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 چکیده

 تاشش ایاران، باممی و سانتی هنرهاای یهاویژگی و ستیدصنایع بیان و معرفی نیز و بندیبسته و برند نظیر مفاهیمی معرفی از پس مقاله این در
 تبیاین برناد یارتقاا و مندیهمیت منظمربه بندیبسته صنعت در هاآن ۀاستفاد امکان هنرها، و صنایع این پتانسیل و هاتمانمندی برشمردن با شده
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 در همیات اهمیات باه اشااره ضامن ،نمشاتار ایان از دیگاری بخا  در همچنین .است گرفته قرار بررسی ممرد نیز مهم این به تمجه که برخمردارند
 گرفته است، زیارا قرار تمجه ممرد ایران هنر سنتی و فرهنگی یهاداشته از استفاده اهمیت و پرداخته COO مفهمم اهمیت به ،بندیبسته طراحی

 ،خامد اصایل هاایویژگای حفا  باا دستیصنایع رسدمی نظر به واقع در یست.ن رو پی  یهاچال  از منفک امروز دنیای در دستیصنایع یارتقا
 حفاظات نظیار آن کلیادی نکات رعایت با و کامل بندیبسته یک عنمانبه تماندمی ،بمدن فردهمنحصرب و یگانگی فرهنگی، بار داشتن خصمصبه
 روش بااه پااژوه  ایاان. گیاارد قاارار مشااا ل و صاانایع صاااحبان ۀاسااتفاد ماامرد... و بخشاایتشااخ  و خریااد ۀجاذباا سااازی،همیاات محصاامل، از

 ساسس. گرفات قارار مطالعاه ممرد و انتخاب دستیصنایع از شدهطراحی هاینممنه پژوه ، هدف تبیین برای و است شده انجام تحلیلیتمصیفی
 پیشانهادات بندی،تقسایم ایان اسااس بر در پایان، و شد بندیتقسیم تملید هزینۀ و همچنین، کاربردشان و شدهتمام قیمت اساس بر هانممنه این

 .گردید ارائه بندیبسته عنمانبه دستیصنایع از استفاده امکان تمسعۀ منظمربه تشمیقی و مدیریتی هایروش کارگیریبه بر مبنی پژوهشگران
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 صنایع دستی حلقۀ اتصال همیت 

 ،بندیو برند در صنعت بسته
 ۱۶۶ا  ۱۰۴

 مقدمه . ۱
خا   ۀمثاباباه بندیبساتهدر این میان  .آفرینی آن بر عهده داردنق  مهمی در شناسایی و ارزش ،ی برندهاترین داشتهیکی از مهم عنمانبههمیت 

از طریا   ،۱گاذارد. مفااهیمی نظیار ارزش افازودهمای جاای را در سااختار هامیتی یاک محصامل بار تاثییر تارینکلیادی ،مقدم ارتباط با مشتریان
کنندگان قرار گرفته ممرد تمجه بسیاری از مصرف ۰مجدد ۀیی با قابلیت استفادهابندیبستهو  ۰ی قابل بازیافتهابندیبسته، ۲های پایداربندیبسته
 ی ساختاری و کارکردی آن بسیار مهم به نظرهاهمراه ویژگیبه بندیبستهو کارکردهای محتمایی و همیتی  های مفهممیلذا تمجه به ویژگی ؛است

 رسد. می
ند باا کمشامیشمد و دولتماردان کشامرهای مختلام هماماره می محسمبای هی همیتی و فرهنگی هر جامعهایکی از شاخصه دستیصنایع

 .رشد و تعالی این هنرها را فراهم آورناد ۀرواب  فرهنگی و بینافرهنگی، زمین ۀخمد، ضمن تمسع دستیصنایعمعرفی تنمع و کیفیت هنرهای بممی و 
 فرهنگای و مانناد آن، باال، استفاده از مماد و مصالح باممی، دارا بامدن همیات ۀنظیر ارزش افزود دستیصنایعفرد ههای منحصرببا تمجه به ویژگی

ترین عناصر همیت ایرانی، لازوم تمجاه باه آن در ارتبااط باا ساایر تملیادات ملای یکی از مهم عنمانبه ستیدصنایعمعرفی هنرهای سنتی و  اهمیت
ی باممی در راساتای تحقا  هاتمجاه باه داشاته و ،محصمالت باا هادف نامآوری در تملیاد بندیبستهبرند از طری   ییند ارتقاابخشی از فر  عنمانبه

پژوهشگران این حامزه و صااحبان  ۀبر هم ،صنایع فرهنگی یهاترین نممدیکی از مهم عنمانبه دستییعصنای کشن تملید و کارآفرینی هاظرفیت
 است.ناپذیر اجتنابصنایع امری 

 روش پژوهش . ۱ـ۱
اساناد  و بررسایای هتحلیلی انجام شده و روش گردآوری اطشعات از طری  منابع کتابخاناین پژوه  با تحلیل متغیرهای کیفی به روش تمصیفی

 صمرت پذیرفته است. 

