
دايرة المعارف كتابداري و اطالعرساني(نسخه آزمایشی)

زمایشی) آ اطالعرساني(نسخه  و  داري  اب كت لمعارف  ا رة  لمعارف > داي ا رة  > صفحات داي چاپخانه  و  چاپ 

فھرست مقاالت چبازگشت به 

 چاپ در لغت بهمعناي نقش، اثر، ُمھر، و نشان آمده و در متون مختلف كلمات طبع، باسمه، و تافت بهعنوان مترادف آن بهكار رفته است.چاپ و چاپخانه.
در اصطالح، به عمل، فن، و صنعت تكثير صورت نقوش دوبعدي (حروف، ارقام، خطوط، تصاوير، و جز آن) بهوسيله انداختن اثر اين نقوش بر كاغذ، پارچه، يا

). در تعريفي ديگر، چاپ مجموع عملياتي است كه785، ص 1 ج 9مواد ديگر، بهويژه چاپ مواد خواندني، با تصوير يا بدون تصوير بر روي كاغذ گفته ميشود (:
). چاپخانه نيز در لغت بهمعناي محل و مكان چاپ كردن و در متون68:1متن خام را به اثر درخور انتشار مانند كتاب، مجله، روزنامه، و جز آن تبديل كند (

مختلف كلمات مطبعه، دارالطباعه، و باسمهخانه بهعنوان مترادف آن بهكار رفته است. چاپخانه مؤسسه يا كارگاھي است كه از عھده انجام كارھاي چاپي
11) و، به تعبيري ديگر، محلي است كه چاپ كتاب، نشريات، و مانند آن در آنجا انجام ميگيرد (:28:8بر روي كاغذ و ساير اشيا از طريق انواع چاپ برآيد (

ذيل "چاپ").
تاريخ، زماني كه انسان اقدام به ساخت ُمھرھاي گلي و چوبي كرد، نسبت داد؛ ولي ابداع چاپپيدايش چاپ را ميتوان به سدهھاي پيش از تاريخچه. 

بهمفھوم امروزي را به كشور چين نسبت ميدھند. چينيھا در اواخر قرن دوم ميالدي سه عنصر مورد نياز چاپ، يعني كاغذ، جوھر، و سطوح كندهكاريشده
 م.) عمل10-6). شواھد تاريخي برجايمانده نشان ميدھد كه در عصر سلسلهھاي سويي و تانگ در چين (قرن 1052، ص 14 ج 23را در اختيار داشتند (:

تكثير را، نه تنھا بهكمك سنگ (فشردن و يا ماليدن آن بر كاغذ)، بلكه با چوب، فلز، و حتي گِل پخته بهطور دقيق انجام ميدادند و، بدين ترتيب، متوني را در
). ابتداييترين روش كار چاپ قالبي بود؛ بدينگونه كه مطالب را روي تكهھاي چوبي حك و سپس بر كاغذ منتقل99-98:1نسخهھاي متعدد توليد ميكردند (

كانساي كه در ايالت  جھان اثري است  چاپي موجود در  شخصي به نام وانگ[1]ميكردند. نخستين نسخه  كار  چين بهدست آمده است. اين نسخه   
را [2]چيه چاپ  كه تاريخ  سالھاي244م. ذكر ميكند (:868 مه 11 است  فاصله  شد. در  حروف متحرك معمول  قالبي، استفاده از  چاپ  ). پس از 

م. پادشاه كره،1403چسب و گل، اقدام به ساخت حروف متحرك كرد. در ، با استفاده از نوعي [3]م.، نخستين بار، فردي چيني به نام پي شنگ1041-1408
). در ھمين زمان، در اروپا نيز اختراع حروف متحرك بدون اطالع از كار1053-1052، ص 14 ج 23 دستور ساخت حروف متحرك از مفرغ را داد (:[4]ھتاي تجونگ،

). گوتنبرگ، چاپگر آلماني، نخستين كسي بود كه براي ھر حرف قطعه فلزي جداگانه درنظر گرفت.785، ص 1 ج 9 انجام گرفت (:[5]چينيھا، توسط گوتنبرگ
وي قطعهھا را براي تركيب كلمات مناسب كنار ھم قرار داد، بر آنھا مركب ماليد، و بر ورقھاي كاغذ فشرد و به اين ترتيب چاپ نوين را باب كرد. وي حروف را

