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فصل  چهارم
استانداردـ   فرایندـ  فناوری
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از  که  است  دولتی  غیر  بین المللی  سازمان  یک   ،»ISO« 1ایزو استاندارد،  جهانی  سازمان 
نمایندگان استاندارد ملی کشورهای عضو تشکیل و در23 فوریه سال 1947م. پایه گذاری 
از واژه  نام اختصاری اش را برگرفته  ایزو برای معرفی هویت خود در درجه اول  شده است، 
یونانی »ISOS« به معنای یکسان، و تلفظش را معادل عبارت انگلیسی »eye so« که به 
سادگی اشاره دارد می داند. در درجه دوم نامش را مأخوذ از سرواژه های عنوان این سازمان به 
زبان انگلیسی عنوان می کند، هدف این سازمان نیز ایجاد یک یکسان سازی در کیفیت تمام 
چیزهایی است که به نحوی توسط انسان ایجاد می شود. تمام مقررات این سازمان در صورت 
تصویب به صورت یک مصوبه و با نام اختصاری سازمان و یک شماره منتشر و شناخته می شود. 
این شماره به صورت معمول نمایانگر سال، ماه و روز ایجاد مصوبه نیز هست. تمام اسناد این 
سازمان از حق تکثیر برخوردارند، بودجه این سازمان از راه فروش تحقیقات کاربردی، حق 

عضویت اعضا و کمک های شرکت های خصوصی تأمین می شود.

کاغذ  و مصرف  تولید  کنترل  برای   :)ISPS( 2اندازه کاغذ استاندارد جهانی  1ـ 1ـ4 
همچنین جلوگیری از اتالف منابع طبیعی )چوب درختان سوزنی برگ به عنوان منبع اصلی و 
محدود تأمین  کاغذ دنیا( و تطبیق صنایع مرتبط با کاغذ، کمیته فنی سازمان جهانی استاندارد 
یک ترتیب خاص برای اندازه کاغذها ایجاد و ارائه نمود، این ترتیب امروزه به عنوان اصلی ترین 
شاخص اندازه کاغذها در جهان به شمار می آید و با نام اختصاری »ISPS« شناخته می شود، در 
این روش قطع اصلی کاغذ با عدد »0« )صفر( مشخص می شود و قطع کاغذ های کوچک تر به 
ترتیب اندازه از بزرگ به کوچک با عدد »1« تا »10« نام گذاری می شوند،  برای به دست آوردن 
اندازه »0« یک مربع ترسیم سپس قطر آن به عنوان اندازه طول کاغذ در نظر گرفته می شود و 
قطع کاغذ  کوچک تر با نصف کردن اندازۀ طول قطع کاغذ بزرگ تر به دست می آید. به این صورت 
نسبت عرض به طول در تمام تقسیمات »2√=1.4142« خواهد بود این روش هندسی باعث تولید 

آسان تر و دورریز کمتر کاغذ می شود.
کاربرد اندازه متکی بر نسبت زیبایی شناختی، »2√=1.4142« بین نسبت طول  وعرض کاغذ به 
پروفسور  که  گئورگ کریستف لیختن برگ3  نام  به  آلمانی  یک  توسط  بار  اولین  برای  زیاد  احتمال 
فیزیک دانشگاه گوتینگن4 بود، در بین سال های )1742-1733( مطرح شد. توضیحات لیختن برگ             
در این باره در متن نامه ای که وی در25 اکتبر سال 1786م. برای شخصی به نام یوهان بکمن5 نوشته، 
مندرج است، به همین سبب امروزه این نسبت نیز تحت عنوان نسبت لیشتن برگ6 معرفی می شود 
)نمودار1(. که البته نباید این نسبت را با نسبت طالیی7 اشتباه گرفت، اگرچه خصوصیات زیبا شناسی 
در هر دو  نسبت دیده می شود ولی مزیت نسبت لیشتن برگ در این است که در صورت تقسیم طول     

1ـ4ـ استاندارد های کاغذ

________________________________________________________________________________
1- International Standard Organization
2- International Standard Paper Size
3- Georg Christoph Lichtenberg 1742- 1799
4- University Of Gottingen 
5- Gohann Beckman
6- Lichenberg Ratio
7- Golden Ratio
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به دو قسمت مساوی باز هم این نسبت در هر دو قسمت حفظ می شود. در حالی که در نسبت طالیی 
چنین امکانی وجود ندارد، نسبت طالیی7 برای مدت های طوالنی به گونه متداول در آثار هنرمندان 
رنسانس به کار گرفته می شد، این نسبت با استفاده از سلسله اعداد فیبوناچی1 ریاضی دان ایتالیایی 

قابل محاسبه است )نمودار2(.

نمودار 2ـ روش تشکیل اعداد فیبوناچی و نسبت طالیی )1.62(

در نوامبر سال 1794م. واحد متر از سوی فرانسه معرفی شد، و در پی آن در سال 1798م. در این 
کشور چند اندازه برای کاغذ تعریف شد که نتیجه قوانین جدید مالیاتی بود که در آن زمان دولت 
فرانسه برای کاغذ وضع کرده بود، این اندازه ها برای کاغذ تا حدی شبیه به اندازه های استاندارد 
بین المللی امروز بودند و مدت ها به عنوان استاندارد اندازۀ کاغذ در فرانسه به شمار می آمدند، اما این 
استاندارد هرگز به صورت گسترده شناخته نشد و خیلی زود به فراموشی سپرده شد. تا آنکه پس از 
گذشت 100 سال از ایجاد آن، قطع کاغذ هایی بر اساس همان اصول اما کامل تر و مستقل از آن در 

آلمان توسط دکتر والتر پورستمان2 مجدداً طراحی و ایجاد شد )نمودار3(.
اندازه کاغذهایی که پورستمان ابداع و پیشنهاد کرده بود در سال 1922م. از سوی دولت آلمان 
پذیرفته شد و به عنوان استاندارد »DIN476« جایگزین انواع  قطع اندازه  کاغذهای دیگر مورد 
استفاده در کشور آلمان  شد. این استاندارد به علت مؤثر بودنش در کاهش هزینه های تولید و مصرف 
کاغذ همچنین سهولت استفاده در کاربردهای مختلف به زودی توسط کشورهای دیگر پذیرفته شد. 

سرانجام نیز در سال 1975م. به عنوان استاندارد بین المللی تحت عنوان »ISO216« معرفی شد.

1- Leonardo Bonacci
2- Walter Porstmann (1886-1959)

نمودار 1: نسبت لیشتن برگ
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 ،»DIN476« به عنوان اندازۀ پایه استاندارد »A0« روش دکتر پورستمان برای تعیین اندازۀ کاغذ
نسبت               برابر  را  آن  عرض  به  طول  نسبت  و  مترمربع  یک  را  اندازه  این  مساحت  پورستمان، 

لیشتن برگ 2√ در نظر گرفت. 
انجام  کاغذها  اندازه   استفاده  روی  در سال 1977م.  آلمانی  پژوهشگر  یک  که  آماری  تحقیقات 
داد، مشخص کرد از میان148 کشور در جهان، 88 کشور از » استاندارد بین المللی اندازه کاغذ« 

استفاده می کنند.
استاندارد »ISO216« طیف وسیعی از اندازه ها را در بر می گیرد اما آنها به همان وسعت در عمل 
برای مصارف روزمرۀ  آنها  به کار نمی آیند در میان تمامی اندازه ها، کاغذ قطع »A4« مهم ترین 
استفاده کنندگان  برای  مشخص  به طور   »ISO216« استاندارد  عمده  استفاده های  است.  اداری 
 »ISO216« دستگاه های تکثیردر نظر گرفته  شده  است. دستگاه های تکثیر که متناسب با اندازه های
تکثیر        و   بزرگ نمایی  طراحی  شده اند     به شکل    معمول    دارای    کلیدهای   مخصوصی   برای    نیاز های ضروری 

 »A0« نمودار 3ـ روش تعیین اندازۀ کاغذ
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هستند. نه تنها عملکرد دستگاه ها بلکه در عکاسی، میکروفیلم و چاپگرهای رومیزی نیز کاربردهایی 
برای این استاندارد وجود دارد.

