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 بندی در ایجاد تحول اقتصادی نقش بسته
گامی مهم برداشته شده استت    1400اکنون که با انجام حماسه سیاسی در انتخاب ریاست جمهوری سال  

ی ای بترر  در ررهتههای گذشته بتوان حماسهی تالش ای جدید در ادامهرود که با تشکیل کابینهانتظار می

های زیربنایی تتثییر بسترایی دارد. بتا نفتی با ایجاد برنامهبندی در هادرات غیر. نقش بستهاقتصادی ایجاد کرد

مستیرهای بندی را بهتر مورد ارزیابی قترار داد.  گذاری نقش هنعت بستهتوان تثییرپایش آمایش سرزمینی می

انتدازی واحتدهای راه  تجمت  دربه امکانات و تثسیسات مورد نیاز منجر بته  راحت  خوش آب و هوا و دسترسی  

هنعتی در بعضی از مناطق کشور شده است و این برای تولیدکنندگان کتایی ایرانتی کته در منتاطق م تروم 

های سنگین را به همراه خواهد آورد. لذا دولت مشغول تولید می باشند شرایط سخت دسترسی به همراه هرینه

بنتدی بتواننتد در شترایط بتد آب و هتوایی و در ت بستتههای هنعریری نماید تا شرکتای برنامهباید به گونه

مناطق م روم حضور داشته باشند تا شرایط دسترسی تولیدکنندگان کایی ایرانی در این منتاطق بته متواد و 

ییرگتذار در قیمتت ثهتای تشتاخ تترین مهمبندی یکی از بستهتر و کم هرینه گردد.  بندی آسانظروف بسته

 در فراینتد متواد اولیته و چته تثمین  بندی چه در شکل  بسته  .باشد می  نهاییخدمات    نهایی م صول تولیدی یا

هتای در بختش (که نیاز به ابترار و متدیریت داشتته باشتد )  بندی یک م صولتهیه یک بسته یا بستهرملیات  

یتا بنتدی بستهفرایند یک مدیریت مناسب در  کارگیریبهبنابراین . داردبسرایی  ارزش  نقش    فرایند مختلفی از  

تعیتین بترای    و در نتیجته معرفتی کتای دارد.کمک بسرایی در رونق بازار و فتروش م صتول  هنعت مربوطه   

قیمتت تمتام شتده کتایی   مجمتو بنتدی از  بستته  گذاریسرمایهابتدا باید سهم    کای   بندیهبست  تثییرگذاری

روش  از جملته ایای جدید و ستازندههروش  توان از می  مشخ  شود و اگر مقدار زیاد بودتفکیک و     تولیدی

کیتد بتر ثبتا ت .کمک گرفتتبدون لطمه زدن به کیفیت م صول تولیدی   برای کاهش این هرینهتعیین ارزش  

بته ل تا   بته ایتن نکتته اشتاره کترد کته در قیمت کایهتای مختلت   توان  میبندیبستهگذاری  ییرثمیران ت

و هتای تولیتدی توان یک راهکار کلی بترای همته بختشینمبندی در هنای  مختل    گستردگی و نقش بسته

روش    های تولید م صول خوده به شرایط و ویژگیارائه داد و هر بخش تولید باید با توجّبندی  تثییرگذار بسته

های معروف تولیدکنندگان نشان  در میان  بسیاریهای مناسب  بندی بهینه را به کار گیرد. نمونهخاهی از بسته

 .ود داردجوهاحب نام 
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 ه کننده رد طراحی بسته تجرهب احساسی مصرف
 برگرداننده: دکتر سمیرا برنجی اردستانی 

 ای استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته -دکترای مهندسی علوم و صنایع غذایی 
 

 چکیده 

  دهد می   ح این مقاله توضی.  گیردمی   نظر   در  را  هادر طراحی بسته (  eUX)1  احساسی کاربر  تجربه   مقاله  این

  و  مثبت احساسات. دارند   مهمی نقش هابسته  با مرتبط  احساسات. دهد می  تشکیل  بسته را  eUXچیری چه که

  تثییر  ت ت منفی احساسات. دهد می  افرایش را مشتری توسط  م صول خرید  شانس ها بسته  با خوشایند  تجربه 

  بندی بسته   طراحی  به   کردن  نگاه  با  باید   اهشرکت.  دهد   کاهش  را  بازار  در  م صول  تجاری  ارزش   تواند می   بسته

  هدف   با  بسته  طراحی  از  پشتیبانی  برای  رویکردی  به  نیاز.  کنند   مقابله  مسائلی  چنین   با eUX لنر  طریق  از

  و   گیری اندازه   برای   رویکردی.  دارد  وجود   مثبت   احساسات  ایجاد   و   کاربر   انتظارات  با   انطباق  و   کردن   برآورده 

.  است   شده  تعری    کاربر بسته  احساسی  تجربه   ابعاد.  است  شده  ارائه eUX بودهب   بر  مبتنی  هایبسته   طراحی

  eUXگیریاندازه  برای  مرتبط  کمی هایشاخ . است شده پیشنهاد eUX طراحی و  ارزیابی برای لیستی چک

  نقاط   ئه ارا  هدف  با  هابسته  eUX طراحی  برای  را  هاییدستورالعمل   و   هاتوهیه  رویکرد  این.  اند یافته   توسعه  بسته

  ارائه   را  شوینده   مواد   و   غذایی  مواد   هایبسته   از   موردی   مطالعه   دو   مقاله   این .  کند می  ایجاد   طراحان   برای   مرج  

آتی نیر   بیشتر  ت قیقات   گیری و به جهت شده  مشخ   دامنه ت قیق  دهد ومی   نشان  را   رویکرد   این  که   کند می 

 .است شده اشاره

 

  1 مقدمه

  کننده مصرف   ط روا  و  احساسات  ها برداشت

م صول  بسته   تثییر  ت ت   گیری تصمیم   برای  یک 

  طراحی .  است  مهم   آن  خرید   ردم   یا  خرید   مورد   در

 احساسات   مورد در  آگاهی  مستلرم   جذّاب  هایبسته

.  انگیردبرمی   مشتری  در   بسته  که  است  تثییراتی  و

  بندی  بسته  طراحی در  احساسی  هایجنبه  این ادغام

  طراحی   فرآیندهای  در  یی رویکردها  معرفی   مستلرم

  احساسات   تواند می   که  است  هاشرکت  بندیبسته

  یک   مورد  در  کننده مصرف  ناخودآگاه   حتّی   و   ذهنی 

 .کند  تبدیل  خاص طراحی رناهر به  را  بسته

 
1- emotional User experience (eUX) 

  طراحی   در  کاربر تجربه  مورد  در  همرمان  مطالعات

  و   غالب  رنگ   شکل   مانند:  رناهری   شامل   بسته

  که  است   غیره  و  دموا  ساختار  تایپوگرافی    اضافی 

  بر   است  ممکن  که   دهد می   پوشش  را  هاییویژگی 

 احساسی  جّذابیّت. بگذارد تثییر  بسته با کاربر  تجربه

  طراحان   زیرا  شودمی   گرفته  نادیده  اغلب  هابسته

  گرافیکی    طراحی  مسائل  به  نسبت  بیشتری   تمایل

.  دارند  استفاده  قابلیت و  هنعتی طراحی تایپوگرافی 

  طراحی   رویکرد   یک   جستجوی   به   از نی  بنابراین

  eUXاساس   بر  طراحی الرامات   تعری    برای  مناسب

  احساسات   و  تجربه  باید   هابسته   .دارد  وجود  هابسته  با
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به   درک   بر  که   کنند   القا  کنندهمصرف   مطلوبی 

 .گذاردمی  تثییر بسته  از  کاربران

 طراحی  با  1کانسی (KE)  مهندسی  شناسیروش 

eUX   مفهوم   یک  زمانی  نسیکا.  دارد  کاروسر  

  استفاده  با  شخصی که  دهد می ارائه را جمعی معنایی

  یک   برداشت  موقعیت   یا  م یط   از  خود  حواس   از

مصنوری    مثل:   :کند می   دریافت  را  خاص  م صول 

یمسه   شنوایی    بینایی    و   چشایی  بویایی   حس 

 های برداشت  و  احساسات   رواط    این   .هاآن   تشخی 

  م صول   خاص  یاحطر  رناهر  به   را   کنندهمصرف 

  ترکیب   برای   موفّقیّت   با KE کند.می   تبدیل

  م صویت  از   م صول  طراحی   در  احساسی  جّذابیّت

  ژاپن   در   تعاملی   روامل  تا  کنندهمصرف   فیریکی

  در   کافی  ت قیقات  .است  شده   استفاده  اروپا  و  کره 

 برای  eUX/Kansei مهندسی  کارگیریبه  مورد

  از   کمی  داد عت  ی یعن  ندارد    وجود  هابسته   طراحی

نیمه  »  و  « سخت»   «نرم»  انوا   هایبسته  با  نشریات

  در   مطالعات  این  از   یکی.  دارند   سروکار  « نرم/ سخت

 هایمدل   کانسی    ارزیابی  غذایی    م صویت  زمینه 

  برای   فعالیت  تئوری  و  زالتمن  شبیه  استخراج

  از   دیگر   یکی .  است  «نرم »  نو   بندیبسته   طراحی

  بهداشتی و  آرایشی  نایه زمینه در eUX مطالعات

  حداقل   رگرسیون  با  همراه Kansei Type I مدل  از

  چرخش  و   راملی  ت لیل    (PLS)  جرئی   مربعات

  هنعت   در  eUX مطالعه .کند می  استفاده واریماکس

  سخت نیمه"  نو    شکالت  بندیبسته   سازیشیرینی

  ت لیل   و  تجریه  از  ترکیبی   اساس   بر  "نرم  /

  ت لیل   و  تجریه  مراتبی    سلسله   ایخوشه

  برای  T ارزیابی  روش   و  دلفی  روش   مورفولوژیکی  

 ت قیقات  از  دیگر   یکی.  است  کمی  ت لیل  و   تجریه 

eUX   برای   خأل  هایبسته   از  غذایی  هنای   در  

  داخلی  م صول  دو  و  "نرم "  نو   برنج هایورده میان

 
1- Kansei 

کانسی   از   در   خو  و   خلق  مصرف  نظریه  مهندسی 

  در .  کند ی م   هاستفاد  کیفیت  تاب   استقرار  با  ترکیب

حاوی    هایبطری   شیشه  هنعت  در  eUX مطالعه

خوشبو   Kanseiمدل  "سخت"  نو   کننده مواد 

Engineering Type II است شده  استفاده. 