 برگ چاپ ميكرد. نخستين كتابي كه او500 تا 300ابتدا از جنس چوب، سپس از سرب، و بعدھا از آلياژ سرب، قلع، و آنتيموان ساخت. گوتنبرگ روزانه بين 
). كتابھايي كه در اين زمان بهچاپ ميرسيد به اينكونابوال معروف است.101:1 سطري بود (42به اين شكل پديد آورد كتاب مقدس 

 ـ1460 سال در ھمه كشورھاي عمده اروپايي رواج يافت و چاپخانهھايي با اين روش بهوجود آمد. در فاصله سالھاي 40ابداع گوتنبرگ ظرف مدتي حدود 
 م. چاپخانهھايي در آلمان و ساير كشورھاي اروپايي پديد آمد. در نيمقرن نخست پس از كار گوتنبرگ، حدود چھلھزار كتاب به چاپ رسيد و شمارگان1470

 ميليون نسخه فراتر رفت. در پايان قرن پانزدھم در اروپا، بيش از دويست چاپخانه در شصتونه شھر فعاليت مستمر داشتند. از جمله12مجموع آنھا از 
 دستگاه بود و صدھا نفر در آن24شھر نورنبرگ اشاره كرد كه تعداد ماشينھاي چاپ آن  در [6]چاپخانهھاي مھم آن دوره ميتوان به چاپخانه آنتون كابرگر

).36-1635چاپخانه كار ميكردند (:



كاردينال]ايتالياي مركزي[كار چاپ با حروف عربي نيز پيش از كشورھاي اسالمي و عربي، در اروپا آغاز گرديد و نخستين چاپخانه عربي، در  بهدستور 
 آغاز1586 سپتامبر 6، تأسيس گرديد. اين چاپخانه در [7]فرناندومديچي، دوك بزرگ توسكانا، و رياست جواني ايتاليايي، به نام جيواني باتيستا رايموندي

 به چاپ رساند.1593ي بوعلي سيناست، بهعنوان نخستين محصول خود، در سال شفاكه خالصه النجاه  ابن سينا را بهھمراه كتاب قانونبهكار كرد و كتاب 
)؛ كتابھاي1590(انجيلھاي چھارگانه البته در فاصله انتشار اين كتابھا، كتابھاي كوچك ديگري به زبان عربي به چاپ رسيد؛ از جمله: ترجمه عربي 

حاجب واالُجروميه اثر ابن آُجرَوم منھاجي (الكافيه شريفنزھهالمشتاق في ذكراالمصار و االقطار و البلدان و الُجزر و المدائن و اآلفاق)؛ 1592 اثر ابن   اثر 
).739-738:7) درباره صرف و نحو عربي، تأليف امام ِعزّي (1610 (التصريف) اثر خواجه نصيرالدين طوسي؛ و 1594 (تحرير اصول اقليدسادريسي؛ كتاب 

). در ھلند،741:7، كه نخستين چاپخانه عربي در پاريس بهشمار ميرفت، تأسيس شد ([8]در پاريس نيز چاپخانه ديگري با نام چاپخانه زبانھاي شرقي
) چاپخانهاي عربي را كه از نظر چاپ حروف در سطحي پايينتر از چاپخانه مديچي قرار داشت تأسيس كرد. در اين1539-1597 ([9]فرانسيسكو رافلنجيوس

).742:7 از سوي پسرش بهچاپ رسيد (1613و پنجاه مزمور از مزامير عھد قديم و فرھنگ عربي بزرگ وي نيز در سال >الفباي زبان عربي<چاپخانه 
 م. چند كتاب عربي بهچاپ رسيد كه1611 تا 1608) تأسيس گرديد. از سال 1640-1575در آلمان، نخستين چاپخانه عربي از سوي پتروس (پيتر) كريستن (

 اسخريوطي، بر طبق نسخه خطي پوستلرساله يھوداي ابن سينا؛ قانون در سه جلد؛ كتاب دوم از [10]>دستور زبان عربي<موارد ذيل از آن جمله است :
 بر اساسûمتيحواشي انجيل در كتابخانه ھايدلبرگ؛ شرح حال نويسندگان انجيلھاي چھارگانه، برطبق نسخه خطي عربي موجود در كتابخانه وين؛ و 

