
آرشیو کردن است. کاغذ کاهی در تولید  غیرقابل، سازگار با محیط زیست و قیمتارزانکاغذ کاهی یک کاغذ 

تعداد  بااینکه. شودمیی تبلیغاتی و محصوالت چاپی دیگر استفاده کاغذهاروزنامه، مجله، دفتر طراحی، دفترچه، 

چاپی  نیازهایبسیاری از  یمورداستفادههمچنان انتشارات چاپی در سطح جهانی افت داشته است، کاغذ کاهی 

و دالیل اهمیت  مهم برای طراحی روی کاغذ کاهی ینکته. در این مقاله به چند گیردمیدنیای امروزی قرار 

.کنیممیتر شدن چاپ و پرینت اشاره برای به هاآن  

 

طیف رنگیآشنا بودن با   

سانه یا دستگاهی ساخته شود بسیار مهم است. کاغذ، پرینتر ها توسط هر ر تواندمیکه آشنا بودن با طیف رنگی 

به آن گاموت رنگی  اصطالحبهحد خاصی رنگ را نشان دهند که  تا یک توانندمیو حتی مانیتور موبایل 

. به شودمیچوب ساخته  ندارد و اکثر از خمیر ایاضافه. کاغذ کاهی پر از منفذ است و هیچ پوشش گویندمی

مثال  طوربهپایین است. در تصویر زیر اگر رویش استفاده شود بسیار  تواندمییف رنگی که همین دلیل ط

گراف مقداری است که  ترینداخلیاست در نظر بگیریم،  دیدنقابلدایره را طیف رنگی که با چشم  ترینبزرگ

ذ کمتری دارد و نشان دهد. گراف بعدی طیف رنگی کاغذی است که پوشش دارد و مناف تواندمیکاغذ کاهی 

که در  هاییرنگفهمید که  توانمی. بر اساس این دایره شودمیآخرین گراف مربوط به یک مانیتور معمولی 

قرار نیست روی کاغذ کاهی به همان شکل چاپ شوند. شوندمیطراحی روی مانیتور دیده   

 

 



دهدمیجوهر کمتر رنگ بهتری   

را روی هر کاغذی نشان دهیم و  بینیممیکه روی مانیتور  هاییرنگتمامتا اینجا متوجه شدیم که امکان ندارد 

برای چاپ روی کاغذ کاهی  هارنگ. به همین علت بهتر است دهدمیحتی کاغذ کاهی کمترین مقدار رنگ را نشان 

زرد از  وکی استفاده نشود. قرمز ویامنباشند و بیشتر از دو یا سه رنگ از مدل رنگی سی پررنگزیادی اشباع و 

سرخابی و زرد( و رنگ زرد هم ) جوهری محبوب برای چاپ روی کاغذ کاهی هستند چون رنگ قرمز دو هارنگ

 تنها یک جوهر دارد.

باشد و حتی در  %062مهم دیگر این است که درصد پوشانده شدن کاغذ توسط جوهر نباید بیشتر از  ینکتهیک 

 %62سرخابی +  %022+  ایفیروزه %022 مثالعنوانبه) .شودمیبعضی مواقع همین مقدار هم زیاد محسوب 

 .شوندمینشان داده  ترروشن و ترواضح هارنگ( هرچه جوهر کمتر استفاده شود %062= پوشانندگی سیاه 

 

 متعادل کردن تغییر رنگ

لی خی طورمعمولبهیکی از نکات مهمی دیگری که در مورد کاغذ کاهی باید در نظر داشت این است که این کاغذ 

 تراسیدی کاغذهاکمرنگ است. کاغذ کاهی از بقیه انواع  ایقهوهیا  رنگخاکستری اکثرا  روشن نیست. این کاغذ 

 .شودمیت و به همین دلیل با گذر زمان زرد هم هس

ممکن است  هارنگخواهند داشت و  تریتیرهبا نبود رنگ سفید روشن، تصاویر شما هنگام چاپ هایالیت های 