2ـ1ـ4 استاندارد بیان اندازه کاغذ: طبق استاندارد »ISO353« سازمان جهانی استاندارد 
در معرفی ابعاد کاغذ باید ابتدا عرض کاغذ 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 
کاغذ برای خواندن و یا نوشتن، و حرف »T« برای حالتی که دوخت، چسب و یا منگنه از قسمت 

باالی کاغذ انجام می شود قرارداده شده است )نمودار4 و 5(.
همچنین حرف »M« پس از اندازه ای که موازی با جهت دستگاه چاپ است یا درج عالمت پیکان 

روی بسته کاغذ در صورت ضرورت تعیین گردیده است.

سیستم  در  کاغذ«:  اندازه  بین المللی  استاندارد   « تعاریف  و  شاخص ها  3ـ1ـ4 
»    استاندارد بین المللی اندازه کاغذ« برای پرهیز از محاسبۀ اعداد، از یک روش هندسی برای تقسیم بندی 
کاغذها استفاده شده است. به این صورت که در تمامی  اندازه های ایجاد شده، نسبت طول به عرض، 
عدد »2√ =1.4142« خواهد بود. صرف نظر از مسائل زیباشناسی، این نسبت در تولید تجهیزات 
مرتبط با کاغذ و انتشارات بسیار مؤثر و کاربردی است، واحد اندازه گیری » استانداردبین المللی اندازه 
کاغذ« میلی متر است و مساحت هیچ یک از قطع کاغذ های استاندارد شده یک عدد صحیح نیست. 
مصوبه قراردادی »ISO216« سازمان استاندارد بین المللی )ایزو( به شکل ویژه شاخص های استاندارد 
بین المللی اندازه کاغذ را تعریف می کند، این قرارداد ضمن اعالم اندازه  کاغذها و گروه بندی آنها در 
گروه های مختلف »B« ،»A« و »C« )جدول1(، تعاریف زیر را به عنوان مبنای روش اندازه گذاری 

ارائه نموده است. 
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 »ISO353« نمودار 4ـ بیان ابعاد کاغذها بر اساس استاندارد
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 »ISO353« نمودار 5ـ بیان ابعاد کاغذها بر اساس استاندارد
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»ISO217« و »ISO216« جدول 1ـ ابعاد کاغذ مطابق استاندارد

A گروه B گروه C گروه

4A0 1682 × 2378 - - - -

2A0 1189 × 1682 - - - -

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

1 نسبت طول برعرض در تمام  قطع کاغذهای گروه »A« عدد »2√ =1.4142« خواهد بود. و 
در گروه »B« و »C« نیز نزدیک به همین عدد است.

2 قطع کاغذ »A0«، مساحتی به اندازۀ یک متر مربع دارد و استاندارد مبنا برای تعیین گراماژ 
کاغذ خواهد بود. 

3 قطع کاغذ »A1«، از تقسیم طول قطع کاغذ »A0«  به دو قسمت مساوی به دست می آید، به 
گونه ای که طول »A1« برابر عرض »A0« است. تمام  قطع کاغذ های کوچک تر نیز به همین روش 

به دست می آید.
4 در روش تقسیم های هندسی که برای به دست آوردن قطع کاغذ های کوچک تر به کار گرفته 
شد، اندازه طول و عرض کاغذها اعداد صحیح نخواهد بود. از این رو بهتر است این اعداد با در 

نظرگیری واحد میلی متر به اعداد صحیح گرد شوند.
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»ISO216« نمودار 6ـ چیدمان کاغذها بر اساس استاندارد

نیازهای گوناگون غیر متعارف کاغذ در جهان، که  5 به دلیل مصارف غیر قابل پیش بینی و 
باشند، کاغذهای گروه »B« معرفی شده است.  کاغذهای گروه »A« نمی توانند قالب مناسبی 
همچنین کاغذهای گروه »C« به همین منظور و برای به دست آوردن پاکت  قطع کاغذ های گروه 

»A« در قالب استاندارد »ISO217« تعریف شده است.
 »A« نیز به همان روش هندسی که گروه »C« و »B« 6 طول و عرض قطع کاغذ های گروه های

ایجاد شد، به دست می آید.
7 اندازه یک کاغذ  از گروه »B« نزدیک میانگین هندسی اندازۀ کاغذ بزرگ تر و کاغذ کوچک تر هم 
نامش در گروه »A« است، برای مثال قطع کاغذ »B1« اندازه ای بین اندازۀ »A1« و »A0« دارد،
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»ISO217« جدول 2ـ اندازه ابعاد کاغذ بر اساس استاندارد

»RA« گروه »SRA« گروه 
RA0 860×1220 SRA0 900×1280
RA1 610×860 SRA1 640×900
RA2 430×610 SRA2 450×640
RA3 305×430 SRA3 320×450
RA4 215×305 SRA4 225×320

مساحت یک برگ »RA0« برابر است با »1.05« مترمربع
مساحت یک برگ »SRA0« برابر است با »1.15« مترمربع

»ISO217« نمودار7ـ چیدمان کاغذها بر اساس استاندارد

 به این معنا که هر مقداری که»A1« را به »B1« تبدیل  کند می تواند »B1« را به »A0« تبدیل 
کند.

8 قطع کـاغذ های گروه »C« اندازه ای بین گروه »A« و »B« دارند با همان شماره برای مثال، 
کاغذ »C4« اندازه ای کوچک تر از »B4« و بزرگ تر از »A4« دارد، به این صورت یک کاغذ با اندازۀ 
 »B4« به خوبی با پاکت »C4« تطبیق دارد و یک کاغذ »C4« به خوبی با یک پاکت »A4«

مطابقت دارد.
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 »B«،»A«4ـ1ـ4 اندازه های استاندارد کاغذ های برش نخورده: تمام گروه اندازه های
و »C« که تاکنون توضیح داده شد، اندازه های استاندارد کاغذ منظم برش خورده هستند، این 
کاغذها به همان ابعادی که دارند به مصرف کننده تحویل داده می شود. استاندارد دیگر ابعاد کاغذ 
سازمان جهانی استاندارد، »ISO217« هست که در دو گروه اندازه ای »SRA« و »RA« تعریف 
شده است، اندازۀ ابعاد کاغذهای »A« در این قالب ها کمی  بزرگ تر از استاندارد گروه »A«  در 
اندازۀ مورد  به  از چاپ و فرایند صحافی  این استاندارد بعد  قالب »ISO216« هست. کاغذ در 
نظر که می تواند اندازه های استاندارد گروه »B« ،»A« و »C« هم باشد، بریده  خواهد شد، قطع 
 »SRA« مساحتی به اندازۀ »1.05« متر مربع و در استاندارد »RA«  در استاندارد »A0« کاغذ

مساحتی به اندازۀ »1.15« مترمربع دارد.

5ـ1ـ4 جرم و ضخامت کاغذ: مطابق استاندارد »ISO536« جرم ویژۀ کاغذ برابر است با 
مجموع مواد فیبری، پرکننده ها، مواد فراوری شده و آب، و مطابق استاندارد »ISO534« نازکی و یا 
ضخامت کاغذ که با واحد میکرومتر )µm( اندازه گیری می شود، حاصل ضرب  جرم ویژۀ کاغذ با حجم 
ویژۀ آن کاغذ است. در میان تمام ویژگی های موجود در کاغذها دو ویژگی اندازه و جرم که به شکل 
معمول در تجارت برابر وزن دانسته می شود، بیشترین اهمیت را دارد، از آنجا که تعیین وزن یک برگ 
کاغذ نتیجه چندان درستی را به دست نمی دهد و کار به نسبت مشکلی نیز هست، تولیدکنندگان 
کاغذ در سراسر دنیا مقدار جرم یا وزن کاغذ را بر اساس واحدهای کالن جرم مانند تُن، کیلوگرم و پوند 
محاسبه می کنند و برای سهولت محاسبات، تعداد معینی از کاغذها را که به شکل یکسان تولید شده  
در یک بسته قرار می دهند و این وزن بسته است که مبنای محاسبه قرار می گیرد و در اصطالح به آن 
»بند«1  می گویند. به استثنای کشور آمریکا، به صورت متعارف در تمام کشورها، یک بند کاغذ شامل 
»500« ورق و یک بند کاغذ ضخیم )مقوا( شامل»100« برگ است. از آنجا که تعیین ضخامت کاغذ 
نیز کار دشوار و وابسته بر اندازه گیری های متغیرهای بسیار گوناگونی است، که بیشتر با به کارگیری 
ابزارهای دقیق و گاه آزمایشگاهی ممکن است، ضخامت کاغذها را نیز بر اساس نسبت وزن گرمی 
کاغذ به یک مترمربع )g/m2( بیان می کنند. بنابراین وزن کمتر یک نوع کاغذ برابر است با کمتر بودن 
ضخامت آن کاغذ. سازمان جهانی استاندارد، شاخص وزن یک برگ کاغذ را بر اساس مساحت قطع 
کاغذ »A0« که یک مترمربع هست قرارداد کرده است. بنابراین یک برگ کاغذ »A4« که مساحت 
آن »1.16« کاغذ »A0« است، وزنی برابر »1.16« یک برگ کاغذ »A0« را دارد، برای نمونه اگر یک 
برگ کاغذ »A0« وزن برابر»80«  گرم داشته باشد، می توان گفت گراماژ آن »80« گرم است، یک 