با افزودن وزنه تعادل، براي ايجاد فشار،[11] ويلم جانسون بلو1620جمله در سال  م. تحوالتي در صنعت چاپ ايجاد شد. از 17).در سده 742:7ترجمه عربي (
 دانشمند و مخترع انگليسي به نام ويليام نيُكلسون با بهكارگيري جوھر و سيلندر، نخستين1790گامي در جھت ماشيني كردن صنعت چاپ برداشت. در 

چاپ روتاري چاپ تا [12]ماشين  شيوه پرس، امكان  كرد و پس از او، با استفاده از  شد. نخستين بار در 250 را ابداع  ساعت فراھم  1790 نسخه در 
 نيروي ماشين بخار را[13] فردريك كونيگ1803كليشهسازي در جھت باال بردن تعداد نسخهھاي چاپي و افزايش سرعت چاپ مورد استفاده قرار گرفت. در 

).1055-1054، ص 14 ج 23در صنعت چاپ بهكار برد و، بهدنبال آن، استفاده از ماشينھاي چرخشي دوّار رواج يافت (:
در اين زمان، چاپخانهھايي با استفاده از ماشينھاي جديد گسترش يافت و چاپخانهھايي نيز در خاورميانه ايجاد گرديد. نخستين چاپخانه در شرق، در قرن

م.،1786 ق./ 1230). در مصر نيز، در سال 34-32:13 م. در سوريه داير گرديد. (18 م.، در استانبول تأسيس شد و اولين چاپخانه شرق عربي، در قرن 16
تأسيس شد كه يكي از مھمترين، معتبرترين، و قديميترين چاپخانهھاي جھان اسالم بهشمار*اولين چاپخانه بهدستور محمدعلي پاشا به نام مطبعه بوالق

).607:20ميرفت. در آن چاپخانه، عالوه بر چاپ و انتشار كتاب، نظامنامه، تعليمات، و اعالميهھاي قانوني نيز بهچاپ ميرسيد (
وارد عرصه صنعت چاپ گرديد. اختراع[15] ماشين مونوتايپ1897-1896اختراع شد و پس از آن در [14]، نخستين ماشين چاپ الينوتايپ1890-1886در 

، توسط1905در  *). ظھور چاپ اُفست45:2 م.، به پيشرفت صنعت چاپ كمك شاياني كرد (19 در آغاز سده [16]ماشين كاغذسازي توسط برادران فوردرينير
). از نيمه دوم قرن نوزدھم به بعد پيشرفتھا و تحوالت بسياري در صنعت چاپ رخ604، ص 22 ج 22، امكان چاپ انبوه و سريع را بهوجود آورد (:[17]ايرا روبل

[20] و چاپ استنسيلي[19]، استفاده از دستگاهھاي چاپ زيروگرافي[18]داد، كه استفاده از روش حروفچيني بهوسيله عكاسي، اختراع ماشين منوفتو
، رايانه وارد صنعت چاپ گرديد و امكانات آن موجب تنوع و1964 از آن جملهاند. با ظھور رايانه، فعاليتھاي صنعت چاپ دستخوش تحولي ديگر شد. در 

شكل گرفت.* تسھيل امر چاپ شد. با پيدايش ماشينھاي تحرير مغناطيسي آي.بي.ام.، ماشين تحرير به واژهپرداز مبدل گرديد و بهدنبال آن، نشر روميزي
اساس و بنيان نشر روميزي بر پايه رايانهھاي شخصي و چاپگر ليزري بنا شده است؛ و ھمه فعاليتھاي اساسي و عمده از جمله حروفچيني، طراحي،
صفحهآرايي، تصحيح، و انواع پردازشھا كه پيش از اين در واحدھاي جداگانه دور از ھم انجام ميگرفت در يك جا انجام ميشود. نشر روميزي تحولي بنيادين

).94-192در صنعت چاپ ايجاد كرد و امروزه بهسبب سرعت، دقت، و سھولت جايگزين شيوهھاي ديگر چاپ شده است (:
) چاپ استنسيلي؛ و4 چاپ مسطح؛ 3) چاپ گود؛ )2) چاپ برجسته؛ 1با توجه به كوششھايي كه تاكنون در صنعت چاپ بهعمل آمده، پنج شيوه اصلي: 



) چاپ از راه عكاسي را ميتوان برشمرد.5
 در اين روش رنگ يا مركب از سطوحي كه از اطرافش برجستهتر است به سطح ديگر منتقل ميشود، و به اين ترتيب، نقش بر سطح موردچاپ برجسته.