  کاغذ   و  خمیر  هنعت  در eUX ت قیقات

  رگرسیون   از  "نرم /  سختنیمه"  نو   بندیبسته

این .  کند می   استفاده  کانسی  ارزیابی  و  چندگانه

 کاغذ   مختل    انوا    از   حسی   هایاشتبرد  بر   مطالعه 

 انگیرند برمی   انسان  در   هاآن   که   احساساتی  و

 .کند می   تمرکر

 برای  رویکردی  ارائه  مقاله  این  هدف
  هابسته  احساسی  تأثیر  طراحی  و  گیریاندازه 

  های ارزش  کندمی  سعی .  است  کاربران  بر
  درک  و  شناسایی  را  کنندهمصرف  احساسی

 خاص  طراحی  ایهحلراه  به  را   هاآن  و  کند
 . کند تبدیل هابسته برای

  تولید   eUX  بسته   طراحی  برای  هاییدستورالعمل 

است   مربعات  حداقل  رگرسیون  ت لیل  از  که  شده 

  از   موردی   مطالعه   دو.  است  شده  مشتق   جرئی

  مواد   و  شوینده  هایبسته   با  احساسی  کاربر   تجربه 

  بندیبسته   طراحی  های دستورالعمل  و  غذایی

 . اند شده  رائها شده مشتق
 

 هادر طراحی بسته   eUXبرای  رویکرد

بسته    eUXرویکرد  مراحل طراحی    در   هادر 

 .است شده  ( ارائه1 )شکل

 هاآن  بندیدسته  و طراحی رناهر  ( 1) مرحله در

  رنوان   به  شوند می   تعیین  خاص  ایبسته   نو   برای

رناهر   ابعاد  اشکال   فرم    مانند:  طراحی  مثال  

  به   مربوط   مواد  ساختار  ح سط   هافونت   فیریکی 

  طراحی  رنصر  هایدسته غیره؛  و  بسته  گرافیکی  ظاهر

  و   ای استوانه  ضلعی    چند   ذوزنقه    مستطیل    مانند 

 .گیرند می  شکل مخروطی 
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  را   eUX  که   کلمه کانسی    جفت(2)   مرحله  در

  انتخاب  کند می   توهی   خاص  بسته  نو   یک  برای

 جفت   این  توسط   کاربر  احساسی  تجربه .  شودمی 

  افتراقی   مقیاس   یک  از  استفاده   با  کانسی  هایکلمه 

  رنوان   به  شود می   ارزیابی  اینقطه   پنج  معنایی

شکل  ) «زشت        1-2-3-4-5  زیبا        » :مثال

  را   خنثی  کاربر  نمای(  3)  متوسط   رددی  مقدار(.  2

 . کند می  منعکس

  لیست   چک  یک  با  بصری eUX ( 3)  مرحله  در

  رناهر   شامل  مثال    وان نر  به   شود  می   ارزیابی

(  3  شکل.  ک.ر)  کانسی  کلمات  جفت  و  طراحی

  کنندگان شرکت(  2)   و  ( 1)  مراحل   در   شده   تعری 

  نظر   از  را  خود  بسته  تجربه  ارزیابی  مطالعه  در

 .دهند می  ارائه  بصری  برداشت

  لمس   با  مطالعه  در  کنندگانشرکت    (4)   مرحله در

  رناهر  به مربوط( هایارزش ) هایمقوله   بندی بسته

.  کنند می   شناسایی  خود  شخصی  نظر  طبق  را  طراحی

شان  شخصی   تجربه   از  خود   ارزیابی   همچنین   هاآن

  لمس   از  کلمه کانسی پس  هایجفت   از  برداشت  در

  مثال    رنوان  به  کنند می   ارائه  بسته  استفاده  و

 ."نپسندیدن -داشتن  دوست"

  دست   به   ( 4)  و   (3)  مراحل  در   داده   مجموره   سه

 :آید می 

  شامل  {1و0} ∋X مستقل  باینری   های تغیر. م1

 .هستند   طراحی رناهر از هاییدسته 

 Y∈ {1 2 3 4 5} وابسته ترتیبی   . متغیرهای 2

  توسط   احساسی  هایپاسخ  از  ای مجموره   شامل

 .است کنندگانشرکت

 بسته.  n ای از نمونه . 3

 

 

 مراحل رویکرد  (:1)شکل  
 

  لحداق  رگرسیون   ت لیل  و   تجریه  (  5) مرحله   در 

  از   زیادی  تعداد  برای مدیریت(  PLS)  جرئی  مربعات

   Y  وابسته   متغیرهای  و  X  مستقل   متغیرهای

  برای   ت لیل  این.  است  شده  ترین شناساییمناسب

  هایجفت )  Y  وابسته  متغیرهای  بین  روابط   کش 

  شودمی   انجام   X  مستقل متغیرهای  و (  کانسی  کلمه

 یاسایشن  برای  همچنین  ت لیل  این  (.طراحی  رناهر)

مقدار    بهترین  و  هر کانسی  در  طراحی  رناهر   تثییر

  استفاده   طراحی  رنصر  هر  برای  مناسب  ارزش 

  ت لیل   انجام   برای  داده  مجموره  سه   هر.  شودمی 

  رگرسیون   ضرایب  آوردن   دست  به   و PLS  رگرسیون

  طراحی   رناهر  هایدسته   همه  برای  استاندارد

  ینب   تفاوت  از  استفاده  با  هام دوده .  شد   استفاده

  یک   حداقل  و  حداکثر  هایدسته   ضریب  ادیرقم
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(.  3  ارجا  به شکل)  شوند می   م اسبه طراحی  رنصر

  یک   دامنه  اگر.  شودمی  م اسبه  هادامنه   میانگین

  نظر   در   باشد   میانگین  از   تر برر   طراحی   رنصر

  طراحی   بر   خوبی   تثییر   رنصر   آن   که   شودمی   گرفته

  صر نر  هر   برای  م دوده   نتیجه    در.  دارد  بندیبسته

  است  میانگین از تربرر  مقداری دارای که طراحی

 eUX  بر   که  دهد می   نشان  را  مناسب  گروه  بهترین

:  هانمایه .  دارد  زیادی  تثییر   بندیبسته   طراحی  در

  نمایه   استفاده   /لمس  UX  نمایه  بصری   UX  نمایه

  طراحی    رناهر   نمایه  و   استفاده   / لمسی  / بصری

 .کنند می   هارائ را eUX کمی  هایگیری اندازه

  و  تجریه   از   حاهل  نتایج  اساس   بر   (  6)  مرحله   در 

  هایدستورالعمل   و   هاتوهیه     PLS  رگرسیون  ت لیل

 .است شده تعری  بسته طراحی به   مربوط

 

 
 کلمه کانسی   دو  از استفاده  با  eUX  بصری ارزیابی  از  ای نمونه  (:2)شکل  

 

 
 eUX  ارزیابی  مدل   از (: بخشی3شکل )
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 ردی مو مطالعات

  طراحی برای یشنهادیپ رویکرد دادن نشان برای

eUX اند شده  ارائه زیر  موردی مطالعه  دو  ها بسته. 
 

