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فصل 3

استاندارد، فرمول و روابط
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طور  به  ولی  می رسد،  سال  به 100  كشور  در  استاندارد سازی  زمینه  در  فعالیت  سابقه  آنكه  با 
رسمی مؤسسه استاندارد كشور در سال 1339 )1960 میالدی( تأسیس شد و در همان سال نیز 
به عضویت سازمان جهانی استاندارد درآمده است. سابقه تهیه و ایجاد استاندارد در زمینه ابعاد 
كاغذ در این سازمان، نیز به تاریخ هفدهم خرداد همین سال باز می گردد. اسناد مصوب شده این 

سازمان كه مربوط به ابعاد و اندازه كاغذ می شود عبارت اند از:
��استاندارد شماره 1345-135: با عنوان »  روش بیان ابعاد جهت ساخت كاغذ های تحریر و چاپ 
كار نشده«، در این سند ضمن اعالم »واحد اندازه گیری سیستم متریک« از سوی این سازمان 
به عنوان واحد رسمی اندازه گیری اندازه كاغذ، طبق قانون مصوب دی ماه 1311، با استفاده از 
استاندارد ISO217  سازمان جهانی استاندارد روش بیان ابعاد كاغذ های تحریر تعریف می گردد.

��استاندارد شماره 136: با عنوان »قطع كارت پستال های مصور )كارت های نامه نگاری(« طبق 
و خطای  اعالم   )A6( از طریق پست، 148×105  ارسال  برای  پستال  كارت  اندازه  این سند 
5،1    میلی متر از باال و پایین كارت مجاز شمرده شده است. در خصوص طرح و نوع كارت نیز 
مطابق استاندارد ISO328 كارت از كاغذ ضخیم می باشد، و یک طرف آن مصور است و طرف 
دیگر به دو قسمت تقسیم می شود كه قسمت اول برای مكاتبات و قسمت دیگر برای نوشتن 
نشانی در نظر گرفته می شود. در این سند عبارت »كارت نامه نگاری« به جای سر برگ نامه بكار 
گرفته شده و بدون مشخص كردن اندازه آن فقط نحوه »تا زدن« و استفاده از یک طرف آن 

برای مكاتبات قید شده است.
��استاندارد شماره 157: با عنوان »ابعاد كاغذ های تحریر و انواعی از مطبوعات«، اگرچه هدف این 
استاندارد تعیین ابعاد كاغذ های تحریر و انواعی از كاغذ مورد مصرف در مطبوعات است، ولی 
اندازه روزنامه، كتب، پوستر و یا اقالم خاص چاپی دیگر را دربر نمی گیرد. این استاندارد گروه 
A و B استاندارد بین المللی اندازه كاغذ ISO216 را به عنوان استاندارد ابعاد كاغذ های تحریر 

و انواعی از مطبوعات معرفی می كند. 
��استاندارد شماره 158: با عنوان »روش بیان ابعادی كه در كاغذ تحریر و سایر كاغذ های مورد 
استفاده در چاپ به كار می رود«، این استاندارد مطابق با استاندارد بین المللی ISO353 است و 
نحوه تغییرات در اندازه كاغذ ها و روش بیان آن اندازه را مشخص می كند، مطابق این استاندارد 
در معرفی ابعاد كاغذ ها باید ابتدا عرض كاغذ نوشته شود سپس طول و بین آنها نیز عالمت »×« 
آورده شود، واحد اندازه نیز میلی متر باید باشد، همچنین نوشتن حرف »L« برای حالت افقی 
قرار گرفتن كاغذ برای خواندن و یا نوشتن، و حرف »T« برای حالتی كه دوخت، چسب و یا 
منگنه از قسمت باالی كاغذ انجام می شود قرار داده شده است. این استاندارد روش های متداول 

تا خوردگی كاغذ های استاندارد را نیز مشخص نموده است.
��استاندارد شماره 2215: با عنوان »  اندازه ورق های مورد مصرف در دستگاه های چاپ افست 
ورقی« این استاندارد با استفاده از استاندارد ISO3872 تهیه و با امكانات صنعت چاپ در كشور 
تطبیق داده شده است، و هدف آن مشخص كردن حداكثر اندازه كاغذی است كه دستگاه چاپ 

می تواند به كار بگیرد.
ابعاد  تعیین  استاندارد  این  ابعاد هدف  مقوایی«  عنوان » جعبه های  با  ��استاندارد شماره 2245: 
جعبه های مقوایی است به نحوی كه در ارتباط با پالت های حمل و انبارداری هماهنگی الزم را 

داشته باشند.

استاندارد اندازه کاغذ و برخی از محصوالت 
چاپی در ایران
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��استاندارد شماره 361: با عنوان»استاندارد برگه شناسایی«، هدف این استاندارد تعیین اندازه 
  74×105L و جنس »كارت شناسایی« است، در این استاندارد ابعاد كارت یا برگه شناسایی

میلی متر، از جنس مقوایی با گرماژ 205 تعیین گردیده است.
��استاندارد شماره 1346-398: با عنوان »كارت تبریک« هدف این استاندارد تعیین اندازه كارت              
تبریک با در نظرگیری مقررات و امكانات پستی است. بنابراین استاندارد كارت های تبریک در 
سه اندازه كوچک )120×80 میلی متر( متوسط )160×120 میلی متر( و بزرگ )240×160 
میلی متر( طبقه بندی می شوند كه با در نظر گرفتن و انطباق با استاندارد بین المللی اندازه كاغذ 
در سری B انتخاب شده است به این صورت مقدار ضایعات كاغذ به حداقل ممكن رسیده است.

��استاندارد شماره 488: با عنوان »  كارت درخواست عضویت و كارت عضویت كتابخانه« هدف 
این استاندارد تعیین اندازه، جنس و حتی حاشیه های كارت عضویت و تقاضای كتابخانه است، 
طبق این استاندارد اندازه كارت كتابخانه 125L×75 میلی متر و از جنس مقوای سفید با گرماژ 
اندازه  و حدود  كارت  در  مندرج  مطالب  استاندارد  این  همچنین  است.  گردیده  تعیین   280

حاشیه ها را نیز تعریف نموده است.

شاخص  ها و تعاریف » استاندارد بین المللی 
اندازه کاغذ «

نهایت  در  كه  ریاضی  محاسبات  از  برای جلوگیری  كاغذ  بین المللی    اندازه  استاندارد  در سیستم 
منجر به محاسبه دشوار اعداد ناصحیح می شود از یک روش هندسی برای تقسیم بندی كاغذ ها 
استفاده شده است. به این صورت كه در تمامی اندازه های ایجاد شده، نسبت طول به عرض، عدد 
این  كاغذ،  در  ایجاد شده  نسبت  زیبا شناسی  مسائل  از  بود. صرف نظر  خواهد   /=2 1 4142

نسبت در تولید تجهیزات مرتبط با كاغذ و انتشارات بسیار مؤثر و كاربردی است.
واحد اندازه گیری برای »  استاندارد بین المللی اندازه كاغذ « میلی متر قرار داده شده است و مساحت 
هیچ یک از قطع كاغذ های استاندارد شده یک عدد صحیح نیست. مصوبه قراردادی ISO216 سازمان 
استاندارد بین المللی )ایزو( به طور خاص شاخص های استاندارد بین المللی اندازه كاغذ را تعریف 
 C و�B�،A می كند، این قرارداد ضمن اعالم اندازه كاغذ ها و گروه بندی آنها در سری های مختلف

تعاریف زیر را به عنوان مبنای روش اندازه گیری ISO ارائه نموده است.
 /=2 1 4142 A به طور مطلق عدد  ��نسبت طول بر عرض در تمام قطع كاغذ های سری 

خواهد بود و در سری B و C نیز تقریباًَ همین عدد است.
��قطع كاغذ A0 دارای مساحتی به اندازه یک متر مربع و استاندارد مبنا برای تعیین گرماژ كاغذ 

خواهد بود.
��قطع كاغذ A1، از تقسیم طول قطع كاغذ A0 به دو قسمت مساوی به دست می آید به طوری كه 

طول A1 برابر عرض A0 است تمام  كاغذ های كوچک تر نیز به همین روش به دست می آید.
��در روش تقسیم های هندسی كه برای به دست آوردن قطع  كاغذ های كوچک تر به كار گرفته شد 
اندازه طول و عرض كاغذ ها اعداد صحیح نخواهد بود. لذا بهتر است این اعداد با در نظرگیری 