 تحقیق ۀتئوری و پیشین. ۲ـ۱
 آنچاه بای  از هرچیاز باه چشام ،منتشر شده، در ا لب ایان مناابع ۶سازیمقاالت و کتب بسیاری در خصمص برند ،با وجمد اینکه در سالیان اخیر

ریازان و و برناماه دستیصنایع ۀای  کنمنی هنرمندان حمز شناسی و مصادیقی متفاوت از امکانات و واقعیت جامعه و شر برداری از روشگرته ،آیدمی
باه دالیال مختلام نظیار  ،برندساازی خصامصبهسفانه یا خمشبختانه مباحث مرتب  با اقتصاد و مدیریت اقتصاد، ثکه متدرحالی ؛متملیان امر است

بارای  دساتیصنایعهنرهاای سانتی و  ۀبر امکانات بالقممتفاوت است. همچنین ممضمع این مقاله مروری  در ایران کامشا  عدم وجمد ح  نشر و...
و  دساتیصنایع بندیبساتهی در خصمص بسیار  یهامشابهی برای آن پیدا نکردند. مقاله ۀاست که نمیسندگان نممن بندیبستهاستفاده در صنعت 

 ۀدر مقالا محمادزادهیمساام حااجیو  یمسافی یعلا اسات؛ از جملاه: برند و امکاان صاادرات و... صامرت گرفتاه ۀتمسع منظمربهلزوم تمجه به آن 
در  یبخشاتیاهم یگااه فاکتمرهااین جایایتع»باا عنامان  ۱۰۴۰دار یپا ۀو تمسع یدستعی، صنایبند بسته یالمللنیکنفرانس بشده در نخستین ارائه

 ن فاکتمرهاایاام ایادر انتقاال پ یبناد گااه بساتهیجا باه بررسایبخ  محصمل تیهم یفاکتمرها ییشناسا، ضمن «بر اساس مدل کانم یبند بسته
سات. یر نیپاذدر شناسااندن محصامل امکاان یبند بسته تثییربخ  بدون در نظر گرفتن تیهم یان فاکتمرهایرسد بیچراکه به نظر م ،اندتهپرداخ

مادل  ۀیاشاتر بار پاین مطالعه بیا ؛همطالعه قرار گرفت ران ممردیا یر یمناط  کم یدستعیصنا یصمرت ممردبه ، ین تحقیبه اهداف ا یابیدست یبرا
ران مامرد یاا یر یمنااط  کام یدساتعیفقا  صانا ،ن سنج یگر در اید ی( انجام شده و از طرفیمشتر  یتمند یزان رضایسنج  م ۀکانم )محاسب

 کارد صاادراتیروو  یرانایت ایابا هم یدستعیصنا یبند بسته یطراح»در پژوهشی با عنمان ، یییخانم حما مصطفهمچنین  دقت قرار گرفته است.
تر شادن یهرچه اختصاص یبرا، داریپا ۀو توسع یدستعی، صنایبند بسته یالمللنیکنفرانس بنخستین شده در رائها «(ی: خاتمکار یممردۀ )مطالع
مقالاه باا ممضامع  نیوجمه مشترك ا؛ ده استرا بررسی کر از منظر صادرات  یدستعیصنا یبند بسته یو ارتباط طراح یرانیت ایار همیدو مع ،مطالعه

 یبناد ساتهب آن باه ین مبحاث و وابساتگیاا یکل یل بررسیدلاست و به یرانیت ایهم با یدستعیصنا یبند بسته ی  در طراحین تحقینظر در ا ممرد
فای  و  در برندینگ نیز مقااالتی نظیار )داوود بندیبستههمچنین در خصمص اهمیت  .ت پژوه  حاضر داردیبا ماه یتفاوت اساس ،یخاتمکار 

وابساته باه  بندیبساتهطراحای، تمساعه و تارویم امامر  کمشا  دفتار، آخرین ترفند بازاریابی، پروانه طهماسبی، بهبندیبسته( یا )۱۰۴۰همکاران، 
 منظمرباه بندیبساتهطراحای و تملیاد  ۀی بممی در پروسهاعمامل فرهنگی و داشته تثییرکدام به در هیچ ،منتشر شده تجارت ایران( ۀسازمان تمسع

 نیل به اهداف نمیسندگان اشاره نشده است.
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ع و خدمات با یر صنایمحصمالت سا بندیبستهکه  دستیصنایعآیار هنری و  بندیبستهنه حاضر است،  ۀمقالنمیسندگان آنچه مدنظر در واقع 
 دستیصنایعو  بندیبستهسازی، میان سه عامل برند است که از ارتباط تعاملی و هنرهای سنتی دستیصنایعو تملیدات  هاآفریدهدستاستفاده از 

 ایجاد شده است.
 