برگ کاغذ »A4« از همان کاغذ معادل »1.16« از »80« گرم یعنی »5« گرم وزن دارد.
به عبارت ساده تر وزن به دست آمده از یک مترمربع کاغذ برابر با گراماژ آن کاغذ است که به شکل 

غیرمستقیم حدود ضخامت کاغذ را نیز مشخص می کند.
6ـ1ـ4 ویژگی های کاغذهای چاپی: کاغذ ویژگی های بسیار گوناگونی دارد که اندازه گیری 
هر یک از این ویژگی ها در کاربرد آنها بسیار اهمیت دارد، در رابطه با چاپ باید گفت که نخستین 
ویژگی ظاهری کاغذ ها، میزان »   سفیدی«2، » درخشش«3 و » بازتاب«4 آنها است که به ترتیب مطابق 
استاندارد »ISO11475«، استاندارد »ISO2470-2« و استاندارد »ISO8254-1« اندازه گیری و 

تعیین می شوند.
1- Ream
2- Whiteness
3- Brightness
4- Gloss
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به سطح کاغذ  زاویه های معینی  با  نور  پرتوهای  ویژه  ابزاری  با  نور،  بازتاب  برای سنجش مقدار 
تابانده و بازتاب آن اندازه گیری می شود، همچنین با تاباندن نور آبی و سنجش بازتاب آن، درجه 
سفیدی کاغذها مورد سنجش قرار می گیرد، زیرا سطح کاغذها با سفیدکننده های ویژه ای پوشانده 
می شوند که با انعکاس نور فرابنفش و بازتاب آن در طول موج نورهای مرئی موجب می شود تا 
کاغذها به ویژه در زیر نور آبی سفیدتر دیده شوند، اختالف این اندازه ها موجب تفکیک کاغذها از 

نظر سفیدی، درخشانی و بازتاب آنها خواهد بود، که در کیفیت چاپ اثرگذارند.

 جدول3ـ ویژگی های کاغذهای استاندارد شده چاپی
نوع روکش دار )گالسه(
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11475
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2
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8254-

1
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8791-4

ISO 
2471

TAPPI 
502

ISO 
6588

g/m μm cm³/g % % % % μm % % -
90 64 0.71 121 95 47 62 0.8 90 50 >7

100 72 0.72 121 95 47 62 0.8 92 50 >7
115 84 0.73 117 95 47 67 0.9 93 50 >7
130 94 0.73 117 95 47 67 0.9 94 50 >7
150 110 0.73 117 95 47 67 0.9 95.5 50 >7
170 128 0.75 117 95 47 67 0.9 96.5 50 >7
200 152 0.75 117 95 47 67 0.9 97.5 50 >7
250 185 0.74 121 96 47 67 0.7 98.5 50 >7
300 229 0.76 121 96 47 67 0.8 99 50 >7
350 273 0.78 121 96 47 67 0.8 99 50 >7

استاندارد »ISO8791-4« میزان زبری1 سطح کاغذ را که عبارت است از انحراف از بهترین حالت 
ممکن، تعریف می کند، بنابراین هرچه سطح کاغذ نزدیک تر به بهترین حالت باشد، کاغذ صاف تر 

و صیقلی تر خواهد بود.
1- Roughness
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 جدول4ـ ویژگی های کاغذهای استاندارد شده چاپی
نوع بدون روکش )تحریر(
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8254-

1

ISO 
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4

ISO 
2471

TAPPI 
502

ISO 
6588

g/m μm cm³/g % % % % μm % % -
90 64 0.71 121 95 47 62 0.8 90 50 >7

100 72 0.72 121 95 47 62 0.8 92 50 >7
115 84 0.73 117 95 47 67 0.9 93 50 >7
130 94 0.73 117 95 47 67 0.9 94 50 >7
150 110 0.73 117 95 47 67 0.9 95.5 50 >7
170 128 0.75 117 95 47 67 0.9 96.5 50 >7
200 152 0.75 117 95 47 67 0.9 97.5 50 >7
250 185 0.74 121 96 47 67 0.7 98.5 50 >7
300 229 0.76 121 96 47 67 0.8 99 50 >7
350 273 0.78 121 96 47 67 0.8 99 50 >7

زبری کاغذ از طریق اندازه گیری نشت هوا از میان سطح کاغذها ممکن می شود که به روش دکتر 
جان پارکر1 انجام و با واحد PPS«2« بیان می شود، در این روش هرچه درجه اندازه گیری شده 

باالتر باشد زبری سطح کاغذ بیشتر خواهد بود.
شیوۀ  و  صافی  تعریف  می کند،  بیان  را  کاغذ  نرمی3 سطح  یا  و  استاندارد »ISO5627« صافی 
سنجش آن نیز مشابه زبری کاغذ است، و به شکل معمول از طریق میزان سرعت نشت هوا نسبت 
به مدت زمان، تحت یک فشار ثابت اندازه گیری و با واحد مایل بر دقیقه )ml/min( بیان می شود.
استاندارد »TAPPI502« میزان درصد رطوبت نسبی کاغذها را که نشانگر درصد بیشینه آب 

تبخیر شدۀ موجود در هوا در یک دمای معین است، تعریف کرده است.

1- Dr. John Parker
2- Parker Print-Surf
3- Smoothness
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7ـ1ـ4  استاندارد اندازه کاغذ در ایران: با آنکه سابقه فعالیت در زمینه استاندارد سازی در کشور 
به حدود یک سده می رسد، اما به شکل رسمی مؤسسه استاندارد کشور در سال 1339شمسی )1960 
میالدی( تأسیس شد و در همان سال نیز به عضویت سازمان جهانی استاندارد درآمده است. سابقه 
تهیه و ایجاد استاندارد در زمینه ابعاد کاغذ در این سازمان،  نیز به تاریخ هفدهم خرداد همین سال باز 

می گردد. اسناد مصوب شده این سازمان که مربوط به ابعاد و اندازه کاغذ می شود عبارت اند از:
1 استاندارد شماره 1345ـ135: با عنوان »روش بیان ابعاد جهت ساخت کاغذهای تحریر 
و چاپ کار نشده«، در این سند ضمن اعالم »واحد اندازه گیری سیستم متریک« از سوی این 
با  دی ماه1311ش.  مصوب  قانون  طبق  کاغذ،  اندازه  اندازه گیری  رسمی  واحد  به عنوان  سازمان 
استفاده از استاندارد »ISO217« سازمان جهانی استاندارد روش بیان ابعاد کاغذهای تحریر به 
این صورت تعریف می گردد. اندازه به وسیله دو بُعدش که طول و عرض باشد تعیین گردد و عرض 
باشد طرز  میلی متر  و طول »310«  اگر عرض »150«   نوشته شود مثال ابتدا  )اندازه کوچک( 
نوشتن آن بدین قرار خواهد بود »310×150« در بند دوم این سند نیز نوشتن حرف »M« پس 
از آن بعد کاغذ که موازی با جهت دستگاه چاپ هست یا درج عالمت پیکان روی بسته کاغذ در 