واحد میلی متر به اعداد صحیح گرد شوند.
��به دلیل مصارف غیر قابل پیش بینی و نیاز های گوناگون غیر متعارف كاغذ در دنیا كه كاغذ های 
سری A نمی توانند قالب مناسبی باشند كاغذ های سری B معرفی شده است. همچنین كاغذ های 

سری C به همین منظور و برای به دست آوردن قطع كاغذ های سری A تعریف شده است.
��طول و عرض قطع كاغذ های سری B و  C نیز به همان روش هندسی كه سری A ایجاد شده 

است به دست می آید.
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 در میان تمام ویژگی های موجود در كاغذ ها دو ویژگی وزن و اندازه بیشترین اهمیت را دارد ، از 
آنجا كه وزن كاغذ در مقدار كم نتیجه چندان درستی را به دست نمی دهد و كار نسبتاً مشكلی 
نیز خواهد بود، تولید كنندگان كاغذ در سراسر دنیا مقدار كاغذ را بر اساس واحد های وزنی كالن 
)تن، كیلوگرم و پوند( محاسبه می كنند و برای سهولت محاسبات وزنی، تعداد معینی از كاغذ ها 
را كه به طور یكسان تولید شده در یک بسته قرار می دهند و این بسته است كه »واحد وزن پایه 
كاغذ« می شود و در اصطالح بند )Ream(  می گویند. به استثنای كشور آمریكا به طور متعارف 
در تمام كشور ها، یک بند كاغذ شامل 500 ورق و یک بند كاغذ ضخیم )مقوا( شامل 100 ورق 
می باشد. از آنجا كه تعیین ضخامت كاغذ نیز كار دشوار و متكی بر اندازه گیری متغیر های زیادی 
آزمایشگاهی میسر است، ضخامت كاغذ ها  ابزار های دقیق بعضاً  با به كارگیری  است، كه بیشتر 
را نیز بر اساس نسبت وزن گرمی كاغذ به یک متر مربع )g/m^2( بیان می كنند. به این صورت 
وزن كمتر مساوی است كه با كاغذ های نازك تر، استاندارد بین المللی شاخص وزن یک برگ كاغذ 
را بر اساس مساحت تقریبی قطع كاغذ A0 كه یک مترمربع است قرارداد كرده است. بنابراین 
یک برگ كاغذ  A4 كه مساحت آن 1/16 كاغذ A0 است با گرماژ 80 وزنی معادل 1/16 از 80 
گرم یعنی 5 گرم دارد. به عبارت ساده تر وزن به دست آمده از یک متر مربع كاغذ برابر با گرماژ 
آن كاغذ است كه به طور غیر مستقیم حدود ضخامت كاغذ را نیز مشخص می كند. نكته مهم 
این است كه در محاسبه كاغذ مورد نیاز برای انتشار یک كتاب و یا یک نشریه نباید قطع كتاب 
و چگونگی چیدمان صفحات كتاب )Imposition( نادیده گرفته شود، به طور مسلم استفاده از 
اندازه های استاندارد در كتاب ها و نشریات باعث صرفه جویی در هزینه است و در بسیاری از وجوه 
كارها را آسان تر می كند، در كشور ما از گذشته اندازه هایی رایج بوده و اكنون نیز مورد استفاده 
اكثر ناشرین است اما اینكه آیا این اندازه ها چقدر مطابق با استاندارد های جهانی كاغذ است جای 

مطالعه و تجدید نظر است.  

ضخامت و چگالی کاغذ

) _______)mm( طول
1000

( ) ________)mm( عرض
1000

وزن یک بند كاغذ - )تعداد ورق های یک بند( )گرماژ( )
مثال 1:

C1)648×917mm( وزن یک بند كاغذ 150 گرمی در قطع

��اندازه یک كاغذ از سری B تقریباً میانگین هندسی اندازه كاغذ بزرگ تر و كاغذ كوچک تر هم 
نامش در سری A هست، برای مثال قطع كاغذ B1 اندازه ای بین اندازه A1 و A0 دارد، به این 

معنا كه هر مقداری كه A1 را به B1 تبدیل كند می تواند B1 را به A0 تبدیل كند.
 C4 دارند با همان شماره برای مثال، كاغذ B و A اندازه ای بین سری C قطع كاغذ های سری��
اندازه ای كوچک تر از B4 و بزرگ تر از A4 دارد، به این صورت یک كاغذ با اندازه A 4 به خوبی 

با یک پاكت C4 تطبیق دارد و یک كاغذ C4 به خوبی با پاكت B4 مطابقت دارد.

mm mm) () () . gr.() ( . gr.−648 917 150 5 500 44714 754
1000 1000
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گرماژ و ضخامت كاغذ ها

Grammage(g/m^2) Thickness (Millimeter) Caliper (inches)

60/2 0/081 0/0032

67/72 0/092 0/0036

75/2 0/097 0/0038

90/3 0/12 0/0048

105/35 0/147 0/0058

109/11 0/0152 0/0060

116/63 0/155 0/0061

131/68 0/157 0/0062

135/45 0/173 0/0068

146/73 0/183 0/0072

150/5 0/185 0/0073

161/78 0/188 0/0074

165/55 0/193 0/0076

176/83 0/198 0/0078

199/41 0/216 0/0085

203/17 0/229 0/009

218/22 0/234 0/0092

244/56 0/241 0/0095

252/08 0/25 0/010

270/9 0/289 0/011

285/95 0/33 0/013

308/52 0/356 0/014

312 0/38 0/015

385/06 0/445 0/0175



52

كیلوگرمِگَرماژ (گرم)سایزبند (تعداد ورق)جنسنوع

1007024/5 در 50070تحریركاغذ

907018/9 در 50060تحریركاغذ

1008028 در 50070تحریركاغذ

908021/6 در 50060تحریركاغذ

10010017/5 در 25070تحریركاغذ

ISO 216 سری كاغذهای استاندارد بین المللی كاغذ مطابق مصوبه 
(Milimeter)

A Series Formats B Series Formats C Series Formats

4A0 1682×2378 4B 2000×2828 - -

2A0 1189×1682 2B 1414×2000 - -

A0 841×1189 B0 1000×1414 C0 917×1297

A1 594×841 B1 707×1000 C1 648×917

A2 420×594 B2 500×707 C2 458×648

A3 297×420 B3 353×500 C3 324×458

A4 210×297 B4 250×353 C4 229×324

A5 148×210 B5 176×250 C5 162×229

A6 105×148 B6 125×176 C6 114×162

A7 74×105 B7 88×125 C7 81×114

A8 52×74 B8 62×88 C8 57×81

A9 37×52 B9 44×62 C9 40×57

A10 26×37 B10 31×44 C10 28×40
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مشخصات و موارد مصرفانواع مقوا

در چاپ های با كیفیت باال جلد كتاب، بروشور، كاتالوگ، مجله، كارت ویزیت، پوستر و...گالسه مات و براق

بازیافتی، جعبه كفش، دستمال كاغذی، شیرینی، كبریت، خمیردندان، انواع بسته بندی در صنایع و...پشت طوسی

پایه تقویم رومیزی، جلدسازی )جلد سخت( و... مواد غذایی خاص، محصوالت آرایشی ـ بهداشتی و داروییایندر بورد

پوشه، جداسازی در داخل زونكن و...مقوای كارتی

در رنگ ها و بافت های متنوع جعبه، كارت دعوت، پوستر و...مقوای فانتزی

نام و انواع موارد مصرف مقوا در صنعت چاپ

كیلوگرمِگَرماژ (گرم)سایزبند (تعداد ورق)جنسنوع

9010013/5 × 25060تحریركاغذ

10011019/25 × 25070تحریركاغذ

7012021 × 250100تحریركاغذ

9012016/2 × 25060تحریركاغذ

1008014 × 25070گالسهكاغذ

908010/8 × 25060گالسهكاغذ

709015/75 × 250100گالسهكاغذ

7010017/5 × 250100گالسهكاغذ

9010013/5 × 25060گالسهكاغذ

7013523/625 × 250100گالسهكاغذ

18/225 90135 × 25060گالسهكاغذ

7015026/25 × 250100گالسهكاغذ

9015020/25 × 25060گالسهكاغذ
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كیلوگرمِگَرماژ (گرم)سایزبند (تعداد ورق)جنسنوع

