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 در فتوشاپ Eraser Toolتصویر با استفاده از ابزار  زمینهپسحذف 

در فتوشاپ و نحوه استفاده از  Eraser Background ابزاردر مورد  را در این آموزش، ما همه چیز

این ابزار با اینکه در دسته ابزارهای مقدماتی  .یاد می گیریم تصاویر، یزمینهپس راحت آن برای حذف

سیار ب زمینهپسپیچیده از استفاده از آن برای جداسازی مو، درخت و شکل های اما  ،گیردمیفتوشاپ قرار 

 در این آموزش همراه باشید. گروه شکفته احمدی. با کندمیعالی و حرفه ای عمل 

 دخواهیمی، مثال اگر شما شودمیاستفاده جزئیات زیادی دارند که عکسهایی  برای Eraser Tool ابزاراز

 است بهتر شوند،حذف که در تصویر قرار دارند بدون اینکه درختانی  کنیدپاکآسمان را در یک تصویر 

 .از این ابزار استفاده کنید 

Eraser Background  بدون شک یکی از بهترین ابزارهای فتوشاپ برای حذف مناطق ناخواسته یک

را از تصویر حذف  هایکسلپاز لحاظ فیزیکی  چراکه کامل نیست و یک نقص جدی داردعکس است، اما 

یا روی یک کپی جداگانه  بگیریدخود   Backgroundبنابر این قبل از شروع کار باید یک کپی از ،کندمی

 .از تصویر خود کار کنید

 

 ؟را با فتوشاپ حذف کنیم زمینهپسچگونه 

 

فتوشاپ در پانل ابزارها  Eraser Tool ابزار مجموعهدر   Eraser Background فرضپیش طوربه

 .قرارداد

 Backgroundراست کلیک کنید و سپس گزینه  Eraser Tool برای انتخاب آن، بر روی ابزار

Eraser Tool   انتخاب کنید شودمیرا از منوی خروجی که ظاهر: 
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Background Eraser Tool  در زیر Tool Eraser Tool  است قرارگرفتهدر پانل ابزارها. 

کوچک در مرکز  بعالوهماوس به یک دایره با یک  نمامکان،  Background Eraser Toolبا انتخاب 

 :آن تغییر خواهد کرد

 

 

  موقلمتنظیم اندازه 

Background Eraser Tool  ابزار و مانندیی است موقلم Brush  ،اندازه آن را  توانیدمیفتوشاپ

  .کنید ودتنظیمخ کلیدصفحهمستقیم از  طوربه

را بزنید تا  ([)شود یا کلید براکت راست  ترکوچکمکرر فشار دهید تا  طوربهرا  (])کلید براکت چپ 

براکت لمس    Shift +را تنظیم کنید هالبهسختی  Shift با اضافه کردن کلید توانیدمیشما  .شود تربزرگ

 ترسخترا فشار دهید تا  ([)براکت راست    Shift+و یا  ترنرمرا  هالبهتا مکرر فشار دهید  طوربهرا  (])

  .شوند

 

Background Eraser  ؟کندمیچگونه  کار 

عملکرد آن به چه  ینحوهبهتر است بدانیم که  Background Eraserقبل از شروع کار عملی با ابزار 

 صورت است.

 به رنگ آبی و سبز داریم. عمودی در تصویر زیر ما چند ستون ساده
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 قرار دارد. زمینهپس یالیهکه تصویر در  بینیممینگاه کنیم  هاالیهاگر به پانل 

 

 .کنیمپاکستون آبی را که در وسط دو ستون سبز قرار دارد  یک خواهیممیحال 

زیر  تقیم درمس طوربهکه  از رنگی( این است که فتوشاپ فرضپیش طوربه) زمینهپسنحوه پاک کردن 

 .گیردمیمرکز دایره قرار دارد، نمونه کرافت در 

 .کندمیرا پاک  هاپیکسلاست که فتوشاپ  ایمنطقه دهندهنشان بعالوه  اطراف تربزرگحلقه 

 ، اطمینان حاصل کنید کهدهممیحرکت  رنگآبیقسمت  دررا  نمامکان، رنگآبیبرای پاک کردن ستون 