  شوینده   هایبسته  طراحی  eUX:موردی مطالعه

  هوفیه   فنی  دانشگاه  از   کارشناسی  دانشجوی   70

  مواد   بسته   11.  کردند   شرکت   دی ر وم  مطالعه  در

  ه ب   شده   کنترل   و  سیستماتیک  هورت   به   شوینده

  مراجعه   1  جدول  به)  شد   داده  کنندگانشرکت   ههم

  احساسات   تا  شد   خواسته  کنندگانشرکت   از  .(کنید 

 . کنند  ارزیابی  رویکرد لیست  چک در  را  خود

 

 
 موردی   مطالعه برای  استفاده   مورد  شوینده  مواد بسته  یازده  (:1)  جدول

 
 

  دست  به  موردی  مطالعه  از  داده   مجموره  سه

 :آمد 

  { شامل1و0} ∋X مستقل  ینریبا  . متغیرهای1

 طراحی؛ رنصر  23 از  دسته  73

 Y∈ {1 2 3 4 5} وابسته  ترتیبی   . متغیرهای2

  توسط   احساسی  هایپاسخ  از   مجموره   21  شامل

 کننده؛ شرکت  70

 .شوینده مواد   بسته 11  نمونه .3

  ت لیل   و  تجریه   برای   داده   مجموره   سه   هر

  رگرسیون   ضرایب   آوردن   دست   به   و   PLS رگرسیون

  طراحی   رنصر  23  از  دسته   73  هر   برای  اردتاند اس 

.  شد   م اسبه   هادامنه   میانگین  و   دامنه .  شد   استفاده 

  م دوده   و   طراحی   رناهر  از   ( بخشی 2  )جدول   در

  با  طراحی   اول   رنصر   5.  است  شده  داده   نشان   هاآن

  ( 0981/0میانگین)  از  بایتر   دامنه  مقادیر   بایترین

  (  1819/0)  زش ار  تصویر  ( 3782/0) فرم:  از  ربارتند 

نشان1623/0)  مکان   تجاری  نام   وارهنشان   واره (  

و1502/0)  اندازه نام  (  نگارش    تجاری   سبک 

  با   طراحی  رناهر  ترین مهم  هاآن   (.1346/0)

  مورد   شوینده  هایبسته   با  مثبت  eUX  بایترین

  بندیدسته   « خوب  طراحی»  ستون .  هستند   مطالعه 

  ش ارز  بهترین  که  کند می   فهرست  را  طراحی  رناهر

  ستون.  دهد می   نشان  را  eUX  بسته  با  متناسب

  فهرست   را  طراحی  رناهر  بندیدسته   «بد   طراحی»

  بندی بسته   برای  را  ارزش   بیشترین  که  کند می 

eUX  مثال  رنوان  به.  دارد  eUX  برای   قوی   مثبت  

  منفی   eUX  و   مستطیل  "فرم"  طراحی  رنصر  مقوله 

 . دارند  ایذوزنقه  فرم   با دهندگانپاسخ که قوی 
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 ( لمسی  و  بصری )  مخلوط eUX  اساس بندی شده بررتبه  شوینده  مواد  های بسته  طراحی  عناصر  ترینمهم  (:2)  جدول

 طراحی بد طراحی خوب دامنه عناصر طراحی

 ذوزنقه مستطیل  3782/0 شکل 

 خنثی روشن  1819/0 ارزش تصویر 

 پایین سمت راست زیر  1623/0 لوگو   مکان نام تجاری/

 برر  کوچک  1502/0 اندازه لوگو

 هر لغت با حروف برر   حروف کوچک  1346/0 سبک نگارش نام تجاری 
 

  که  دهد می   نشان PLS رگرسیون  ت لیل   نتایج

شده   توهیه هاآن  بندیدسته و طراحی مهم رنصر 5

 (: 3 جدول  ارجا  به ) هابسته eUX طراحی برای

 مستطیل؛ –( 38/0)        فرم .1

 روشن؛  –(  18/0)      تصویر     ارزش  .2

 زیر؛  در   -( 16/0)          تجاری نام موقعیت  .3

 کوچک؛  –( 0/ 15)       اندازه لوگوی  .4

نام 5 نگارش   -  ( 0/ 13)         تجاری  . سبک 

 .کوچک  حروف

توهیه 3  )جدول  از   را  هاییدستورالعمل  و  ها( 

کرده    طراحی   "سخت/ نرمنیمه"  انوا    برای  توانمی 

را    شوینده  هایبسته eUX بر  نیمبت  بندیبسته و  

  برای   ایپایه   رنوان  به  توانند می   هاآن  کرد.  تعری 

  طراحی   در  eUX  بر   مبتنی  هاییوه ش   بهترین  معرفی

 .کنند   رمل شوینده مواد هایبسته
 

 طراحی   عناصر مناسب  بهترین   شامل  طراحی  هایدستورالعمل  بخش   (:3)  جدول

 شوینده  مواد بندیبسته  برای  بتمث eUX  با  هاآن  پیشنهادی   هایدسته  و

 
 

 
  eUX  طراحی  هایدستورالعمل   اجرای  با   بهینه  شوینده  بسته یک   ایجاد  و   طراحی  (:4)  شکل
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  مواد   هایبسته eUX طراحی:  موردی  مطالعه

 غذایی 

  دانشگاه  کارشناسی  مقط   دانشجوی  69  توسط  

  لبنی  م صویت  غذایی  بسته  11  هوفیه  فنی

  از   استفاده  با  و  گرفت  ار رق  ارزیابی  مورد(  4  جدول)

  این   در.  شد   ت لیل  و  تجریه  رویکرد   لیست  چک

تجربه    از   را  خود   ارزیابی  کنندگانشرکت   مطالعه  

  23  برداشت از   در مورد   خود   بندیبسته   شخصی از 

کلمه کانسی    هایجفت  و   هادسته   در  طراحی   رنصر

  11  از  کاربردی   /  لمسی  و   بصری   برداشت  از  پس

 .دند رک  ارائه غذایی بسته

 
 

 موردی  مطالعه برای  استفاده  مورد غذایی  بسته  یازده  (:4)  جدول

 
 

 آمد: دست به  موردی  مطالعه  از داده مجموره سه

 شامل  {1و0} ∋X مستقل  باینری  متغیرهای .1

 طراحی  رنصر  23 از  دسته  77

  Y∈ {1 2 3 4 5} وابسته  ترتیبی   . متغیرهای2

  سط تو  احساسی  هایپاسخ  از   مجموره   19  شامل

 کننده   شرکت  69

 .غذایی بندیبسته  11 . نمونه 3

  دست  به   برای   PLS  رگرسیون  ت لیل   و   تجریه 

  77  تمام  برای  استاندارد  رگرسیون   ضرایب  آوردن

  و   دامنه.  شد   استفاده  طراحی  رنصر  23  از  دسته

  بخشی   (5) جدول  در.  شد   م اسبه  هادامنه  میانگین

  ه د ش   داده   نشان  هاآن  م دوده  و  طراحی  رناهر  از

  از   بایتر  دامنه   مقادیر  با  برتر   طراحی   رنصر  5.  است

    (5922/0)  غالب  رنگ  :از  ربارتند   (1057/0)  میانگین

  ارزش    ( 1735/0)  اضافی  رنگ    (1871/0)   فرم

  نام   تجاری   مکان   و (  0/ 1662)  تجاری   نام   چشمی

  رناهر   ترینمهم   هاآن  . (1545/0)  لوگو  /  تجاری 

  غذایی  هایته بس  با  مثبت  eUX  بایترین   با  طراحی

    «خوب   طراحی»  ستون.  هستند   مطالعه  مورد

  که   کند می   فهرست  را  طراحی  رناهر  بندیدسته 

ارمال   بندیبسته   eUX  برای  هاارزش   بهترین را 

  رناهر   بندیدسته    «بد   طراحی »  ستون .  کنند می 

  مقادیر   بیشترین  که  کند می  فهرست  را  طراحی

.  د دهمی   نشان  بندیبسته   eUX  برای   را  نامناسب

  رنصر   مقوله   برای  قوی  مثبت   eUX  مثال   رنوان   به

  گرفته   نظر   در   سبر   رنگ     "غالب  رنگ "  طراحی

  رنگ   با  قوی  منفی  eUX  دهندگانپاسخ  و  شودمی 

 .  دارند   قرمر

  رنصر   5  که   دهد می  نشان  رویکرد  ت لیل  نتایج

  مثبت eUX برای  هاآن  بندیدسته   و  طراحی  مهم

 (: 5 ول د ج) شودمی  توهیه غذایی هایبسته  با

 سبر؛  –( 59/0)         غالب  رنگ . 1

 ذوزنقه؛  –( 19/0)         . فرم2

 کنتراست؛  –(  17/0)       اضافی   . رنگ 3

  –(  17/0)            تجاری  . ارزش چشمی نام4

 پررنگ؛

  –(  16/0)             لوگوی  / تجاری  مکان نام  .5

 .پررنگ
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 اساس  بر  شده  بندیرتبه  غذایی   مواد  ی هابسته  طراحی  عناصر  ترینمهم  (:5)  جدول

 طراحی   عناصر   از شده  توصیه   هایدسته  ، (لمسی  و   بصری )کاربر  ترکیبی  تجربه

 طراحی بد طراحی خوب دامنه عناصر طراحی

 قرمر سبر  5922/0 رنگ غالب

 چندضلعی ذوزنقه 1871/0 شکل 

 خنثی متضاد 1735/0 رنگ اضافی 

 گرنمک پررنگ 1662/0 ارزش چشمی نام تجاری 

 پایین سمت چپ بای  1571/0 مکان نام تجاری/لوگو

 

  میانگین  از   بایتر  eUX  مقادیر   دارای   هایبسته

 شوند می   داده   نشان  نرولی  ترتیب   به(  52/3)

می 6  )جدول   از (.  6  جدول)   هایتوهیه   توانیم ( 

کانسی بسته  طراحی   برای   شده  خالهه    برای   بندی 

.  کنیم تنباطس ا  را   "نیمه"  نو    غذایی  واد م  هایبسته

  بهترین  معرفی برای مبنایی نوانر به  توانند می  هاآن

 .باشند  غذایی  مواد هایبسته  طراحی در  هاروش 

 
 های بندیدسته  و  متناسب طراحی  عناصر  بهترین   شامل  طراحی  هایدستورالعمل  بخش   (:6)  جدول

