
 مراحل ساخت متن آتشین |ایجاد افکت آتش روی متن در فتوشاپ 

 

های آتشین استفاده شده را دیدهاز نوشته هاآنها و یا پوسترهای فیلمی که در بارها عکستا به حال حتماً 

 ادر این آموزش ب ، این آموزش را دنبال کنید.شودمی چگونه ساختهجذاب انید این افکت بداگر مایلید اید. 

یا  CC2020فتوشاپ نسخۀ  این مراحل برای  .شویدآشنا میایجاد افکت آتش روی متن در فتوشاپ  نحوۀ

مراحل زیر را روی متن افکت آتش برای ساخت پس وارد فتوشاپ شوید و  .اندمناسبهای جدیدتر نسخه

 طی کنید:

 :1مرحلۀ 

را  1024×1280و ابعاد یک فایل جدید باز کنید  (Ctrl+N)یا با میانبر  File> Newدر برنامۀ فتوشاپ از 

 برای آن انتخاب کنید.



 
 

 :2مرحلۀ 

تکسچری که قرار ، شودمیای که باز در پنجرهبروید و   File> Place Embedded یا  File> Placeبه

ایم را تکسچری که اینجا استفاده کرده) کلیک کنید. Placeکنید و بعد روی انتخاب گراند باشد را است بک

  (ببینید و دانلود کنید. لینکدر این  توانیدمی

 

https://pixabay.com/illustrations/texture-grunge-vignette-318913/


 

 :3مرحلۀ 

بروید تا یک الیۀ  Layer> New Adjustment Layer> Brightness/Contrastبه مسیر 

Adjustment (تنظیمات)  .که به آن  روی مربع سمت چپ این الیۀ جدیدحاال جدید ایجاد کنید(

Layer Thumbnail وچک جدید به اسم ک. با این کار یک پنل کنیدکلیک دابل گویند(میProperties 

روی  بعدتنظیم کنید.  -11را  Contrastو مقدار  -125را  Brightnessمقدار  پنلاین در . شودمیباز 

 را انتخاب کنید. Create Clipping Maskکلیک کنید و گزینۀ راست هالی خود

 
 

 :4مرحلۀ 

 <Layerپس به مسیر  .باز کنیم دیگر برای تنظیمات دیگر عکس Adjustmentیک الیۀ  خواهیممیحاال 

New Adjustment Layer> Levels  کلیک ت چپ این الیه دابلمحاال دوباره روی مربع س .بروید

در این پنل مقدار وسط )که در تصویر زیر با دایرۀ قرمز مشخص آن باز شود.  Propertiesکنید تا پنل 

 Create Clippingکلیک کنید و گزینۀ بعد روی خود الیه راستتنظیم کنید.  0،52ایم( را روی کرده

Mask .را انتخاب کنید 



 
 

 :5مرحلۀ 

 Layer> New Adjustment Layer> Colorاز این مسیر باز کنید: دیگر  Adjustmentیک الیۀ 

Balance پنلکلیک کنید تا دابل. دوباره  روی مربع کنار این الیۀ جدید Properties  در این شودباز .

   انتخاب کنید.  توانیدمیرا  Highlightsو  Shadows  ،Midtonesحالت  Tone 3"" پنل در قسمت

 را انتخاب کنید و این اعداد را برای آن وارد کنید:  Shadowsاول 

 Cyan-Red: +13 

 Magenta-Green -3 

 Yellow-Blue -13 

 را وارد کنید: درا انتخاب کنید و این اعدا Midtonesبعد 

 Cyan-Red +34  

 Magenta-Green 0 

 Yellow-Blue -36 

 این اعداد را تنظیم کنید: Highlightsو بعد برای 

 Cyan-Red +20 

 Magenta-Green 0 



 Yellow-Blue -37 

 را انتخاب کنید. Create Clipping Maskکلیک کنید و حاال روی الیه راست

 
 :6مرحلۀ 

. بعد ابزار )یعنی ماسک الیه( کلیک کنیدکنار آن روی مستطیل سفید  Color Balanceدر همین الیۀ 

)که دور آن دایره قرمز از باالی صفحه برای را  شعاعیبعد حالت انتخاب کنید و  Gگرادیانت را با میانبر 

  یک گرادیانت سیاه و سفید بسازید:هستید،  همان ماسک الیهحالی که در حاال در انتخاب کنید.  ایم(کشیده

 



 

 :7مرحلۀ 

اه دیگر کپی کردن این است که ر)شود  کپیرا بزنید تا  Ctrl+Jکلیک کنید و  Color balanceروی الیۀ 