7017014/875 × 125100گالسهمقوا

9017011/475 × 12560گالسهمقوا

7020017/5 × 125100گالسهمقوا

9020013/5 × 12560گالسهمقوا

7025017/5 × 100100گالسهمقوا

9025013/5 × 10060گالسهمقوا

7030021 × 100100گالسهمقوا

9030016/2 × 10060گالسهمقوا

7020014 × 100100گالسه پشت طوسیمقوا

9020010/8 × 10060گالسه پشت طوسیمقوا

7023016/1 × 100100گالسه پشت طوسیمقوا

9023012/42 × 10060گالسه پشت طوسیمقوا

7025017/5 × 100100گالسه پشت طوسیمقوا

9025013/5 × 10060گالسه پشت طوسیمقوا

7028019/6 × 100100گالسه پشت طوسیمقوا

9028015/12 × 10060گالسه پشت طوسیمقوا

7030021 × 100100گالسه پشت طوسیمقوا

9030016/2 × 10060گالسه پشت طوسیمقوا

7040028 × 100100گالسه پشت طوسیمقوا

9040021/6 × 10060گالسه پشت طوسیمقوا

تعدادی از پر مصرف ترین انواع کاغذ و مقواها از لحاظ 
جنس، تعداد ورق در بند، سایز، گرماژ و وزن در یک بند
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ابعاد مصطلح و رایج كاغذ چاپ در بازار ایران بر حسب سانتی متر

C1 = 65 × 90B1 = 100 × 70

C2 = 45 × 60C2 = 50 × 70

A0 = 120 × 80C3 = 30 × 40

كیلوگرمِگَرماژ (گرم)سایزبند (تعداد ورق)جنسنوع

7016028 × 250100تحریر ـ كارتیمقوا

9016021/6 × 25060تحریر ـ كارتیمقوا

7018031/5 × 250100تحریر ـ كارتیمقوا

9018024/3 × 25060تحریر ـ كارتیمقوا

7020017/5 × 125100تحریر ـ كارتیمقوا

9020013/5 × 12560تحریر ـ كارتیمقوا

7023016/1 × 100100تحریر ـ كارتیمقوا

9023012/42 × 10060تحریر ـ كارتیمقوا

7024016/8 × 100100تحریر ـ كارتیمقوا

9024012/96 × 10060تحریر ـ كارتیمقوا

7030021 × 100100تحریر ـ كارتیمقوا

9030016/2 × 10060تحریر ـ كارتیمقوا

ابعاد مصطلح و رایج کاغذ چاپ در بازار ایران 
بر حسب سانتی متر
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نام انواع وموارد مصرف کاغذ در صنعت چاپ

مشخصات و موارد مصرفانواع كاغذ

تقویم و سررسید، اوراق اداری، مجله، كتاب، دفتر و...تحریر

گالسه
چاپ های با كیفیت باال از قبیل جلد مجله و كاتالوگ، بروشور، تراكت، پوسترهای تبلیغاتی، پیک ها، كتاب های 

نفیس و...

بسیار مستحكم در مصرف پاكت و ساك های تبلیغاتی، پاكت های سیمان، گچ و پتروشیمی و...كرافت

ارزان قیمت، فاكتورسازی و نسخه دوم قبوض بانكی، روزنامه و...روزنامه

جهت مصارف شیرینی پزی و شكالت سازی و مواد غذایی دیگر كه چربی را به خود جذب می كند.مومی

كاغذ پشت 
چسب دار

برای ساخت برچسب )لیبل( در صنعت بسته بندی و... 

تیشو
كاغذي جیبي، دستمال  آشپزخانه، دستمال  توالت، حوله هاي  كاغذ  بهداشتی  و  آرایشی  و  پزشكی  در مصرف 

كاغذي صورت، دستمال سفره، حوله هاي دستي و دستمال خشک كن در این گروه طبقه بندي مي شوند.

مصارف گوناگون اوراق اداری، حسابداری و...كاغذهای الوان

كاغذ تحریر، پوستر، ساك های دستی، كاغذ دیواری،  لیبل، جلد كتاب و دفتر و ...كاغذ سنگ

كاغذ پالستیک
خودرو،  راهنمای  كتابچه های  لیبل،  فولدر،  پاكت،  انواع  خرید،  ساك  پوستر،  بروشور،  ویزیت،  كارت  كاتالوگ، 

فرهنگ ها و دائره المعارف ها، كاور كتاب ها، برچسب

¨
جدول اندازه های رایج كاغذ در ایران

اندازهورقاندازهورقاندازهورق

120 × 80شش  ورقی90 × 60سه  ورقی35 × 25نیم ورقی

140 × 100شش ونیم  ورقی90 × 72چهار ورقی50 × 35یک  ورقی

70 × 50دو ورقی100 × 70چهارونیم  ورقی60 × 45یک ونیم  ورقی
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1ـ Metallic متالیک
متالیک دو نوع می باشد ساده و وی سی نوع ساده آن در تمام دستگاه قابل نصب می باشد ولی نوع 

وی سی آن تنها در دستگاه هایی که سیم لیزر دارد قابل نصب است.
برای کارهای  متالیک گران ترین نوع کاغذ می باشد چون تراکم نقره در آن زیاد است و عموماً 
صنعنی؛ منظر؛ پرتره هایی که توسط عکاسان حرفه ای عکسبرداری می شود مورد استفاده می باشد.  

نوع VC آن دو بعدی می سازد و ماندگاری آن طوالنی است.

2ـ Silk سیلک 
سیلک یا ابریشمی نوعی دیگر از کاغذهای عکاسی می باشد. این کاغذ نسبت به نوع قبلی تراکم 
لمس  با دست  که  دارد  درشت  بافت  آن  ظاهری  دارد شکل  عالی  کنتراست  ولی  دارد  کمتری 
می شود و عموماً آتلیه های خوب از این نوع کاغذ استفاده بیشتری می کنند  که در چاپ برگه های 

ژورنال بسیار زیبا خواهد بود.

3ـ Laster الستر
یا مخملی از نوع سه می باشد که به علت کم بودن تراکم نقره، جزئیات را خوب نمایش نمی دهد 
عموماً مصرف زیادی در ایران دارد در واقع این کاغذ برای عکس های کم کیفیت ساخته شده است.

4ـ Glossy گلوسی یا براق
یکی از پرکاربرد ترین کاغذهایی است که در چاپ عکس های پرسنلی، پاسپورتی، برگه های ژورنال 
عروس مورد استفاده قرار می گیرد. برای اینکه به یاد بیاورید کدام است، از گذشته تا حال عکس هایی 
که در آلبوم می بینید و دارای سطحی براق هستند به گلوسی یا براق معروف می باشند. این کاغذ 
ندارد، پس  بازار خوانایی داشته و مشکلی  اغلب پرینترهای جوهرافشان موجود در  با  برای چاپ 

می توانید استفاده نمایید.
جدول اندازه های استاندارد کاغذ

50  ×  6040  ×  6030  ×  6030  ×  4020  ×  3020  ×  2516  ×  2113  ×  1810  ×  159  ×  12

70  ×  10060  ×  9050  ×  70

جدول انتخاب قدرت تفکیک )رزولوشن( برای چاپ

dpi 300 تا 254چاپ روی کاغذ عکاسی

dpi 300 تا 150چاپ با پرینتر رومیزی

dpi 100 تا 80چاپ با پالتر

dpi 50 تا 25چاپ با پالتر در ابعاد چند متری

انواع کاغذهای چاپ عکس و قطع های استاندارد آن
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تعدادی ازشرکت های تولید کننده کاغذهای 
چاپ و تحریر

Coin 3 ...............................................................................................................................................سه سكه
Sinar Royal ................................................................................................................................................قو
Moorim .................................................................................................................................................موریم
Artone ...................................................................................................................................................شینهو
Crown ..........................................................................................................................................تحریركرون
Infinity -App ......................................................................................................................................تحریر

كاغذ و مقوای گالسه به دو صورت مات و براق:
 Honsol ................................................................................................................................................. هانسل
Moorim .................................................................................................................................................موریم
Artone ...................................................................................................................................................شینهو
New crown ....................................................................................................................................نیو كرون
Nevia .......................................................................................................................................................... نویا

كاغذ و مقوای پشت طوسی و سفید:
 Honsol ................................................................................................................................................. هانسل
Shinpoong ............................................................................................................................................ اژدها
Seha .........................................................................................................................................................ببری
White horse ..........................................................................................................................................اسبی

پاندا
بنفش

كاغذ صنعتی كرافت:
Lee And Man ................................................................................................................كرافت  لی اندمن

 Daehan .................................................................................................................................................دایهان
Asia Paper .....................................................................................................................................................
Infinity .............................................................................................................................................................

