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واحد یادگیری 1

تهیة لوازم بسته بندی 

مقدمه

در گذشته های دور تا به امروز انواع فرش های دستبافت یکی از مهم ترین تولیدات و صنایع دستی بوده و 
به عنوان سرمایه و کاالی اساسی، نقش مهمی در تجارت داشته است و در طول تاریخ توسط بازرگانان به 
سرزمین و کشورهای دیگری انتقال داده است. شاید بتوان گفت که از بین تمامی کاالهای ارزشمند، فرش 
دست باف بیشترین جابه جایی و دست به دست شدن را دارد. زمانی همراه با کاروان شتر و امروزه با کامیون، 

کشتی و هواپیما در حال جابه جایی است.
با توسعه و سامان یافتن تجارت و امور بازرگانی، موضوع بسته بندی کاالها نیز اهمیت یافته است. به طوری 
که برای بسته بندی هر کاال و محصولی روش و اصول مشخص و استانداردی تعریف شده و اجرا می گردد. در 

این درس با قواعد و اصول بسته بندی و عدل بندی فرش آشنا شده و روش انجام آن را فرا خواهید گرفت.

استاندارد عملکرد

فهرست بندي و انتخاب و آماده سازی مواد و تجهیزات مناسب بسته بندی فرش
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تهیه لوازم بسته بندي:
فهرست تجهیزات و مواد موردنیاز:

ماژيكمتر نواريطناب

ابزار پانچ نوارخودکارابزار نوارکش نامحدود کش

کیسه پالستیكي مشكي بزرگنوار نايلونيکاتر

نخ نايلونيگوني پالستیكي بزرگبست فلزی مخصوص نوار نايلوني

جاروی سنتیسوزن جوال دوزترازوي باسكولي
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مقدمه

مدت زمانی است که بسته بندي به عنوان یکی از امور مهم و جدایی ناپذیر از واحدهای تولیدی در صنعت 
مطرح شده است و گستردگي فراواني در همه ابعاد زندگي انسان پیدا کرده است، به طوري که دائماً در اطراف 
لوازم خانگي و کاالهاي  تا کاالهاي مصرفي و  از موادغذایي و دارویي گرفته  را مشاهده مي کنیم؛  خود آن 

صنعتي و کشاورزی همه با بسته بندي مرتبط هستند.
به نظر شما مهم ترین وظیفه بسته بندي کدام است؟ محافظت از محصول براي نگهداري؟ معرفی محصول؟ 

انبارکردن؟ انتقال و توزیع؟ ذخیره سازی، فروش و یا ایجاد ارتباط با مخاطب؟
باتوجه به این تعریف که بسته بندي شامل علم، هنر و فن آوري محافظت از محصول براي نگهداري، انبارش، 
انتقال و توزیع، ذخیره، فروش و استفاده از آن است، باید بدانیم که اهمیت هر یک از این موارد بستگی به 

نوع محصول و شرایطی است که محصول را بسته بندي می کنند. 

مراحل بسته بندي:

وظیفه اصلي بسته بندي محافظت از محصول است.

طراحی
)طراحی بسته و طراحی مراحل بسته بندی(

تولید بسته

اجرای بسته بندی

به نظر شما بسته بندي عالوه بر محافظت از کاال، چه وظایف دیگری دارد؟ 
در این خصوص با یکدیگر بحث و گفت وگو نمایید و نتیجه گیری خود را در کالس مطرح کنید.

بحث  و 
گفت   و گو
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تعریف بسته بندي

بسته بندي عبارت است از محافظي که سالمت کاالي محتوي خود را پس از تولید تا مرحله ي مصرف حفظ نماید. 
از طرفي بسته بندي عالوه بر این حفاظت، وظیفۀ دیگري نیز بر عهده دارد و آن شناسایي کاال به خریدار است. 
بسته بندي مانند پل ارتباطي میان خریدار و کاالست که به واسطه ظاهر خود، به کاال و محصول شخصیت مي دهد.

ویژگی بسته بندی

بسته بندی باید تا حد امکان ساده و ارزان باشد. ضمن اینکه اهداف اولیه بسته بندی یعنی، خاصیت حفاظتی 
و جذابیت را نیز دارا باشد.

