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مقدم�ه
در دنیای صنعتی امروز، بسته بندی به جزئی الینفک از چرخه تولید و توزیع بسیاری از کاالها بدل گردیده است. 

در واقع، جهت ارائه بس��یاری از محصوالت به مش��رتی، الزم اس��ت که عملیات بسته بندی نیز در فرآیند تولید، 

لحاظ گردد. دامنه کاربرد این موضوع، طیف گسرتده ای از تولیدات، از ساده ترین و ارزان قیمت ترین کاالها تا 

پیچیده ترین دس��تگاه های صنعتی را در بر می گیرد که البته در هریک از این موارد، بسته به نوع کاال، اهداف 

متفاوتی از انجام عملیات بسته بندی مورد انتظار می باشد. 

در رشایطی که تولید کنندگان داخلی و خارجی، به تولید منونه های مختلف محصوالتی با کیفیت و قیمت مشابه 

اشتغال دارند، بحث رقابت از اهمیت فراوانی برخوردار می گردد. تولید و ورود ناگهانی محصول جدید به بازار، 

ایجاد رقابت در خرید، تأثیر بر ادراک مرصف کننده، بهرت به نظر رسیدن تولید کننده در مقابل رقبا، وجود موضوعی 

متفاوت در محصول برای رقابت، تأکید بر گروه خاص یا جنسیت خاص از اجتامع مرصف کنندگان، الگوهای فروش، 

توجه به حاالت و روش های زندگی و طبقه اجتم��اعی فعلی یا ایده آل مرصف کننده، اهمی�ت قایل شدن برای 

س��ود مرصف کننده و تولید کننده، پاس��خ گویی به توقع ایجاد شخصیت توسط محصول برای مشرتی، توجه به 

جزئیات در ظاهر محصول، مد نظر قرار دادن فرهنگ و عقاید افراد جامعه، و تأکید بر قابلیت های خاص محصول، 

از جمله مسائل مؤثر بر قابلیت رقابت تولید کننده با سایر تولید کنندگان مشابه می باشند که بسیاری از آنها از 

طریق طراحی و تولید مناسب بسته بندی، قابلیت ایجاد و توسعه می یابند و می توانند به فروش بیشرت محصول 

کمک منایند.

از جمله پارامرتهای�ی که در دستیابی به اه�داف مورد انتظار از انجام عملیات بست��ه بندی موثراند می توان به 

صنعت چاپ اش��اره منود که تاثیر عمده آن در ایجاد، ت�وس��عه و بهبود بسته بندی نهای�ی است. منت حارض که 

مستخرج از پایان نامه مولف است، به بررسی مجموعه ای از منونه های بسته بندی موجود در بازار ایران، جهت 

بیان روش ها و فناوری های مورد استفاده در چاپ آنها پرداخته می شود.
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بسته بندی عبارت است از علم، هنر و فناوری پوشش دهی و یا حفاظت محصوالت 
به منظور توزیع، ذخیره سازی، فروش و استفاده، که مشتمل بر طراحی، ارزیابی و 
تولید می باشد. در واقع، طراحی و تولید بسته بندی، علمی است میان رشته ای 
که از جمله این رش��ته ها می توان به گرافیک، چاپ و طراحی صنعتی اش��اره 
نم��ود که هریک، نقش وی��ژه ای را در حصول نتیجه نهایی ب��ر عهده دارند. 
بس��ته بندی، عالوه بر محافظت محصول در برابر عوامل محیطی و ضربه ها 
و برخوردهای مکانیکی، اولین عامل بصری اس��ت که با مشتری ارتباط برقرار 
می کند. از آنجا که الزم اس��ت هر کاالیی، در زمان فروش مشاهده گردیده و 
در میان طیف وس��یعی از تولیدات داخلی و خارجی، ارتباط مناس��بی با خریدار 
برقرار نماید، لذا توجه به طراحی ظاهری مناس��ب برای این محصول اهمیت 
می یاب��د. بی��ان تصویری یک کاال، بیش از کلمات در ذهن مش��تری ماندگار 
ش��ده و در زمان خرید کاال توسط وی، به شناسایی آن محصول خاص منجر 
می گردد. این بی���ان تصویری، با بهره گیری از عواملی چون رن�گ، شک�ل، 
الگ�و، نوع حروف و نشانه ها، هویتی ویژه را برای محصول به ارمغان می آورد 
و از ای��ن طری��ق، ویژگی ها و ارزش های مورد نظ��ر تولیدکننده محصول به 
مخاطب منتقل می گردد. یکی از مهم ترین ابزارها در راس��تای دس��تیابی به 
این هدف، امکانات موجود در صنعت چاپ می باش��د. بنابراین می توان گفت 
از آنج��ا که بس��ته بندی به عنوان عاملی کلیدی در عرض��ه محصول به بازار 
محسوب شده و نیز صنعت چاپ و آگاهی از امکانات و محدودیت های موجود 
در آن، تاثیر قابل توجهی بر کیفیت نهایی بس��ته بندی دارا می باشد، لذا توجه 
به ارتباط موجود میان بسته بندی و چاپ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از 
جمله شیوه های موثری که می توانند در شناسایی این ارتباط، موثر واقع شوند، 
بررسی و مطالعه نمونه های موجود می باشد. این بررسی از دو جنبه کلی قابل 
توجه است: نخ����ست، شناسایی نمونه های موفق و برشمردن امتیازات آنها؛ 
و دوم، آگاهی از نقاط ضعف و کاس��تی های ایجاد ش��ده در نمونه های مورد 
بررسی، که در هر دو حالت، زمینه آگاهی از پارامترهای چاپی موثر بر کیفی�ت 
بس��ته بندی، حاصل می گردد. معمواًل برای هر بس��ته بندی عملکردهای زیر 