 برند .۲
تی شادن در سامت رقاابهای فروش باهرود و در شرایطی که فعالیتسمی اشباع شدن پی  میروز بهبهیندهای اقتصادی معاصر که بازار روز ادر فر 

هاست کاه بارای نایسمبل یا ترکیبی از  ،عشمت ،واژه ،برند نام شتریان باشد.م یتماند عامل مهمی در راستای حف  و بقامی «برند» ،حرکت است
 ۀجنبا ؛هام ماهیات فیزیکای دارد و هام ماهیات ذهنای و ادراکای ،یک برند یاا ناام تجااری .گیردها و خدمات ممرد استفاده قرار میشناسایی کاال 

 ولی ماهیت مفهممی و ادراکی آن در فضای روانی و ذهن مشاتری جاای دارد شمدمی خدمات یافت ۀیا مراکز ارائ هافروشگاه ۀفیزیکی آن در قفس
(Alreck and Settle 1999, 12.) میشدی با رقابتی شدن بازار، تملیدکنندگان دریافتند که برای بقاا و پمیاایی، مفااهیم قادیمی برناد  ۶۱ ۀاز ده

بایست خدمات بیشتری را به مشتریان خمد ارائه دهند. نقا  جدیاد می ه وبرداری و اعتماد کافی نبمدمانند شناساندن محصمل، محافظت از کسی
 بار ایان اسااس عملکردهاای نامین برناد را .(۱۰ ،۱۰۴۶)آل علای  عماطم و احساسات اساتۀپای برندها کمک به تر یب مردم برای خرید کاال بر

 گمنه برشمرد:تمان اینمی
 ؛شمدنجر به تشمی  برای خرید میعاطفی مشتری با برند که م ۀتر یب به ایجاد رابط -

 ؛عقشنی بمده است آشکارسازی تمایشت عاطفی مشتریان در راستای اینکه دیگران بدانند انتخابشان کامشا  -

  تعمیم نیازهای عاطفی مشتریان برای نشان دادن وابستگی خانمادگی. -

ی احساسای باه یکای از راهبردهاای برناد اسات. نقا  هاپاسخ تثییرتحت  الباا  ،یابیم که معیار انتخاب یک برندمیامروزه با نگاهی به بازار در
سعی در ایجااد  ،رو به کاه  بمده و در واقع برندها با ایجاد رواب  احساسی و تعمیم نیازهای ممجمد هامشحظات منطقی و عقشنی در این انتخاب

تنهاا تاداعی بناابراین ناه .خرند یا نهمی کنندگان، محصمل را دوبارهرفکند مصمی ست که تعیینهااین تداعی؛ یی در ذهن مخاطب دارندهاتداعی
تماناد باعاث تغییار می هافرایندکنندگان در این کند، بلکه درگیری مصرفمی خرید محصمل و مصرف در سطمح مختلم عمل فرایندنام تجاری در 

 Chen) کلیادی بارای کساب مزیات رقاابتی اسات ۀهمچنین یک مؤلفا نام تجاری و ۀگردد. تداعی معانی نام تجاری قلب ارزش ویژ هادر تداعی

یکای از  امکاان درگیاری عااطفی مشاتریان باا محصامالت را افازای  دهناد. ،ی مختلامهاکنند به روشمی . در واقع برندها تشش(32 ,2001
رساد مای سایار اهمیات دارد. در واقاع باه نظارمحصمالت صادراتی ب خصمصدر  فراینداین ؛ یا گماهی مبدأ است ۶(COOترین این ترفندها، )مهم

 بندیبساتهدر  ،ایرانای در جهاان دساتیصنایعو کیفیات محصامالت  تنامع ۀشاددلیال جایگااه تثبیاتو هنرهای سنتی باه دستیصنایعاستفاده از 
ن را باه هماراه اماند نگاه مثبت مخاطبتمی بندیبستهی تصمیری در قالب نق  یا فرم هاصمرت مستقیم یا استفاده از نشانهمحصمالت صادراتی به
شامد: تصامیر، شاهرت یاا مای باه ایان صامرت تعریام ،کننادمای ارتباط برقرار أکه مشتریان از طری  آن با یک کشمر مبدرا داشته باشد. تصمیری 

آن کشامر،  ۀنماینادمتغیرهاایی از جملاه محصامالت  ۀوسایلدهناد، باهمای که تجار و مشتریان به محصامل یاک کشامر خااص نسابتای هکلیش
البتاه در مقابال آن مفهاممی نظیار  (.agashima 1970, 65) شامدمی ایجاد های سیاسی، تاریخی و سنتهاهای طبیعی، اقتصاد، زمینهویژگی

در واقاع ؛ را به خمد جلب کنادتماند تمجه متملیان امر می ،شمندمی مداری نیز وجمد دارد که در خصمص محصمالتی که در داخل کشمر مصرفقمم
در خصامص . ۱ :باه دو صامرت مامرد اساتفاده قارار گیارد ،سازیتماند با تمجه به تبلیغات و فرهنگمی کاربرد صادراتی نداشته و فق  دستیصنایع

در . ۲ ؛تشامی  خریاداران منظمرباه)ایاران(  أی تااریخی و فرهنگای کشامر مبادهامند و معرف شاخصهعنصری همیت عنمانبهکاالهای صادراتی 
های سنتی با هدف حف  و احیای این هنرها تمس  حامیاان های قممی و حف  ارزشکید بر ویژگیث با ت یخصمص محصمالتی با بازار مصرف داخل