صورت ضرورت تعیین گردیده است.
2 استاندارد شماره 136: با عنوان »قطع کارت پستال های مصور)کارت های نامه نگاری(« طبق 
این سند اندازه کارت پستال برای ارسال از طریق پست، »148×105« میلی متر )برابر »A6«( اعالم 
شده است که خطای »1.5« میلی متر از باال و پایین کارت مجاز شمرده شده است. در خصوص 
طرح کارت نیز مطابق استاندارد »ISO328« کارت از کاغذ ضخیم می باشد، و یک طرف آن مصور 
است و طرف دیگر به دو قسمت تقسیم می شود که قسمت اول برای مکاتبات و قسمت دیگر برای 
نوشتن نشانی در نظر گرفته می شود. در این سند عبارت »کارت نامه نگاری« به جای سربرگ نامه 
به کارگرفته شده و بدون مشخص کردن اندازه آن فقط نحوه » تازدن« و استفاده از یک طرف آن 

برای مکاتبات قید شده است.
3  استاندارد شماره 157: با عنوان » ابعاد کاغذهای تحریر و انواعی از مطبوعات«، اگرچه هدف 
این استاندارد تعیین ابعاد کاغذهای تحریر و انواعی از کاغذ مورد مصرف در مطبوعات است، ولی 
 »A« اندازه روزنامه، کتاب، پوستر و یا اقالم خاص چاپی دیگر را در بر نمی گیرد. این استاندارد گروه
و »B« استاندارد بین المللی اندازه کاغذ »ISO216« را به عنوان استاندارد ابعاد کاغذهای تحریر و 

انواعی از مطبوعات معرفی می کند.
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نمودار 8ـ اندازۀ کارت پستال مطابق استاندارد ایران

4  استاندارد شماره 158: با عنوان »روش بیان ابعادی که در کاغذ تحریر و سایر کاغذهای 
 »ISO353« مورد استفاده در چاپ به کار می رود«، این استاندارد مطابق با استاندارد بین المللی
این  اندازه را مشخص می کند، مطابق  بیان آن  اندازه کاغذها و روش  است و نحوه تغییرات در 
استاندارد در معرفی ابعاد کاغذ باید ابتدا عرض کاغذ نوشته شود سپس طول و بین آنها نیز عالمت 
»×« آورده شود، واحد اندازه نیز میلی مترباید باشد، همچنین نوشتن حرف»L« برای حالت افقی 
یا  و  که دوخت، چسب  حالتی  برای   »T«و حرف نوشتن،  یا  و  برای خواندن  کاغذ  گرفتن  قرار 
منگنه از قسمت باالی کاغذ انجام می شود قرارداده شده است. این استاندارد روش های متداول 

تاخوردگی کاغذهای استاندارد را نیز مشخص نموده است.
چاپ       دستگاه های  در  مصرف  مورد  ورق های  »اندازه  عنوان  با   :2215 شماره  استاندارد   5
افست ورقی« این استاندارد با استفاده از استاندارد »ISO3872« تهیه و با امکانات صنعت چاپ 
که  است  کاغذی  اندازه  کردن حداکثر  آن مشخص  و هدف  است،  داده شده  تطبیق  کشور  در 

دستگاه چاپ می تواند به کار بگیرد.
6 استاندارد شماره 2245: با عنوان »    جعبه های مقوایی ـ ابعاد« هدف این استاندارد تعیین 
ابعاد جعبه های مقوایی است به نحوی که در ارتباط با پالت های حمل و انبارداری هم آهنگی الزم را 

داشته باشند.
با عنوان »    استاندارد برگه شناسایی«، هدف این استاندارد تعیین  7 استاندارد شماره 361: 
اندازه و جنس "کارت شناسایی" است، در این استاندارد ابعاد کارت یا برگه شناسایی به اندازۀ 

»  105L×74« میلی متر، از جنس مقوایی با گراماژ »205« تعیین گردیده است.
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8 استاندارد شماره 1346ـ398: با عنوان »کارت تبریک« هدف این استاندارد تعیین اندازه 
کارت تبریک با در نظر گیری مقررات و امکانات پستی است. بنابراین استاندارد کارت های تبریک 
در سه اندازه کوچک )120×80 میلی متر(، متوسط )160×120 میلی متر( و بزرگ )240×160میلی متر( 
طبقه بندی می شوند که با در نظر گیری و انطباق با استاندارد بین المللی اندازه کاغذ در گروه »B« انتخاب 

شده است. به این صورت مقدار ضایعات کاغذ به حداقل ممکن رسیده است.

جدول 5 ـ اندازه کارت تبریک استاندارد ایران )میلی متر( 
WH

12080اندازه کوچک

160120اندازه متوسط

240160اندازه بزرگ

9 استاندارد شماره 488: با عنوان »کارت درخواست عضویت و کارت عضویت کتابخانه« هدف 
این استاندارد تعیین اندازه، جنس و حتی حاشیه های کارت عضویت و تفاضای کتابخانه است، طبق 
این استاندارد اندازه کارت کتابخانه »125L×75« میلی متر و از جنس مقوای سفید با گراماژ»280« 
باید باشد. همچنین این استاندارد مطالب مندرج در کارت و حدود اندازه حاشیه ها را نیز تعریف نموده 

است.

نمودار 9ـ نمونه کارت دعوت و یا تبریک مطابق استاندارد ایران
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8ـ1ـ4 استاندارد اندازه کاغذ در ایاالت متحده، کانادا و انگلستان: استاندارد ایزو 
درهمه کشور ها مورد استفاده قرار نمی گیرد. کشور آمریکا، کانادا و انگلستان از جمله کشورهایی 
هستند که استانداردی متفاوت از استاندارد ایزو دارند. ایاالت متحده آمریکا از سال 1854م. خود 
دارای استاندارد ملی تحت عنوان »ANSI16« بوده است،1 و امروزه حتی در برخی ازکشورهایی 
که از استاندارد ایزو استفاده می کنند، استفاده از قطع کاغذهایی مطابق با استاندارد آمریکایی رایج 
است. شاخص ترین تفاوت استاندارد ابعاد کاغذ »ISO« و استاندارد ابعاد کاغذ »ANSI«، تفاوت 
 »ISO« نسبت طول و عرض قطع کاغذهاست. اگر در  قالب نسبت طول به عرض کاغذهای استاندارد
نسبت »2√ = 1.4142« وجود دارد، در گروه فرمت های استاندارد آمریکا دو نسبت »1.2941« و 
»1.5545« حاکم است. این بدان معناست که یک قطع کاغذ که مطابق استاندارد آمریکا هست 
را نمی توان بدون ایجاد حاشیه با دو نیم کردن طول به اندازه کوچک تر استاندارد آن تبدیل کرد، 

و این چیزی است که زحمت زیادی برای استفاده کنندگان این استاندارد ایجاد می کند.

استاندارد جدید ملی آمریکا تحت عنوان »ANSI/ASMY 14/1 m-1995« چگونگی استفاده از 
American National Standard Institute :1- استاندارد ایاالت متحده آمریکا

نمودار 10ـ مقایسه تناسبی کاغذ »Letter« کنونی با »Letter« قدیمی

نمودار 11ـ مقایسه تناسبی کاغذ »A4« ایزو با »A4P« کشور کانادا
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استاندارد »ISO3783« مقاومت1 و یا استحکام کاغذ را بیان می کند، در فرایند چاپ، به سطح 
کاغذ در اثر تماس با آب و مرکب همچنین حرکت در دستگاه چاپ، نیروهایی وارد می شود و در 
حالت کشش قرار می گیرد، در نتیجه مقاومت کاغذ از ویژگی های مهم آن خواهد بود، مقاومت یا 

استحکام کاغذ با روش های گوناگون مشخص می شود.