[22] يا لترپرس[21]نظر انتقال مييابد. برجستگيھاي زير غلتك، رنگ يا مركب را ميگيرد و سپس بر صفحه كاغذ منتقل ميكند. ماشينھاي مولتي گراف
).83:1 به اين شيوه عمل ميكنند (

 در اين روش، رنگ يا مركب در قسمتھاي گود يا فرورفته جاي ميگيرد و سپس به صفحه چاپي انتقال مييابد. فرورفتگيھاي زير غلتك رنگ ياچاپ گود.
معروف است[25]، و اينگراوينگ[24]، روتوگراوور[23]مركب را ميگيرد و سپس بر صفحه كاغذ انتقال ميدھد. شيوهھايي كه در چاپخانهھا به ھليوگراوور

).84-183نمونهھايي از اين نوع چاپ بهشمار ميرود (:
 در اين روش، مركب يا رنگ از وسيله يا رويهاي مسطح به رويه مسطح ديگر انتقال مييابد. چاپ مسطح شيوهھا و دستگاهھاي مختلف دارد.چاپ مسطح.

، چاپ افست، و چاپ زيروگرافي است.*از جمله مھمترين شيوهھاي آن چاپ سنگي
در چاپ سنگي ابتدا مطلب را روي كاغذ لعابداده با مركّب مخصوص مينويسند، لوحي سنگي را كه كامالً صيقل خورده و با محلول رقيق اسيدي شسته
شده است خشك و گرم ميكنند، سپس كاغذ نوشتهشده را خيس كرده روي سنگ برميگردانند و با ابزاري ميفشارند. از قسمتھاي رطوبتگرفته كاغذ،
رطوبت به سنگ منتقل ميشود، اما چون نوشتهھا بر اثر داشتن چربي، رطوبتي به خود نگرفتهاند، جاي آنھا روي سنگ خالي ميماند و ھنگامي كه نورد
مركّب روي سنگ حركت ميكند، جاي نوشتهھا كه رطوبت نگرفته است مركب را بهخود ميگيرد و قسمتھايي ديگر كه مرطوب است ـ بر اثر خاصيت تنافر

آب و چربي ـ مركّب جذب نميكند. حال اگر كاغذ را روي سنگ قرار دھند و بفشارند، نقش سنگ يا نوشتهھاي مركّبخورده به كاغذ منتقل ميشود.
در چاپ افست از صفحه فلزي نازكي از جنس آلياژ روي (زينك) استفاده ميشود. در اين روش نقشي كه روي صفحه نازك و انعطافپذير فلزي ظاھر شده، از
طريق چند استوانه كه بهسرعت در حال چرخش است به يكديگر و سرانجام به كاغذ انتقال مييابد. يكي از گردونهھا، حامل مركّب، ديگري حامل آب، و
گردونه ديگر كه از جنس الستيك است نقش را از گردونه حامل فلز ميگيرد و، بهسرعت و با فشار، به صفحهھا يا طومارھاي كاغذ منتقل ميكند. به اين

ترتيب، عمل چاپ با سرعت و سھولت نسبي انجام ميگيرد.
در فرايند زيروگرافي، تصوير صفحه از طريق مجموعهاي از عدسيھا و آيينهھا بر استوانه يا گردونه انتقال ميافتد. اين گردونه حامل گردهھايي است كه بار
الكتريكي منفي دارد و گردهھاي مركّب يا رنگ، به نقاطي از صفحه كاغذ ميچسبد كه بر آنھا نور تابيده نشده است. اينگونه نقاط ھمان جاھايي است كه

:) ميشود  ظاھر  آنھا  بر  اشكال)  يا  (حروف  پالنتا89-184نقش  ماشينھاي  سلكتا[26]).  آلبرت[27]،  ملخي[28]،  ژوھانسبورگ[29]،  و[30]،   ،
).81:12 به اين شيوه عمل ميكنند ([31]ھايدبرگ

 در اين روش، مركّب يا رنگ از ميان پردهاي نازك، ظريف، و متخلخل به سطح ديگري منتقل ميشود و نقش را بر آن چاپ ميكند. چاپچاپ استنسيلي.
 اشاره كرد.[32]استنسيلي شيوهھا و دستگاهھاي مختلف دارد، از مھمترين شيوهھاي آن ميتوان به دستگاه تكثير استنسيلي و چاپ سيلك اسكرين