قابل تعریف می باشند:
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الف- حفظ و نگهداری محصول؛
ب- ارائه اطالعات مربوط به محتوا و شناساندن کاالی بسته بندی شده؛

ج- زیبایی؛
د- سهولت حمل و نقل.

به منظور تفکیک انواع مختلف بسته بندی، دیدگاه های مختلفی را می توان مد نظر قرار داد و آنها را 
بر اساس نوع کاربرد، نوع ماده و جنس بسته بندی، نوع چاپ و مواردی از این قبیل، طبقه بندی نمود. 
در فرآیند طراحی و تولید بس��ته بندی، مواردی وجود دارند که الزم اس��ت متناس��ب با نوع کاربری 

بسته بندی، به آنها توجه گردد که از آن جمله می توان موارد زیر را برشمرد:
 عامل ساختار و فرم بدنه بسته بندی

 عامل جنس یا ماده انتخاب شده جهت ساخت بدنه )کاغذ، مقوا، فلز، شیشه، چوب، پالستیک های 
ترموپالست و ترموست و غیره(

 عامل رویه )بافت، ماتی، براقی و غیره(
 عامل رنگ )سطوح رنگی تخت، تصاویر، نوشته ها و خطوط(

 بررسی واقعی بودن نیاز به انجام عملیات بسته بندی
 تیراژ و تعداد بسته بندی مورد نیاز
 روش ساخت و تولید بسته بندی

 ارتباط بسته بندی با گروه مخاطب
 تناسب و سازگاری بسته بندی با شرایط محیطی و عوامل جوی

 توجه به مسائل بهداشتی در تعامل محصول با بسته بندی
 سهولت حمل و نقل کاالی بسته بندی شده

 قیمت تمام شده
 مسائل مربوط به فروش )تعداد یا مقدار کاالی بسته بندی شده(

 نحوه چیدمان کاال و استفاده مفید از فضای بسته بندی
 شیوه حمل و نقل و انبارداری

 امکان و نحوه بازیافت بسته بندی
 وجود ارزش افزوده در بسته بندی )مثال استفاده از بسته بندی کاال برای کاربردهای دیگر(

در زمینه طراحی بسته بندی، استانداردهایی نیز تدوین گردیده که بسیاری از آنها مربوط به موقعیت های 
نظامی و لجستیک بوده و توسط مراکزی همچون US Navy و NAVSO ارائه شده اند.
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چچا�پ عچچ�ی �پ ه �ن�ندی �نا ص�ن
اط �نسچچ�ی �ر�یچچ�ن

آنچه که بیش از همه در بررسی ارتباط موجود میان بسته بندی و صنعت چاپ 
می تواند مورد توجه واقع شود، نحوه و کیفیت انتقال رنگ و جلوه های بصری و 
گرافیکی ناشی از آن بر روی سطح چاپ شونده و حفظ ثبات آن در نمونه های 
انبوه تولید شده است. در این راستا توجه به مراحل پیش از چاپ، چاپ و پس از 
چاپ، و نیز انتخاب شیوه های صحیح و مواد مناسب در هر یک از این مراحل، 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت که در نهایت منجر به ایجاد، توسعه و بهبود 