تعدادی از كشورهای تولید كننده كاغذ: اندونزی، كره، چین، برزیل، پرتغال و ایران.
نحوۀ خرید كاغذ و مقوا: از طریق سایت های خرید و فروش، در اینترنت بازار اصلی خرید و فروش 

انواع كاغذ و مقوا در تهران خیابان ظهیر االسالم است.
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A اندازه های استاندارد بین المللی كاغذ
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خصوصیات انواع مقوا

مواد اولیه آن اغلب از پوشال و ضایعات کاغذ است. خاکستری

مواد اولیه آن از چوب سفید است. چوبی

مواد اولیه آن از کاه همراه با مواد قلیایی پتاسیم پخته می شود. کاهی

مواد اولیه آن از الیاف چوب قهوه ای رنگ تهیه می شود. چرمی

خصوصیات کاغذ و مقواهای ویژه

مواد اولیه آن الیاف آسیاب نشده چوب است. این نوع مقوا برای پوسترهای خیلی بزرگ مورد مصرف دارد. صفحات سفت

مواد اولیه آن را مواد سلولزی، کاغذهای باطله وکرک های ریسندگی که از مواد خالص ساخته شده اند 
تشکیل می دهد.

مقوای سفت

که به نام مقوای نمدی هم معروف است و بیشتر برای بازسازی لینولئوم، فرش و پوشه مورد استفاده 
قرار می گیرد.

مقوای نرم

این نوع مقوا در ابعاد بسیار بزرگ تولید می شود و برش آن معموالَ با اره چوب انجام پذیر خواهد بود.
سبک وزن و همانند نئوپان های نازک می باشد.

مقوای دم پالت

در  مختلف،  نگارهای  و  نقش  در  فانتزی  مقواهای  کاغذها،  و  فویل  ورق های  پالستیکی،  مقواهای 
براق(  و  )مات  دار  چسب  پشت  کاغذهای  می باشند.  عرضه  قابل  مختلف  ابعاد  و  مختلف  گراماژهای 
ترانسپارنسی هم جزء کاغذ و مقوای مخصوص هستند. کاغذهای اوراق بهادار که دارای واترمارک های 

مختلف هستند نسبت به نیاز مصرف سفارش داده می شوند.

کاغذهای پالستیکی

مواد مورد استفاده در انواع کاغذها و مقواها
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كلی  طور  به  ولی  برخوردارند  شكل  و  اندازه   در  وسیعی  گوناگونی  از  دنیا  سراسر  در  پاكت ها 
اندازه های استاندارد شده ANSI رایج در كشور های آمریكا، كانادا، انگلستان و سایر كشور هایی 
كه از این استاندارد پیروی می كنند كاربرد بیشتری دارند و استاندارد جهانی ISO كه به لحاظ 
و كشور های عضو سازمان  اروپایی  در كشور های   بیشتر  است  برخوردار  تنوع كمتری  از  اندازه 
جهانی استاندارد كاربرد دارد، به هر حال به سبب فرایند آسان ساخت پاكت و قابلیت های انطباق 
اندازه ها در ماشین های تولید پاكت می توان پاكت های متنوع و خارج از چارچوب استاندارد شده 

تولید كرد.

Pointed

نوكدار
Square

چارگوش
Commercial

تجاری
Wallet

كیسه ای

اندازه و نوع پاکت ها 
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مشخصات پاكت

)Seal adhesive( 1 محل چسب
)Seal flap(  2 در پاكت

)Shoulder( 3 زبانه كنار پاكت
)Front or face( 4 روی پاكت

)Bottom or back flap( 5 زبانه پایین یا پشت پاكت
ANSI پاكت های استاندارد

و  تقسیم  ذیل  گروه های  به  كاربرد  و  زبانه ها  تنوع شكل  لحاظ  به  را  پاكت ها   ANSI استاندارد 
اندازه های هر گروه را با شماره گذاری نام گذاری كرده است.

 (Commercial) پاكت های تجاری
این پاكت ها بیشتر در ادارات مورد استفاده قرار می گیرد و كمتر 
برای پست مورد استفاده است. چک، اسكناس، سربرگ و رسید های 
مالی و ... از جمله اوراقی هستند كه در این نوع پاكت قرار می گیرند.

 (Booklet) پاكت های كتابچه ای
این پاكت ها برای قرارگیری كتابچه، جزوه و بروشور و از این 

قبیل اوراق كاربرد دارد

# (Size(inch

)4/1(^6 2/1)^3(×6

)4/3(^6 )8/5^3(×)2/1^8(

)4/3(^7 )8/7^3(×)2/1^7(

8 )8/7^3(×)2/1^7(

)8/5(^8 )8/5^3(×)8/5^8(

9 )8/7^3(×)8/7^8(

10 )8/1^4(×)2/1^9(

11 )2/1^4(×)8/3^10(

12 )4/3^4(×11

14 )8/7^3(×)2/1^11(

# (Size(inch

3 )4/3^4(×)2/1^6(

5 )2/1^5(×)2/1^8(

6 )4/3^5(×)8/7^8(

2/1^6 6×9

7 )4/1^6(×)8/7^9(

2/1^7 )2/1^7(×)2/1^10(

9 )4/3^8(×)2/1^11(

2/1^9 12×9

10 )2/1^9(×)8/5^12(

13 10×13

1

2

3

4

5
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پاكت های كارت دعوت
(Announcment) یا اعالن

این گروه پاكت ها بیشتر برای قرار دادن اعالن، 
آگهی، كارت های دعوت  و بروشور مورد استفاده 
شكل  می تواند  كناری  زبانه های  می گیرد،  قرار 

مثلت و یا چارگوش داشته باشد.

# Size(inch)

A2- )8/3^4(×)4/3^5(

A4- )4/3^4(×)2/1^6(

A7- )2/1^5(×)2/1^7(

A  8- )2/1^5(×)8/1^8(

A10- )2/1^6(×)8/5^9(

Slim )8/7^3(×)8/7^8(

(Baronial) پاكت های بارون

این پاكت ها جزو اولین پاكت های ساخته شده و مورد 
استفاده همه هستند و در همه امور كاربرد دارد.

# Size)inch(

2 )16/3^3(×)4/1^4(

4 )8/5^3(×)8/5^4(

5 )8/1^4(×)8/1^5(

)4/1(^5 )4/1^4(×)4/1^5(

)2/1(^5 )8/3^4(×)8/5^5(

)4/3(^5 )2/1^4(×)4/3^5(

6 5×6

(Catalog) پاكت های كاتالوگ

این پاكت ها كه گاهی با نام پاكت های كیسه ای 
)wallet( نیز معرفی می شوند برای قرارگیری 
مجله، كتاب و گزارش های مفصل بكار می رود.

# Size(inch)

1 6×9

)4/3(^1 )2/1^6(×)2/1^9(

2 )2/1^6(^10

3 7×10

6 )2/1^7(×)2/1^10(

7 8×11

8 )4/1^8(×)4/1^11(

)2/1^9( )2/1^8(×)2/1^10(

)4/3(^9 )4/3^8(×)4/1^11(

)2/1^10( 9×12

)2/1^12( )2/1^9(×)2/1^12(

)2/1^13( 10×13

)2/1^14( )4/1^11(×)4/1^14(

)2/1^14( )2/1^11(×)2/1^14(



64

)120×80  میلی متر( متوسط )160×120 میلی متر( و بزرگ )240×160 میلی متر( طبقه بندی 
می شوند كه با در نظر گیری و انطباق با استاندارد بین المللی اندازه كاغذ در سری B انتخاب شده 

است به این صورت  مقدار ضایعات كاغذ به حداقل ممكن رسیده است.
• استاندارد شماره 488: با عنوان »كارت در خواست عضویت و كارت عضویت كتابخانه« هدف این 
استاندارد تعیین اندازه، جنس و حتی حاشیه های كارت عضویت و تقاضای كتابخانه است، طبق 
این استاندارد اندازه كارت كتابخانه 75X125L میلی متر و از جنس مقوای سفید با گرماژ 280 
تعیین گردیده است. همچنین این استاندارد مطالب مندرج در كارت و حدود اندازه حاشیه ها را 

نیز تعریف نموده است.

