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  پيشگفتار

بندي محصوالت غذايي به عنوان يك اصل در جوامع توسعه يافته شناخته  بسته  

اجتماعي در  –هاي اقتصادي  جه به رشد شاخصو پذيرش آن با تو شود مي

اي از  بندي آميزه بسته. استكشورهاي در حال توسعه نيز رو به گسترش 

رساني،  پياممحافظت كاال، تضمين سالمت مصرف،  هاي مختلف فني جنبه

جلوه اين امر اغلب در طراحي مناسب برچسب . هاي هنري و تبليغاتي است جنبه

محصول سند هويت توان  ميبرچسب را ين جهت از ا و كاال نهفته است

رو دقت در طراحي برچسب مناسب  از اين. بندي شده به حساب آورد بسته

كنندگان و توفيق آن در  نقشي كليدي در شناساندن محصول به مصرفتواند  مي

كشورهاي اغلب در حال كشاورزي خرما از جمله محصوالت . بازار داشته باشد

بويژه در كشور ما بندي شده  ارائه آن به صورت بستهبراي توسعه است كه تقاضا 

به مصرف محصول علمي تر دقيق اطالعاتارائه به منظور . در حال افزايش است

در تواند نقشي مهم  مي گذاريبرچسب، دنيا روزاستانداردهاي  بر اساس كنندگان

اده به عنوان يك محصول مهم در سبد غذايي خانو اين ميوه ارزشمندمعرفي 

  .داشته باشد

  احمد مستعان

  رييس بخش توليد، تبديل و نگهداري محصول
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  مقدمه

نظر  ازو  بودههويت محصول ، كنوني، برچسب صنعتيدر دنياي     

به محصوالتي با قابليت اعتماد كم برچسب،  بدونمحصوالت كنندگان،  مصرف

 دادن آگاهي در ضروري موارد جمله از غذايي مواد گذاري چسببر. آيند شمار مي

 محتواي از تا است ايشان مسلم حق كه چرا؛ است  خريدار به اطالعات محصول

. خرما نيز صادق است براياين موضوع  .باشد داشته كامل آگاهي خرد مي چه آن

 كننده مصرف دستنامناسب به  و معمولي هاي بندي بسته در خرما اغلب

 برچسب طراحي به نياز ،خرما بندي بسته پيشرفت صنعت با امروزه .رسد يم

 مي احساس بيشتر ،كدكس مانند جهانيقوانين  و ضوابطبر اساس  اختصاصي

تواند نقش مهمي در جلب مشتريان و مصرف  برچسب ميديگر  از سويي .شود

 طراحي برچسب در رعايت اصول علميرو  از اين .صحيح محصول داشته باشد

 تأثيرگذار مردم مصرفي فرهنگ و بهبود سالمتي در تواند مي ،محصوالت خرما

  .باشد

  

  به صورت گام به گام خرما محصول برچسب طراحي

و محتواي  اندازه رنگ، شكل، عوامل مهم در طراحي برچسب محصول شامل،

   .باشند آن مي
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  تعيين شكل و ابعاد برچسب - 1

 محصول سته و اصول زيباشناختيبشكل شكل برچسب از دو نظر تناسب با 

امري هنري است رو انتخاب شكل برچسب در گام نخست  از اين. شود تعيين مي

اي باشد كه بخشي  به گونهبرچسب طراحي شكل شود تا  با اين وجود توصيه مي

به صورت  در حد امكان هاي برچسب  گوشهو  مشاهده بودهاز محصول قابل 

 طراحي بسته اندازه به توجه با نيز بايد برچسب اندازه. دنشو انتخاب انحنادار 

پوشاند و اگر خيلي كوچك باشد اگر خيلي بزرگ باشد تمام بسته را مي ،شود

بيني شود  از قبل پيش بايدخرما  بسته روي آن قرارگرفتن محل. شودديده نمي

  .باشد داشته وجود آن شدن ديده امكان بيشترين كه به طوري

  

1انتخاب رنگ پالت -2
 

طراحي يك برچسب مناسب به شمار  در اساسي از موارد تركيب رنگ انتخاب

 بسيار خريد در زمان كننده مصرف توجه جلب در برچسب رنگ كه چرا .آيد مي

 اما است پيچيده بسيار برچسب طراحي در رنگ تئوري .بود خواهد گذار تاثير

 كنيم استفاده يهاي رنگ يك اصل اساسي در اين ميان وجود دارد كه همواره از

 گرم پالت يك براي مثال) 1شكل ( .هستند نزديكبه يكديگر  رنگ چرخه در كه

 رنگ خاكستري. شود استفاده زرد مختلف و درجات نارنجي قرمز، هاي رنگ از

                                                             
1-  

هاي مورد استفاده براي خلق گرافيك يايك اثربصري مبتني بررنگ هاي  پالت رنگ درساده ترين تعريف طيف وسيعي ازمجموعه رنگ