را  Duplicateکلیک کنید و یا روی الیه راست کنید Dragالیۀ مد نظر را تا روی آیکون الیۀ جدید 

 کاهش دهید.  %50را تا  کپیالیۀ  Opacityبعد . (انتخاب کنید

 
 :8مرحلۀ 

ایم فونتی که اینجا استفاده کرده. دکنیو متن مورد نظرتان را تایپ ( بردارید Tحاال ابزار تایپ را )با میانبر 

Trajan Pro 3 Bold"" ببینید و  لینکدر این  توانیدمی)این فونت را  پیکسل 238،5با ضخامت  و است

آن حاال این الیۀ متن را کپی کنید و را انتخاب کنید.  ff6c24#رنگ با کد  ،متنبرای رنگ . دانلود کنید(

 کنید.  غیر فعال شبا کلیک روی عالمت چشم کنارالیۀ کپی را 

https://www.fontpalace.com/font-download/TrajanPro-Regular/


 
 

 :9مرحلۀ 

 Layerدر پنجرۀ  را انتخاب کنید.Blending …   Optionsکلیک کنید و گزینۀ روی الیۀ متن راست

Style  ،از سمت چپ که باز شدهInner glow  را انتخاب کنید و در تنظیمات آن برایBlend Mode 

 10هم مقدار  ezSiرا وارد کنید. برای  ffa024#را انتخاب کنید و برای رنگ آن کد  Screenگزینۀ 

 پیکسل را انتخاب کنید.

 



 

 :10مرحلۀ 

 9را به و سایز   ff6c24#رنگ آن را به ، %36آن را روی  Opacityرا انتخاب کنید.  Outer glowحاال 

 ه بسته شود. ررا بزنید تا پنج KO تغییر دهید.  پیکسل

 
 :11مرحلۀ 

 کنید. تنظیم %0را برای آن روی  Fillروی الیۀ متن کلیک کنید و مقدار  

 



 :12مرحلۀ 

. Layer> New Fill Layer> Solid colorبه این مسیر بروید:  کلیک کنید والیۀ متن روی الیۀ پایینی 

 را وارد کنید. 000#برای رنگ کد 

 
 :13مرحلۀ 

روی هر دو کلیک  Ctrlرا انتخاب کنید )برای این کار با نگه داشتن  Solid Colorی متن و هاالیههر دو 

 را انتخاب کنید. Convert to Smart Objectکلیک کنید و راست هاآنروی . حاال کنید.(



 
 

 :14مرحلۀ 

 <Distort، شودمیکه باز  Filter galleryبروید و در پنجرۀ   …Filter> Filter gallery به مسیر 

Glass .اسالیدر را انتخاب کنید Distortion  و 6را روی  Smoothness  تنظیم کنید و برای  8را روی

 را بزنید. OK را انتخاب کنید. Frostedگزینۀ  Textureقسمت 

 
 



 :15مرحلۀ 

 را انتخاب کنید. Screenالیۀ متن گزینۀ  lending modeBبرای 

 
 

 :16مرحلۀ 

 ۀ متن را کپی کنید.یالدوباره حاال 

 
 



 :17مرحلۀ 

که در  ایالیههمان الیۀ کپی متن )اختیاری است. متن را بیشتر کنیم،  Glow خواهیممیکه این مرحله 

و  Inner glowکنید. حاال  Drag هاالیهاین کپی را تا باالی همۀ . ساختیم( را کپی کنید 8مرحلۀ 

Outer glow  (.هاآنکنید )با کلیک روی آیکون چشم کنار  غیر فعالای که برای این الیه کپی شده را 

 
 :18مرحلۀ 

حاال در این  را انتخاب کنید.  …Blending Optionsکلیک کنید و کپی شدۀ جدید راستروی این الیۀ 

آن  Blend modeرا برای  Screenو گزینۀ  5f2409#را انتخاب کنید و رنگ  Color overlayپنجره 

 تنظیم کنید.