فرایند ساخت انواع پاكت

كیسه ای 
WalletCommercialSquarePointed

چارگوش نوكدار تجاری
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ISIRI163 قطع پاكت های رایج در ایران مطابق با استاندارد

تناسب ISO استاندارد اندازه / میلی متر

DLX 110X220

C6 114X162

- 120X325

B6 125X176

C5 162X229

- 176X229

B5 176X250

- 229X324

B4 250X353

C3 324X458
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جدول قطع های مختلف كتاب

قطع كتاب
اندازه كتاب

(cm)
تعداد صفحه از هر 

طرف فرم
اندازه قبل از برش 

(cm)
اندازه بعد از 
(cm) برش

تعداد صفحه در 
فرم كامل

498  ×  49/534  ×  70434/5  ×  100سلطانی

28/58  ×  29/521  ×  60421/5  ×  45رحلی كوچک

338  ×  33/524  ×  70424/5  ×  50رحلی بزرگ )مدیران(

1716  ×  17/523/5  ×  70824/5  ×  50وزیری

2116  ×  2214/5  ×  60815  ×  45رقعی

2212  ×  2312/5  ×  70622  ×  50خشتی

348  ×  34/524  ×  70424/5  ×  50بیاضی بزرگ

1016  ×  1114/5  ×  601615  ×  45جیبی

70  ×  50جیبی پالتویی
12 )42 صفحه در 

)45  ×  60
11  ×  2210/5  ×  2124
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مراحل مختلف تولید یک محصول چاپی
تولید یک محصول چاپی مراحل مختلفی دارد كه می توان آن را به دو گروه تقسیم كرد.

الف( مراحل پیش از چاپ:
1 سفارش كار )عقد قرارداد(

2 طراحی اولیه
3  تأییدیه طراح نهایی

4 آماده سازی برای چاپ )فرم بندی، جداسازی یا ماسكه كردن برای یووی موضعی، رسم تیغ  و  قالب(
5 فایل آماده چاپ، تحویل به مشتری

ب( واحد پس از چاپ شامل:
1 ورنی )مات و براق( نوعی پوشش محافظ چاپ است.

2 سلفون )مات و براق( نوعی پوشش برای محافظ و استحكام و زیبایی به كار می رود.
3 یووی )موضعی، برجسته، شنی و...(

4  طالكوب )نقره ای، طالیی، الوان(
5  چاپ برجسته )كلیشه(

6 خط تا )دایكات(
7 قالب )دایكات(

8 برش
9  صحافی )سیمی، مفتول، لوپ، چسب گرم، جلد سخت(

10 جعبه سازی
11 بسته بندی )كارتن، شیلینگ، لفاف(

ابعاد ماشین های چاپ افستانواع ماشین های چاپ افست

30  ×  45 و 35  ×  50ماشین چاپ جی تی او

60  ×  45 و 70  ×  50ماشین چاپ دو ورقی

90  ×  60 و 100  ×  70ماشین چاپ چهارونیم ورقی

نام و انواع ماشین های چاپ افست

ابعاد زینک

100  ×  70، 90  ×  60، 70  ×  50، 60  ×  45ابعاد زینک های استاندارد
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نام دستگاه ها و وسایلی که در روند تولید محصوالت 
چاپ وجود دارد:

لیتوگرافی: 
رایانه و نرم افزار های گرافیک و فرم بندی

دستگاه خروجی )پرینت(، پلیت یا زینک: Image seter  و 
چاپخانه:

 ماشین های چاپ: )GTO، دو ورقی، سه ورقی، چهارونیم ورقی، شش و نیم ورقی، نه و نیم 
ورقی و... در انواع تک رنگ، دو رنگ، چهار رنگ، پنچ رنگ، شش رنگ و...(

 ماشین لترپرس
 دستگاه خط زن
 دستگاه طالكوب

 دستگاه برش كاغذ
 ماشین سلفون كشی )دو نوع: دستی و اتوماتیک(

 ماشین چاپ سیلک )یووی موضعی(
صحافی )شومیز( چسب گرم: 

 ماشین »تا«
 ماشین »ترتیب«

 ماشین چسب زنی
 دستگاه برش

 دستگاه شیلینگ )بسته بندی: محصوالت را توسط این دستگاه با پالستیک بسته بندی می كنند 
مانند: بسته بندی یک بسته 6 تایی آب معدنی( 

 میز ترتیب )میز مستطیل بلند برای قرار دادن فرم ها جهت ترتیب به روش دستی( 
 دستگاه ترتیب فرم ها )روش ماشینی(

صحافی جلد سخت گالینگور: 
 ماشین »تا« 

 ماشین »ترتیب«
 چسب زن

 دستگاه برش
 طالكوب

 ابزار صحافی سنتی )قید، اسكل، قیچی، چسب صحافی، خط كش، مشته، خط زن، كلیشه های 
حاشیه زن و...
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جدول مواد مختلف و نوع چاپ پذیری آنها

انواع شیوه های چاپنوع ماده

سیلک، فلكسو، هلیو، افست، برجسته، ترموگرافی، طالكوب، ملخی، لترپرس و ورنیكاغذ

سیلک، فلكسو، هلیو، افست، برجسته، ترموگرافی، طالكوب، ملخی، لترپرس و ورنیمقوا

سیلک، لیزریچوب

سیلک، لیزریشیشه

سیلک، لیزری، افستفلز

سیلک، فلكسو، هلیو، افستp.v.c پالستیک

سیلکچوب پنبه

سیلکپارچه

سیلک، تامپوظروف گرد

سیلک، تامپو، افستگالینگور

سیلک، تامپو، طالكوپالك

سیلکسنگ

سیلک، طالكوبچرم

سیلک، تامپوچینی

سیلک، فلكسوكارتن

سیلک، فلكسو، هلیوفویل

سیلک، فلكسو، هلیونایلون

سیلک، فلكسو، هلیونایلكس
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                                                                                           شماره:
                                                                                           تاریخ:

                                          فرم سفارش خروجی فیلم 

سفارش شركت/خانم/ آقای..............   
محیط ایجاد سند:  MAC                 PC          نرم افزار مورد استفاده:

نوع دیسک ارسالی:                                       فرمت تصویر:

نام كار:                                                     نام پوشه:
                             C           M          Y         K        :ابعاد كار:                        تعداد صفحات:       رنگ

LPI              :نوع چاپ:                       اندازه ترام
نوع كاغذ:

Negative                      posetive                       ژله خوانا             ژله ناخوانا
overprint                                           :اندازه زینک:                 تعداد زینک

  black                                                                                               

فرم سفارش طراحی و چاپ

سفارش دهنده:.......................................................................  تاریخ تحویل: ..................

نوع كار: ........................................ نوع كاغذ 1و2.............................. تیراژ: .....................

عکاسی ............... اسکن .................... طراحی ............................. فیلم ..........................

مونتاژ دستی ................ زینک ........... زینک سوزی ............................ كاغذ .................

چاپ uv براق ............ چاپ uv مات ............... سلفون كشی .......... ورنی ......................

ورنی داغ .............. قالب ............. تیغ زنی .............. جعبه چسبانی ................................

لمینت ......... كلیشه .......... طالكوب .............. صحافی ......... حروفچینی........................
حمل و نقل .............. متفرقه .......................... نظارت ....................................................
جمع كل............................................................................................................................

فرم سفارش به لیتوگرافی
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مراحل تا و ترتیب فرم ها

3ـ چیدن روی میز ترتیب                                      

1ـ فرم چاپی

 2ـ تاكردن فرم                                   

4ـ ترتیب متن

 70  ×  50 كاغذ  چاپی:  فرم های  در  ورق  زدن  تا  شیوه 
سانتی متر را در طول به تعداد برابر تای آكاردئونی بزنید سپس 
اكنون  بزنید.  دیگر  سراسری  تای  یک  عرض  میانه  از  را  آن 
یک دفترچه خواهید داشت. آن را طوری در دست بگیرید كه 
را شماره گذاری كنید.  ترتیب صفحات  به  بزنید.  بتوانید ورق 
فرم تا شده را باز كنید. شماره صفحات به شكل زیر خواهد بود.

برش دستی برش ماشینیبرش ماشینی

انواع برش دستی و ماشینی
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مراحل ساخت شیرازه

1

3 4

5

2

6

7 8
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1

3 4

مراحل  ساخت جلد نرم

5

2

6

7 8
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مراحل  ساخت جلد گالینگور

1

3 4

2

5 6

7 8

9

تفاوت جلد گالینگور و جلد پارچه ای در نحوۀ چسب زدن است. برعكس جلد پارچه ای، در جلد 
گالینگور، چسب به گالینگور زده می شود و سپس مقوا را روی گالینگور می گذارند.
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 با چکش مفتول ها را بکوبید.  