در  کاغذ  دور،  گذشته های  از  ژاپن  کشور  در  ژاپن:  کاغذ در کشور  استاندارد  9ـ1ـ4 
آن  در  که  است  معدود کشورهایی  از  ژاپن  است،  قرار می گرفته  استفاده  مورد  مقیاس وسیعی 
استفاده از کاغذ کاربردی به غیر از مصارف نوشتاری داشته است، واژۀ ژاپنی »واشی« در معنای 
کاغذ، در اصل کاغذی است که در ژاپن از درختان بومی، بامبو و ساقه برنج تهیه می شود، در 
ژاپن از این کاغذ در تهیه لباس، پاراوان، پنجره، چتر و فانوس و اشیای تزئینی استفاده می شود، 
در این کشور هم اکنون نیز کارگاه های تولیدی زیادی با روش های مختلف حتی سنتی در حال 

تولید کاغذ هستند. به همین سبب در ژاپن کاغذ در اندازه های بسیار گوناگونی تولید می شود.
استاندارد اندازه کاغذ در این کشور تحت عنوان »JISPO138-61« برای همگام شدن با معیارهای 
جهانی استاندارد عالوه بر تأیید اندازه های بومی، مطابق با استاندارد »ISO216« کاغذهای گروه 
 »B« را برای کشور ژاپن تعریف  کرده است. با این تفاوت که اندازه کاغذهای گروه »B«و »A«
 »ISO216« مصوبه   »B« گروه  کاغذهای  اندازه  از  کشور  این  استاندارد  سوی  از  شده  تعریف 
کمی بزرگ تر است و با عنوان »JISB« یا »JISB0« شناخته می شود. بزرگ ترین قطع در این 

استاندارد یعنی قطع کاغذ »JISB« مساحتی برابر »1.5« مترمربع دارد.
الزم به تذکر است که اندازه های تحت »ISO216« به گونه ای تنظیم شده اند که یکدیگر را پوشش 
دهند، از این رو می بایست از استفادۀ اندازه کاغذهای گروه »JISB« به جای اندازه های استاندارد ایزو 

پرهیز کرد زیرا استاندارد »JISB« در حقیقت یک ملی کشور ژاپن است نه یک استاندارد جهانی.

1- Resistance

»JLS «بر اساس استاندارد ملی ژاپن »B « و »A « جدول 6ـ ابعاد کاغذهای گروه
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استاندارد »ISO« گروه »A« را برای ترسیم های فنی در آمریکا مشخص می نماید. زیرا که ترسیم های 
فنی دارای مقیاس طراحی ثابت هستند برای مثال درج مقیاس »1:100« در یک کاغذ ترسیم شده به 
این معناست که در آن ترسیم یک سانتی متر معادل یک متر است. بنابراین ممکن نیست که به آسانی 
ترسیم های فنی را بتوان اندازه گذاری مجدد کرد. استاندارد آمریکا با بررسی عملکرد جهانی شرکت های 
آمریکایی به سرعت دریافت که ترک فرمت های قدیمی »ANSI14/1« و ایجاد یک استاندارد جدید 
کار بی زحمت تری نسبت به تغییر تمام اسناد فنی موجود است. لذا در گام اول برای نزدیک شدن به 
فرایند جهانی شدن خود در استاندارد اندازه کاغذ با تالش های ابتدایی استاندارد جدیدی از قطع کاغذها 

را به وجود آورد که با استاندارد قبلی آمریکا کمی متفاوت به نظر می رسد.
در میان قطع کاغذهای استاندارد شده آمریکا قطع کاغذ »Letter« به عنوان استاندارد سربرگ 
شناخته شده است. ولی اندازه آن از زمان ایجادش تا کنون تغییراتی داشته است. در سال1921م. 
ادارۀ بازرگانی آمریکا قطع کاغذ »267×203« میلی متر را به عنوان استاندارد در دپارتمان خودش 
برای  استاندارد  به عنوان  را  اندازه  این  آمریکا  دائمی چاپ  شورای  سال  همان  در  و  کرد،  اعالم 
اندازۀ  سال1980م.  در  آمریکا  بازرگانی  اداره  مجدداً  کرد.  تصویب  دولتی  رسمی  سربرگ های 
به عنوان  را که همان قطع کاغذ»Letter« کنونی است  اینچ)279×216میلی متر(   »8.5×11«

قطع کاغذ  رسم سربرگ  برای دفاتر دولتی آمریکا اعالم کرد.
کشور کانادا نیز به علت گستردگی مرز و داشتن بیشترین سطح تبادالت فرهنگی و اقتصادی با 
کشور آمریکا، در زمینه استاندارد ابعاد کاغذ تحت تأثیر این کشور بوده است، با آنکه دولت کانادا قبل 
از سال1972م. گروه »A« از قالب استاندارد »ISO« را در کشورش به عنوان اندازه های استاندارد 
 »CAN 2-9. 60M« کاغذ معرفی کرده بود، و سازمان استاندارد اندازه گذاری کاغذ این کشور نیز
در سال 1976م. شش اندازه جدید را به عنوان اندازه استاندارد ملی کشور کانادا تعریف  کرده، اما 
با بررسی اندازه این شش قطع کاغذ می توان دریافت که این استاندارد همان اندازه های استاندارد 
کاغذهای آمریکایی است که به نزدیک ترین عدد در حد نیم سانتی متر گرد شده اند، برای نمونه قطع 
کاغذ »P3« که یکی از آن شش قطع است، مشابه قطع کاغذ » Letter« آمریکا و در اندازۀ قطع 
کاغذ دفتر کل آمریکا است، این گونه به نظر می رسد ارتباط و مکاتبات زیاد این کشور با همسایه خود 

ایاالت متحده آمریکا در تعیین این استاندارد در نظر گرفته شده است )جدول7(.

)CAN 2-9.60M( جدول 7ـ استاندارد ابعاد کاغذ کشور کانادا

Millimeters Ratio

P1 560 × 860 1/5357

P2 430 × 560 1/3023

P3 280 × 430 1/5357

P4 215 × 280 1/3023

P5 140 × 215 1/5357

P6 107 × 140 1/3084

ا
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اگرچه استاندارد کاغذ کانادایی به علت انتخاب واحد میلی متر در اندازه گذاری شبیه استاندارد 
بین المللی است، اما همانند استاندارد آمریکا از دو وجه برای این کشور مشکالتی را به همراه دارد. 
به این معنا که در هر دو استاندارد آمریکا و کانادا هیچ نسبت مشخصی در طول و عرض کاغذها 
وجود ندارد همچنین روش های تدوین و تنظیم اسناد و مدارک کاغذ در این کشور به خصوص 
در بخش دولتی از آنچه که در سایر کشور های تابع استاندارد بین المللی وجود دارد متفاوت است. 