در دستگاه تكثير استنسيلي، مطالب بر كاغذ استنسيل، كه از جنس و اليه مخصوصي ساخته و پوشيده شده، با ماشين يا دست نوشته ميشود.
سپس كاغذ استنسيل را دور غلتك دستگاه تكثير ميپيچند و غلتك را بهكار مياندازند. مركّب از ميان منفذھايي كه بر اثر قلم يا حروف ماشين تحرير در

).89:1كاغذ استنسيل ايجاد شده است ميگذرد و نقش مورد نظر را بر صفحات كاغذ منتقل ميكند (
در چاپ سيلك اسكرين از نوعي شابلون بهعنوان فرم چاپي استفاده ميشود. در واقع، مجموعهاي از شابلون و چارچوبي كه آن را احاطه كرده است فرم
چاپي را تشكيل ميدھد. در شابلون، آن قسمتي كه مركّب از ميان مش يا اسكرين عبور كند باز ميماند و ساير قسمتھا توسط فيلم يا ماده امولسيوني

).30:5بسته ميشود و به مركّب اجازه عبور نميدھد (
 در اين روش، نور جاي رنگ و مركّب را ميگيرد. در فرايند عكاسي، نقش و تصوير بر اثر برخورد تابشھاي نور به كاغذھاي حساس بهعكاسي.چاپ از راه



آنھا منتقل ميشود. مراحل ديگر عكاسي، مانند فعل و انفعالھاي شيميايي ظھور و ثبوت، سبب ميشود كه تصوير و نقش ثبات و دوام پيدا كند. انواع
).90:1ماشينھاي عكاسي، دستگاهھاي تكثير اوزاليدي، و بلوپرينت و وايت پرينت به اين شيوه عمل ميكنند (

است كه شامل چيدن و مرتب كردن حروف، نمادھا، و نشانهھا در كنار يكديگر است كه به سه شكل دستي،*در فرايند چاپ، نخستين مرحله، حروفچيني
ماشيني، يا از طريق فيلم يا تصوير انجام ميگيرد.

 ق. در عصر ايلخانان چاپ به ايران راه يافت.7 اگر چاپ را انتقال نقش از صفحه چوبي حكاكيشده بر كاغذ بدانيم، در قرن چاپ و چاپخانه در ايران.
 ق. دستور داد پول كاغذي (چاو) را، بهھمان شكلي كه در آن زمان در چين رواج داشت، چاپ كنند. اين693گيخاتوخان براي تأمين نياز خود به پول نقد، در 

 ق. از اروپا، به تشويق شاه عباس، وارد ايران شد. شواھد نشان ميدھد كه حروف1038پول در "چاوخانه" تبريز چاپ شد. حروف چاپي نخستين بار در 
چاپي عربي و فارسي، ھمراه با دستگاه ساده و ابتدايي چاپ، در جلفاي اصفھان در اختيار فرقه مسيحيان كرملي بوده است. نخستين كتاب چاپي در

ق. در جلفا و به كوشش كشيشان ارمني چاپ شد. اين كتاب شرح احوال قّديسان و گروھي از روحانيان1051ايران، كتابي به زبان ارمني است كه در 
).103-102:1 و بهصورت دو ستوني چاپ شده است (18×5/25 صفحه با ابعاد 705مسيحي بود كه در 

در زمان صفويان، افشاريان، و زنديان در زمينه چاپ، فعاليت چنداني صورت نگرفت. تحول جّدي چاپ در ايران، در زمان فتحعلي شاه روي داد. در اين زمان،
بهھمت عباس ميرزا، چند تن براي آموختن فن چاپ به كشور انگلستان و روسيه اعزام شدند و پس از آموختن اين فن، براي نخستين بار، دستگاهھاي چاپ

). در ھمين زمان ميرزا زينالعابدين تبريزي بهدستور عباس ميرزا به روسيه اعزام شد تا فنون چاپ و روش ساختن مركّب را43:18را به ايران آوردند (*سربي
 دربارهفتحنامه). نخستين كتاب چاپ سربي به نام رساله 44:19فراگيرد. وي پس از بازگشت به ايران، چاپخانهاي را در تبريز با حروف سربي راهاندازي كرد (