عملکردهای بسته بندی می گردد.
کیفیت چاپ به می��زان زیادی، به عملیات تدارک کار در بخش پیش از چاپ، 
فرآیند چاپ، مش��خصات فنی ماشین چاپ، و مواد اولیه بکار رفته برای چاپ، 
همچون کاغذ و مرکب بس��تگی دارد. کیفیت نهایی محصول چاپی، در نهایت 
می تواند تحت تاثیر عواملی چون فرایندهای تکمیلی و تجهیزات وابسته واقع 
شود. کیفیت چاپ )همچون چاپ تک رنگ یا چندرنگ، به همراه تصاویر، متن 
و گرافیک( می تواند از طریق عواملی همچون رنگ آمیزی، بازتولید ساختارهای 
ظریف، محدوده ارزش های تونالیت��ه، دقت قرارگیری رنگها بر روی یکدیگر، 
مشخصات سطحی که تصویر بر روی آن چاپ می شود، و بی عیب بودن کاغذ 
تعیین گردد. فاکتورهای تعیین کیفیت و ش��اخص های تعریف آن، در نمودار1 

نشان داده شده اند.
در اینجا الزم اس��ت که ماهیت کلی رنگ نیز م��ورد توجه قرار گیرد. رنگ به 
خودی خود، وجود ندارد. یک شیء رنگی تنها بواسطه آنکه چه طول موج هایی 
از ن��ور را ج��ذب می نماید و کدام یک را پس از فیلتر نمودن، به چش��م بیننده 
بازتاب می نماید به رنگ مش��خصی دیده می ش��ود. چنانچه باریکه ای از نور 
س��فید از درون منش��وری عبور نماید، طیفی از نورهای رنگی حاصل می شود 
که با عبور مجدد این طیف از میان منش��وری دیگر، مجددا نور س��فید حاصل 
می شود. این موضوع نخستین بار در سال 1666 میالدی توسط اسحاق نیوتن1 
بیان گردید. در واقع می توان گفت که تمام رنگ ها ناشی از نور می باشند. سه 
نور رنگی اصلی ش��امل قرمز، سبز و آبی هستند که اصطالحا رنگ های اولیه 
نامی��ده می ش��وند. بلندترین طول موج متعلق به نور قرمز اس��ت و پس از آن 

1. Isaac Newton
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منودار1: عوامل موثر و تعیین کننده کیفیت چاپ

کیفیت چاپ

رنگ: تعدیل رنگ، چگالی نوری، شکل ترام، چاقی ترام، 
همپوشانی مرکب، دوتایی شدگی، ناهمواری توزیع مرکب

پیش از چاپ: اسکن، تفکیک رنگ، ترام گذاری، 
تصویرنگاری روی پلیت، کالیبراسیون و مدیریت رنگ

وضوح: وضوح تصویر، تونالیته

مواد: سطح چاپ شونده )کاغذ و غیره(، مرکب، 
مواد افزودنی

پس از چاپ: پوشش دهی، تا کردن، صحافیسطح: گالسه، بافت دار، ناهموار

عالئم انطباق: موقعیت تفکیک رنگ، موقعیت 
تصویر چاپ شده

چاپ: فناوری، مرکب و م�واد

منودار2: رنگ های افزایشی و کاهشی
رسخابی

بنفش قرمز

سبز فیروزه ایزرد

نورهای سبز و آبی قرار دارند. ترکیبات مختلف ناشی از این سه نور رنگی، رنگ های قابل تشخیص 
برای انس��ان را حاصل می نمایند. رنگ هر شیء ناشی از جذب کلیه نورهای رنگی و انعکاس رنگی 
از نور اس��ت که همان رنگ ش��یء نامیده می شود. مثال یک شیء قرمز، تمام رنگ های نور را جذب 
نموده و تنها نور قرمز را به چشم بیننده بازتاب می نماید. به طور کلی، رنگ ها را می توان به دو دسته 
افزایشی1 و کاهشی2 تقسیم بندی نمود. در تصاویر ویدئویی از رنگ های افزایشی استفاده می شود و 
نتیجه کارهای چاپی بر اس��اس رنگ های کاهشی است. در نمودار 2، رنگ های افزایشی و کاهشی 

مشاهده می گردند.