 با كاتر یا دستگاه برش اضافه ها را بگیرید .   منگنه كنید.

 نوار یک سانتی را مطابق شکل بچسبانید.

یک نوار یک سانتی را چسب چوب بزنید. دفتر را روی جلد بچسبانید و سمت دیگر را چسب بزنید.

 ناحیه چسب زده را محکم بچسبانید و صاف كنید.

كاغذ را به اندازه دلخواه برش بزنید. چسب دو طرفه را بچسبانید و با اسکل محکم كنید،

مراحل ساخت دفترچه با شیوه مفتول  
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مراحل طالکوبی

1 2

43

زاویه ترام ها در چاپ افست

زاویه رنگ ها و كل ترام 2 رنگزاویه رنگ ها و كل ترام 2 رنگزاویه رنگ ها و كل ترام 2 رنگ

زاویه رنگ ها و كل ترام 3 رنگزاویه رنگ ها و كل ترام 3 رنگزاویه رنگ ها و كل ترام 3 رنگ

زاویه رنگ ها و كل ترام 4 رنگ

زاویه ترام های چهار  رنگ اصلی

مشکی
 زاویه 45 درجه

زرد
 زاویه صفر یا 90 درجه

ماژنتا
 زاویه 75 درجه

سایان
 زاویه 15 درجه
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دارای چهار رنگ    لوپ برای دیدن عالمت رجیستر در چاپ افست

عالمت رجیستر در چاپ افست

نورهای رنگی
Red/ Blue/ Green

رنگ های جسمی  (رنگ های چاپ)
 Yellow/ Magenta/ Cyan
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جدول مفاهیم رنگ ها

مفهومرنگ

هیجان، عشق، اشتیاق، نفرت، خون، طعم، حرارت، تحرك، جنبش، تحریک ذائقه؛قرمز

دوستی، آشنایی، انرژی، باصرفه، فعال، شادی، خورشید، خالقیت، مهربانی، تحریک ذائقه؛نارجی

انرژی، شادی، اعالم خطر، ورزش؛زرد

طبیعت، محیط زیست، رشد و نمو، ثروت، علم، رفاه؛سبز

آبی
آسمان، دریا، رشد عقلی، هوش، ارتباط و پیام رسانی، اطمینان، آرامش؛

رنگ آبی طبق آمارهای جهانی وب، مورد پسند عامۀ مردم جهان می باشد و با هیچ فرهنگی مغایرت ندارد.

گل، عطر، تجمل، رنگ سلطنتی، رمانتیک، راز و نیاز؛بنفش

پاكی، نور، سبكی، خلوص، تقوا، همچنین رنگ سفید بهترین رنگ برای پس زمینه می باشد.سفید

قدرت، جال، شكوه، توانایی، جامعیت.سیاه

نورهای رنگی  رنگ های جسمی
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از تركیب دو رنگ اصلی رنگ مکمل ساخته می شود

رنگ های درجه سوم                      رنگ های مکمل (درجه دوم)                 رنگ های اصلی               

  چرخه رنگ          
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 CMYK سیستم استاندارد رنگ های چاپ
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رنگ های در جه اول

C M Y K

0 0 100 0 Yellow زرد

0 100 0 0 Majenta  ماجنتا

100 0 0 0 Cyan  سایان

0 0 0 100  Black  سیاه 

رنگ های درجه سوم

C M Y K

0 50 100 0 نارنجی

0 70 100 0 قرمزنارنجی

50 100 0 0 قرمزبنفش

100 50 0 0 آبی بنفش

100 0 60 0 سبزآبی

50 0 100 0 سبز زرد 

رنگ های درجه دوم

C M Y K

100 100 0 0  Blue آبی

100 0 100 0 green سبز

0 100 100 0 Red قرمز 

C:100             M:100             Blue /آبی

+ =

M:100           Y:100                 Red /قرمز 

+ =

C:100             Y:100                Green /سبز

+ =

CMYK ساخت رنگ های
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در رایانه مقدار رنگ با عدد مشخص می شود. مقدار رنگ های RGB  از 255 تا 0 است.

نورهای درجه اول

R G B

255 0 0 قرمز

0 255 0 سبز

0 0 255 آبی

نورهای درجه دوم

R G B

0 255 255 فیروزه ای

255 0 255 سرخابی

255 255 0 زرد

نورهای درجه سوم

R G B

0 128 255 نارنجی

0 255 128 زردسبز

128 255 0 سبزآبی

255 128 0 آبی فیروزه ای

255 0 128 بنفش

128 0 255 سرخابی قرمز

ساخت رنگ های سفید و سیاه

R G B

255 255 255 سفید
0 0 0 سیاه

127 127 127 خاكستری

RGB ساخت رنگ های
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Pantone جدول رنگ های
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انتخاب رنگ های پیش و پس زمینه در طراحی

هنگام انتخاب رنگ های پیش و پس زمینه دقت كنید. بعضی رنگ های مكمل باعث كنتراست 
باال و درنتیجه خوانایی بیشتر حروف می شود.
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عالئم و اصطالحات تیوپ های رنگ

                                             رنگدانه

                                  براق کننده

                        بست)مانند صمغ عربی(

                    نرم کننده)مانندگلیسیرین(
                             رطوبت گیر                  

                                   پرکننده
                                 مواد دیگر

                        آب

نام شرکت تولید کننده
نام سری رنگ

نوع  رنگ

شماره  رنگ

نام  رنگ

نام رنگ به زبان های مختلف

حجم یا اندازۀ  رنگ

کارخانه یا شرکت تولید کنندۀ رنگ
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ابزار  و  مواد  روی  هشداردهنده  عالمت های 
چپ  سمت  باال  تصویر  شیمیایی:  هنری 
مربوط به عدم سالمت رنگ و خطرناك بودن 
رنگ های هنری است و تصویر سمت راست 
عالمت بی خطر بودن آنها است. اسكلت سر 
مواد  وجود  و  بودن  سمی  از  نشان  انسان 
شیمیایی خطرناك برای انسان دارد و عالمت 
عالمت  و  بودن  آتش زا  نشان دهنده  ضربدر 
مواد  بودن  مضر  از  نمادی  ماهی  و  درخت 

برای محیط زیست است.

شماره رنگ مانند 38، 25، 77، 
65 و... 

Pigment Number

خیلی پایدار )بسیار باثبات در برابر 
رنگ پریدگی(

AAA یا ***

A یا ***پایدار )ثابت در برابر رنگ پریدگی(

B یا **نیمه پایدار

شفاف/ نیمه شفاف
  T/O ــT( 

)Teransparent

 )Oــ O/T )Opaqueمات/ نیمه مات

Iرنگ های حرفه ای

IIرنگ های حرفه ای و نقاشی

دارای مواد اسیدی  )سمی و 
آلرژی زا(

)iii( 

با سفید سربی فلسی سفیدآب شیخ 
)Flace White(  تركیب نشوند

)v( 

Cناپایدار  )فرار(

WintonــFireــReevesآرم كارخانه یا شركت رنگ ساز

u.s.fl.oz 200 ml e6.75اندازه تیوپ و رنگ داخل آن

عالئم و اصطالحات تیوپ های رنگ
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نوع كاغذی كه شما انتخاب می نمایید می تواند تفاوت فاحشی را در چاپ های مختلف ایجاد 
كند.  مسلماً رنگ در یک قطعه كاغذ رنگ شده تأثیراتی دارد، به ویژه بر روی رنگ های روشن. اما 
حتی كاغذ های سفید نیز در تیره روشنی، ماتی و كدری و نرمی و یكنواختی كه همگی بر روی 
رنگ چاپ شده تأثیر گذارند، متفاوت اند. گرچه قطعات كاغذ روشن تر به معنای رنگ زنده تری 
می باشد، اما سفید كننده هایی كه به كاغذ اضافه شده است می تواند خود نوعی تأثیر رنگی بگذارد. 
همچنین اگر كدری به اندازه كافی زیاد نباشد، رنگ چاپ شده بر روی یک طرف یک قطعه كاغذ، 
از طرف دیگر نمایان خواهد بود و با رنگ های پشت صفحه هم كنشی خواهد داشت. صیقلی بودن 
)یا یكنواختی و همواری( كاغذ نیز مهم است. همواری كاغذ، بستگی دارد به میزان بافت دهی و 
یا عملیات هموارسازی كه بر سطح كاغذ اعمال می گردد و نیز به اینكه آیا پوشش مورد استفاده 