). اولين چاپخانه سنگي ھشت سال پس از چاپ748:14 ق. داير بود (1245جنگھاي ايران و روسيه، در اين چاپخانه به طبع رسيد. اين چاپخانه تا سال 
).4:21سربي، باز ھم به ابتكار عباس ميرزا به ايران وارد شد. اين چاپخانه نيز در تبريز داير گرديد (

 ق. آغاز شد. تھران پس از اصفھان و تبريز، سومين شھر از حيث تاريخ چاپ و نشر كتاب در ايران است. فھرست1239چاپ و نشر كتاب در تھران از سال 
اثر ميرزا عبدالوھاب معتمدالدوله بهگنجينه  ق.) كه به ضميمه كتاب 1282-1239چاپكردهھاي چھار دھه و اندي از روزگاران نخستين نشر كتاب در تھران (

 عنوان كتاب338 ق. بيش از 1282 تا 1239چاپ رسيده است، خود مشتمل بر روايتي از مراحل نخستين كار است. اين فھرست نشان ميدھد كه از سال 
 سال نخست نشر در43 رده طبقهبندي كردهاند و، بنابر آنچه در سياھه آمده، در 25در تھران انتشار يافته است. كتابھاي منتشرشده را در اين فھرست به 

6 عنوان "كتب مذھب"؛ 6 عنوان "كتب تواريخ"؛ 18 عنوان "كتب اللغه"؛ 13 عنوان "تفسير"؛ 10 عنوان "كتب اصوليه"؛ 12 عنوان "كتب فقھيه"؛ 35تھران، 
10 عنوان "در صرف"؛ 6 عنوان "در نحو"؛ 18 عنوان "معاني و بيان"؛ 5 عنوان "در منطق"؛ 5 عنوان "كتب ادبيه"؛ 14 عنوان "كتب طب"؛ 11عنوان "در كالم"؛ 

 عنوان30 عنوان "كتب تفسير خواب"؛ 2 عنوان "از كتب بحاراالنوار"؛ 4 عنوان "كتب رجال"؛ 2عنوان "در ھيئت، حساب، نجوم، ھندسه، جغرافيا، و سياق"؛ 
 عنوان "كتب21 عنوان "كتب ادعيه"؛ 14 عنوان "در علم عروض"؛ 2 عنوان "كتب احاديث و اخبار و غيره عربي"؛ 14"كتب احاديث و اخبار و غيره فارسي"؛ 

).31:15" چاپ و منتشر شده است (]بچهخواني[ عنوان" بچهخاني 47 عنوان "قصه و حكايات"؛ و 11 عنوان "ديوانات"؛ 32مصيبت"؛ 
در عصر ناصرالدين شاه قاجار چاپ رونق بيشتري يافت، چاپخانهھاي تازهاي تأسيس شد، و براي نخستين بار در ايران روزنامه و مجله منتشر گرديد. انقالب
مشروطه ايران نقطه عطفي در تاريخ چاپ و نشر ايجاد كرد. در آن زمان چاپ كتاب، اعالميه، روزنامه، و بيانيهھاي سياسي رونق بيشتري داشت. پس از
جنگ جھاني اول، دوره تازهاي در فعاليتھاي چاپي ايران آغاز شد و چاپخانهھاي دولتي و غيردولتي تازهاي تأسيس گرديد. پس از جنگ جھاني دوم نيز

 چاپگران داخلي با دستگاهھاي چاپ نظير الينوتايپ1320شاھد رونق مواد چاپي ھستيم؛ در اين زمان چاپخانهھا بهطور شبانهروزي كار ميكردند. در سال 
 چاپخانه عظيم و مجھزي به نام چاپخانه افست تأسيس شد كه نيازھاي كشور را در1335آشنا شدند و در انجام امور چاپ از آن استفاده كردند. در سال 

 چاپخانهھاي روزنامه كيھان و اطالعات در توسعه، تجھيز، و تكميل دستگاهھاي خود گامھاي بلندي1340زمينه كتابھاي درسي تأمين ميكرد. در سال 