1. Additive

2. Subtractive

قرمزبنفش

سبز

زردفیروزه ای
سفید

رسخابی
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در فرآیند انتخاب رنگ، الزم است این موارد مد نظر قرار گیرند: الف- تعریف سیستم رنگ و هدف 
پروژه؛ ب- تعریف رنگ به گونه ای که در مد رنگی انتخاب ش��ده به خوبی بیان ش��ود؛ ج- استفاده 
از کتاب ه��ای مرجع رنگ و یا نمونه های رنگی موجود، جهت شناس��ایی امکانات رنگی موجود؛ د- 

تصحیح رنگ بدست آمده جهت حصول بهترین نتیجه در اجرای رنگ.
چنانچه س��طحی که فرآیند چاپ بر روی آن انجام می شود تغییر نماید، رنگ های چاپ شده بر این 
سطوح، به صورت های متفاوتی مشاهده می گردند. سطح مات کاغذ سبب تفرق و پراکندگی نور در 
جهات مختلف گردیده و به همین دلیل رنگ های چاپ شده بر روی آن مالیم تر به نظر می رسند؛ 
در صورتی که همین رنگ ها بر روی کاغذ گالس��ه، واضح تر و مهیج تر دیده می ش��وند. به عنوان 
مثال، چنانچه رنگ های قرمز تیره و طالیی بر روی کاغذ مخمل نما چاپ گردند، جلوه ای مالیم و 
باشکوه می یابند ولی چاپ آنها بر روی وینیل گالسه1، حالتی نامالیم پیدا می کند. توجه به مسائلی 
همچون کیفیت رنگ و ارتباط آن با سطوحی که رنگ بر روی آن منتقل می شود، از جمله مواردی 

است که می توانند در بخش چاپ از کل فرآیند بسته بندی، مد نظر قرار گیرند.
یک��ی از مهم ترین پارامترهایی که در این قس��مت می تواند م��ورد توجه واقع گردد، توجه به زیبایی 
بس��ته بندی اس��ت که با نحوه چاپ آن ارتباط نزدیکی دارد. مقوله زیبایی در بس��ته بندی، تنها جنبه 
تزئینی صرف ندارد بلکه حالتی کاربردی می یابد و منجر به انتقال اطالعات بصری و نوش��تاری به 
مخاطب می گردد. جنبه تزئینی زیبایی بسته بندی، در ارتباط با نیازهای احساسی کاربر تعریف می شود 
و حاصل آن، پاسخ گویی به نیازهای واالی روحی مخاطب است. این وجوه احساسی را می توان در 
ارتباط با کلیه حواس پنج گانه انس��ان شامل بینایی، شنوایی، المسه، بویایی و چشایی دانست لیکن 
معمواًل در این زمینه بیش��تر به حس بینایی پرداخته می شود. لذا توجه به جنبه های زیبایی در حوزه 
دیداری، ابتدایی ترین امکانی است که می توان از نظر پاسخ گویی به نیازهای احساسی مخاطب، در 

طراحی بسته بندی لحاظ نمود.
جنبه کاربردی زیبایی بس��ته بندی را می توان در راس��تای برقراری ارتب��اط با کاربر به منظور انتقال 
اطالعات، افزایش فروش کاال و حصول سود اقتصادی برای تولیدکننده در نظر گرفت. هر محصول 
تولید شده، الزم است که به فروش برسد تا عالوه بر بازگرداندن سرمایه به تولید کننده، و ایجاد سود 
اقتصادی برای وی، زمینه برقراری تعامل با استفاده کننده کاال را نیز فراهم آورده و از این طریق، امکان 
دریافت بازخورد مناس��ب از محصول و بس��ته بندی آن، برای تولیدکننده فراهم شود تا بتواند تصمیم 
مناسب درمورد ادامه تولید فعلی با مشخصات موجود، و یا تصحیح نمونه فعلی و تبدیل آن به نمونه 
جدید را اخذ نماید. بنابراین، برقراری ارتباط میان محصول و مشتری در زمان خرید، از اهمیت ویژه ای 
برخوردار می گردد. به دلیل حق انتخابی که مشتری در برابر خرید محصوالت مختلف دارا می باشد، و 
نیز به دلیل آنکه پرداخت هزینه های تولید محصول از جانب مشتری انجام می پذیرد، بنابراین توجه به 
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س��الیق بصری و خواسته های وی، از ظاهر 
محصول، بس��ته بندی و کیفیت چاپی آن از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت. اهمیت این 
مسئله، به خصوص در زمانی آشکار می گردد 
که خریدار در برابر عملکرد همسان دو یا چند 
محصول مشابه، اطمینان حاصل نموده و در 
انتخ��اب محصول برتر، و مناس��ب تر، دچار 
تردید می ش��ود. در چنین ش��رایطی، توجه 
به بس��ته بندی محص��ول از اهمیت باالیی 
برخوردار می گ��ردد زیرا از جمله مواردی که 
می تواند در زمان خرید کاال توسط مشتری، 
س��بب جلب توجه و برق��راری ارتباط گردد، 
زیبایی و فرم ظاهری بس��ته بندی آن است. 
آنچ��ه ک��ه از ظاه��ر یک محصول آش��کار 
می ش��ود، بیش از آن چیزی اس��ت که خود 
محص��ول می تواند انتقال ده��د. به عبارت 
دیگر، »کش��ش نگاه« و »ثابت کردن دید«، 
در مورد هر محصول که بیش��تر باشد، میزان 
ف��روش آن بیش��تر می گردد. ام��روزه نقش 
زیبایی در محصوالت، به عنوان عاملی موثر 
برموفقیت تجاری، آشکار گردیده است که این 
مس��ئله، خود، موید لزوم توجه به بسته بندی 
کاال و کیفیت چاپی آن اس��ت. توجه به دارا 
بودن ارزش افزوده بسته بندی محصول، مثال 
استفاده از بسته بندی کاال برای کاربردهای 
دیگر، نیز می تواند هزینه های تحمیل شده 