 .هافرهنگو خرده هامردمی در مناط  مختلم و با تمجه به گستردگی و گمناگمنی این فرهنگ
 

 بندیبسته .۳
نق  مهمی در معرفی و نگهداری محصمل از تملید تا مصرف و همچناین  باطی هر محصمل اهمیت داشته ونخستین وجه ارت عنمانبه بندیبسته

ن یالنهار نیمصر و ب یباستان یهابندی را به روزگاران بسیار کهن و تمدنبسته ۀکند. شاید بتمان سابقمی آن ایفا یگیری برند و رشد و ارتقادر شکل
تحامل اساسای  وظهمر انقشب صنعتی  با بندیبستهی سنتی هاشیمه .رساندر یا ظروف گلی و لعابی زمخت شده از حصیصمرت ظروف ساختهبهو 
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 صنایع دستی حلقۀ اتصال همیت 

 ،بندیو برند در صنعت بسته
 ۱۶۶ا  ۱۰۴

رو کارد. تنامع هانقشب صنعتی، جهاان را باا فامران کاالهاای گمنااگمن صانعتی روبا شد؛زودی دچار تغییر و تحمل کاال و خدمات بهدر نظام تملید 
سبب مساتقل شادن ایان صانعت از  بندیبسته ۀتمسع .دش بندیبسته ۀممجب تمسعتدریم ان و بازرگانان بهکاالها و رقابت فشرده میان تملیدکنندگ

ی تملیادی را باه خامد های شارکتهاساهمی قابال تمجاه از بمدجاه بندیبساتهمجممعه صنایع دیگر شد و رقابت و نیااز سابب گردیاد کاه صانایع 
 بندیبساتهامروزه  ؛نیست بندیبستهت، یا معرفی و شناساندن آن ممرد تمجه طراحان نگهداری و حمل آسان محصمال  فق دهند. دیگر  اختصاص

ی ارتباطی نامینی را در هاکنند هرروزه الیهمی شمد و طراحان تششمی متفاوت از ایجاد ارتباط بین مشتری و محصمل شناختهای هتجرب عنمانبه
اسااتفاده از  ؛شاادت روناا  گرفااتی پشسااتیکی بااههابندیبسااته ،دت گاارفتن تملیااداتو شاا بیسااتم ماایشدیایاان میااان بیازماینااد. بااا آ اااز قاارن 

زودی با تمجه باه رواج چشمگیری یافت، اما به بندیبستهاستفاده از آن در صنعت  9199 ۀد و از دهشم آ از 9191ی تجاری از سال هاپشستیک
در حقیقات  .کر استفاده از مماد جایگزین با رویکرد طراحای سابز افتادنادی پشستیکی، طراحان به فهابندیبستهمحیطی ظروف و خطرات زیست

 رفت:به کار پذیر، این رویکرد به دو صمرت برگشت بازگشت به گذشته و استفاده از مماد طبیعی و
 ؛(Recyclableیی با استفاده از مماد قابل بازیافت )هابندیبستهطراحی و ساخت  -

 .(Reusableجمیی در مصرف )صرفه منظمربهمجدد  ۀا امکان استفادیی بهابندیبستهطراحی و ساخت  -

ITC() المللبین تجارت
 بندیبساتهمشخ  کردن مشکشت . ۱: کندمی هدف را دنبال چهارکه مقر آن در ژنم قرار دارد، در این خصمص  ۷

مشاخ  کاردن . ۰؛ نادان خااص باا آن مماجهکاه صاادرکنندگا بندیبساتهتحلیل مشاکشت خااص . ۲؛ کنندهصادراتی در کشمرهای درخماست
 در بازاریابی صادراتی. بندیبسته ۀکید بر نقشث با ت ITCی آممزشی هاشرکت در برنامه. ۰؛ ایی تمسعههاریزیو برنامه بندیبستهنیازهای 

یی هابندیبساتهحای و سااخت طرا منظمرباهبا تمجه به این نکات، اهمیت تمجه به امکانات ممجامد در هنرهاای سانتی و باممی هار منطقاه 
 برخاااامردار اسااااتای هصااااادراتی امااااری اساااات کااااه از اهمیاااات ویااااژ ۀایجاااااد ارزش افاااازود منظمربااااهمناسااااب بااااا تملیاااادات ملاااای 

(https://www.intracen.org/layouts/searchresults.aspx?searchtext=PACKIGING). 
 