برای از بین بردن و پر كردن ناهمواری های سطح كاغذ از مواد معدنی هست یا نه. 
انواع پوشش دار كاغذ، سطح هموارتر و محكم تری را دارند، پس جوهر بر روی سطح باالیی كاغذ      
شوند.  چاپ  واضح تری  جزئیات  و  زنده تر  رنگ های  با  تصاویر  كه  می شود  باعث  این  و  می ماند 

پوشش می تواند از محدوده مات تابه شدت براق متغیر باشد.
قسمت های بدون پوشش سطح جاذب تری دارند در نتیجه 
رنگ كمی مات تر به نظر می رسد. اگر ایجاد صحیح و دقیق 
باید كاغذ هایی را  باشد، شما همیشه  رنگ، تنها هدف شما 
و  پوشش دار  خنثی،  رنگ  ازنظر   ، روشن  كه  كنید  انتخاب 
دیگر  فاكتورهای  برابر  در  باید  رنگ  دقت  اما  باشند.  مات 
كه  حسی  و  ظاهر  مانند  فاكتورهایی  مثاًل  شود  سنجیده 
در  اندازه های  برسید،  تا به آن  می خواهید  كارتان  برای  شما 
دسترس كاغذ و قیمت آن. جوهرها و جالدهنده ها، همچنین 
ایجاد  شده  چاپ  رنگ  ظاهر  در  را  مهمی  تفاوت  می توانند 
عموماً  جوهرها  پیش بینی،  قابل  رنگی  پروسه  برای  نمایند. 
برای  آمریكا  صنایع  توسط  شده  معین  مشخصات  با  باید 
چاپ افست وب )SWOP( همخوانی داشته باشند. مهم تر 
براقیت  و  می تواند جال  كه  از جوهرها جالدهنده ها هستند 
جلوگیری  نگاره ها  انگشت  ماندن  جا  به  از  داده،  افزایش  را 
به  را  نامرئی  تقریباً  پوشش  یک  پرینترها،  از  برخی  نمایند. 
كار اضافه می نمایند كه به خشک شدن جوهر كمک كرده 
و از لک شدن و كثیف شدن آن جلوگیری می نماید. پرینتر 
اثر  كه  كند  ایجاد  را  نمونه های چاپ شده ای  شما می تواند 

جالدهنده ها را نمایان سازد.

کاغذ و جوهر 
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جدول مواد موجود در ساختمان مركب چاپ

خصوصیات انواع مقوا

معدنی/ مركب روزنامه/ گیاهی خشک شونده  )روغن بزرگ، روغن چوب، روغن اویتیسیا، روغن كرچک(/ نیم خشک 
شونده  )روغن سویا(/ خشک نشونده. روغن ها

 رزین های طبیعی  )رزین یا كلوفان، شالك، كوپال مانیل، آسفالت، نشاسته و دكسترین، صمغ عربی(/ رزین های 
سنتزی )رزین فنلی خالص، رزین فنل تغییرشكل یافته، رزین الكسیدی، رزین هیدروكربوری، رزین پلی استایرن، 
رزین ترپنی، رزین سیكیلونی، رزین پلی آمیدی، رزین وی نیل، رزین كتونی، رزین آكریلیكی، رزین اپوكسی، رزین 

پلی ایزوسیانات و پلی اورتان، نیتروسلولز، اتیل سلولز(

رزین ها

نرمال(/  بوتانول  ایزوپروپانول،  پروپانول،  )اتانول،  خطی  الكل های  كروزن(/  یا  پارافین  های  )روغن  هیدروكربوری 
گلیكول،  منوپروپیلن  گلیكول،  )منواتیلن  گلیكول ها  سیكلوهگزانول(/  متیل  هگزانول،  )سیكلو  حلقوی  الكل های 
گلیكول  اترهای  گلیسیرین(/  گلیكول،  اتیلن  تری  گلیكول،  پروپیلن  دی  گلیكول،  اتیلن  دی  گلیكول،  هگزیلن 
)آمینواتیل گلیكول اتر، اتوكسی پروپانول(/ كتون ها )استن، متیل اتیل كتونف متیل ایزوبوتیل كتون، سیكلوهگزانون، 
متیل سیكلوهگزانون، ایروپرن، دی استن الكل(/ آسترها )اتیل استات، ایزوپروپیل استات، نرمال بوتیل استات، نرمال 

پروپیل استات(

حالل ها

دی. بی. پی/ دی. او. پی/ تری كرزیل فسفات/ روغن سویای اپوكسی شده/ كافور/ تری اتیل ستیرات/ دی ایزوبوتیل 
فتالت/ تركیبات تغییرشكل یافته روغن كرچک

نرم كن ها

اتیلن، پلی تترا فلوئور واتیلن، اسید چرب آمیدها(/ واكس های نفتی )مونتان(/ واكس   واكس های سنتزی )پلی 
های طبیعی )زنبور، كارنوبا(

واكس ها

خشک كن های مایع/ خشک كن های خمیری خشک كن ها

هیدروكسی آنیزول/ متیل اتیل كتوكسیم/ بوتیل آلدوكسیم/ سیكلوهگزانون اكسیم آنتی اكسیدان ها 

شكننده های سطح

تركیبات آمیل، سالیسیالت، وانیل و بعضی روغن های گیاهی بی بو كننده ها

متاكریالت ضد كف ها

مقواهای پالستیكی، ورق های فویل و كاغذها، مقواهای فانتزی در نقش و نگارهای مختلف، در گراماژهای مختلف 
و ابعاد مختلف قابل عرضه می باشند. كاغذهای پشت چسب دار )مات و براق( ترانسپارنسی هم جزء كاغذ و مقوای 
نیاز مصرف سفارش  به  واترمارك های مختلف هستند نسبت  دارای  بهادار كه  اوراق  مخصوص هستند. كاغذهای 

داده می شوند.

كاغذهای 
پالستیكی
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اتصال سربه سر: دو سر چوب بریده شده مانند 
شكل روبه رو كنار یكدیگر گذاشته می شود. برای 
مهار كردن، سر چوب ها به هم پیچ می شوند و از یک 
گونیای فلزی برای استحكام بیشتر استفاده می كنند. 
دوام این نوع كالف زیاد نیست و برای كارهای رنگی 

مناسب نمی باشد.

اتصال فارسی: سر چوب ها برای اتصال با زاویه 
45 درجه برش می شود و دو سطح فارسی شده 
قرار می گیرند و  بر روی هم  از چسب زدن  پس 
یک زاویه 90 درجه را درست می كنند. دو سطح 
برای  فلزی  گونیای  یک  و  می شود  پیچ  هم  به 
استحكام بیشتر روی آنها پیچ می شود. دوام این 
نوع اتصال در مورد كالف های چوبی كاماًلً مطلوب 
نیست ولی در مورد پروفیل های آهنی بسیار عالی 

است.

چوب  سر  از  بخشی  گذاشتن:  هم  روی  اتصال 
كالف به میزان نصف ضخامت، بریده شده و برداشته 
می شود. دو سر پله دار به گونه ای كه مكمل یكدیگر 
باشند و زاویه 90 درجه بسازند، بر روی هم گذاشته 
شده پس از چسب زدن پیچ می شوند. دوام این نوع 
اتصال در مورد فریم های چوبی از دو نوعی كه شرح 
آنها گذشت بهتر است ولی برای كارهای رنگی دقیق 

پیشنهاد نمی شود.

اتصال فاق و زبانه: این نوع اتصال متعادل ترین نوع 
اتصال حرفه نجاری است. در این اتصال دو سر چوب 
به صورت نر و ماده و به عبارت دیگر به صورت فاق 
و زبانه درمی آیند، چسب زده می شوند و در درون 
یكدیگر قرار می گیرند و تا زمان خشک شدن چسب، 
به طور محكم با تنگ نجاری بسته می شوند. اگر 
فاق و ز بانه كامالً استادانه بریده شده و از چسب 
اتصال در  نوع  این  استفاده گردد، كار  نیز  مناسب 

مورد فریم های چوبی مطلوب خواهد بود.