 غذایی  مواد   بندی بسته  برای   مثبت  eUX  با  هاآن  شده  توصیه

 
  بندی بااین بسته .  الهام گرفته است  طراحی  رناهر  بهینه  مقادیر   با  قوی  مثبت eUX از  بهینه   یغذای  بسته

 (. 5 شکل) شد  ایجاد  و  طراحی رویکرد هایدستورالعمل  از  استفاده
 

 
 eUX  طراحی  هایدستورالعمل  با اجرای  بهینه  بندیبسته  (:5)  شکل
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 گیری نتیجه

.  د دارن  مهمی  نقش  هابسته   با  مرتبط   احساسات

  ها بندیبسته  با  خوشایند   تجربه  و  مثبت  احساسات

  افرایش   را  مشتری  توسط   م صول  خرید   شانس

به  منفی  احساسات.  دهد می   تواند می   بسته  نسبت 

.  دهد   کاهش  را  بازار  در  م صول  تجاری  ارزش 

  از بندیبسته  طراحی به  کردن نگاه با باید  هاشرکت

  یک .  کنند   مقابله   مسائلی  چنین   با eUX لنر  طریق

 هابسته   احساسی کاربر  تجربه   طراحی   برای  رویکرد 

توضیح.  است  شده  پیشنهاد امر     که   دهد می   این 

رابسته   eUX  مواردی  چه .  دهد می   تشکیل  بندی 

  کاربر   انتظارات  با  انطباق  و  کردن  برآورده  آن   هدف

  به   رویکرد   این.  است  مثبت   احساسات  ایجاد  و

  فی کاربر راط  تجربه   ابعاد.  است   eUX بهبود  سمت

  برای  لیستی   چک .  است  شده   تعری    بندی بسته

  شده   پیشنهاد  هابسته  طراحی  و eUX ارزیابی

  را   هاییدستورالعمل  و  هاتوهیه   رویکرد  این.  است

  نقاط   ارائه   هدف   با  هابسته  eUX طراحی  برای

 .کند می  ایجاد طراحان  برای مرج 

 :از ربارتند  پیشنهادی رویکرد  مرایای

  ارزیابی  برای   را  متغیره  ند چ  ریاضی  مدل .1

 .کند می  ارمال eUX کمی

  eUX  طراحی   برای  را   هاییدستورالعمل   .2

  مثبت  eUX  تنها  نه  که  کند می   ارائه  هابسته

  را (  بد   طراحی )  منفی   eUX  بلکه    (خوب  طراحی)

 .گیردمی  نظر  در  نیر

  و  غذایی  مواد  هایبسته   با  موردی  مطالعه   دو

  در .  دهد می   اننش  را  رویکرد   این  شوینده  مواد

  رنصر   23  با  لیستی   چک   از   اول   موردی   مطالعه 

.  شد   استفاده  کانسی  کلمه   جفت  21  و  طراحی

  آوری جم    شوینده   بسته   11  از   کاربر   70  هایداده 

  رگرسیون   اساس   بر  متغیره   چند   مدل  یک.  شد 

  ت لیل   و  تجریه  برای  و   ایجاد  جرئی  مربعات  حداقل

 .  شد  استفاده  هاداده 

 :PLS گرسیون ر  ت لیل و  تجریه 

پیوندهای1   eUX  و  بسته  طراحی  رناهر  بین  . 

 . کرد  کش  را  بسته

  اساسی  طراحی   رناهر  به   را   eUX  های. پاسخ2

 تفسیرکرد. 

 های بسته   طراحی  بر   را  طراحی  رناهر  تثییر   .3

 .  داد  نشان شوینده

  برای   هاییدستورالعمل  تدوین   برای   نتایج  این

کاربر  تجربه   طراحی   ینده شو  هایبسته   احساسی 

  بسته  یک هادستورالعمل این اساس  بر. شد  استفاده

  موردی   مطالعه.  شد   ایجاد  و  طراحی  بهینه  شوینده

 غذایی  هایبسته   طراحی  و  eUX  ارزیابی  به  دوم 

 هایدستورالعمل   مطالعه   نتایج  اساس   بر.  شد   انجام

  این  از   استفاده   با.  شد   پیشنهاد  eUX  طراحی

 .شد  یجاد ا بهینه غذایی بسته هادستورالعمل 

 های دستورالعمل   است  ممکن  حاضر  مطالعه

  نکند    تولید   را  جهانی  سطح  در   اجرا  قابل  طراحی

  ارائه   ت قیقاتی  جهت  این  در  را  گام  اولین  اما

 دیگر  هایمدل  اساس   بر  بیشتر  ت قیقات.  نماید می 

 هایمجموره   مراتبی و   سلسله  ت لیل  فرآیند   مانند:

  از   استفاده  مورد   در  ت قیق.  شودمی   توهیه   برر 

  احساسی  UX  گیری اندازه  برای   مختل    معیارهای

  مانند   فیریولوژیکی اقدامات مثال  رنوان به ها بسته با

EEG   ترتخصصی   یا  شفاهی  ای اشاره  معیارهای  

  به   هایداده   جریان   و   چشم   ردیابی   هایداده   مانند:

  سنجش   ابرار  پوشیدنی و  حسگرهای  از   آمده  دست

 .شودمی   توهیه  PrEmo م صول  احساسات

 منبع:
Alexander Nikov., Alexander Radoslavov. 

Emotional user Experience Design of 

Packages. Conference paper November 2015. 

Page 278. 

https://www.researchgate.net/publication/31158

1428. 
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 ایران کد معرفی        
نظام  یرانا یا  بندی ملّی کای و خدمات  طبقه کد 

الرات پایه زنجیره تثمین  ایران  نظامی است که اطّ

در حوزه کایها و خدمات را ت ت کنترل درآورده و  

می ررضه  مختل   رناهر  با  به  نظام  این  در  کند. 

ها  استانداردها و به ویژه ابرار خبره  استفاده از رویه 

زباطبقه  خدمات   و  کایها  کدگذاری  و  ن  بندی 

ملّ سطح  در  همسانی  مفاهیم  و  ایجاد  مشترک  ی 

اطّ کلیه  و  از  شده  و خدمات  کایها  ارتباری  الرات 

ررضه  مراج   فنی   قبیل  مشخصات  کننده  

ملّ بین استانداردهای  و  یبت  ذخیره   ی   ... و  المللی 

می  منتشر  و  کد  گردد ساماندهی  تولید  اهداف  از   .

 توان به موارد ذیل اشاره نمود: ملّی می

جاد زبان مشترک و ساده کردن  سررت دادن  ای •

الرات و دسترسی به  و ایجاد اطمینان در تبادل اطّ

 آن

اطّ • و  آمار  آوردن  پیشفراهم  که  نیاز  الراتی 

تصمیم فعالیت برنامه های  و  گیری   ریری 

 گذاری است.سیاست

سیستم • اطّایجاد  در  ال  های  هماهنگ  رسانی 

 ازرگانی کشور رسانی بال  شبکه اطّ :سطح ملّی مانند 

 های سیستم در طراحی کاری از دوباره  جلوگیری •

از  و  بندیطبقه  برای  مرحله  اطّالراتی    هفر  

 .شوند در آینده تشکیل می  که مؤسساتی و هاانسازم

اطّ • دقیق  و  سری   مراکر  انتقال  به  مربوط  الرات 

 تهیه  تولید  فروش و بازار کایها 

انسانی   • و  مالی  مناب   اتالف  از  که در  جلوگیری 

به  موازی  و  یکسان  کارهای  در  اشتغال  وجود  ایر 

 . آید می 

 

 

 

 

 خدمات ایران کد   -

 خدمات صدور کد ملّی -

ایران  سطح  نظام  در  که  کاییی  هر  برای  کد 

می  ررضه  اطّکشور  اساس  بر  اظهاری شود  الرات 

رقمی  ررضه شانرده  ملّی  کد  یک  کای  آن  کننده 

قالب کاتالو    هادر کرده و شناسنامه آن کای را در

کند. در این نظام با استفاده  الکترونیکی منتشر می 

رویه  خبره  از  ابرار  ویژه  به  و  استانداردها  ها  

زبان  طبقه  خدمات   و  کایها  کدگذاری  و  بندی 

ملّ سطح  در  همسانی  مفاهیم  و  ایجاد  مشترک  ی 

اطّ کلیه  و  از  شده  و خدمات  کایها  ارتباری  الرات 

ررضه   :قبیل فنی   کنندهمراج   مشخصات    

ملّ بین استانداردهای  و  یبت  ذخیره   ی   ... و  المللی 

 . گرددساماندهی و منتشر می 
 

 GS1خدمات  -

نماینده ایران رنوان  به  ایران    GS1  کد  در 

کد  ارائه  برای    GTIN  هایخدمات  که  را 

دارد   های خردهسیستم را  کاربرد  بیشترین  فروشی 

می  که  انجام  شرکتی  ترتیب   بدین  برای  دهد. 
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م صویت خود نیازمند دریافت این کد است یزم  

ایرانخناست   رضویت  به  درست  از  کد  پس  آید. 