 هاییکسعروشنایی و تیرگی تصاویر را تنظیم کرد.  درصدخاک گرفته یا قدیمی به نظر برسند و باید قبل از چاپ 

 طرفآن. از دهندمینشان  ترروشنو  ترتیرهروی کاغذ کاهی خودشان را  آیندمیرفته رنگ و رو که به نظر 

 باال است روی کاغذ کاهی هاآنی روشنی دارند یا درصد تیرگی هارنگهستند و  باکیفیتکه بسیار  هاییعکس

اده پوشانندگی استف یپروسه. برای حل این مشکل باید از جوهر کمتری در آیندمیتاریک و خاک گرفته به نظر 

 کرد.

هم دقت کرد. این اتفاق برای رنگ آبی و زرد زیاد افتاده  هارنگدر هنگام کار با کاغذ کاهی باید به ترکیب شدن 

 است. به خار زرد شدن کاغذ شدهچاپفرض کنید یک تبلیغ مربوط به استخر روی کاغذ کاهی  مثالعنوانبهاست. 

 .شودمیبه استخر سبز  در طول زمان، استخر آبی تبدیل



 

 

 استفاده از گرادیان

 یشدهچاپممکن است رنگ  و ؛روی کاغذ کاهی کار سختی است چاپ گرادیانبه علت پایین بودن طیف رنگی 

یر رنگی تغی جایبه و دور از انتظار باشد. برای چاپ گرادیان روی کاغذ کاهی باید بینیپیشغیرقابل مال کانهایی 

ک ای موارد کم نشان داده شوند. هاتفاوتی روشن به مقدار زیاد استفاده کرد تا هارنگو کم از  نامحسوس

 تا چاپ گرادیان بهتر انجام شوند کنندمی

. رسیدمیشبیه یک مشکل چاپی یا کمبود جوهر به نظر  احتماال سیاه، اگر دیده شود  %02تا  %02یک گرادیان 

 .%022تا  %2جوهر سیاه استفاده شود یا حتی  %52تا  %02بهتر است از گرادیان 

ه بین ک هاییگرادیاناز  کنندمیبه رنگ دیگر تغییر  یکرنگکه از  هاییگرادیاناستفاده از  جایبهبهتر است 

 استفاده کنید. کنندمیسفید و مشکی تغییر 

از  مثالعنوانبه) کنیدتغییر رنگ به سیاه، رنگ سیاه را اضافه  جایبهبرسید  به سیاه یکرنگاز  خواهیدمیاگر 

 مت تغییر رنگ خاکستری نشود.که قس کندمیرنگ قرمز به قرمز+مشکی بروید(. این تکنیک کمک 

 و اوایل ممکن است کمی سخت به نظر بیاید. خواهدمیکسب مهارت در این زمینه تمرین زیادی 



 

 

چندرنگتایپ   

 چینهمچاپ  یکی از اشتباهات رایج بین طراحان استفاده از سیاه چهار رنگ در طراحی برای کاغذ کاهی است.

است.  دارندسایهی که هاینوشتهتار یا  هاینوشتهآن  ینتیجهاست و  غیرممکن تقریبا چیزی روی کاغذ کاهی 

 این اشتباه ممکن است به پشت کاغذ هم آسیب برساند و در کل اشتباه طراحی خیلی بدی است.

شود تا  تربزرگ هانوشتهاستفاده شود و فونت  دورنگرنگی نیاز باشد بهتر است تنها از یک یا  هایمتناگر به 

انجام شود. ترراحتاپ آن روی کاغذ کاهی کار چ  

ی کمتر و هارنگرنگی هم باید همان موارد باال را رعایت کرد.  یزمینهپس روی فیدس ینوشتهبرای چاپ 

متن. تربزرگ یاندازه  



 

 

است که باید  چیزهایی ترینمهم تقریبا مربوط به چاپ روی کاغذ کاهی نیست اما  هایوفنفوتنکات باال تمام 

است که به هیچ نباید در آن اشتباهی رخ دهد. چیزهای و اولینشود  رعایت  

 

 


