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کاال، لباس،  بسکته بندی امروزه همه ی ما به گونه های مختلف با شکل،، رو  و متد های گوناگو 
اریم. با این حا  عده ی کمی از ما تا کیف، کفش، وسکککیله های دیایتا  و خوراکی ها، سکککروکار د

 کنو  به این موضوع پرداخته اند که به راستی بسته بندی چیست و چه کاربردی دارد؟ 

ستی صد دارد تا در این مقاله، تحلی، و نگاهی بر چی سته بندی نگارنده ق و کاربرد های متعدد آ   ب
از هر دیدگاه و تعریف بپردازد. پس اگر شککما هم دغدغه ای در خصککوس چیسککتی و تعریف های 

 ه دهید. مختلف داشته باشید، می توانید به خواند  این مقاله ادام

 

 ترکیبی از دانش، هنر و تلنولوژی است. بسته بندی

ست و می توا  آ   سته بندی تنها و فقط تلنولوژی نی بر خالف آ  چه که عموم مردم می پندارند، ب
هنر و تلنولوژی دانسککت که البته هر یس سککهم و نقش به سککزایی در ایااد، را آمیزه ای از دانش، 

 تولید، چاپ و نشر بسته بندی های دلخواه، مفید و کاربردی دارند. 

http://www.toorangprint.com/Paper.aspx
http://www.toorangprint.com/Paper.aspx
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=540&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=540&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=407&%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C
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 بسته بندی هنر

هنر بسککته بندی بیشککتر بر  نبه ی طراحی، رنگ آمیزی، فونت و دیگر الما  های مربو  به طراحی 
سته بندی که در ست که  ب سته بندی ا شتر کار طراح ب سته بندی بی قرار می گیرند، تمرکز دارد. هنر ب

طرحی را با رنگ آمیزی، ترکیب رنگ، فونت، فضککا و  لوه های گرافیلی مختلف برای بسککته بندی 
 کند. درج و طراحی می 

 برای نمونه، تصور کنید که طراح چه کار هایی برای بسته بندی اناام می دهد؟

او ابتدا به تحلی، و بررسی مخاطب کاال می پردازد و سپس می کوشد تا با تحلی، و آنالیز برند مورد 
ه نظر، طرحی را مناسب با  امعه ی مصرف کننده، هویت برند، بازار و شرایط کسب و کار، ایااد و ب

واحد چاپ، عرضه کند. آشنا بود  با مخاطب، سلیقه ی او، فرهنگ مصرفی و شرایط استفاده از کاال 
و هویت برند مورد نظر، به طراح کمس می کند تا طرحی گویا، پویا و زایا ایااد و به مخاطب عرضه 

 نماید که بدو  شس بر نگر  او و استقبا  او به خرید اثر گذار خواهد بود. 

 چیست؟ دانش بسته بندی

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=520&%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=520&%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=518&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%84%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=518&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%84%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=502&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F-(1)
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ستفاده از شرایط ا سایز، موقعیت بسته بندی،  بسته  دانش بسته بندی به الما  هایی چو  اندازه، 
، مقاومت بسته بندی، ویژگی های بسته بندی در برابر محیط هم چو  سختی، ظرافت، نرمی، بندی

ند پارگی،  مقاومت در برابر گرما و سکککرما، میزا  تاو آورندگی در برابر آسکککیب های میحمی مان
 فرسایش و دیگر عام، های مشابه، می پردازد. 

 

ست که بدانید و فلر  سه برنج دارید. مهم ا ساخت کی صد تولید و  شما ق برای نمونه، فرض کنید که 
م باشد؟ آیا الزم است کیسه کنید که این کیسه برنج تا چه میزا  در برابر آسیب های محیمی مقاو

ی برنج نسککبت به نفوگ گرما و رطوبت مقاوم باشککد؟ کیسککه ی برنج پارچه ای باشککد بهتر اسککت یا 
سد؟ این ها از  مله پرسش و چالش هایی هستند که  سب تر به نظر می ر سه ی پالستیلی منا کی

شی سته بندی بخش دان سخی در خور برای  ب شد تا پا ست و پناه نرم می کند و می کو با آ  ها د
 آ  ها بیابد. 

 چیست؟ بسته بندی یتلنولوژ 

سته  ست. به تلنولوژی ب سته بندی دان شاید بتوا  یلنواخت ترین و البته پویا ترین و ه ب بندی را 
لمف گسکککتر  و پیش روی روزمره ی دانش و تلنولوژی بشکککر، می بینیم که هر روز تلنولوژی و 
فناوری های نوین و کاربردی تری برای بسککته بندی های گونه های مختلف کاال به بازار عرضککه می 

 یدی به صنعت بسته بندی می بخشند. شوند و  لوه ی  د

http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1074&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1074&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1074&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1074&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1074&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=491&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
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هم چو  اسککتفاده از ترکیب نایلو  و کاغذ، کاغذ و  بسککته بندی اسککتفاده از ترکیب های مختلف در
سلفو ، ترکیب پارچه و کاغذ، ساخت و فرآوری مشتق وترکیب های بهتری و بهینه از نایلو ، پارچه 
و کاغذ، همه  زو تلنولوژی های بسککته بندی هسککتند که هم چو  سککوختی موتور این صککنعت را 

 روشن می کنند و آ  را به پیش می رانند. 

مهم و اثرگذار هستند و بی تو هی  بسته بندی که هر سه  نبه در بر این باور است نگارنده در پایا ،
 به هر کدام از آ  ها، می تواند بر کیفیت بسته بندی اثرگذار باشد و از ارز  آ  بلاهد.

 ش

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=508&%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86,-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%84%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=508&%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86,-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%84%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F
http://www.toorangprint.com/Author.aspx?author=21&%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.toorangprint.com/Author.aspx?author=21&%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=513&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=513&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C