اهداف بسته بندی

هدف از بسته بندی کردن این است که هم نگهداری کاال را آسان تر کند و هم به طور کلی کاال را از خطر 
عوامل آسیب رسان درونی و بیرونی حفظ نماید. به طور مثال بسته بندی مانع از فساد شیر و لبنیات می شود 

و از ورود آلودگی ها به این محصوالت جلوگیری می کند.
بسته بندی با برچسب های استاندارد، این امکان را به ما می دهد تا متوجه شویم که چه نوع محصولی داخل 

بسته قرار دارد و شرایط حفظ و نگهداری آن چگونه است.

نمونه هايی از برچسب های استاندارد که روی بسته بندي ها نصب می گردند:

شكل 1ـ نشانه های استاندارد که هرکدام دارای معنا و مفهوم خاصی هستند.

به نظر شما عالئم استاندارد باال، چه معنا و مفهومی دارند و به مخاطب چه نکاتی را تذکر می دهند.
بحث  و 
گفت   و گو

1 در گروه های دو نفره نمونه های مختلف عالئم و برچسب های استاندارد که روی بسته بندي محصوالت 
مختلف مشاهده می کنید، جمع آوری کرده و در کالس ارائه دهید.

از هم کالسی های خود بخواهید که درمورد هریک از آنها توضیح دهند.
2 تحقیق کنید که نصب چه نوع برچسب استانداردی روی بسته بندي محصوالت صنایع دستی فرش، 

ضرورت دارد؟ تحقیق خود را در کالس ارائه نمایید.

تمرين 
کالسی
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عوامل مؤثر بر بسته بندي

1ـ محافظت و نگهداري در برابر: 
 آسیب هاي مکانیکي مانند ضربه و فشار ناشی از حمل و نقل و انبار کردن

 آسیب هاي شیمیایي مانند اکسیداسیون، فاسدشدن، اثر متقابل بسته و محصول
 آسیب هاي محیطي مانند میکروارگانیسم ها، حشرات، حیوانات آلوده

2ـ مشخصات و اطالعات کاال
 نام کاال

 نام سازنده و آدرس کارخانه
 وزن کاال، تاریخ تولید و...

3ـ جلب مشتری و جاذبه هاي بازار
 رنگ بندی و زیبایی ظاهری آن

 شعارهای تبلیغاتی و ارائه تصاویر زیبا 
 استفاده از مواد درجه یک و مرغوب در بسته بندي

 تبلیغ برای به صرفه بودن و...
4ـ راحتي مصرف کننده

 حمل و نقل آسان
 جاگیری کمتر

 باز و بسته کردن آسان
 درج اطالعات و روش استفاده از محصول

این عوامل باتوجه به نوع محصول متغیر می باشد. مثاًل برای مایعات نسبت به جامدات نوع بسته بندي متفاوت 
می شود و شرایط طراحی و جنس بسته بندي تغییر خواهد کرد. پس برای کاالهایی که از نوع فرش هستند 

باید به گونه دیگری برنامه ریزی و عمل کرد.

عوامل مؤثر بر بسته بندی

محافظت و نگهداری در برابر 
آسیب

 جلب مشتری و جاذبه های مشخصات و اطالعات کاال 
بازار 

 راحتی مصرف کننده

عوامل مؤثر بر بسته بندي فرش های دست باف کدام اند؟ و برای بسته بندي یک فرش دست باف، چه روش 
یا روش هایی برای بسته بندي این کاال باید به کار گرفته شود؟

در این خصوص با یکدیگر بحث و گفت وگو نمایید و نتیجه گیری خود را در کالس مطرح کنید.