تکنیک های اتصال كالف های چوبی به هم (در چاپ سیلک اسکرین)
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جنس توریضخامت الیاف

ابریشمتوری سبک

توری متوسط
توری نسبتًا سنگین
توری كاماًل سنگین

الیاف مصنوعی
پلی آمیدها  )نایلون و پریلون ها(

پلی استرها  )ترویرا، ترگال، دیولن(

فلزی  )فوالد، برنز، آلومینیوم(توری بسیار سنگین

جدول اطالعات مربوط به توری ها

نمره یا مش توری ها

نوع كارتعداد نخ در سانتی متر

چاپ روی پارچه  )رنگ روشن روی زمینه تیره(34ــ28

چاپ پارچه  )رنگ تیره روی زمینه روشن(55  ــ34

چاپ پارچه خطوط ظریف77ــ62

پوستر، نوشته های درشت، رنگ های پوششی100ــ77

120ــ100
كاغذهای  ظریف،  تصاویر  و  خطوط  ظریف،  كارهای 

پشت چسب دار

كارهای خیلی ظریف چندرنگ با مصرف رنگ كمتراز 140 به باال
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انواع پوشاننده های سطوح برای طراحی نمونه

پوشش مخملی

برای نوشتن، طراحی و نقاشی با گچ
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انواع پوشاننده های سطوح برای طراحی نمونه

رنگ های ساده
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انواع پوشاننده های سطوح

رنگ های ساده
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انواع پوشاننده های سطوح

طرح چوب
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طرح چوب

انواع پوشاننده های سطوح
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پوشش با طرح طبیعت

انواع پوشاننده های سطوح
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طرح كودكانه

طرح كاشی

انواع پوشاننده های سطوح

انواع پوشاننده های سطوح
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طرح های فانتزی

انواع پوشاننده های سطوح
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ورق های درخشان

انواع پوشاننده های سطوح
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طرح چوب

انواع پوشاننده های سطوح
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انواع كاتالوگ های موجود در بازار
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دیافراگم)Aperture(در دوربین های عکاسی 
و تأ ثیر آن در عکس

f/1.8

f/5.6

f/2.8 f/4

f/22f/11
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منوی دیافراگم در دوربین عکاسی  
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شاتر)Shutter( در دوربین های عکاسی 
و تأثیر آن در عکس

جدول اعداد دیافراگم، شاتر و حساسیت

1/4ـ2/8ـ5/6ـ8ـ11ـ16ـ22ـ32اعداد دیافراگم

1/2000ـ1/1000ـ1/500ـ1/250ـ1/25ـ1/60ـ1/30ـ1/15اعداد شاتر

50ـ100ـ200ـ400ـ800  ـ1600ـ3200ـ6400   ـ12800اعداد حساسیت (ایزو)

دیافراگم های باز تر  دیافراگم های بسته تر  

 نور بیشتر   نور كمتر

 سیستم دیافراگم

 f12.8  f4.0  f15.6  f18.0  f111  f116
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شاتر در دوربین عکاسی و تأثیر آن بر سوژه متحرک  
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حساسیت)ISO( در دوربین های عکاسی 
و تأ ثیر آن در عکس

منوی ISO در دوربین های عکاسی  

شاتر و دیافراگم ثابت و  ISO  متفاوت برای جبران كمبود نور در عکس  

تفاوت  ISO های باال و پایین در كیفیت عکس  
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دیافراگم، شاتر وحساسیت و تأ ثیر آن در عکس

1/1000 1/250 1/60 1/15 1/8 1/4 1/2

ISO100 ISO200 ISO400 ISO800 ISO1600 ISO3200 ISO6400
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منوی نورسنج در دوربین عکاسی  

انواع نورسنج ها  

       نورسنجی نقطه ای                نورسنجی مركزی                      نورسنجی ماتریسی 
   

)Camera Metering Modes(   نورسنج
در دوربین های عکاسی و تأ ثیر آن در عکس



116

کلوین)Kelvin( و تأ ثیر آن در عکس
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 فالش     

كادر طالیی و كاربرد آن در عکاسی

المپ های
 رشته ای

 المپ های
اتوماتیکسایه   مهتابی   ابری  نور روز
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نسبت طالیی یا عدد فی )به انگلیسی:golden ratio( در ریاضیات و هنر هنگامی است كه »نسبت 
بخش بزرگ تر به بخش كوچک تر، برابر با نسبت كل به بخش بزرگ تر« باشد.

تعریف دیگر این عدد نسبت طالیی 
است  مثبت  »عددی  كه  است  این 
كه اگر به آن یک واحد اضافه كنیم 
به مربع آن خواهیم رسید«. تعریف 
طول  است:  چنین  آن  هندسی 
مستطیلی به مساحت واحد كه عرض 

آن یک واحد كمتر از طولش باشد.

تناسب طالیی
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)Perspective( ژرفانمایی یا پرسپکتیو در عکاسی

شرایط  و  است  دوبعدی  صفحه  یک  در  سه بعدی  منظره  یک  نمایش  هنر  و  دانش  پرسپكتیو 
محیطی و خطای دید در آن مؤثر است. پرسپكتیو انواع گوناگونی دارد كه به پرسپكتیو خطی 
و چندنقطه ای  نقطه ای  دو  نقطه ای،  انواع  دارای  نیز  پرسپكتیو خطی  می شود.  تقسیم  و جوی 
است. همچنین شیوه های ترسیم پرسپكتیو گوناگون است كه می توان به شیوه های ایزومتریک، 
دیمتریک، كاوالیر و... اشاره كرد. در عكاسی برای ایجاد یا اصالح پرسپكتیو از انواع لنزها )تله، 

واید، زوم و..( استفاده می شود.

)Linear Perspective( 1 پرسپكتیو خطی
)Rectilinear Perspective( 2 پرسپكتیو مسیر مستقیم

3 نقاط تالقی در پرسپكتیو

با استفاده از تکنیک های پرسپکتیو می توان حس عمق را تشدید نمود.
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در یک پرسپكتیو ممكن است بیش از یک نقطه تالقی )Vanishing Points( قابل تشخیص باشد. 
بر همین اساس پرسپكتیو را می توان بر اساس تعداد نقاط تالقی كه در تصویر قابل تشخیص 

می باشد تقسیم بندی نمود:
1 پرسپكتیو تک نقطه ای
2 پرسپكتیو دو نقطه ای
3 پرسپكتیو سه نقطه ای

نقطه تالقی (فرار)

نمونه ای از پرسپکتیو دو نقطه ای و نمایش خطوط همگرا در آن
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نمونه ای از پرسپکتیو دو نقطه ای و نمایش خطوط همگرا در آن

نمونه ای از پرسپکتیو سه نقطه ای و نمایش خطوط همگرا در آن
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با تغیر زاویه دوربین عکاسی به سمت چپ و راست، پرسپکتیو تغییر یافته است.

2ـ تغییر زاویه دید دوربین عکاسی

 نما از سمت راست سوژه نمای روبه رونما از سمت چپ سوژه

عوامل مؤثر در ایجاد پرسپکتیو

1ـ تغییر در فاصله کانونی لنز

در این تصویر دو دوربین عکاسی و سوژه در موقعیت ثابت و فاصله کانونی لنز متغیر است.

وقتی فاصله سوژه و پس زمینه ثابت است، لنزهای با فاصله کانونی کوتاه تر حس عمق بیشتری 
ایجاد می کند.
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)Size Perspective( پرسپکتیو اندازه

)Volume Perspective( پرسپکتیو حجمی

)Diminishing Effect( اثر كاهندگی

نمونه ای از تکنیک اثر كاهندگی در ایجاد پرسپکتیو (تصویر راست) و پرسپکتیو اندازه (تصویر چپ)

)Overlap perspective( پرسپكتیو هم پوشانی

نمونه ای از پرسپکتیو هم پوشانی (تصویر راست) و پرسپکتیو حجمی (تصویر چپ)
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     زاویه دید دوربین از پایینزاویه دید دوربین از روبه رو

نمایش نحوه تغییر در پرسپکتیو تصویر در اثر تغییر زاویه دید دوربین

پرسپکتیو هوایی یا جّوی 
)Aerial or Atmospheric perspective(

)Heigh perspective( پرسپكتیو ارتفاع

پرسپکتیو در عکاسی معماری

نمونه ای از پرسپکتیو جوی (تصویر راست) و پرسپکتیو ارتفاع (تصویر چپ)

در عكاسی معماری ایجاد پرسپكتیو مسیر مستقیم )Rectilinear perspective( اهمیت زیادی دارد.
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یک نمونه لنز تیلت ـ شیفت و تأثیر آن بر روی اصالح پرسپکتیو تصویر

عکس های پانوراما
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