). در اين107-1105 وارد چاپخانهھاي كشور گرديد كه سبب توسعه بيشتر اين مراكز شد (:[33] به بعد، ماشينھاي الينوترون1350برداشتند. از سال 
 درصد اين چاپخانهھا2/48 چاپخانه در تھران فعاليت داشت. 399 تعداد 1355زمان، تعداد چاپخانهھا در شھر تھران رو به افزايش نھاد بهصورتيكه تا اسفند 

).41:10 تأسيس شده بود كه گسترش صنعت چاپ را در اين دھه نشان ميدھد (1349-1340در دھه 
، رايانه در ايران بهسرعت رواج يافت و1360، حجم و تنوع مطالب چاپي افزايش پيدا كرد. در دھه 1357پس از استقرار نظام جمھوري اسالمي ايران در سال 

براي حروفچيني مورد استفاده قرار گرفت. كاربرد گسترده رايانهھاي شخصي، كار حروفچيني، صفحهآرايي، و ديگر فعاليتھاي چاپ را تسھيل كرد. استفاده
 چھره چاپ را دگرگون ساخت. ھماكنون حروفچيني با رايانه و دستگاهھاي الينوترون بزرگ و كوچك و1370 در دھه [34]از چاپگرھاي ليزري و پويشگرھا

).108-1107برخي دستگاهھاي مشابه انجام ميگيرد (:
در حال حاضر، صنعت چاپ، بهمدد استفاده از فنآوريھاي نوين، تحول چشمگيري يافته است. تأثير فنآوري بهگونهاي است كه كار چاپ از ابتدا تا انتھا
كه كار را، از مرحله طراحي تا صحافي، ھدايت ميكند و ھمه دستگاهھاي شده  بهشكلي منطقي و اصولي اجرا ميشود. برنامهھايي نيز طرحريزي 
ليتوگرافي، چاپ، و صحافي نيز ھمگام با برنامه فعاليت ميكنند. استفاده از نظامھاي كنترل از راه دور و تنظيم خودكار، ماشينھاي حافظهدار، نظامھاي
ظھور زينك در ماشينھاي چاپ، و دستگاهھاي پيشرفته برش و كتابسازي، رواج يافته و سبب افزايش حجم مواد چاپي بهشكل كتاب، مجله، روزنامه، و جز

). عكاسي رايانهاي بهسرعت در حال پيشرفت است و امكاناتي چون روتوش آسانتر، زمان كوتاهتر، و انعطاف بيشتر كار را بهوجود3-2:3آن شده است (
آورده است. استفاده از لوحھاي فشرده حاوي عكس، بهعنوان بانك اطالعات تصويري معمول شده است. نشر الكترونيكي و تكثير بهصورت فايل و لوحھاي

).9-8:4فشرده متداول گرديده و استفاده از پويشگرھاي قوي با وضوح زياد در نشر روميزي گسترش يافته است (
).584:17 مورد خصوصي است (1587 مورد آن دولتي و 169 باب رسيده كه 1756، به 1378شمار چاپخانهھاي ايران تا فروردين 

قابل روشھا و معيارھاي  كيفيت بهكمك  كردن مراحل توليد، ارتقاي  كوتاه  طريق  عمل از  سرعت  زمينهھاي  را ميتوان در  چاپ  صنعت  تحوالت اصلي 
اندازهگيري، آسانسازي ارتباطات، و انتقال اطالعات بيان كرد. انتقال اطالعات بهصورت بايگانيھاي گرافيكي از طريق شبكه جھاني اينترنت امكانپذير است.
به اين منظور، مقاولهنامهھاي ارتباطي معيّني براي ھمزماني مراحل مختلف پيش از چاپ، حين چاپ، و بعد از چاپ ارائه شده است و مؤسسهھاي بزرگ
سازنده ماشينھاي چاپ، دستگاهھاي پيش از چاپ، و صحافي به اين مقاولهنامهھا پيوستهاند. از اين طريق با استفاده از شكلي استاندارد، كليه مراحل

). بهطور كلي نوآوري و پيشرفتھاي بهعملآمده با ھدف كم7-6:4توليد از ابتداي كاِر ليتوگرافي تا پايان كار صحافي از طريق بايگاني رقومي انجام ميشود (
كردن زمان آمادهسازي تحويل كار، كم كردن ضايعات، باالبردن كيفيت، و كاھش ھزينه توليد مورد استفاده قرار ميگيرد و سبب شده است كه حجم توليد

).10:6صورتھاي گوناگون اطالعات افزايش يابد (
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