سیستم    در  شده  یبت  ملّی  کد  هر  برای  رضویت  

و    GS1  کد  تهیه شده  مرتبط   بارکد  به همراه  نیر 

 . گیرددر اختیار رضو قرار می 

 

 نشانی:

خ هرمران   خیابان  هنعت   میدان  غرب   شهرک  جنوبی ایتهران   پیروزان  پنجم  بان  خیابان  مرکر   نبش 

 های لجستیکیمطالعات و پژوهش 

 تلفن و فکس:

 021 -88369731   021- 88369761   021-88369746   021-88575444تلفن:  

 02188086777نمابر: 

  LSRC.ihu.ac.irسایت: 

 irancodelsrc@gmail.com :ایمیل

   09905488831 واتس آپ دفتر امور کد گذاری:

 09917723159  واتس آپ دفتر امور مالی و پاسخگویی:

 ( 02188669731)با شماره تلفن مستقیم  مهندس رلی اهغر قاسمیرابط پاسخگو: 
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قانون جدید     یطی مح   یست کاهش اثرات ز   ی آلمان قصد دارد برا

 ارایه نماید   ی بند بسته  یعات ضا حوزه    در 
 

 ترجمه : دکتر منا شایسته کیا
 

 
تاریخ   گرارش  2021)سال    ژانویه   20در  به   )

وزیر م یط زیست فدرال    Handelsblattروزنامه  

را   پیشنهادی  روز چهارشنبه  شولر   دیوید  آلمان  

بسته قانون  در  بازنگری  هدف  برای  با  بندی  

بسته از  استفاده  شدید  یکبار  بندیکاهش  های 

بسته ظروف  ترویج  و  استفاده  مصرف  قابل  بندی 

ارائه    هب مجّدد   کابینه  به  جدید  استاندارد  رنوان 

 کرد. 

سال   از  کافهرستوران   2023پس  و  باید ها  ها 

بسته هم  بندیهم  و  مصرف  یکبار   های 

ارائه دهند  بندیبسته های قابل استفاده مجّدد را 

های قابل استفاده مجّدد بایتر  بندیو قیمت بسته

 های یکبار مصرف نخواهد بود. بندیاز بسته

فروشگاهورال این   بر  لیوانه  باید  قابل  ها  های 

های  استفاده مجّدد مناسب را برای انوا  نوشیدنی

رستوران کنند.  تهیه  کوچکهمراه  از  های    80تر 

کنند از  نفر در آن کار نمی 5متر مرب  که بیش از  

رستوران مانند:  هستند.  مستثنی  قارده  های  این 

فروشی     ه مهای روزناها و دکّه فست فود  کیوسک

باید اجازه بدهند که مشتریان ظروف خود را   اما 

بیاورند.   خود  همراه  نوشیدنی  و  غذا  برای 

ای نیر از این قارده مستثنی  های زنجیرهرستوران

 نیستند.

برای   الرامی  شامل  همچنین  پیشنهادات  این 

نوشیدنیسپرده تمام  روی  بر  یکبار  گذاری  های 

س  از  پالستیک  از  شده  ساخته    2022  ل امصرف 

شرکت این   بر  رالوه  تولید است.  کننده  های 

ببطری نرخ  باید  جدید  پالستیکی  ازیافتی  های 

افرایش   معنای  به  که  کنند  ررایت  را  معینی 

به   اتکا  کاهش  و  بازیافتی  پالستیک  از  استفاده 
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است.   تولید  برای  خام  ماده  رنوان  به  نفتی  مواد 

  درهد از پالستیک استفاده شده باید   25حداقل  

  2023درهد تا سال    30و حداقل    2025تا سال  

بطری مصرف  از  یکبار  و  PETهای  شود    بازیافت 

بطری همه  به  باید  پوشش  پالستیکی  این  های 

زباله میران  شود.  داده  تعمیم  مصرف  های  یکبار 

بر  بسته است.  افرایش  حال  در  آلمان  در  بندی 

اساس گرارش آژانس م یط زیست فدرال آلمان   

به    2018بندی این کشور در سال  های بستهزباله

میلیون تن رسید   18/ 9بایترین میران خود یعنی 

به  حدود    و  متوسط  زباله    238طور  کیلوگرم 

تولید میبسته نفر در سال  برای هر  شود و  بندی 

 این روند همچنان رو به افرایش است.

خدمات   و  برخط  خرید  از  گسترده  استفاده 

منجر به انفجار در    19د  کووی  غذای آماده در طول

  های یکبار مصرف شده است. بندیبسته   استفاده از

توسط   شولر  از  پیشنهاد  تجاری  انجمن  چندین 

آلمان  شیمیایی  هنای   انجمن    (VCI)  جمله  

فدراسیون  تولید  آلمان   پالستیک  کنندگان 

(PED)    آلمان شهر  تجاری  انجمن  . (VKU)و 

می فدراسیوحمایت  و  سبر  حرب  اما  ن  شود  

مصرف سازمان تغییرات  های  از  آلمان  کننده 

حد   از  بیش  را  آن  و  کردند  انتقاد  پیشنهادی 

مشخصی  ه م افظ برنامه  دولت  دانستند.  کارانه 

بسته ضایعات  کاهش  همه  برای  ندارد   بندی 

می مغازه بستهها  ررضه  به  یکبار  بندیتوانند  های 

را   مشخصی  اهداف  قانون  و  دهند  ادامه  مصرف 

نکرد سیاست  تعیین  سخنگوی  هافمن   است.  ه 

زیست م یطی گروه بوندستا  حرب سبر  گفت:  

نظارتی مکانیرم  فدراسیون    ))هیچ  ندارد.((  وجود 

  ))که   گفت:  آلمان  کنندهرفصم  هایسازمان

است.((   گسترده  بسیار  پیشنهادی  استثنای 

ها از این تعهد معاف خواهند بود  مغازهبسیاری از  

های یکبار مصرف  بندیهستو تولید و استفاده از ب

قابل   نخواهد وتکاهش  این   در  داشت.  جّهی 

بیماری کرونا ضربه    ها بیان شده که شیو  توهیه

داری وارد کرده است و  مهلکی به هنعت رستوران

بیشتر   را  تجارت  انجام  هرینه  جدید  قوانین 

می زیست  افرایش  م یط  وزارت  پیشنهاد  دهد. 

بررسی است و کابینه در حال  از آن  پ  توسط  س 

بسته قانون  رسمی  تصویب  از  قبل  بندی  باید 

 شود. جدید  توسط پارلمان فدرال و سنا تصویب 

 منبع:
www.jiangyinforward.com/news/germany

-plans-to-amend-its-packaging-law-to-

reduce-the-environmental-impact-of-

packaging-waste.html
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  یکیپالست یبندهستب ممنوعیت

 فرانسه در  جاتیو سبز وهیم برای
 

 ترجمه : سمیرا برنجی اردستانی

 مهندسی علوم و صنایع غذایی دکترای 

 
 

 

 

 

 

 

ارالم کرد    ستیز  ط یوزارت م   -  سیپار فرانسه 

بسته  راکیپالست  یبند که  تمام    ی برا  باًیتقر  ی 

سبروه یم و  ژانو   جاتیها  منظور  به   2022  هیاز 

ضا م   یکیپالست  تعایکاهش   با   .کند ی ممنو  

فور  یاجرا فهرست2020  ه ی قانون  دولت  از    ی   

از    د یرا منتشر کرد که با  یو سبر  وهیم   30حدود  

ژانو بسته   ه یاول  فروخته    ی کیپالست  ی بند بدون 

ا تره   نیشوند.  شامل  و     یفرنگ فهرست  بادمجان 

همچن  یفرنگ گوجه  پرتقال    ب یس   نیو  و  موز 

ب  نیا  است. در  در  "گفت:    یاه ین ایوزارتخانه  ما 

پالست  یزندگ از  خود  یکیروزمره    کبارهای 

زیست    مصرف محیط    استفاده مخرب 

هدفمیکنیم کاهش  اقتصادی  قانون    این  . 

  ینیگزیو جانی ختی دور ر کیاستفاده از پالست

د مواد  با  قابل    یهایبندبسته  ای گریآن 

 "است. ی افتید و بازاستفاده مجدّ
شده   انجام  برآورد  م  37  مطابق  و  وه یدرهد  ها 

شوند و انتظار  ی فروخته م  یبند با بسته   جاتیسبر

  ارد یلیم  ک یاز    ش یبتولید    اقدام از   نیرود که ای م

  ی ریمصرف در سال جلوگی ب  یکیپالست  یبند بسته

 .کند 

رئ  فرانسوا   فروشانوه یم  ونیفدراس   سیروش  

ت  مقوا در مّدبه استفاده از    ر ییگفت که تغ  فرانسه 

 وار خواهد بود.دش   یزمان کوتاه

گفت:   م صویت    نیهمچن"او  بدون  فروش 

ز  دهیچیپ  پوشش مشت  یاریبس  را یاست    ان یراز 

م   وهیم لمس  نم  کنند ی را  مردم   خواهندی و 

مشتر  شانیهاوه یم شود  گرید  انیتوسط  ".لمس 
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چند    یبخش  یبند بسته   تیممنور برنامه  از 