.مختلف ميباشد
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شود و نبايد  مي استفاده دارويي و شيميايي محصوالت بندي بسته براي بيشتر

 نيز مناسب روشن خيلي هاي رنگ .بندي خرما به كار گرفته شود براي بسته

   .شوند مي ديده سختي به ها رنگ اين زيرا نيستند؛

  

  پالت رنگ -1 شكل

 اطالعات الزم  -3

 است مهم بسيار برچسب روي بر مطالب نوشتن براي مناسب قلم از استفاده

 نبايد .باشد واناخ همچنان شود مي كوچكاندازه قلم  وقتي كه بود مطمئن بايد

 عنوان .داد جلوه نامرتب و شلوغ اضافي هاي نوشته و مطالب با را برچسب

 مانند كلماتي .شود ديده راحتي بهچاپ شده تا  فونت درشتبا بايد برچسب

 پايين در بايد) در صورت استفاده( حاللنشان  و تجاري عالمت بهداشت، پروانه

 ندهكن مصرف كه طوريه ب شوند آورده مشاهده قابل و كوچك صورته ب برچسب

ترين اطالعاتي كه الزم است در  مهم .باشد آنها ديدن به قادر معمولي شرايط در

  :هستند درج شوند شامل موارد زير  )بندي شدهبسته( برچسب خرما
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 نام محصول-الف

 خرماروي  اگر عملياتي .كند بيان را محصول واقعي ماهيت بايد محصول نام

 مغزدار) چيپس كردن(كردنخرد  ،كردن هستهباشد مانند بي  شده انجام

به  بتواند كننده مصرف تا شوند آورده محصول كنار نام در بايد.... ، و كردن

  .گيري كند محصول تصميم در خصوص انتخاب آساني

 مواد تشكيل دهنده -ب

كه در صورتي .آوردن نام مواد افزودني درتهيه خرماي فرآوري شده ضروري است 

در آشكار به طور بايد شود،   استفاده ميمواد ديگر از روغن، آرد، مواد پركننده و 

  .شوند آوردهبرچسب 

  و نگهداري مصرف توليد،  زمان-پ

مصرف  تاريخ ، زمان مناسب ماندگاري، ساخت، تاريخ دهندهنشان بايد برچسب  

درست تواند شيوه  اين اطالعات مي .باشدمحصول  نگهداريمناسب  شرايطو

نسبت به شرايط دمايي  توان ميعنوان مثال  به. مصرف محصول را نشان دهد

  .براي دستيابي به بافت مطلوب آن در زمان مصرف اشاره نمود محصول خرما

 مجوزها و استانداردها-ت

 و دارو و سازمان غذااز  الزم مانند ساختهاي  و پروانهها شماره مجوزنوشتن   

 برايي ايران و تحقيقات صنعتاستاندارد  از موسسه كاربرد عالمت استاندارد

و  تهيه بهداشتي و اصول شرايط طبقخرما  محصولكه  اين از اطمينان

   .است ، ضروريشده بندي بسته
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  اي تغذيه -ث

مربوطه بوده و ميزان  اي تغذيه اطالعات حاوي محصوالت خرما بايد برچسب

 .شود آورده جدول يك در قالب آن گرم 100 در هر انرژي مقدار و تركيبات

  ات توليدكنندهمشخص -ج

آوردن نام و نشاني شركت و كشور توليد كننده و عالمت تجاري روي برچسب 

  .ضروري است

  ارتباط با مشتري -چ

 و پيشنهادات بتواند انتقادات كننده مصرف كه ارتباطي و مسيرهاي تلفن ،نشاني

  .شود آورده برچسب حاشيه دربايد   ،بيان كندمحصول مورد را در  خود

 رد ساير موا -ح

 است در صورتي كه در فرآيند ضدعفوني خرما از روش پرتودهي استفاده شده

   ).رادورا نماد(ضروري است  نماد مربوطه روي برچسبآوردن 

برچسب محصول خرما  خل و ميوه درنمانند استفاده از عكس و تصاوير گرافيكي 

 .اردي ندايرادباشد  نداشته شده بندي بسته محصول بامغايرتي  كه شرطي به

  )2شكل(
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