 دستیصنایع .۴
ارتبااط تنگاتناگ هنرهاای سانتی در  .ندهسات ایان هنرهاا ی ازی آیینی انماع مختلفهامای معماری سنتی، ممسیقی سنتی و ن هنرهای صناعی،

هنرمندان و پژوهشگران معاصار در تبیاین لازوم  یاتکا ۀتماند نقطمی سمیی با سازوکار فرهنگ و اجتماعهمنشینی متعامل ایشان با یکدیگر و هم
اند هنرمنادان خماساته ،از هماان آ ااز ؛ین مبتنای اساتیهنار ایاران بار تاز »گمید: پمپ می ؛ی سنتی و بممی قرار گیردهاو داده هاتمجه به داشته

دهاد، بلکاه صامرت انتزاعای نشاان میفق  اشیا را بهنه هاگمنه نق این ای از اشکال و اممر خارجی است بنگارند وهایی را که کنایه و نشانهنق 
میان هر عشمات باا آداب ماذهبی ادرا   ۀن این نقمش بر عادات و عقاید دینی مبتنی باشد و رابطسازد و چممی گرها را نیز جلمهعاطفی آن ۀجنب

 «ین مطلا  اساتیال آن در تاز سبب آن اسات کاه کماروحانی هنر ایرانی هم به ۀرا به وجمد آورد و ابهت و جنب تثییرترین شمد، ممکن است عمی 
 وکار معنایی و محتمایی این نقمش و ارتباط مشخ  آن با فرهنگ و باورهای مردم این ساامان دوررا از ساز  هرچند این عبارت نباید ما .(۲، ۱۰3۱)

ی هامایاهتحکیم بن منظمربهبخ  ی تصمیری وحدتهاینی را در تدار  همیت فرهنگی و نشانهیی تز هامایهنق  تثییر درستی اهمیت وبه ،سازد
گیاری از نممدهاای  اایی آن در مطالعاه و بهارهجامهرۀ ی ظاهری سنت و دست یافتن به هاالیه گذر از» .سازدمی ی متفاوت بیانهاهمیتی نسل

ایان تنامع نقا  و  .(۶، ۱۰۴۰ )آرماان «ساازدمای نت و تجدد را خاطرنشانآوایی سلزوم نمآوری و هم هنر، ممجمد، ضمن حف  جستارهای سنتی
در راستای تبیین جایگااه ارزشامند و اماروزی  کلیدیعناصر تماند یکی از می و هنرهای سنتی دستیصنایعهمراه سازمان همیتی و باورمند طرح به

 ترین صنایع فرهنگی به شمار آید. یکی از کاراترین و تعاملی عنمانبه دستیصنایع
 هااتخصصای، تشاکیل کارگروهی هااو همای  هااالمللی، برگزاری کنفرانسبین یهاهایی نظیر برگزاری نمایشگاهتشش ،های اخیردر سال

ارتباط کارآمد و دوسامیه فقدان دلیل به هاتمام این تشش ،زعم پژوهشگرانبه است، اما کشمر صمرت گرفته دستیصنایعو... برای ایجاد تحمل در 
 گمنه که باید مفید فایده قرار گیرد. کننده با هدف ایجاد احساس نیاز، نتمانسته آنبا بازار هدف و مصرف

 
 یجۀ بحثنت. ۵

ایان  .و ناه مشحظاات منطقای و عملای اساتهای احساسی به یکای از راهبردهاای برناد پاسخ تثییرتحت ترین دالیل انتخاب یک برند،  الباا مهم
از تماام خریادهای  درصاد ۶۱دهاد کاه تحقیقاات نشاان می .شامدمل و اهمیت میثطمر اخ  در ممرد محصمالت با ارزش باال قابل تممضمع به



 

 ۶، پیاپی ۱ سال چهارم، شماره

 ۱۰۱۱ستان بهار و تاب

 دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
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 قلمکار چاپ ،یدست سا : 2 ریتصم
https://arahandmade.com/product/hand-

bag-sq-580-m/ 

حاال لازوم تمجاه باه (. ۶۷، 9931 و سلحشامر )فی یرد گیبرند صمرت م تثییرتحت ماتیآن تصم درصد 29روزمره بدون تصمیم قبلی و بی  از 
تارین راهبردهاای یکای از مهام عنمانباهچراکه آشکارسازی تمایشت  ،گرددو ملزومات فرهنگی، در این حمزه بی  از پی  عیان می دستیصنایع

 ۀبازاریاابی نیسات اگار رابطا ۀپایان پروسا ،دانیم تر یب به خرید یک محصملگمنه که می همان .یر خماهد بمدؤدر این بخ  بسیار م عاطفی برند
گاهان  خمد از برند را برای دیگران آشکار سازند.  ۀاحساسی بین برند و مشتری برقرار گردد. آنگاه مشتریان تمایل پیدا خماهند کرد تا انتخاب آ

فرهنگای و  ۀناد تمجاه دیگاران را باه ساشمت، سالیقه یاا جایگااه و طبقااشامند کاه مایلخاص ا لب تمس  کسانی خریاداری می محصمالت
 O̕ Shaughnessy and O̕ Shaughnessy) ییاد دیگاران قارار گرفتاه باشادثکه امیدوارند تا انتخابشان ممرد تدرحالی ،شان جلب کننداجتماعی

تماناد نقا  مهمای در ساازوکار مای ترین محصمالت فرهنگی کشامریکی از شاخ  عنمانبه دستیصنایع ،ره شدهمان طمر که اشا (.18 ,2004
 ۀایرانای از حیاث ماماد اولیاه، کااربرد، نقامش و رناگ، طراحاان و فعااالن حامز  دساتیصنایعبا تمجه به تنامع و گساتردگی  .ندکایجاد همیت بازی 