برا دولت  تدر  یساله  است.    کیپالست  یجی حذف 

فنجان و کارد و چنگال    ی   فرانسه ن2021  سال  از

را    لنیاتی فوم پل  یهاجعبه   ن یو همچن یکیپالست

 .ممنو  کرد

 هاوه یاز م  ی خرد شده و تعداد م دود یهاوه یم

سبر م     یظر  جاتیو  با    توانی را  حاضر  حال  در 

پا  ی کیپالست  یهای بند بسته تا  اما    ان یفروخت  

خواه  یبند بسته   ن یا  2026ژوئن   ش حذف   .د د 

پا  ی کیپالست  ی بند بسته   ی برا  2023ژوئن    انیتا 

و    ایلوب  الس یگ   ی فرنگ گوجه  و هلو  پاسبر    انیتا 

سبریجات  یبرا   2024 قارچ      برخی  مارچوبه  

گ  یبرخ و  سایدها  همچن  ییدارو  اهانیاز    ن یو 

 .ممنو  خواهد شد  الس یگ

فرنگ 2026ژوئن    ان یپا  در توت  تمشک   و    ی   

توت   ریسا پالست  د یبا    یظر  یهاانوا     ک یبدون 

  د یبا  ی رموم  یفضاها  2022  سال  از  .شوند   فروخته

برا  هاآبخوری  بطر کاه  ی را  از  استفاده   ی های ش 

نشر  یکیپالست و  مطبورات  کنند.    اتیفراهم 

بسته   د یبا  یغاتیتبل ارسال    یکیپالست  یبند بدون 

  گریفست فود د   یهاکه رستوران   ی شوند  در حال

ارائه    گان یرا  یکیالستپ   یهای بازتوانند اسبابینم

همچن2023  هی ژانو  از   .دهند  فرانسه  ظروف    ن ی  

رستو  یختنی ردور در  برا  یهاران را  فود    ی فست 

م ل  ییغذا  یهاورده در  شده  ممنو      مصرف 

کند.ی م

 

 منبع: 

https://www.todayonline.com/world/france-bans-plastic-packaging-fruit-and-vegetables 
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 تهیه در  بندی ایرانبستهفنّاوری انجمن علوم و که  یفهرست استانداردهای                              

 همکاری داشت  1400ها با سازمان ملّی استاندارد ایران در سال نآ                                

                                                         
شماره نامه 

 ی الغاب
 ردیف  عنوان تاریخ

35297 15/02/1400  1 مواد و کایی در تماس با مواد غذایی  

69327 23/03/1400  2 های کاغذی پاکت 

69327 23/03/1400  3 بندی گل کلم های بستهجعبه 

69327 23/03/1400  4 ظروف بسته بندی گل پیچ  

69327 23/03/1400  5 ر از حیوانات زنده( )غی نقل هواییوبندی کایها برای حملبسته 

69327 23/03/1400  6 انجیر خشک بسته بندی ظروف  

69327 23/03/1400  7 های حلب خیار شورویژگی 

69327 23/03/1400  8 های قوطی فلری آبجوویژگی 

118087 13/05/1400  9 فلری های غیرهای تسمهویژگی 

148893 23/06/1400  10 تایرین جهت سرو مواد غذایی اسظروف یکبار مصرف سفره از جنس پلی 

148893 23/06/1400  11 پیلن جهت سرو مواد غذایی پروظروف یکبار مصرف سفره از جنس پلی 

195981 16/08/1400  12 لیتر 60تا  5مخازن پالستیکی با ظرفیت بایتر از  

195981 16/08/1400  13 لیتر 250تا  70مخازن پالستیکی با ظرفیت بایتر از  

255302 18/10/1400  14 کاغذ و مقوای در تماس با مواد غذایی 

274699 09/11/1400  15 های آزمون الرمات و روش  انوا   -آوری پسماند خانگی تیکی برای جم های پالسکیسه 

274699 09/11/1400  16 های آزمونویژگی و روش -های پالستیکی برای نگهداری مواد غذایی در فریررکیسه 

 
 
 
 

                   

 م(چهار )قسمت
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 نشست مشرتک اجنمن ختصیص 
 رشکت ساپکوو  بندی ایرانبستهعلوم و فناوری 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسته فنّاوری  و  رلوم  انجمن  مدیره  نشست مشترک هیئت  ساپکو  دومین  نمایندگان شرکت  و  ایران  بندی 

 برگرار شد. 

ارضای انجمن رلوم و فنّاوری  و    های همکاری دو جانبه ساپکومشیدر این نشست که با هدف تبیین خط 

های  داختند و مقرّر شد تدوین استانداردهای ورقپر همکاری هایمشیخط  و  راهکارها بررسی به ایران بندیبسته

سازه از  استفاده  تخصصی  آموزش  و  گالیا  استانداردی  مناب   از  استفاده  در  اشتراک  در  فویدی   چوبی  های 

کارگیری  به   ین بررسی ن وه تبادل مقایت تخصصی بین انجمن و ساپکو چنمه  .در یگبندی  نقشه راه قراربسته

نامه ت صیالت تکمیلی و راهکارهای  های کارآموزی یا پایانبا رنوان دوره اپکوس  در مرتبط  هایرشته دانشجویان

  طرفین در دستور کار قرار گرفت و    1401بندی قطعات خودرو در تابستان  حمایت ساپکو از کنفرانس بسته

ده از سوی انجمن   س از ارائه پروپوزال در خصوص م ورهای تعیین ش پبا رویکرد مسثله م ور  که کردند  توافق

 مقدمات همکاری در ساپکو فراهم شود. 
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 دنیا بندیبسته ها و مراکز تحقیقاتیمعرفی دانشگاه

  
 

 

 

 

 
 

 

  کای نقش   بندی به رنوان پوششنیست  بسته  دهپوشی  ی در جهان امروز بر کسی  بند نقش و اهمیت بسته

تبلیغی    –دارد که رالوه بر جنبه نگهداری کای  با ویژگی ارتباطی  را  کننتده  و مصرففنّاوری  ای بین  واسطه

بسته هرینه  حاضر   حال  در  است.  تثییرگذار  بسیار  تولیدی  کایی  فروش  در  برای  خود  جهانی    1350بندی 

م صویت تن  بر    غذایی  میلیون  دیر    745بالغ  یک  که  است  داده  نشان  ت قیقات  و  است  دیر   میلیون 

درسرمایه بسته  گذاری  تا  هنعت  می  3بندی  را  سود  دلیل  دیر  رامل   همین  و  باشد  داشته  پی  در   تواند 

از  فاده  تها اس دولتهای  ها در این زمینه است و یکی از فعالیتگذاری دولتای برای حضور سرمایهکنندهقان 

به بررسی یکی از این    باشد. در اینجاها میمراکر دانشگاهی برای ترویج این هنعت و آموزش آن در دانشگاه

  شود.ها پرداخته میدانشگاه

 

 راتگرز  دانشگاه

ها در  قرن برتری یکی از معتبرترین دانشگاه  2دانشگاه راتگرز با بیش از  

های آمریکا و در حقیقت  اهانشگ د ترینیکی از قدیمی ت صیالت رالیه است.

و یکی از   باشد میهای اهلی و نادر آن قبل از انقالب آمریکا یکی از دانشگاه

ها در تاریخ آمریکا که هیچ وقت آرام نبوده است. راتگرز   ترین دانشگاهخلّاق

برنامه در  شده  شناخته  نام  از  بهترین  و  است  کشاورزی  و  مهندسی  های 

بدانشگاه مؤیر  در  هنعت   اهای  مهندسی  خوب  دولتی  ارتباطات  و  قوی  ی 

نشانه از  راتگرز  یکی  دانشگاه  تعدادی متخص   شمال شرق است.  و  ت قیقاتی اختصاهی  با مرکر  های ملّی 

ای  های میان رشتهراتگرز با تمرکر روی مهارت بندی(.)به رنوان مثال  برنامه مهندسی استثنایی بسته  است

دهد. برای کارهای  های مختل  مدرک لیسانس و فوق لیسانس میزمینهش در  و یزم روی طراحی و ب ث فر 

های مرتبط مدرک لیسانس و فوق لیسانس با کمترین هرینه برای ارتقاء و پیشرفت ارائه  المللی در زمینهبین

از پیشگامان برنامهمی راتگرز  با تخص دهد.  اولین آموزشگاه مهندسی  و  نیر    و بندی  های بستههای متفاوت 

 باشد.   یک نام شناخته شده در بازار می
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 ( Ampul) آمپول

ای که  ظروف کوچک ساخته شده از لوله شیشه

)با    اند در انتها کشیده و بعد از پر کردن بسته شده

م  آمپول  ته  فوزیون(.  کشیده  توانیروش  هاف   د 

شده یا م دب کشیده شده یا م دب باشد. خروج  

 شود. میسّر می شیشه ساقه شکستن با آمپول م توی

   

 (Aerosol) آیروسل

  -2مقاومت به نفوذ گاز دارند   -1هایی که:  بسته

دارند  شیر  ردد  آن  -3یک  درون  م بوس  کای  ها 

یک م رک که کای را از درون بسته خارج    -4است

در  نکمی مید  باز  آن  شیر  که  در  زمانی   شود. 

شوند که  های آیروسل ذرّات با گاز مخلوط میبسته

شوند. جنس این  خروج گاز از بسته  پراکنده می  با

و  بسته می  فلر  شیشه  پالستیک  کامپوزیت  تواند 

 به هورت یک یا چند ییه باشد. 
  

 (Stretch) استرچ

لیت  ه قابک پیچی با فیلم های قابل انعطاف  لفاف

 کش آمدن دارند. 
  

