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ىت و ارىت ی ایگاه تزه    ، ،   و ُمن 
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 تعریف 
تـمام طیف ـهای رنگی ـقاـبل ترکـیب بین گرادـیان  ـبا   

دو یا چند رنگ خاص به صــورت پیوســته در صــفحه ظاهر 
ده میکنیـ  ــاـه گ زیر مشـ ه در رـن انطور ـک د در میشـــود. هـم

ــله ــوند. یا در  فاص ــیاه تمام طیف های رنگی مرکب از این دو رنگ ظاهر میش ــفید و س ی بین دو رنگ س
 ابزار به این صورت با یکدیگر ترکیب شده اند.عکس دوم هفت رنگ وجود دارد که با این 

 است. G ابزار گرادیانکلید میانبر نکته:    •
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ار بخش   -۱ اب فلش کـن ا انتـخ اب   ۱ـب منوی انتـخ
اهر  ــاپ ـظ ای پیش فرض فوتوشـ ان ـه گرادـی

ا را انتـخاب   ه میتوانیم یکی از آنـه و میشـــود ـک
ال ب ه اعـم ا کنیمروی الـی . همچنین میتوانیم ـب

قــاب  در  کــه  رـنـگی  ـطـیف  ـخود  روی  ـکـلیــک 

 ۱  ۲ 



ىت و ارىت ی ایگاه تزه    ، ،   و ُمن 

 

۳ 

انتخاب هر   و میتوانیم با  کنیممیکوچک مسـتطیلی نمایش داده شـده اسـت پنجره ی زیر را باز 
مت را با انتخاب گزینه  تغییر بدهیم. Colorی کدام از رنگ ها روی طیف رنگی، رنگ آن قـس

همچنین اگر بخواهیم رنگی را از نوار رنگ گرادیان حذف کنیم آن را انتخاب کرده، کلیک خود 
 د.ای که در آن قرار داریم خارج میکنیم تا رنگ حذف شورا نگه میداریم و از فضای پنجره

برای ما پیاده و  این بخش نیز صورت های مختلفی که میتوان گرادیان را به شکل آن ها در آورد -۲
ی ســمت  اعمال میکند. برای مثال گزینه

ــت و  ان معمولی خطی اسـ پ، گرادـی ـچ
گرادیـان  گزینـه آن  راســــت  ی ســـمـت 

ده و اثر آن  .دایروی  به گرادیان انتخاب ـش
 در تصویر توجه کنید.
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