 باشد. کنیمپاک خواهیممیمستقیم بر روی رنگ آبی که  طوربهدر مرکز  بعالوه
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شکل قرار دارد  ایدایره یمنطقه، فتوشاپ رنگ آبی را زیر کنممیماوس کلیک  یدکمهروی  کههنگامی

  .کندمیپاک 

 

 

ی ستون روو بر  شتهدانگهکلیک موس را پایین  کافی استستون آبی،  هایقسمت یبقیهبرای پاک کردن 

 سبزرنگشده، اگر موس بر روی قسمت  بردارینمونهحرکت دهیم، با توجه به اینکه از رنگ آبی آبی 

برود، که در این  سبزرنگسبز پاک نخواهد شد، مگر اینکه مرکز دایره به قسمت  همم برود ، رنگ

 .کندمیکرده و قسمت سبز را هم پاک  بردارینمونهسبز  از رنگصورت 
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 .تغییر دهد کندمیفتوشاپ رنگی را که پاک  شودمیجدید باعث  یکرنگتغییر رنگ روی 

 

را   Ctrl + Z (Win) / Command + Z (Mac) سادگیبه، سبز را پاک کردید یمنطقه اشتباهبهاگر 

 .خود فشار دهید تا آن را لغو کنید کلیدصفحهروی 

 Ctrl + Alt + Z (Win) / Command + Option کلیدهای ،داریدمرحلهاگر شما نیاز به لغو چندین 

+ Z (Mac)  قبل بازگردید. یمرحلهفشار دهید تا به را  کلیدصفحه 

شطرنجی شکل است که  ماندمی جابه، حالتی که زمینهپسدلخواه در  هایبخشنکته: بعد از پاک کردن 

 .هست هاپیکسلپاک شدن  یدهندهنشان

نرمال برای ما  الیهیک، فتوشاپ آن را به زمینهپسالیه در  Background Eraser هنگام استفاده از

 .کندمیتبدیل 
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 .تصویر پیاده کنیمیک  بر روی ایمتهآموخ Tool Eraser Backgroundدر مورد  بیایید آنچه را که

 .کندمیتا زمانی که مرکز دایره روی برگ درخت نرفته است، نشانگر فقط رنگ آبی آسمان را پاک 
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، فتوشاپ رنگ جدید را انتخاب و شروع به پاک دلغزب هابرگبر روی یکی از  نشانگر اگر ،حالبااین

 Ctrl + Z (Win) / Command با استفاده از کلیدهای باید شما، در این صورت کندمیکردن درخت 

+ Z (Mac)  قبل بازگردیم. یمرحلهبه  کلیدصفحه 

 

 

 

 

 یهدایرکه درون  ایناحیهو  شودمیانجام  قرارداد نشانگر مرکز ی که در زیراز قسمت بردارینمونه نکته:

 .شودمیبزرگ قرار دارد پاک 
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 Background Eraser Toolتنظیمات 

 

 نمایشصفحهرا انتخاب کردیم، نوار تنظیمات در باالی  Background Eraser Tool ما گزینه هرگاه

 .دهدمیمختلفی برای کنترل کارکرد ابزار را نشان  هایگزینه

 گیرینمونه هایگزینه هااین .از سه آیکون را خواهید یافت ایمجموعهدر قسمت سمت چپ نوار تنظیمات، 

 .دهدمیانجام متفاوت  کارو هر آیکون یک  هستند

 

 

 

 .رادارندبیشترین کاربرد )آیکون میانبر(  Once )آیکون سمت چپ( و Continuous،  یگزینهدو 

 ، به این معنی که با حرکت دادناست شدهانتخاب در فتوشاپ فرضپیش طوربه Continuous یگزینه

Background Eraser  رنگ را در زیر مقطع عرضی  نمونه مداوم طوربهدر اطراف، فتوشاپ

 . گیردمی

تصادفی روی ستون سبز یا درخت سبز حرکت دادم، فتوشاپ شروع  طوربهمن  کههنگامیبه همین دلیل،  

 بود. شدهانتخابرنگ آبی در ابتدا  کهدرصورتیی سبز کرد، هاپیکسلبه پاک کردن 

. اما شودمیزیاد است استفاده  هایرنگمواقعی که تصویر ما دارای  دربیشتر  Continuous یگزینه

 Once یگزینهبهتر است از  زیاد تغییر نکنند  هارنگو  زیادی نداشته باشد هایرنگاگر تصویر ما 

 استفاده کنید.