 
 

 :19مرحلۀ 

Drop Shadow  .را انتخاب کنیدblend mode   آن را بهScreen و کد   تغییر دهید#ffa71c  را

 انتخاب کنید. Sizeرا برای  %5۷برای رنگ و مقدار 

 
 



 :20مرحلۀ 

از هر  .مرا روی حروف متنمان پخش کنی هاآنو  کنیمبه کارمان اضافه را آتش  هایشعله خواهیممیحاال 

ته سایم، که باینجا تصویر چند شعلۀ آتش را برایتان آوردهاستفاده کنید.  توانیدمیای که دارید تصویر شعله

های مختلف قسمترا روی  هاآن توانیدمیخواهید استفاده کنید و به دلخواه به این که کجای حروف می

 : دهیدقرار متنتان 

 





 
 

 :21مرحلۀ 

 ها به متن به این شکل است: به طور کلی فرآیند اضافه کردن این شعله

 و کنیممی. بعد روی الیۀ شعله کلیک کنیممیان اضافه مبه کارتصویر شعلۀ آتش را  File> Placeاز 

Ctrl+t  زنیم تا کادر میراTransform  بعد روی عکس  شود. آن ظاهربرای جا به جا کردن دور شعله

کنترل  Warp با استفاده از .کنیممیرا انتخاب  Warpو گزینۀ  کنیممیکلیک راستدر صفحه شعله 

شعله به توانیم آن را خمیده کنیم و یا هر شکلی که دوست داریم بیشتری روی شکل شعله داریم و می

  .بدهیم



 
. کنیممیدانیم تنظیم طور که صالح می هررا آن  Blending mode و کنیممیبعد روی الیۀ شعله کلیک 

برای ظاهر کارتان بهتر است. در این یک ها بازی کنید و ببینید کدام Blending mode با توانیدمیاینجا 

 است Tیکی که باالی حرف ایم، مگر گذاشته Screenرا روی  هاهمۀ شعلهBlending mode ما آموزش 

یا به همین ترتیب پیش بروید یا شما هم  گذاشتیم. Color Lighterآن را روی  Blending modeکه 

 های مختلف را روی کارتان امتحان کنید.Blending modeخودتان 



 
 فقط و شد حذف شعله گراندبک م،یگذاشت Screen یرو را شعله Blending mode یوقت نجایا) 

 .(شودیم دهید آن یهاآتش

 
 شعله ینورها شودیم باعث که میکرد انتخاب را Lighter Color شعله نیا Blending mode یبرا) 

 .(شود داده نشان آن تررهیت یهاقسمت از شتریب

 



 :22مرحلۀ 

راه  2در هر مرحله ها را روی حروف قرار دهید. به همان ترتیبی که در مرحۀ قبل گفته شد یکی یکی شعله

  :برای انتخاب شعلۀ مناسب دارید

الیۀ شعله را کپی کنید و شعلۀ کپی شده را در جایی که الزم است اگر شعلۀ قبلی مناسب است،  .1

تغییر شکل و اندازه بدهید یا به همان شکل فبلی  توانیدمیحاال این شعلۀ کپی شده را قرار دهید. 

  عیناً استفاده کنید. 

 وارد کارتان کنید. File> Placeشعلۀ جدید را از یک صویر ت .2

یا بعضی جاها اگر احساس کردید  .داریداحتماالً برای یک حرف به بیش از یک شعله نیاز توجه کنید که 

با  "TEXT"روند پوشاندن حروف کلمۀ در ادامه بگذارید. روی هم له شعشعله کم است، در یک جا دو 

 بینید:را میهای آتش شعله

 
 .(شود ترنیآتش تا میگذاشت هم یرو شعله دو T حرف یباال)

 



 

 
 .(میگذاشت هم آن نییپا ناًیع و میکرد یکپ را میبود گذاشته آن یباال که یاشعله ، E حرف نییپا یبرا) 

 



 

 



 
 

 مرحلۀ آخر ساخت افکت آتش روی متن  ;23مرحلۀ 

 کنیم.اول شعله ساخته بودیم، همان را عیناً استفاده می Tچون قبالً برای حرف آخر متن ، Tبرای حرف 

 Ctrl)با نگه داشتن  کنیممیاول قرار داده بودیم را انتخاب  Tهایی که روی ی تمام شعلههاالیهبرای این کار 



پی را تا باالی کی هاالیهزنیم تا کپی شوند. همۀ را می Ctrl+J هاآن. بعد روی (هاالیهو کلیک کردن روی 

 . کنیممی Dragی دیگر هاالیههمۀ 

 
 کنیم.ب خود جایگذاری میسها را در جای منازنیم و آنمی Crtl+Tهای کپی شده حاال روی شعله

 
 

 !استکار تمام شد و متن آتشین شما آماده 



 
در قسمت نظرات با ما در  توانیدمیامیدواریم از این مطلب لذت برده باشید. اگر سؤال یا پیشنهادی دارید 

 ببینید. هاآنرا با کلیک روی  ایجاد افکت باران در فتوشاپو  مدهاآموزش جامع بلند توانیدمیارتباط باشید. 

 

https://rahagfx.com/%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be/

