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، نگرش، دیدگاه و حتی دانش و علم های ، تا کنون روندبسته بندی بر خالف باور عموم نسبت به
مختلفی در این زمینه ایجاد شده و گسترش یافته است. به لحنی دیگر، بسته بندی نه تنها کاور و 
پوششی برای کاال، که شخصیتی برای آن، بازاریاب سازمان و البته اعتبار و ارزش کاال و سازمان خواهد 

لفی متوجه این مهم بوده اند و هر یک بر شاخه، جنبه و بود. به همین دلیل، تاکنون روند های مخت
و هر یک اهمیت و ساختار ، اثر گذاشته اند بسته بندی گوشه ای از پدیده ی چند وجهی و ناهمگون

 خاص خود را دارد. 

 

ابتدا به معرفی و سپس به تحلیل روند های مهم و اثرگذار بر صنعت  نگارنده در مقاله ی پیش رو،
بسته بندی می پردازد. پس اگر به دنبال آگاه شدن نسبت به روند های موجود در صنعت بسته بندی 

ید، این مقاله را از دست ندهید. گذشته از این، اگر تولید کننده، طراح، فروشنده و یا هر شخص هست
و چاپ فعالیت دارد، این مقاله می تواند دستاورد های  بسته بندی و سازمانی هستید که در زمینه ی

 شی مفید و سازنده ای برای شما داشته باشد. دان

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/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=514&%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-(2)
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=514&%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-(2)
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 بسته بندی در حاشیه ی

گرچه همان گونه که یاد شد، مصرف کننده و عموم مشتری ها درک و دیدگاه جامع و البته درستی 
ندارند، با این حال، اگر هم نظر و رویکردی در این باره در دست باشد، عمده  بسته بندی نسبت به

ی دیدگاه ها به مسائل و موضوع هایی هم چون حفاظت از محیط زیست، تمیز بودن، مقاوم بودن 
د که تا چه میزان شناخت مصرف و دیگر چالش های مشابه محدود می شود و همین نشان می ده

و چالش های آن، محدود است. با این همه، بسته بندی در این چارچوب  بسته بندی کننده نسبت به
تنگ و محدود جای نمی گیرد و دامنه ی تحلیل آن، به محور های زیادی منتهی می گردد. برای 

است که متاسفانه توجه چندانی به آن  بسته بندی ز همین چالش های مهمنمونه، نوآوری یکی ا
 نمی شود که البته خود حکایتی طوالنی دارد. در ادامه هر یک از این روند ها را بررسی می کنیم.

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
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
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=509&%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%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=509&%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%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=509&%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%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=509&%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%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=460&%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=460&%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87
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 نوآوری .1

و چاپ بوده  بسته بندی نوآوری از جمله چالش، دغدغه و روند های داغ و همیشگی در بحث
اند. همواره سازمان ها، کارخانه ها و دیگر تولید کننده ها و تامین کننده ها کوشیده اند تا با 
استفاده از طرح های جدید، کاربری های نوین و متنوع، در بسته بندی های خود نوآوری ایجاد 

 د.کنند و از این راه ارزش افزوده ای برای بسته بندی و طرح های خود ایجاد کنن

 مقاومت .2

میل به بقا و دوام، همواره یکی از پیش ران های مهم و تعیین کننده در بشر بوده است که البته 
به صنعت بسته بندی نیز سرایت کرده است. تامین کننده، تولید کننده و سازنده ها، همواره در 

 تالش بوده اند تا با استفاده از شیمی مواد، علم ماده و دیگر دانش های مربوطه، 

 تبازیاف .3

با وجود همه ی جنگ ها، سختی ها، آلودگی ها و دیگر چالش های محیطی و زیستی، بشر 
همواره میل به حفظ و نگه داری از محیط زندگی و زیست بومش را در کنش های مختلف و به 
گونه های گوناگون، نشان داده است. بازیافت نیز یکی از نمود های این میل مهم بشر است که 

 یش و گسترش صنعت بسته بندی، همواره مورد توجه بشر بوده است.از ابتدای پیدا

 مینیمالیسم .4

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=438&%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D9%86-%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=438&%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D9%86-%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87
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است. در این رویکرد سازمان  بسته بندی مینیمالیسم از دیگر روند و دغدغه های مهم در صنعت
تکنیک های جدید، طرح های نوآورانه و ابتکار های صنعتی، بسته  ها می کوشند تا با استفاده از

بندی های خود را هر روز کوچک تر و مناسب تر می سازند و سعی می کنند فضای کم تری را در 
 کارخانه، قفسه و خانه اشغال کنند. 

 

با این حال، هنوز )و تا همیشه(، تکنولوژی و دانش بشر، حرکت رو به جلوی خود را ادامه می 
دهد و آن چه امروز به عنوان پیشرفت از آن یاد می کنیم، به موزه ی فردا می پیوندند و رویای 

 ردا، به واقعیت.ف

 

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=514&%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-(2)
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=514&%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-(2)