 

تمام آن  توانمی موردنظرگ از رن گیرینمونه باریکبا  کنیممیرا انتخاب  Once یگزینهما  کههنگامی

از  . فقط باید بعدکندنمیرنگ را پاک کرد. حتی اگر مرکز نشانگر بر روی رنگ دیگری هم برود، پاک 

 حرکت دهید. موردنظر هایقسمتو در  داریدنگهموس را همچنان پایی ، کلیک گیرینمونهکلیک کردن و 
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 Backgroundبا ابزار  توانیدمیمشکل است،  کنیدپاکرنگش را  خواهیدمیکه  ایمنطقهاگر انتخاب 

Swatch کنید. گیرینمونه 

 

 در پانل  Swatch Color Backgroundابتدا ابزار سمت راست را انتخاب کرده و سپس بر روی 

Tools  ا را ب موردنظر رنگکلیک کنید وColor Picker  اگر رنگی که انتخاب  .کنیدپاک وانتخاب

 تغییر دهید .را در نوار تنظیمات   Toleranceدرست نیست، مقدار  کامالا  ایدکرده
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Limits 

 کههنگامی. است Limits گیردمیقرار  مورداستفاده Background Eraserیکی از مواردی که در 

 بارنگیی را که هاپیکسلکه  گویدمیبه آن   Limits، کنیدپاک خواهیدمیرا کدام رنگ  داندمیفتوشاپ 

 .را پاک کنند هاآنآن مطابقت دارد نگاه دارد تا بتوانند 

Limits  :سه گزینه دارد شاملContiguous, Discontiguous,  Find Edges 

 

ا مناطقی را که  انتخاب است . در این حالت فتوشاپ فقط Contiguousگزینه  فرضپیش طوربه  در دقیقا

 .کندمیزیر مرکز دایره قرار دارند را پاک 

کرد.  حذف هالبهرا بدون آسیب رساندن به  هزمینپس توانمیکلیک کنیم  زمینهپساگر در جای دقیقی از 

 مانند عکس زیر

 

 یگزینه ی کار انتخاب شدند و شما به مشکل برخوردید، سراغهالبه، زمینهپساگر در هنگام حذف رنگ 

 بعدی بروید. 

 .هالبهیافتن  برای Find Edgesه ب Limits تغییر گزینه

Find Edges  شبیهContiguous  ا است و مناطقی را که  تواندمیدر زیر مرکز دایره قرار دارد را  دقیقا

قبلی  یگزینهاز است بهتر هالبهولی برای  باشدمی نیافتنیدست هابرگبین  یمنطقهاما همچنان پاک کند. 

 .باشدمی
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مناسبی  یگزینه Find Edges کنیمپاک هالبهیک ساختمان را در قسمت  یزمینهپساگر بخواهیم  

 .باشدمی

به این صورت که نشانگر فقط رنگ  باشدمیقبلی  هایگزینهبهتر از  Discontiguousگزینه سوم یعنی 

 کردیم .  یریگنمونه قبالا که  کندمیرا پاک  ایزمینهپس

را  Once یگزینهال برای تصاویر پیچیده مثل مو و شاخ و برگ درختان بهتر است که از نوار باال ح

را  زمینهپسرنگ  راحتیبهرا انتخاب کرده و  Discontiguous یگزینه Limits از قسمتانتخاب و 

 اهد کرد.را پاک نخو هاآنهم برود دیگر  هابرگ ی. در این حالت اگر مرکز نشانگر بر رو کنیدپاک
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ست ا ماندهباقی زمینهپسکمی از رنگ  هابرگکه هنوز هم در اطراف  بینیممینگاه کنیم  تردقیقاما اگر 

 را مشاهده کنید. هاآن ترراحت توانیدمی زمینهپسکه با سیاه کردن رنگ 

 

 

 .کنیممیاستفاده  Toleranceبرای رفع این مشکل ما از ابزاری با عنوان 

 