 ( Box Pallet) باکس پالت

 د.هایی که دارای دیوارۀ جانبی باشنپالت
   

 ( Drum) بشکه

استوانه بستۀ  یک  کلی  طور  حملبه    نقلی وای 

پالستیک    فلر   جنس  از  هندوق(  و  جعبه  )بدون 

چوب  فیبر  تخته چندی و یا به هورت کامپوزیت  

ا پوشش  شده ی  که ممکن است آستر داشته  چاپ

انتهای بشکه می باشد.  با چسب  ل یم   شده  تواند 

بد  به  نگهدارنده  قاب  یا  سر  اتصال  شود.  متصل  نه 

انوا  درببشکه می توسط  از  تواند  استفاده  با  و  ها 

و   چسب  نوار  یا  تلسکوپی  پوشش  قفلی   باندهای 

های فیبری برای کایهای  میخ مسدود شود. بشکه

مایع نیمه  و  جامد  ساخا مای    میت  شوند.  ته 

بشکه این  تا    4/3ها  ظرفیت  گالن  چهارم    75سه 

آن قطر   و  بین  گالن  می  23  تا  8ها  باشد.  اینچ 

از   بشکه  می  42تا    3ارتفا   باشد. اینچ   تواند 

  12سر و ته مسطح بوده و از   دارای فلری هایبشکه

های پالستیکی و  گالن ظرفیت دارند. بشکه  110تا  

 نمایند. اری  کلی میاز تع کامپوزیت هم پیروی 
   

 (Bottle) بطری

میبسته  گردن  دارای  که  گردن  ای  قطر  باشد. 

آن کمتر بوده و فقط دارای یک دهانه   بدنۀ از یبطر

تواند گرد   جهت خروج م توی است. مقط  آن می

اشکال   این  از  یا ترکیبی  و  بیضی  مرب   مستطیل  

پالستیک  و  شیشه  از  معمویً  بطری  جنس    باشد. 

 تواند باشد.های دیگر نیر می لی از جنساست و
  

 ( Envelope) پاکت

ف  انعطاف که  قابل  سطح    2قط دارای  یک بستۀ 

مسدود بوده و از یک طرف    بسته  طرف  سه  باشد.می

بسته  قرار گرفتن کای درون  )پر کردن(    به منظور 

https://www.gwp.co.uk/author/Jay-Daggar/
https://www.gwp.co.uk/guides/
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باشد پس از پر شدن  دهانۀ پاکت با استفاده  باز می

گیره   سیل   چسب   مسدود  روش   سایر  و از   ها 

 گردد. می
  

 ( Pallet) پالت

برای   که  پایین  ارتفا   با  حمل  قابل  سکو  یک 

استفاده    سازیذخیره  و  جاییجابه  نقل وحمل  تسهیل

شود. جنس پالت از چوب  فلر  پالستیک  فیبر  می

 باشد.ها میو یا ترکیبی از آن
  

 ( Plastic Tube) تیوب پالستیکی

)قابل چین خوردن(   شوجم   لقاب  هایتیوب  نظیر

 شوند. که توسط فرآیند اکستروژن ساخته می
   

 ( Collapsible Tube) تیوب جمع شو

استوانه بسته  فلر  یک  جنس  از  نازک  شکل  ای 

ها معمویً  نازک با یک گردن و دهانۀ مناسب. تیوب

می پر  ته  آناز  انتهای  و  شدن شوند  تا  از  پس    ها 

 د. وش )چین خوردن( پرس یا جوش می
  

 (Jar) جار

و   مسدود  و  هاف  انتهای  با  سخت  لولۀ  یک 

 ت.دهانۀ باز و گشاد)مثل شیشۀ مربا( اس 
 

 ( Box) جعبه

که سطوح   است  بستۀ سخت  یک  کلی  طور  به 

می دیواری  به هورت چهار  آن  باشد جعبه  جانبی 

فیبری Box Corrugated)   دارفلوت جعبه  و   )  

(Box Solid Fibreمی مقوا  جنس  از  ه  ک باشند  ( 

بستهدار رنوان  به  ولی  بوده  بُعد  سه  بندی  ای 

کارتن(.    )وجه تمایر با شوند نمی  استفاده  نقلیوحمل

های چوبی  تخته چند ییه  پالستیکی  فلری  جعبه

باشند که غالباً  سطح می  6یا    5و کامپوزیت دارای  

های کارتنی  شوند. بستهاستفاده می  نقلوحمل  برای

باشند  دار میای فلوتز مقو اشده  تهیه هایجعبه هم

 شوند. نقل استفاده میوکه به منظور حمل
  

 (Barrel) چلیک

ب استوانهیک  شکمستۀ  طول  ای  دارای  که  دار 

باشد. این بسته دارای دو انتها یا  بیشتر از ررض می

می برابر  قطر  با  فوید   سر   از  چلیک  باشد. جنس 

وزیت  پآلومینیوم  چوب  پالستیک و یا از مواد کام

بسته استوانهاست.  تخته  های  و  فیبر  جنس  از  ای 

ک اهطالح  )ی  شوند می  خوانده  چلیک  غلط   به  چندی 

 غلط(.
 

 ( Chub) روده 

انعطاف  بسته قابل  مواد  با  روده  شکل  به  بندی 

  ... و  آلومینیوم  فویل  فیلم پالستیکی  کاغذ   نظیر: 

که سر و ته آن مسدود  پیچیده و یا با سیم بسته  

 شود. می
   

 ( Sack) ساک

معمویً مترادف کیسه هستند ولی اغلب منظور  

 باشند.ای مینقل و با ظرفیت بوهای حمل کیسه
  

 ( Basket) سبد

الیاف رشته ها  یک بسته با ظرفیت متغیر که از 

هم   با  که  مواد  سایر  و  حصیر  باریک  هف ات  یا 

شده قط   بافته  متقاط   طور  به  را  همدیگر  یا  اند 

 شود. ه مییاند  تهکرده
  

 ( Pail) سطل

با سطح مقط  گرد که   به طور کلی یک ظرف 

استوانه  می به هورت  باشد. تواند  ناق   مخروط  و 

ها از جنس فوید  هف ات سیاه  فیبر  چوب   سطل

می تهیه   ... و  پالستیک  دارای  قل    و  شوند 

ها  باشند. ظرفیت سطلدستگیرۀ حمل یا آویره می

و    12 بوده  یا کمتر  فلن گالن  از  و   معمویً  آن  ری 
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ضخامت   با  فوید  یا    (gauge 28)  28هف ات 

تهیه می تر  دارای  نین میشود  همچسنگین  تواند 

سطل باشد.  دیگر  نو   از  یا  مت رک  های  درب 

باشند که با  چوبی یک آوند )استوانه( با سر باز می

می پوشش  دیگر  لوازم  یا  سطلتسمه  های  شوند. 

فیبری   نوارهای  از  به  میاخته  س فیبری  و  شوند 

بسته حملرنوان  از  وهای  متجاوز  اوزان    60نقلی 

از   نه بیشتر  و  دارند. در مورد  گ  5پوند  الن کاربرد 

پایینی همواره کمتر  سطل فیبری قطر سطح  های 

 )شکل مخروط ناق (.  باشد از قطر باییی می
  

 ( Tray) سینی

مقوای  حفره فیبر   از  شده  ساخته  ظروف  و  ها 

جنساخیر  و دار  فلوت و  پالستیک  که  اً  دیگر  های 

بسته کای برای  مصرف(    بندی  یکبار  )نظیر: ظروف 

از تماس کایها با یکدیگر و جلوگیری از    جلوگیری 

 روند. )نظیر: شانۀ تخم مرغ( به کار می ضربه
  

 ( Shrink) شرینک

فیلمبسته با  کای  قابل  بندی  پالستیکی  های 

دهد  ش می ا پوش رشو در ایر حرارت. فیلم کای جم 

و پس از ارمال حرارت  جم  شده و کای را م کم  

 گیرد. دربر می
   

 ( Crate) صندوق

یک بستۀ سخت با ساختار دارای چارچوب. این  

های دیگر به هم  اسکلت با میخ تسمه و سایر روش 

)اسکلت( ممکن است   هاچارچوب  است.  شده  متصل

 پوشش شده یا نشده باشند.
  

 (Carboy) قرابه

از    بطری  کی شده  ساخته  آن  مشابه  بستۀ  یا 

شیشه  سفال  پالستیک  فلر و ... است که ظرفیت  

بندی  رنوان بسته  باشد. بهگالن می  13تا  3ن آن بی

شده   وحمل تقطیر  م صویت  نوشیدنی   آب  نقلی 

دیگری   تکمیلی  ظرف  که  جایی  در   ... و  خورنده 

نمی استفاده  آن  خارجی  پوشش  کاربرد  برای  شود 

 د. ردا
  

 (Spool) قرقره 

و   انتها  یا قاب در هر  با یک گوشه  استوانه  یک 

رای پیچیدن مواد قابل  یک سوراخ م وری. قرقره ب 

 رود. انعطاف  سیم و ... به کار می 
  

 ( Can) قوطی

  10به طور کلی ظرفی است با ظرفیت کمتر از  

معرفی   فلری  قوطی  رنوان  به  وقتی  ولی   گالن  

سختیمی ظروف  منظور  ک   شود  از  است  معمویً  ه 

فلرات   سایر  یا  و  مس  آلومینیوم   فوید   هف ات 

و کمتر. معمویً    (gauge 27)  27باشد با ضخامت  

بسته آنبه  جانبی  دیوارۀ  که  تکّه  هایی  یک   ها 

شود. قوطی های مقوایی ظروف  باشد اطالق میمی

با   است  ممکن  که  فیبر  جنس  از  هستند  سختی 

ا و  آستر  پوشش   مختل   ش نمواد  با  دود  و  وند 

یا   مارپیچی  هورت  به  مقوا  و  کاغذ  از  استفاده 

مقط روش  گردند.  تولید  دیگر  قوطیهای  این  ها    

و اشکال مشابه   مستطیل  بیضی   مرب    گرد   تواند می

های فلری  های پالستیکی مشابه قوطیباشد. قوطی

قوطی و  دارای  بوده  است  ممکن  کامپوزیت  های 

 م و ... باشند.مینیوو سرو ته فلری  آستر فویل آل
  

 (Carton) کارتن

های فلوت دار تاشو که از مقوا یا پالستیک  جعبه

نقلی به  وهای حملشوند و به رنوان بستهه میتهی

 روند. کار می
  

 (Container) کانتینر

بسته یا  ظرف  هر  به  کلی  طور  در  به  که  ای 

حملبسته یا  میوبندی  استفاده  اطالق  نقل  شود  

بسته اغلب    گردد. می که  منظور  است  بررگی  های 
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و قطار    ادر پشت کفی تریلی درون کشتی  هواپیم

