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 درباره ی صنعت چاپ و کاغذ

 

صنعت چاپ ٍ کاغذ، از جهلٌ صنعت يای نًو ٍ نَجری است کٌ نٌ تنًا نقش برجستٌ ای در 
گسترش یافتن ٍ ننتقل کردن فرينگ بشری ایفا کردى است، يو چنین عنصری نَجری در زنینٌ ی 

 شکَفایی ٍ افزایش جایگاى صنعت ٍ اقتصاد جًان ایفا کردى است.

کاغذ از دیر باز تا کنَن يهَارى نَرد تَجٌ ٍ کاربرد گستردى ی گَنٌ ی بشری بَدى است ٍ نردم در 
سراسر جًان، از آن برای انتقال فرينگ، دانش، تاریخ ٍ دیدگاى ٍ اندیشٌ ی خَد بٌ دیگران 

 استفادى کردى است.

گری برسانند، از تصَیر انسان يای نخستین برای این کٌ بتَانند پیام ٍ ننظَرشان را بٌ شخص دی
کردن استفادى نی کردند. آن يا رٍی سنگ يا ٍ صخرى يا نقاشی يای نتفاٍتی ترسیو نی کردند ٍ 

 این گَنٌ پیام خَد را بٌ دیگران ننتقل نی کردند.

 

 

 

سخت بَدن حکاکی رٍی سنگ این فکر را در ذين بشر ایجاد کرد کٌ برای رساندن پیانش از ابزار 
نَع کاغذ نختلف داریو  0333ستفادى کند ٍ این گَنٌ کاغذ اختراع شد ٍ اکنَن نا بیش از دیگری ا

 کٌ برای نصارف نختلف نَرد استفادى قرار نی گیرند.

در این نَشتٌ قصد داریو تا بٌ تحلیل، بررسی ٍ پردازش چگَنگی تَلید ٍ گسترش کاغذ نیان 
 نصرف کنندى يا ٍ نردم جًان بپردازیو.
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 برگی از یک درخت

يهٌ چیز از زنانی شرٍع شد کٌ بشر نیل بٌ جاٍدانگی ٍ ترک کردن نیراث ٍ آفریدى ای برای آیندى 
يا را درٍن خَد یافت. بشر کٌ تا پیش از این بٌ نقاشی بر رٍی غار يا ٍ تنٌ يای درخت نی 

ر برای جبت یافتٌ پرداخت، با گسترش فرينگ ٍ رٍاج شًر نشینی، سازى ٍ فرآٍردى ای جدید ٍ بًت
يا ٍ اندیشٌ يای خَد یافت کٌ يهین نقطع، نقطع ٍ زنانی بَد کٌ کاغذ تَلید شد ٍ گسترش 

 یافت.

 

 

کاغذ يای نخستین کٌ البتٌ بٌ پاپیرٍس نعرٍف بَدند، در تهدن يای کًن نصر ٍ چین باستان 
ساختٌ ٍ پرداختٌ شدند. گرچٌ یشتر ٍ عهَم نردم ساخت ٍ تَلید کاغذ یا يهان پاپیرٍس را بٌ 

چین نصر باستان نسبت نی ديند، انا ندرک ٍ یافتٌ يای نستندی از ساخت ٍ پردازش کاغذ در 
باستان نیز بٌ دست آندى است. با این حال کاغذ صنعتی، بٌ گَنٌ ای کٌ انرٍز آن را نی شناسیو، 

 ساختار ٍ داستان دیگری دارد.

ای ٍ فرآٍردى ای پًن ٍ نازک يستند کٌ از الیاف فشردى ٍ نَادی نانند  کاَغذ يای انرٍزی، ناّدى
لید نیگردند. پس از این با خشک کردن چَب ترکیب فیبر ٍ سلَلز، کٌ از چَب گرفتٌ نی شَند، تَ

تر برای نَشتن،  ٍ قراردادن رٍی یک سطح قابل انعطاف، کاغذ نًایی بٌ دست نی آید ٍ از آن بیش
يای صنعتی ٍ پژٍيشی ٍ  تهیز کردن، دکَر کردن ٍ آرایش درٍنی ساختهان، صافی طراحی، نقاشی،

 دیگر کاربرد يای نشابٌ ٍ نتعارف، استفادى نی شَد.
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کاغذ يو چنین کاربرد گستردى ای در صنعت بستٌ بندی دارد. در صنعت بستٌ بندی از کاغذ برای 
ٍکش برای  ٍر ٍ ر تَلید ٍ ساخت بستٌ بندی يای کاغذی، کیسٌ يای کاغذی، کاپ کیک، نافین، کا

کت کرافت ٍ دیگر بستٌ بندی يا، کاال يای نختلف، بستٌ بندی ٍ پَشاندن داخل کیسٌ يا، پا 
 استفادى نی شَد.

 

گرچٌ کاغذ بٌ دلیل فرآیند تَلید ٍ بازیافت سالهی کٌ دارد يهَارى نَرد تَجٌ بَدى است، ٍلی يزینٌ 
است تا نصرف کنندى ٍ البتٌ  ٍ زنان بر بَدن تَلید آن نسبت بٌ پالستیک ٍ نایلَن سبب شدى

 تَلید کنندى، چندان تهایلی بٌ استفادى از این گَنٌ بستٌ بندی نشان نديد.

 
 کاغذ، کاغذ کايی، کاغذ ساندٍیچی، چاپ، بستٌ بندی : کلمات کلیدی
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