)ANSI/ASME Y14.1( جدول 8ـ استاندارد ابعاد کاغذ کشور آمریکا

Inches Points Millimeters Ratio Similar ISO

Letter (ANSI A) 8.5 × 11 612 × 792 215.9 × 279.4 1.2941 A4

Legal 8.5 × 14 612 × 1008 215.9 × 355.6 1.6470 B4

Ledger (ANSI B) 11 × 17 792 × 1224 279.4 × 431.8 1.5455 A3

Tabloid (ANSI B) 17 × 11 1224 × 792 431.8 × 279.4 1.5455 A3 L

Executive 7.25 × 10.55 522 × 756 184.1 × 266.7 1.4551 B5

ANSI C 17 × 22 1224 × 1584 431.8 × 558.8 1.2941 A2

ANSI D 22 × 34 1584 × 2448 558.8 × 863.6 1.5455 A1

ANSI E 34 × 44 2448 × 3168 863.6 × 1117.6 1.2941 A0

اندازه گذاری شبیه استاندارد بین المللی است، اما همانند استاندارد آمریکا از دو وجه برای این کشور 
مشکالتی را به همراه دارد. به این معنا که در هر دو استاندارد آمریکا و کانادا هیچ نسبت مشخصی 
در طول و عرض کاغذها وجود ندارد همچنین روش های تدوین و تنظیم اسناد و مدارک کاغذ در 
این کشور به خصوص در بخش دولتی از آنچه که در سایر کشورهای تابع استاندارد بین المللی 
وجود دارد متفاوت است. این مسئله در سال های اخیر با جریان رو به رشد جهانی شدن نگرانی هایی 
را برای هر دو کشور در پی داشته است. لذا برای حل این مسئله پیشنهاد شده بود که برای سربرگ 
از اندازۀ »280×210« میلی متر استفاده شود. چرا که امروزه در ایاالت متحده آمریکا گاهی این 
قرار  استفاده  مورد  به عنوان سربرگ   »Letter«کاغذ قطع  بر  غیر رسمی عالوه  به صورت  اندازه 
می گیرد. و گاهی اوقات از این اندازه تحت عنوان »A4P« نام برده می شود. نکته مثبت دیگر این 
قطع نسبت طول و عرض این قطع کاغذ است که همانند صفحۀ تلویزیون و مانیتور اکثر کامپیوترها 
»4:3« است. از طرفی دیگر قطع کاغذ »A4« می تواند به آسانی جایگزین آن شود. به هرحال 
سازمان جهانی استاندارد امیدوار است و انتظار دارد که با معرفی سیستم متریک در ایاالت متحده 
و کانادا، قالب کاغذ ISO عاقبت جایگزین قالب های رایج کاغذ در آمریکای شمالی شود. و به نظر 
می رسد تبدیل شدن قطع کاغذ »Letter« به قطع کاغذ »A4« به عنوان سربرگ رسمی مکاتبات 
اداری و تدوین اسناد در آمریکای شمالی چندان مشکل نخواهد بود چرا که در عمل هم تمامی 
نرم افزارهای مدیریتی، دستگاه های تکثیر و چاپگرهای رومیزی و ... که امروزه در آمریکا فروخته 
می شوند غالباً مطابقت با استاندارد جهانی دارند. البته تجربیات به دست آمده از استفاده کنندگان 
اندازه کاغذ  استاندارد جهانی در سایر کشورهای صنعتی، مشخص می کند که تبدیل استاندارد 
در آمریکا به استاندارد »ISO« نیازمند یک تصمیم سیاسی است و دولت آمریکا ابتدا باید تمام 
عملیات اداری و تحریری دولتی را به سمت استاندارد جدید سوق دهد و سپس منتظر بماند تا 
بخش غیر دولتی به تدریج استاندارد جدید دولت را برای اندازۀ کاغذ طی10 الی 15 سال بپذیرد. 
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به هر حال چنین برنامه ای زمانی موفق خواهد بود که دولت آمریکا توان سیاسی و اقتصادی برای 
انجام چنین کاری داشته باشد اگرچه این تنها کار عمده ای نیست که برای این منظور در آمریکا 

و کانادا باید انجام شود.

نمودار 12ـ مقایسه تناسبی کاغذ »Letter« کنونی با »Letter« قدیمی

درحال حاضر سلطۀ قطع کاغذ »Letter« به جای »A4« به عنوان سربرگ رسمی و قطع کاغذ 
رایج کاغذ چاپگرها و دستگاه های تکثیر اوراق مشکالت زیادی را در مکاتبات اسناد بین المللی اروپا 
با آمریکا و کانادا ایجاد کرده است. از آنجا که قطع کاغذ »A4« از عرض شش میلی متر کوچک تر 
و از طول هجده میلی متر بزرگ تر از قطع کاغذ »Letter« است و با در نظر گرفتن طرح سربرگ 
نمی توان تمام اطالعات درج شده روی کاغذ »A4« را روی کاغذ »Letter« چاپ کرد. به همین 
سبب دانشگاه ها در ایاالت متحده به صورت روز افزون از کاغذ » A4« استفاده می کنند زیرا بیشتر 
تنظیم   »A4« از آمریکا برگزارمی شود در قالب مقاله های کنفرانس های بین المللی که در خارج 

می شوند و بسیاری از مجله ها و گزارش کنفرانس ها نیز در این قطع انتشار می یابند.
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 ANSI/ASME( جدول 9ـ استاندارد ابعاد کاغذ ترسیمات فنی کشور آمریکا
)Y14.1

US engineering drawing sizes based on ANSI/ASME Y14.1
Name Inches Points Millimeters

ARHC E3 27 × 39 1944 × 2808 685.8 × 990.6 9:13
ARHC E2 26 × 38 1872 × 2736 660.4 × 965.2 13:19
ARCH F (E1) 30 × 42 2160 × 3024 762.0 × 1066.8 5:7
ARHC E 36 × 48 2592 × 3456 914.4 × 1219.2 3:4
ARCH D 24 × 36 1728 × 2592 609.6 × 914.4 2:3
ARCH C 18 × 24 1296 × 1728 457.2 × 609.6 3:4
ARCH B 12 × 18 864 × 1296 304.8 × 457.2 2:3
ARCH A 9 × 12 648 × 1296 228.6 × 304.8 3:4

جدول10ـ اندازه کاغذهای مورد استفاده برای متن در کشور انگلستان

English paper sizes )writing papers(
Name Inches Points Millimeters

Foolscap 13.25 × 16.5 954 × 1188 336.5 × 419.1
Small Post 14.5 × 18.5 1044 × 1332 368.3 × 469.9
Sheet and 1/3 cap 13.25 × 22 954 × 1584 336.5 × 558.8
Sheet and 1/2 cap 13.25 × 24.75 954 × 1782 336.5 × 628.6
Demy 15.5 × 20 1116 × 1440 393.7 × 508.0
Large Post 16.5 × 21 1188 × 1512 419.1 × 533.4
Small medium 17.5 × 22 1260 × 1584 444.5 × 558.8
Medium 18 × 23 1296 × 1656 457.2 × 584.2
Small Royal 19 × 24 1368 × 1728 482.6 × 609.6
Royal 20 × 25 1440 × 1800 508.0 × 635.0
Imperial 22 × 30 1584 × 2160 558.8 × 762.0
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جدول11ـ اندازه کاغذها پیش از برش و پس از برش، در کشور انگلستان

English Paper Sizes in Inches
Name Untrimmed Sheet Size Folded Quarto Size
Pott 123/4 × 151/2 63/8 × 73/4

Crown 15 × 20 71/2 × 10
Double Crown 20 × 30 10 × 15
Quad Crown 30 × 40 15 × 20
Double Quad Crown 40 × 60 20 × 30
Demy 171/2 × 221/2 83/4 × 111/4

Small Demy 151/2 × 20 73/4 × 10
Double Demy ـ ـ
(Music Demy) 221/2 × 35 111/4 × 171/2

Quad Demy 35 × 45 171/2 × 221/2

Foolscap 131/2 × 17 63/4 × 81/2

Small Foolscap 131/4 × 161/2 65/8 × 81/4

Double Foolscap 17 × 27 81/2 × 131/2

Quad Foolscap 27 × 34 131/2 × 17
Imperial 22 × 30 11 × 15
Medium 18 × 23 9 × 111/2

Double Medium 23 × 36 111/2 × 18
Post 151/2 × 191/4 73/4 × 95/8

Large Post 161/2 × 21 81/4 × 101/2

Sheet and1/2 Post 191/2 × 231/2 93/4 × 113/4

Double Post 191/2 × 311/2 93/4 × 153/4

Double Large Post 21 × 33 101/2 × 161/2

Royal 20 × 25 10 × 121/2

Super Royal 20 × 271/2 10 × 133/4

Double Royal 25 × 40 121/2 × 20
Elephant 23 × 28 111/2 × 14
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جدول 12ـ کاغذهای رایج در کشور انگلستان به تفکیک کاربردشان

Book and Drawing Papers 
Foolscap 14 × 183/4

Demy 151/2 × 20
Medium 171/2 × 221/2

Royal 19 × 24
Super Royal 191/4 × 27
Imperial 22 × 301/4

Elephant 23 × 28
Double Elephant 261/2 × 40
Atlas 261/4 × 34
Columbier 231/2 × 35
Antiquarian 31 × 53