Tolerance 

و زیاد کردن آن  باکم که باشدمی Tolerance یگزینه Background Eraserسومین قسمت از 

گ به رن هاپیکسل تریننزدیک چراکه کنیمپاکو بهتر  ترراحت هالبه را در زمینهپسرنگ  توانیممی

 .کندمیانتخابی را پاک 
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اما اگر رنگ  .وع خوب استبرای شر معموالا است و  ٪05 فرضطور پیشبه Tolerance مقدار

 Tolerance ، شودمیشما پاک  شکلشما شباهت دارد و بخشی از  شکلبه  ازحدبیششما  زمینهپس

  .را امتحان کنید ترپایین

 ، مقدار شکل باال دیدید وجود داردکه در  طورهمان، هالبهدر اطراف  زمینهپسکه رنگ  شدیداگر متوجه 

Tolerance کنید باالتر را امتحان. 

 .کنیممیتست  %05بیشتر یعنی  Toleranceبا  این بارولی  دهیممیحاال دوباره مراحل قبل را انجام 

را انتخاب کرده  Discontiguous یگزینه Limits از قسمترا انتخاب و  Once یگزینهاز نوار باال 

 .کنیممی زمینهپسو شروع به پاک کردن  کنیممیتنظیم  %05را روی  Toleranceو 

 

 

 

 حذف کند. را هالبهآبی در امتداد  رنگتوانست   Eraser Backgroundباالتر،  Tolerance با تنظیم

 . شویدمیمتوجه  کامالا حاال با مقایسه دو عکس تغییرات را 
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Protect Foreground Color 

 

 

دمان جدی زمینهپیشرنگ  عنوانبهاز تصویر را  یکرنگکه  دهدمیبه ما اجازه  زمینهپیشمحافظت از رنگ 

 هاگلدر این عکس، . شودمیو مانع پاک شدن آن  کندمیسپس فتوشاپ از این رنگ محافظت  .انتخاب کنیم

را همراه  هاازگلبخشی  Background Eraser که شودمیهستند، باعث  زمینهپس رنگ خیلی شبیه به

 . با آسمان پاک کند
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 + Ctrl + Z (Win) / Command برای غلبه بر این مشکل، ابتدا آخرین مرحله من را با فشار دادن

Z(mac) .گزینهتیک  سپس، خاتمه دهید Protect Foreground Color  زنیممیرا. 

 

فشار داده و نگه  کلیدصفحهدر  را  Alt (Win) / Option (Mac) برای انتخاب رنگ از تصویر، کلید

کلیک  هاازگل، سپس بر روی یکی  دیکنمراجعه  Eyedropper Tool ابزار موقت به طوربهو  داردمی

 نهزمیپسپاک کردن  در هنگام. یعنی اگر  شودمیرنگی است که در فتوشاپ محافظت  ،این رنگ کنید

 پاک نخواهد شد. هاگلرفت، دیگر رنگ  هاگلنشانگر بر روی 
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Foreground color swatch 

پانل ابزار داشته باشید، خواهید دید که رنگی که خود در  Foreground color swatch به اگر نگاهی

 شده است. Foreground color، رنگ ایدکرده بردارینمونه شما

 

 .حذف کنید هاگلرا بدون نگرانی از پاک شدن  زمینهپسرنگ  توانیدمی راحتیبهحال 

 

 

بعد به  یدفعهرا بردارید تا برای  Protect Foreground Colorنکته: بعد از اتمام کار تیک گزینه 

 مشکل برنخورید.
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آموزشی شکفته  گروهاست که توسط  photoshopessentials سایت از مقاله ایترجمهاین آموزش 

 احمدی به فارسی برگردانده شده است.

 VIPدر قسمت  شکفته احمدی در سایت با فتوشاپ زمینهپسآموزش جداسازی مو از فارسی ویدئوی 

 است. قرارگرفته

 در گوگلمراجعه کنید یا  www.shekoftehahmadi.com سایت بیشتر به  هایآموزشبرای دریافت 

 کنید. جستجوعبارت شکفته احمدی را 

http://www.shekoftehahmadi.com/
http://www.shekoftehahmadi.com/