برای انجام این فرآیند را توجیه نماید.
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ه �ن�ندی 
ا�پ و �نس�ی ا�سی در �پ �ن مو�د �ش

� و
 و م�ی

ن
د عن �ع کا و

�ن � .1
کاغـذ بـراق: پوش��ش براق این نوع کاغ��ذ، بر ظاهر الیه ن��ازک مرکب اثر 
مي گذارد. ع��الوه بر جذب مرکب، مي تواند براي اندازه گیري بازده س��طح 
کاغ��ذ )قابلیت چ��اپ پذیري( یا اندازه گیري خل��وص در هنگام تولید دوباره 

مرکب استفاده شود.
کاغذ های تحریر: کاغذهایي هستند که عمومًا براي کاال های تجاري بدون 
ارتباط با آب کاربرد دارند. این کاغذها داراي س��طوحي هس��تند که مرکب را 
از قلم یا ماش��ین تحریر به س��هولت مي پذیرند و به آس��اني پاک مي شوند.

کاغذ ه��ای بدون روکش در گرماژ متف��اوت، از 30 گرم تا 500 گرم در بازار 
موجود است و تقریبا تمامی چاپ ها به جز تامپو بر روی آن انجام می شود.

کاغذ گالسه: کاغذ روکش دار1، کاغذ پایه اي است که به آن روکشي یکنواخت 
و براق داده شده است. کاغذهاي روکش دار، به خاطر یکنواختي و نرمي زیاد 
س��طح و مرکب پذیري یکس��ان، هنگامي مورد اس��تفاده قرار مي گیرند که 
کیفی��ت چاپي باال مورد نظر باش��د. ای��ن کاغذها انواع بس��یاري دارند مانند: 
روکش براق شیش��ه اي )گالسه شیش��ه اي(، روکش غیربراق )گالسه مات(، 
روکش ماش��یني، روکش در یک طرف کاغذ و غیره. کاغذ های با روکش در 
گرم��اژ متفاوت از 30 گرم تا 500 گرم در بازار موجود اس��ت و تقریبا تمامی 

چاپ ها به جز تامپو بر روی آن انجام می شود.
کاغذ برچسب تگ: کاغذ یا مقواي تگ که به آن ورق سیلندري یا فوردرینیر2 
گفته مي شود در رده بندي وزني از 100 تا 250 پوند براي ساخت برچسب ها 
مناس��ب است و ممکن است از خمیر سولفیت، س��ولفات و انواع کاغذ باطله 
س��اخته شده باشد. کاغذ تگ گاهي رنگي بوده که یک طرف یا هر دو طرف 
آن رنگ ش��ده اس��ت. این نوع کاغذ داراي کیفیت خمشي و تاپذیری خوب، 
اس��تحکام مناسب در برابر نیروي کش��ش و پارگي، سختي خوب و مقاومت 
در برابر آب مي باش��د و سطحي مناسب چاپ، مهرزني و نوشتن دارد. تقریبا 

تمامی انواع چاپ به جز تامپو بر روی آن انجام می شود.
کاغذ هـای ویژه: این گروه از کاغذ ه��ا برای مواردی کاربرد دارند که هدف، 
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