Writing Papers 
Pott 121/2 × 15
Double Pott 15 × 25
Foolscap 131/4 × 161/2

Double Foolscap 161/2 × 261/2

Foolscap and Third 131/4 × 22
Foolscap and Half 131/4 × 243/4

Pinched Post 141/2 × 181/2

Post 151/4 × 19
Double Post 19 × 301/2

Large Post 161/2 × 203/4

Double Large Post 203/4 × 33
Copy 161/4 × 20
Medium 18 × 221/2

Board 
Royal 20 × 25
Postal 221/2 × 281/2

Imperial 22 × 30
Large Imperial 22 × 32
Index 251/2 × 301/2

Printing Papers 
Crown 161/4 × 21
Demy 173/4 × 221/2

Medium 181/4 × 23
Royal 20 × 25
Super Royal 21 × 27
Double Pott 15 × 25
Double Foolscap 17 × 27
Double Crown 20 × 30
Double Demy 221/2 × 351/2

Cartridge Papers 
Foolscap 14 × 183/4

Demy 173/4 × 221/2

Royal 19 × 24
Super Royal 191/4 × 271/2

Imperial 21 × 26
Elephant 23 × 28

Cut Writing Paper
Albert 6 × 4
Duke 7 × 51/2

Duchess 6 × 41/2

Foolscap Folio 13 × 8
Foolscap 4to 8 × 61/2

Large Post 4to 10 × 8
Large Post 8vo 8 × 5
Small Post 4to 9 × 7
Small Post 8to 7 × 41/2
vo = octavo
to = quarto
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2ـ4ـ اندازه و نوع پاکت ها
پاکت ها در سراسر دنیا از گوناگونی وسیعی در اندازه و شکل برخوردارند اما به شکل کلی اندازه های 
استاندارد شده »ANSI« رایج در کشورهای آمریکا، کانادا، انگلستان و سایر کشورهایی که از این 
استاندارد پیروی می کنند کاربرد بیشتری دارند و استاندارد جهانی »ISO« که به لحاظ اندازه 
و کشورهای عضو سازمان جهانی  اروپایی  در کشورهای  بیشتر  است  برخوردار  تنوع کمتری  از 
استاندارد کاربرد دارد، به هرحال به سبب فرایند آسان ساخت پاکت و قابلیت های انطباق اندازه ها 
در دستگاه های تولید پاکت می توان پاکت های متنوع و خارج از چارچوب استاندارد شده تولید 

کرد.

1ـ2ـ4 مشخصات پاکت
(Seal adhesive) 1 محل چسب

(Seal flap) 2 در پاکت
(Shoulder) 3 زبانه کنار پاکت
(Front or face) 4 روی پاکت

(Bottom or back flap) 5 زبانه پایین یا پشت پاکت

2ـ2ـ4 استاندارد )ANSI(:  استاندارد »ANSI« پاکت ها را به لحاظ تنوع شکل زبانه ها 
و کاربرد به گروه های ذیل تقسیم و اندازه های هر گروه را با شماره نام گذاری کرده است.
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 پاکت های تجاری )Commercial(: این پاکت ها بیشتر در ادارات مورد استفاده قرار 
می گیرد و کمتر برای پست مورد استفاده است. چک، اسکناس، سربرگ و رسیدهای مالی و ... 

ازجمله اوراقی هستند که در این پاکت قرار می گیرند.

US Commercial/Official envelope sizes

61/4 Commercial envelope 31/2 × 6
63/4 Commercial envelope 35/8 × 61/2

7 Official envelope 33/4 × 63/4

73/4 Official envelope 37/8 × 71/2

85/8 Official envelope 35/8 × 85/8

9 Official envelope 37/8 × 87/8

10 Official envelope 41/8 × 91/2

11 Official envelope 41/2 × 103/8

12 Official envelope 43/4 × 11
14 Official envelope 5 × 111/2
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 پاکت های کتابچه ای )Booklet(: این پاکت ها برای قرارگیری کتابچه، جزوه و بروشور 
و از این قبیل اوراق کاربرد دارد.

US Booklet envelope sizes
3 Booklet envelope 43/4 × 61/2

41/2 Booklet envelope 51/2 × 71/2

6 Booklet envelope 53/4 × 87/8

61/2 Booklet envelope 6 × 9
65/8 Booklet envelope 6 × 91/2

63/4 Booklet envelope 61/2 × 91/2

71/4 Booklet envelope 7 × 10
71/2 Booklet envelope 71/2 × 101/2

9 Booklet envelope 83/4 × 111/2

91/2 Booklet envelope 9 × 12
10 Booklet envelope 91/2 × 125/8

13 Booklet envelope 10 × 13
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برای  بیشتر  پاکت ها  این   :)Announcement( اعالن  یا  دعوت  کارت  پاکت های   
قراردادن اعالن، آگهی، کارت دعوت مورد استفاده قرار می گیرد زبانه های کناری و در پاکت می تواند 

شکل مثلث و یا چارگوش داشته باشد.

US Announcement envelope sizes
A2ـ envelope 43/8 × 53/4

A6ـ envelope 43/4 × 61/2

A7ـ envelope 51/4 × 71/4 
A8ـ envelope 51/2 × 81/8

A10ـ envelope 6 × 91/2

AـSlim envelope 37/8 × 87/8

 پاکت های بارون )Baronial(: جزو اولین پاکت های ساخته شده اند و مورد استفاده همه 
هستند و در همه امور کاربرد دارد.

US Baronial envelope sizes
4 Baronial envelope 5 × 3
51/2 Baronial envelope 5 × 4
6 Baronial envelope 6 × 4
Lee envelope 7 × 5
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کیسه ای  پاکت های  نام  با  گاهی  که  پاکت ها  این   :)Catalog( کاتالوگ  پاکت های   
(Wallet) نیز معرفی می شوند برای قرارگیری مجله، کتاب و گزارش های مفصل به کار می رود.

US Catalog envelope sizes
1 Catalog envelope 6 × 9
13/4 Catalog envelope 61/2 × 91/2

3 Catalog envelope 7 × 10
6 Catalog envelope 71/2 × 101/2

93/4 Catalog envelope 83/4 × 111/4

101/2 Catalog envelope 9 × 12
121/2 Catalog envelope 91/2 × 121/2

131/2 Catalog envelope 10 × 13
141/2 Catalog envelope 111/2 × 141/2

151/2 Catalog envelope 12 × 151/2

 پاکت های پنجره دار )Window Envelopes(: پاکت های پنجره دار به سبب قابلیت 
محافظت از نشانی از ارزش باالیی در مراسالت پستی برخوردارند و کاربردشان نیز رو به گسترش 
است. استاندارد »ANSI« پاکت های پنجره دار را در دو نوع یک پنجره ای و دوپنجره ای  تعریف 

کرده است.
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به  پاکت  این  پنجره های  اندازه   :(DoubleـWindow) دو پنجره  دارای  پاکت های   
سبب ایجاد انطباق با ورق مورد درج در آن از تنوع بسیار زیادی برخوردار است و بیشتر جهت 

قرارگیری صورت حساب های مالی و انواع  چک مورد استفاده قرار می گیرد.

»ANSI« محل و روش نوشتن نشانی مطابق با استاندارد 
استاندارد »ANSI« و پست کشور آمریکا »USPS« قالب نوشتن نشانی گیرنده و فرستنده را تعیین 
کرده است. این قالب سازگار با تمام دستگاه های متن خوان، ردیف و دسته بندی کن پست دارد و در 

تسریع عملیات پستی مؤثر است. در نوشتن نشانی ها باید نکات ذیل نیز در نظر گرفته شود.
1 کد پستی شهر یا استان باید نوشته شود.

2 برای چاپ نشانی اگر از نرم افزاری استفاده می کنید که قادر به ایجاد بارکد است بارکد را نیز 
روی پاکت قرار دهید.
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3 برای تایپ نشانی ها از قلم های معمولی استفاده کنید و اندازه آن ها نیز می تواند12 پوینت یا 
بیشتر باشد.