رساد اناماع مای شده در صنعت، به نظارهای اقتصادی و قیمت تماماز آن بنمایند، با تمجه به اهمیت فاکتمرتمانند بهترین استفاده را بندی میبسته
   :دکر تمان به سه گروه زیر تقسیم را می شدهمت تمامیقبر اساس  بندیبستهبرای استفاده در صنعت  دستیصنایع
 دالر. 9کمتر از  ۀشدمت تمامیبا ق یسنت یهاو چاپ تبافدست یهاارچهاز پ یر برخینظ یمحصمالت(؛ cheap price) بهاکم دستیصنایعا 
 29کمتار از  ۀشادی چمبی سااده و سارامیک باا قیمات تماامهامحصمالتی نظیر حصیربافی، جعبه(؛ moderate prices) متمس  دستیصنایع ا
 دالر.

ی خااص هاارچاهی خااتم، پاهامحصمالتی مانند جعباه(؛ Luxery) قیمتگران دستیصنایع ا
 دالر. 29مانند ترمه و... با قیمت بی  از 

تمانند مناسب نمع خاصی از محصمالت باشند، می هرکدام از این انماع بر اساس عمامل قیدشده
های تکنیکی انماع شده و همچنین ویژگیتمانند بر اساس قیمت تماممی بندیبستهدر واقع طراحان 

ننااد. البتااه بااا تمجااه بااه کاسااتفاده  دسااتیصنایعگااروه از  ، ذیاال ایاان سااهدسااتیصنایعمحصاامالت 
ممجامد اسات و در حقیقات  هابندیبساتهگمناه ی محدودی از اینهاگرفته نممنهی صمرتهابررسی

ی ممجامد هاضمن معرفی نممناه ،در ادامه. باید گشمده شمد مسیر جدیدی برای پرداخت به ممضمع
 . ه شده استمق پرداختی فهابه تشریح و تبیین هرکدام از گروه

کااه  مصارف  منظمرباهالیااف طبیعای  شاده ازی خرید ساختههاامروزه استفاده از سا  .الم

با تمجه به تنمع و گستردگی اناماع  .بسیار ممرد تمجه قرار گرفته است ،آورو سایر مماد زیان هاپشستیک
باافی، شاعربافی و... امکاان ی سنتی در کشامرمان نظیار چااپ قلمکاار، چادرشابهانساجی و چاپ

ساا   عنمانبهی دستی هاگمنه سا این صنایع با استفاده از گسترش فرهنگ استفاده از این یاحیا
تبلیغااات آن برنااد و حمایاات از  ۀتمانااد ضاامن تمسااعماای خریااد برناادهای معتباار داخلاای و خااارجی

 9تصامیر  .نادک یادآور یادساتی و هنرهاای باممی را نیاز صنایع یزیست، اهمیت تمسعه و احیامحی 
باافی سانتی تملیاد صمرت پارچهکه با استفاده از الیاف طبیعی و به دهدرا نشان می سا  دستی خرید

ای هخامبی جایگااه ویاژد بهنتمانمی ی داخلی نظیر آیار قلمکار با طراحی و تملید نمینهاد. نممنهشممی
هاای طبیعای و همچناین در اساتفاده از رناگ سنتی این چااپ، ۀدر بازار تبلیغات به دست آورند. شیم

سنتی )اساتفاده از  ی کامشا هاشیمهزمان کم و بهارزان در مدت امکان تملید در تیراژ باال و قیمت نسبتاا 
رود و امکاان تملیاد خاانگی و مای ی مثبت این هنر به شامارهاترین ویژگیهر و شابلن( یکی از مهمم  

البتاه  .(2)تصمیر  سازدمی قیمت و بممی را بی  از پی  میسرنی ارزاناستفاده از پتانسیل نیروی انسا
تماناد مای ی نامین تملیادهامدد نمآوری در طراحی و شیمهاین پتانسیل به ،همان گمنه که ذکر آن رفت

                            .شمدتملید محصمالتی با امکان ورود به بازارهای گمناگمن  ممجب

 ی عیطب رنگ و افیال با یدست سا : 9 ریتصم
https://www.iraaloom.com/product/han

dmade-ladies-handbag/ 
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 صنایع دستی حلقۀ اتصال همیت 

 ،بندیو برند در صنعت بسته
 ۱۶۶ا  ۱۰۴

 بندی زعفران با ظروف سرامیکی بسته :۰تصمیر    
https://www.azafranesmanchegos.com/en/shop/page/2/ 

 است که در کشمر ماا امکاان تملیاد آنبافی مناسب است، حصیر  بندیبستهلحاظ ساختاری برای که به دستیصنایعپرکاربردترین یکی از  .ب
اسات و  تملیاد و ارائاه برخامردار مماد اولیاه در دساترس، لحاظاز رون  خمبی به صنعت از شمال تا جنمب، حتی در مرکز ایران-وجمد دارد. این هنر

گمنااگمنی باه  ۀی متنمع و مماد اولیاهاتکنیکحصیربافان، ذیل 
 بندیبساتهیاک  ۰تصمیر اند. تملید آیار مختلم حصیری مشغمل