می استفادۀ  گقرار  قابل  بوده   درب  دارای  یرد  

شود.  ای دیگر پر میباشد و توسط بستهمجّدد می

نقلی نیر به  وهای حمللفظ کانتینر به رنوان بسته

 رود. کار می
  

 (Jug) کوزه 

م( گالن یا بیشتر  یک دو)  2/1بطری با ظرفیت  

شیشه    سفال   از  شده  ساخته  دستگیره   یک  با  و 

)معمویً  ... و  بستهپالستیک  برای  مواد    بندی 

استفاده    ... و  سولفوریک  اسید  نظیر:   شیمیایی 

 شود(. می
  

 (Bag) کیسه

قابل   مواد  از  گرفته  شکل  ابتدایی   بسته  یک 

د  نانعطاف  به هورت یک یا چند ییه و با یک یا چ

تولید میماد فلری   شود. کیسهه  فویل  کاغذ   از  ها 

ترک  یا  و  منسوج  پالستیکی   فیلم  از  سلولر    یبی 

 شوند. ها تولید میآن
  

 لفاف 

انعطاف برای پیچیدن کای و پوشش    مواد قابل 

 باشد. بدون شکل هندسی خاص می
  

 ( Vial) ویال

ای کوچک از جنس شیشه  دارای  ظروف استوانه

شان و  ده  هگردن  میو  که  انوا  چوب  انه  با  توانند 

شوند.   بسته   ... و  یستیکی  فلری   درپوش  پنبه  

و بستهظرفیت  برای  معمویً  و  است  کم  بندی  یال 

 شود. دارو استفاده می
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 گروه فرهنیگ و تویلدی یلموبگ
Limoobag 

 
  1398از سال    یموبگلگروه فرهنگی و تولیدی  

اقدام به تولید و فروش م صویت پایدار جایگرین 

 است.  های پالستیکی کردهکیسه

و   کی   بیشتر  م صویت  این  حاضر  حال  در 

ها  ابعاد و کاربردهای  ای با جنس های پارچهکیسه

آینده در  امیدواریم  متنو  است.  نه چندان دور  ای 

ست  به زی  که این مجموره با گسترش تفکّر اهمیت

دغدغه کند.  پیدا  توسعه  از  بوممان  فراتر  ما  های 

گی در  حفظ م یط زیست و بهتر شدن سبک زند 

پایدار  م صویت  از  استفاده  و  زباله  کاهش  جهت 

شمار  است. ما امیدواریم همه مردم جهان  فواید بی

و   خانواده  خود   سالمتی  برای  زباله  بدون  زندگی 

و آن را در  کنند    همه دنیا را به معنای واقعی درک 

 همه ابعاد زندگی خود پیاده سازند. 

تا این فرهنگ را   اشاره  لیموبگ در تالش است 

 دهد و م صواتی بومی و جذّاب تولید کند.  

ها به اطراف خود  در دنیای پر از زباله که انسان

کنند به سررت  اند و تنها تالش میاهمیت شدهبی

ما  لیموبگ  همراهان  شما  برسند   در   زندگی    را 

 کنید.  ادامه این مسیر امیدوارتر و کوشاتر می 
 

 اهداف لیموبگ: 

م ص1 تولید  و  طراحی  پارچه.  و  پایدار  ای  ویت 

 جایگرین پالستیک

دغدغه  دوستداران  هفر  برای  پسماند  زندگی  مند 

ترین آسیب را به طبیعت  که در مسیر تولید نیر کم

 برساند. 

طراحی    - باز  با  سال   سه  این  و   ن  17در 

زیادی خألهای  م  تا حدود  توانستیم  صول 

پارچه م صویت  تنو   در  پایدار  موجود  ای 

 دهیم.  را پوشش 

لیموبگ    - توسط  شده  تولید  م صویت 

 شامل:

کیسه خرید برر  ضدآب  کیسه خرید نان  کیسه  

دار  کیسه توری بندی  ست تنقّالت در  توری دسته

جاقااندازه لقمه   جا  جابطری   مختل    قی   ش های 

و  ز منرل  پد  کی   جادویی   پاکت  بچّه   یرانداز 

 باشد.همراه و ... می

ای و جذّاب برای  ایدار  پارچه. تولید م صویت پ2

ررضه تولید  و  م صویت  کنندهکننندگان  های 

 های پالستیکی بندیمختل  با هدف کاهش بسته

حاضر    - حال  پارچه  4در  توری  کیسه  ای  مدل 

نظر   در  با  میوه  و سالیق  رفتن  گمخصوص  کاربرد 

 مشتریان مختل  تولید شده است.
 

 

  
 

https://www.limoobag.ir/
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 کیسه توری خرید مدل چکاوک 

 استر نخ پلی جنس پارچه:

 : خصوصیات

 بینی شده: دو سال حداقل رمر پیش/   دارای کفی گرد برای افرایش حجم

 ها دوخت دوبل و م کم اتصال دسته/  م  شوندهبند ج دارای دسته مقاوم و

 یت کیسه ترین مدل از جهت راحتی  سبکی و ظرف کامل

 دورتادور کیسه نوار دوزی شده از جنس برزنت متراکم 

 نواردوزی درزهای ک  برای است کام بیشتر دوخت داخلی 

 های بازاری  مقاومت و انعطاف بیشتر پارچه و مدل نسبت به نمونه

 25×25 :ابعاد

 

 
 

 محصوالت سفارشی 

 مجموعه جعبک  .1

 سباب بازی از جنس متقال بندی اطراحی و تولید بسته

 ای تولید کیسه اسباب بازی همراه به شکل کوله پارچه
@jaback.ir  

 

 

 خوراشاد  . مجموعه2

 طراحی و تولید کیسه مخصوص پدهای پایدار پارچه  

 مقاوم در برابر شستشوهای مکرّر  اب و دض

 ها  با قابلیت تفکیک برای شستشوی هر کدام از کیسه

 طراحی و تولید کی  دستمال همراه /  ه هورت مجرا ب
@khorashad.toobaf 
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 بندی بسته عنوان: کتاب طراحی 
  Pentawards, Julius Wiedemann مؤلفان: -

 TASCHEN; Multilingual ناشر:   -

 2017سال انتشار:   -

 672  : تعداد صفحه -

 انگلیسیزبان:   -

  9783836555524شابک:   -

 دیر 99/16:  قیمت -

مجموره  با  کتاب  سال  این  از  را  پنتاوارد  جایره  برندگان  ایر   هدها  از  ای 

می  2016تا    2008 هم  از گرد  واض ی  نمایش  و  بسته خالقی  آورد  نو   هر  در  می ت  ارائه  را  دهد. بندی 

تصاویر  و  م صول  توضی ات  طریق  از  و    خوانندگان   مدیران  چیری  چه  که  شد  خواهند  متوجّه   فراوان  

ها های زندگی روزمره انسانها  که در تمام جنبه بندی را پشت این خالقیتهای هنعت طراحی بستهشرکت

 .نمایدکند  هدایت می نفوذ می 
 

 بندی صنعتی و تجاری اصول بسته ن:عنوا
 ندا ترابخانی  :مؤلف -

 ن سسه فرهنگی هنری دیباگران تهراؤم :ناشر -

 فارسی :  زبان -

 15/10/1397 :چاپ  سال -

  چاپ اول:  چاپ  نوبت -

 هف ه  170 :صفحات  تعداد -

 وزیری:  و نوع جلد  قطع -

  9786001249280  :شابک -

  تومان 000/24 :قیمت -

  بندی  آشنایی با اهول بسته  بندی ه  بستشناخت مفاهیم و کلیات انوا :آنچه در این کتاب خواهید آموخت

پایداربسته تجارت   بندی  بازار  اهول    و  در  از  رقابتییکی  مریت  بسته    کسب  برای داشتن  مناسب    بندی 

تولیدی هر شرکت می نظر گرفتنبسته   باشد.م صویت  بر در  باید رالوه  ایجاد   بندی  سالیق مشتری جهت 

یید قرار گیرد. از این  ثنقل نیر بررسی و مورد توحمل طورن و همینفروشاها از نظر خرده تمایل به خرید در آن

در این   گامی سودمند    بندیهایی در جهت بهبود مقوله بسته دارد تا با ارایه راهنمایی کتاب حاضر سعی   رو

 .هنعت بردارد

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Pentawards&text=Pentawards&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Julius-Wiedemann/e/B001JOQ54G/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.gisoom.com/search/book/author-447289/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C/
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