ﻧﺤﻮه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی وﺳﺎﯾﻞ در زﻣﺎن اﺳﺒﺎب ﮐﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮای #ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎرﺗﻦ اﺳﺒﺎب
ﮐﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ وزن ﮐﺎرﺗﻦ ،اﻧﺪازه و ﺟﻨﺲ ﮐﺎرﺗﻦ ،ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎرﺗﻦ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع وﺳﺎﯾﻞ
.ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﮐﺎرﺗﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﺮﯾﺪ ﺟﺎی دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﻤﻞ آن راﺣﺘﱰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روی ﮐﺎرﺗﻦ ،ﺑﺮﭼﺴﺐ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان روی آن ﻧﺎم و ﯾﺎ ﻧﻮع وﺳﺎﯾﻞ داﺧﻞ ﮐﺎرﺗﻦ را ﻧﻮﺷﺖ .ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺎرﺗﻦ ﺳﺒﮏ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻤﻞ آن آﺳﺎﻧﱰ
.ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی وﺳﺎﯾﻞ ﺷﮑﺴﺘﻨﯽ از #ﮐﺎرﺗﻦ ﻣﻘﺎوم ﯾﺎ ﮐﺎرﺗﻦ  ۵ﻻﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﴐﺑﻪای ﺑﻪ آن وارد ﺷﺪ
.ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ# .ﮐﺎرﺗﻦ اﺳﺒﺎب ﮐﺸﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﺎرﺗﻦ رﮔﺎل دار ﺑﺮای ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺷ ﭼﺮوک
.ﻧﺸﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫ ﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﻤﺪ ﻟﺒﺎس ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ از ﮐﺎرﺗﻨﻬﺎی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ۳۳×۳۳×۳۱اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ
.ﮐﺎرﺗﻦ ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﺸﻮد
ﺳﺎﯾﺰ دﯾﮕﺮی از ﮐﺎرﺗﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ در ﺑﺎزار اﺳﺖ ﺳﺎﯾﺰ  ۴۶×۳۷×۳۲اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻦ ﻫﺎ ﺑﺮای وﺳﺎﯾﻞ ﺷﮑﺴﺘﻨﯽ و ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ
.ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻦ ﻫﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ وﺳﺎﯾﻞ دارﻧﺪ
ﮐﺎرﺗﻦ ارزان و ﻣﻘﺎوم ﺑﺮای اﺳﺒﺎبﮐﺸﯽ
ﭼﻪ ﮐﺎرﺗﻨﯽ ﺑﺮای اﺳﺒﺎب ﮐﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ﮐﺎرﺗﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﺳﺒﺎبﮐﺸﯽ
.وﺟﻮد و ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎرﺗﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻟﺒﺎﺳﺪر اﺳﺒﺎب ﮐﺸﯽ ﯾﮏ اﻣﺮ واﺟﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺟﻤﻊ آوری ﻟﺒﺎس دو روش وﺟﻮد دارد(۱:ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﻬﺎی زﺑﺎﻟﻪ و ﺑﺰرگ(۲ﮐﺎرﺗﻦ ﻫﺎی ﻟﺒﺎس رﮔﺎل دار
:در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دو ﻣﻮرد ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ
ﮐﺎرﺗﻦ آوﯾﺰ دار و ﯾﺎ رﮔﺎل دار ﺣﻤﻞ ﻟﺒﺎس ﺑﺮای ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺑﺎ ارزﺷ ن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺖ ﺷﻠﻮار ﯾﺎ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ،اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻦ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﻤﺪی ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﯿﻠﻪ آوﯾﺰ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺟﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ
.ﻗﺮاردارد ﺗﺎ در اﺳﺒﺎب ﮐﺸﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ را در آن ﻗﺮار داد
ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﺗﻦ رﮔﺎﻟﺪار ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﺒﺎس
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪن ﻟﺒﺎس ﻫﺎ و ﭼﺮوک ﺷﺪن ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻣﺠﻠﺴﯽ



ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﴎﯾﻊ و راﺣﺖ



ﻣﻌﺎﯾﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﺗﻦ رﮔﺎل دار
.ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎرﺗﻦ ﺣﻤﻞ رﮔﺎل دار
.ﮐﺎرﺗﻦ ﻫﺎی رﮔﺎل دار دارای ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﱰی را اﺷﻐﺎل ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ




ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻟﺒﺎس در ﮐﺎرﺗﻦ ﻫﺎی رﮔﺎل دار
آﻣﺎده ﮐﺮدن ﮐﺎرﺗﻦ
.ﮔﺬاﺷ ﻣﯿﻠﻪ ﺟﺎﻟﺒﺎﺳﯽ در ﮐﺎرﺗﻦ و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮرس ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ 
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ از ﮐﻤﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﻦ ﻟﺒﺎس 
.در ﮐﺎرﺗﻦ را ﺑﻌﺪ از ا ﺎم ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﻮارﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻌﺒﻪ را آب ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ




اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﯾﻠﻮن ﺑﺰرگ و آﺷﻐﺎل ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ارزان ﻗﯿﻤﺖ در اﺳﺒﺎب ﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی زﺑﺎﻟﻪ در اﺳﺒﺎب ﮐﺸﯽ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﻗﺪر ﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
.ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی زﺑﺎﻟﻪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺘﺸﺎن ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﺿﺨﯿﻢ و ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در
ﻃﻮل اﺳﺒﺎب ﮐﺸﯽ ﭘﺎره ﻧﺸﻮد ،ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی زﺑﺎﻟﻪ در اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ارزان
 .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ارزان ﮐﻪ ﭼﺮوک ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻼﻓﻪ و ﭘﺘﻮ وﺑﺎﻟﺶ و ﻟﺒﺎ
ﺳﻬﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد
درآﺧﺮ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺗﻦ رﮔﺎل دار ﺑﺮای ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻣﻬﻢ و ﻣﺠﻠﺴﯽ و و
ﭼﻨﺪ ﮐﯿﺴﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻧﺮم و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﴎﻋﺖ و راﺣﺖ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﺰﯾﻨﻪ
.ﮐﻤﱰی ﴏف ﺷﻮد
.ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﱰ ﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺎس ﺑﺎ ﮐﺎرﺗﻨﭽﯽ در ﺗﻬﺮان
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