ی کشاامیری هاهندوسااتان اساات کااه باارای قالیچااه از کشاامر
در حقیقاات نگاااه طراحااان ایاان  .طراحاای و ساااخته شااده اساات

بااا اهاادافی نظیاار  بندیبسااتهطراحاای و ساااخت  ،محصاامل
و  بندیبساته، امکان کاربرد یانمیه بارای آفرینیمحافظت، ارزش
طراحااان ایاان محصاامل معتقدنااد  ؛باشاادماای قیماات مناسااب

 منظمربهترین ویژگی آن، استفاده از منابع و مماد اولیه بممی مهم
مااان اساات. طراحااان و أهمیاات آفریناای و همچنااین اشااتغال تم 

که  اندتهخمد چنین نمش ۀاندرکاران این ایده در تمضیح پروژدست
 از اساتفاده باا بندیبساته محصامالت ۀتمسع هدف با پروژه این»

 وضااعیت، تحلیاال و تجزیااه در. اساات محلاای مااماد و هااامهارت
 بارای راحتیبه تمانندمی دستیصنایع ۀاولی مماد که شدیم متمجه

 ظاروف و فارش بارای حصایری سبد مانند ؛داد ارقر  دسترس در محلی سازدست مماد در را هاآن تمانمی زیرا بگیرند، قرار استفاده ممرد بندیبسته
« کاااااار بااااارای فرصااااات یاااااک باااااه عاااااادی بندیبساااااته طراحااااای تخصااااای . زعفاااااران بااااارای ساااااازکا اااااذی دسااااات

(https://www.dsource.in/resource/packaging-handicrafts-products/introduction). آن  ۀاین متن در آخارین جملا کلیدی ۀنکت
مطالعاات  و ممجمدی هر منطقه نیازمناد هاصحیح از فرصت ۀدر واقع استفاد ا عادی به یک فرصت برای کار دیبنبستهتخصی  طراحی  ااست 

 ی بازر  طراحای باه ایان حامزههاورود شارکت اسات. ی گمناگمن مرتب  با بازرگاانی و طراحایهاتخصصی در حمزه یهادقی  علمی و تمانمندی
گااه باه تامان هم ،این صنعت ۀ، به آنچه باید باشد. در واقع نیاز امروز هاین داشتهباشد برای تبدیل اای همفقمد ۀتماند حلقمی آوایی علم و تکنملمژی آ

یر از ثی ملای و ایجااد تامان رقاابتی مثبات، در فضاای اقتصااد جهاانی متاهاا. اشاتغال پایادار، پاسداشات ارزشاسات محلی برای تمساعه بممی و
یااین اهمیاات نگاااه ماامرد نظاار تاارین عاماال باارای تبی بااممی، مهاامهاداشااته

مصااداقی دیگااری در خصاامص اهمیاات  ۀنممناا ۰تصاامیر نمیسااندگان اساات. 
فروشای یاا و خاام بندیبساتهمند و همچنین ضعم سیساتم همیت بندیبسته

در ایان نممناه باا اساتفاده از ؛ محصمالت ملی نظیر زعفران است ۀفروش عمد
ینی محصمل اصلی آفر ی متفاوت از جنس سرامیک ضمن ارزشهابندیبسته

گرمی با ظرف سرامیکی حدود  ۰ بندیبستهو  ۱۶ € گرمی حدود ۰ بندیبسته)
نکاردن دوبرابر ارزش افزوده( درمجممع باعث کارآفرینی، اساتفاده  تقریباا  ۲۶ €

کنناده را پشستیکی و القای حاس کیفیات برتار در ذهان مصارف بندیبستهاز 
و تملیادات گمنااگمن سافالی و  هااگاهالبته با تمجاه باه تنامع کار  ؛شاهد هستیم

ضاامن ایجاااد  ،ساارامیکی بندیبسااتهده از ساارامیکی در کشاامر مااا، اسااتفا
اه جغرافیایی شاهرهای امکان معرفی و تثبیت جایگ برده،نامی رقابتی هامزیت

                          افزایی و رون  اقتصادی را ممکن خماهد ساخت.محصمالت اصلی و هم ۀتملیدکنند

 بندی با حصیربسته :9تصمیر         
-products/slide-handicrafts-https://www.dsource.in/resource/packaging

show 
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 بندیبساته عنمانبهکه امکان استفاده  دستیصنایعسممین گروه از  .ج
کاه دارد خااص اختصااص  دستیصنایعآن دسته از به  ،محصمالت را دارند

محصامالت  بندیبساتهدلیل کیفیت و قیمت باال، مناساب بارای در واقع به
باه  ،المللایپژوهشگران با بررسی منابع مرتب  در سطح باین .ندهست لمکس

هدفمناااد از محصااامالت  ۀی محااادود و معااادودی از اساااتفادهانممناااه
ی الکاای ژاپناای هالاامکس نظیاار جعبااه بندیبسااته فراینااددر  دسااتیصنایع

ی هاجعباه .( که این نشان از بکر بمدن این حامزه اسات۶برخمردند )تصمیر 
های ممجمد در بازار ایران است کاه در شده از معدود نممنهکاریمنبت خاتم

