند تا بازتاب ا یم نهیآ نییپا مهیکند ، اما سپس آن را در ن یم میمن ترس ینقاط شروع و انتها نیب

 شود:

 

 سبک منعکس شده. گرادینت

 رسد: یمعکوس به نظر م یمنعکس شده با رنگها انیشکل گراد نجایدر ا

 

 انتخاب شده است. نهیدر نوار گز Reverseسبک منعکس شده با  گرادینت



 

 : الماس

، با  Radialبه سبک  هیشود ، شب یمنتقل م رونیالماس از نقطه شروع شما به ب انیسرانجام ، سبک گراد

 کند: یم جادیشکل الماس ا کیتفاوت که  نیا

 

 .Diamond گرادینتانتخاب سبک 

 شوم: یشود و سپس از آن دور م میکنم تا نقطه شروع تنظ یم کیدر مرکز سند خود کل گریبار د کیمن 

 

 به سبک الماس از مرکز. گرادینترسم 

 :دیآ یشکل جالب الماس به دست م نیکنم ، ا یدکمه ماوس خود را آزاد م یوقت

 

 به سبک الماس. گرادینت

که  ییرسد ، اما مطمئناً به رنگها یمعکوس بهتر به نظر م یکنم شکل الماس با رنگها یحالت ، من فکر م نیدر ا

 : دارد یو نحوه استفاده از آن در طرح شما بستگ دیانتخاب کرده ا گرادینت یبرا



 

 

 الماس با رنگ معکوس شده است. گرادینت

 : Diter نهیگز

، فتوشاپ  Ditherاست. با انتخاب  Dither،  میها به آن توجه کن نهیدر نوار گز دیکه با یا نهیگز نیآخر

امر  نیرنگ ها صاف شود. ا نیکند تا به شما کمک کند تا انتقال ب یشما مخلوط م یها بیرا در ش زینو یکم

به اندازه  راتییکه تغ یدرصورت ندشو یم جادیرنگها ا نیکه ب یکند )خطوط مرئ یکمک م یبه کاهش نوار بند

 :دیآن را انتخاب کن دیخواه یفرض روشن است و معموالً م شیبه طور پ Dither نهی(. گزستندیصاف ن یکاف

 

 کند. یرنگ ها کمک م نیبه کاهش باند زشت ب Dither نهیگز

 : حالت و کدورت یها نهیگز

 میخواه رهیذخ گریآموزش د کی یوجود دارد که ما برا نهیدر نوار گز Gradient Tool گرید نهیگز چند

 نهیو هم گز (Blend Modeمخفف ) Mode نهیهستند. هم گز هیفراتر از اصول اول یآنها کم رایکرد ز

Opacity هیال یبیترک یها تگذارند. اگر با حال یم ریتأث هیال یاصل یبا محتوا انیگراد بیبر نحوه ترک 

 انیگراد نهیکه گز یکنند ، در حال یکار م یبه همان روش باً یتقر انیگراد یبیترک ی، حالت ها دیدار ییآشنا

آنها را  دیخواه یکند. در اکثر موارد ، شما م یها کار م هیموجود در پنل ال Opacity نهیمانند گز انیگراد

 نهیدو گز نیما در آموزش جداگانه خود به طور مفصل به ا ،، اما باز هم  دیکن میفرض تنظ شیبه صورت پ

 : پرداخت میخواه



 

 

 .Opacityو  Mode یها نهیگز