4 در قسمت مربوط به نشانی گیرنده از هیچ ترسیم گرافیکی استفاده نکنید.
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نمودار 15: دامنه اندازه پاکت ها و کارت پستال ها
)USPS( مطابق با دستور پست کشور ایاالت متحده آمریکا
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استاندارد »ANSI« جهت  از  به غیر   :ISO استاندارد جهانی  در  پاکت ها  3ـ2ـ4اندازه 
مراسالت پستی فقط دو استاندارد اندازه پاکت به نام های »ISO269« و »DIN678« تعریف شده 
است. قطع پاکت »DL« در سطح وسیعی جهت سربرگ های با اندازه »A4« با »3« تاخوردگی و اندازه 
»A5« با دو تاخوردگی مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از پاکت »DL« که در ابتدا از استانداردهای 
»DIN« کشور آلمان بوده است، در اکثر کشورها استفاده می شود و در حال حاضر یکی از پاکت های 
استاندارد »ISO269« است. استاندارد »DIN678«، اندازه های »C5« و »C6« را نیز به عنوان پاکت 
استاندارد معرفی کرده است. اگرچه برای جای نوشتن آدرس فرستنده و گیرنده هیچ استاندارد رایجی 
برای پاکت ها از سوی »ISO« تعریف نشده است. ولی استاندارد »DIN680« یک چهارضلعی از پاکت 
را به اندازۀ »45×90« میلی متر با رنگ سفید برای نوشتن آدرس در سمت چپ در قسمت پایین پاکت 
به فاصله »20« میلی متری از لبۀ آن مشخص کرده است. این استاندارد در حال حاضر برای پاکت های 
»C5« ،»C6« و »DL« به کار گرفته می شود و برای پاکت های »C4« این چهارضلعی در لبۀ باالیی 
پنجره با فاصلۀ »27« یا »45« میلی متری از لبۀ باالیی پاکت قرار دارد. در خصوص یک نشانی پستی 
جهانی طبق استاندارد »ISO11180«، و استاندارد اتحادیۀ جهانی پست نباید متجاوز از شش خط و 

بیش از »300« حرف در هر خط باشد.

»DIN678« نمودار 16: استاندارد
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 استاندارد »DIN676«: دو نمونه استاندارد سربرگ »A« و »B« و پاکت متعلق به آن، 
در استاندارد »DIN676« وجود دارد که عالوه بر تعیین محل نگاشتن نشانی فرستنده و گیرنده 

ایجاد عالئمی را برای قرار گرفتن سربرگ در پاکت تعریف می کند.
قابل  ناحیه ای   »A4« کاغذ  قطع  برگ  سر  در   »DIN676« استاندارد  مطابق   :»A« سربرگ 
نگاشت برای نشانی فرستنده و گیرنده به اندازۀ »85×45« میلی متر، در نظر گرفته شده است، 
در »5« میلی متری باالی این ناحیه نشانی فرستنده با اندازه قلم کوچک نگاشته خواهد شد و در 
»40« میلی متر پایین آن نشانی گیرنده درج می شود. این قسمت  از »20« میلی متری لبۀ چپ 
کاغذ و »45« میلی متری باالی کاغذ شروع می شود. عالیم تازدن برای سهولت قرارگیری در پاکت  

در این استاندارد در نظر گرفته شده است )نمودار17(.
سربرگ »B«: تفاوت این سربرگ با سربرگ »A«، فاصله حاشیه باالی کاغذ است که در اینجا 
به فاصله »87«، »105« و »105«  این سربرگ  تازدن  »27« میلی متر است، همچنین عالئم 

میلی متری از هم قراردارند )نمودار19(.
همچنین استاندارد »ISO838« به منظور فایل کردن، استاندارد ایجاد دو حفره به قطر »±0.5 
6« میلی متر به فاصلۀ »0.5± 80« میلی متر از مرکز یکدیگر و با نزدیکی »1± 12« میلی متر از 

لبۀ کاغذ تعیین کرده است.
اگرچه این استاندارد طرح سربرگ را تا حدی محدود می کند، اما به شکلی دقیق سربرگ را منظم 

می کند و آن ها را برای استفاده مطلوب محتوی یکسان می کند.
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»DIN676« استاندارد »A4« در کاغذ »A« نمودار 18: سربرگ
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»DIN676« استاندارد »A4« در کاغذ »B« نمودار 19: سربرگ



141

نمودار 20: پاکت پستی »C6« مطابق استاندارد »DIN676« کشور آلمان

نمودار 21: پاکت پستی »C5« مطابق استاندارد »DIN676« کشور آلمان
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نمودار 22: وضعیت قرارگیری کاغذهای A4 و A5 در پاکت های استاندارد شده
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رطوبت رسانی  فرایند  کمک  به  و  پلیت  تهیه  شیوه  به  چاپ  لیتوگرافی،  افست  چاپ  از  منظور 
می باشد.

فرایند این روش چاپي به شرح زیر می باشد :
1 تهیه فرم چاپي از محتواي مورد نظر مثال محتواي مورد نظر در شکل باال عبارت » فکر کن « 

است. فرم می تواند به صورت فیلم یا به صورت فایل الکترونیکي باشد.
2 تهیه پلیت به شیوه سنتی ) کپی ( و یا به شیوه رایانه ای ) پلیت ستر (.

3 بستن پلیت روي سیلندر پلیت در دستگاه چاپ.
4 بستن الستیک روی سیلندر الستیک در دستگاه چاپ.

5 انجام تنظیمات و آماده سازي بخش هاي مختلف دستگاه چاپ.
6 انجام عمل چاپ با دستگاه.

گردش  اولین  در  مي شود،  داده  ماشین  به  چاپ  دستور  که  زماني  می شود  مالحظه  چنانچه 
سیلندرهاي دستگاه، رطوبت رساني و مرکب رسانی روی پلیت انجام می شود.  کلیه مطالب روی 
این  از  نا خوانا روی الستیک منتقل مي شوند. پس  پلیت که به صورت خوانا هستند به صورت 
مرحله بالفاصله محتواي ناخواناي روي الستیک، به صورت خوانا بر روی کاغذ/   سطح چاپ شونده 

منتقل می شود.

3ـ4ـ فرایند چاپ افست لیتوگرافی
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Wallet
کیسه ای

Commerical
تجاری

Square
چارگوش

Pointed
نوک دار

4ـ4ـ فرایند ساخت انواع پاکت
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5 ـ4ـ فرایند جلدسازی نرم و سخت
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نشانهشرح فرایندنام فرایندمرحله

برش رول و ورقاول
کاغذهای رول یا ورقی در ابعاد مناسب برای ادامه فرایند 

برش داده می شوند.

تا کردندوم
فرم های کتاب )رول یا ورق( یک یا چند بار تا می شوند، 

برای آنکه از لبه تا به هم متصل شوند.

ارسال کردنسوم
شامل همه عملیات بر روی ورق تاشده است تا کار اتصال 

انجام شود.

آماده کردنچهارم
عملیات جداسازی یا شکل دهی محصول نیمه کامل انجام 
می شود تا فرایند یا مراحل اصلی کار آماده سازی شوند.

ترتیبپنجم
قرار گرفتن فرم های تاشده کتاب، مجله یا بروشور با توالی 

درست نسبت به یکدیگر

ساخت بلوکششم
ایجاد ارتباط موقت یا دائم بین اوراق یا فرم های جمع آوری 

شده در قالب یک بلوک توسط عملیات اتصال دهی

برش بلوکهفتم
آرایش بلوک کتاب با برش سه طرف آن برای ایجاد اندازه 

نهایی

گرد کردن بلوکهشتم
شکل دادن به بلوک کتاب، طوری که عطف بلوک محدب 

و جلوی آن مقعر شود.

یک لبه یا بیشتر از بلوک با مرکب یا فویل فلزی رنگی می شوند.رنگ کردن لبه هانهم

آرایش مواد جلددهم
برای  پارچه ای  روکش  مقوایی،  جلدهای  )برش(  آرایش 

ساخت جلد یا آرایش روکش ها

ساختن جلد کتاب با متصل کردن بخش های جلداتصال جلدیازدهم

چاپ یا برجسته سازی جلدها یا روکش های جلدبهینه سازی جلددوازدهم

متصل کردن بلوک با جلد کتابنصب جلدسیزدهم

فرم دهی جلدچهاردهم
فرایند تثبیت اتصال چسب ها، شکل دهی به جاناخنی و 

گرد شدن عطف کتاب

بسته بندی محصولپانزدهم
کتاب های تولید شده، برای انتقال، به طور جداگانه یا در 

دسته های مناسب، بسته بندی می شوند.