مراسامات رسامی  ساکه در ۀجماهرات یاا جعبا ۀجعب عنمانبهیقت ا لب حق
کااری یاا شده، منبتکاریی خاتمهاد. آیاری نظیر جعبهشمیا... استفاده می

محصامالتی  بندیبساتهشده با چرم سمخت و... بسیار مناساب بارای ینیتز 
های جماهرنشان، سمئیچ خمدروهای لامکس و ساایر نظیر جماهرات، ساعت

یی کاه ضامن هابندیبساته؛ صنعت خماهند بامد ۀمالت ارزشمند حمز محص
شایستگی بیاانگر تماند بهمی خمب بندیبستهانجام وظایم اختصاصی یک 

یری در ؤ، نقا  مادستیصنایعیک ایر ارزشمند  عنمانبهکنندگان آن محصمل بمده و همچنین مصرف سشی  و عشی  خاص تملیدکنندگان و
 رشد و پیشرفت تکنملمژی طراحی و تملید محصامالت خااص و لامکس فقداندلیل رسد بهمی نظراشته باشند. البته به یک محصمل د انتخاب

باا عنایات باا گساتردگی امکاان  ؛ اماابازاریابی و تمجیه اقتصادی آن باا مشاکشتی مماجاه باشاد ،در کشمر ما هابندیبستهگمنه متناسب با این
 عنمانباهامکاان صاادرات ایان محصامالت  ،ایاران دساتیصنایعالمللای برخای از اناماع حتی و جایگاه باین دستیصنایعبازاریابی محصمالت 

 مل و بررسی است.ثالمللی فعال در ایران نیز قابل تی بزر  بینهابرای شرکت بندیبسته
 

                         پیشنهادات
باا  دساتیصنایعو برندینگ محصامالت  بندیبسته ۀی زیادی برای تمسعهاتشش فرهنگی،و میراث دستیصنایعهای اخیر مسئمالن در سال

؛ مثبتی به همراه نداشته است. پیشنهاد ما، مسایری خاشف جهات اسات ۀاند که شاید نتیجارزآوری انجام داده هدف امکان صادرات بیشتر و
خامبی های اصیل و پایای این مرزوبمم را نیز بهآداب و سنتدار، یال پاجاد اشتغیضمن ا بندیبسته عنمانبه دستیصنایعبا استفاده از  تمانیم

 دساتیصنایع ۀتمان به برندسازی در حامز می ،اول باید در سطح مدیران اتفاق بیفتد ۀتغییر نگرش که البته در وهلاز انتقال داد و در ادامه پس 
را  بندیبستهکه امکان تملید محصمالتی مناسب  دستیصنایعریک از ی پژوهشی در خصمص ههانیز پرداخت. در حقیقت با استفاده از طرح

شاده، سارعت و ی ممردی در خصمص اطشعاات تکمیلای نظیار قیمات تماامهانممنه ۀی ساختاری، با مطالعهامعرفی ویژگیبه ، دارا هستند
 ۀبنیاان در حامز ی دانا های با همکااری شارکتضمن معرفی در گام بعد پرداخته و کیفیت تملید، میزان اصالت نقمش، تکنیک تملیدی و... 

ی هاباا اساتفاده از ایان هنرهاا پرداختاه و باا شارکت در نمایشاگاه بندیبساتهطراحی گرافیک و طراحی صنعتی سعی در طراحی محصمالت 
ی دولتای هاتفاده از مشمقالبته در ابتدای امر اس؛ نندکصاحبان صنایع و مشا ل را به استفاده از این محصمالت تر یب  ،تخصصی این حمزه

 سزایی خماهد بمد.نیز در این میان کمک ب
ساایر محصامالت مامرد  بندیبساته عنمانباهتمانناد مای دساتیصنایعی مختلم هااصلی پژوه ، نمیسندگان معتقدند گمنه عنمانبهبا تمجه 

فارد هداشتن بار فرهنگای، یگاانگی و منحصارب خصمصبهخمد  های اصیلبا حف  ویژگی دستیصنایعرسد می واقع به نظر در؛ استفاده قرار گیرند
بخشای، خریاد و تشاخ  ۀسازی، جاذبحفاظت از محصمل، همیت کامل و با رعایت نکات کلیدی آن نظیر بندیبستهیک  عنمانبهتماند می بمدن

 صاحبان صنایع و مشا ل قرار گیرد.  ۀممرد استفاد
  

 

 بندی محصمالت ارزشمند های نفیس برای بستهاستفاده از جعبه :۶تصمیر 
https://picclick.com/Hand-Made-Carbon-Fibre-Watch-

Luxury-Case-Storage-132634765430.html 
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 صنایع دستی حلقۀ اتصال همیت 

 ،بندیو برند در صنعت بسته
 ۱۶۶ا  ۱۰۴

 هانوشتپی

1. Added Value 

2. Sustainable Packaging 

3. Recyclable 

4. Reusable 

5. Branding 

6. Country of origin 

7. International Trade Center 
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