بحث  و 
گفت   و گو
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 لوازم بسته بندي فرش:
ابزار و تجهیزات خاص خود است. از آنجایی که بسته بندي دارای روش ها و مدل های  هر فعالیتی نیازمند 
مختلفی است تجهیزات و مواد بسیار متنوعی را می توان برای بسته بندي درنظر گرفت. اما برای بسته بندي 

فرش، این مواد و تجهیزات به اقالم خاصی محدود می شوند.
همیشه انتخاب ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی برای بسته بندي را می توان باتوجه به نوع و روش بسته بندي 
منزل خریدار حمل شود،  تا  فروشگاه  از  است  قرار  تخته فرش که  بسته بندي یک  برای  مثاًل  نمود.  تعیین 
تجهیزات محدودی از قبیل مقداری نایلون و طناب کفایت می کند. چرا که در این نوع بسته بندي، ابتدا فرش 
را لوله کرده و با طناب نازکی آن را مهار  می کنند. سپس برای محافظت فرش در برابر آب و باران و آلودگی ها، 

آن را درون الیه ای از نایلون پیچیده و سر و ته آن را با طناب می بندند.
اما اگر قرار باشد که یک تخته فرش برای ارسال به خارج از کشور بسته بندي شود، نوع بسته بندي و مواد 
مورداستفاده برای این کار حتماً متفاوت خواهد بود. پس قبل از تصمیم برای تهیه مواد و لوازم بسته بندي 
فرش، باید از مقصد و روش حمل و نگهداری آن مطلع شد. حمل و نقل با کامیون در مسیر خشکی کاماًل 
با شرایط حمل و نقل توسط کشتی در مسیر دریایی متفاوت بوده و تأثیر بسیار زیادی در روش بسته بندي 

خواهد داشت.

* تجهیزات و مواد موردنیاز در بسته بندي فرش:
ابعاد فرش  اندازه گیری  برای  ابزار  این  متر نواری:   
کاربرد دارد و قبل از بسته بندي ابعاد فرش را تعیین 

و یادداشت می کنند.
آن  از  استفاده  سهولت  نواری،  متر  از  استفاده  علت 
نسبت به خط کش و ابزارهای دیگر اندازه گیری است.

به نظر شما حمل و نقل دریایی چه تأثیراتی می تواند در بسته بندي فرش داشته باشد؟ 
در این خصوص با یکدیگر بحث و گفت وگو نمایید و نتیجه گیری خود را در کالس مطرح کنید.

بحث  و 
گفت   و گو

شكل 2ـ متر نواری

 تحقیق کنید که چند نوع متر نواری وجود دارد. 
 دو نوع متر نواری ) فلزی و پارچه ای( را با یکدیگر مقایسه کنید. تحقیق کنید که کدام متر در کارگاه های 

فرش بافی و کارگاه های بسته بندي رایج تر است.
 مناسب ترین متراژ برای متر مورداستفاده در کارگاه های بسته بندي فرش چقدر است؟ 2 متری، 5  متری، 

10 متری، 15 متری و یا بیشتر؟

تمرين 
کالسی
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 خودکار و دفترچه يادداشت: پس از مشخص شدن ابعاد فرش، 
اندازه ها را باید یادداشت کرد تا پس از بسته بندي، اطالعات را در 

شناسنامه و فرم های مخصوص ارسال ثبت نمایند.

 طناب: یکی از بارزترین وسیله بسته بندي طناب و نخ می باشد. 
به  بستگی  بسته بندي،  برای  طناب  یا  نخ  ضخامت  و  جنس  البته 

ابعاد، وزن و جنس کاال دارد. 
برای فرش های دست باف، بهتر است از نخ و طناب کنفی یا پنبه ای استفاده 

شود. طناب پالستیکی و نایلونی می تواند به الیاف فرش آسیب برساند.
چنانچه طناب یا نخ تماس مستقیم با فرش داشته باشد، ضرورت 
دارد که از طناب های کنفی و یا پنبه ای استفاده شود. اما بر روی 

الیه های بیرونی می توان از نوارهای نایلونی نیز استفاده کرد.

در حین استفاده از مترهای فلزی، مراقب باشید! زیرا امکان دارد در زمان جمع شدن متر، باعث بریدگی 
انگشتان دست شوند.

ايمنی

شكل 3ـ دفترچه يادداشت

 تحقیق کنید که در بسته بندي فرش های ماشینی از چه نوع نخ، طناب یا نوار استفاده می شود؟ نمونه 
آن را تهیه و در کالس ارائه دهید.

 در ادامه تحقیق کنید که آیا برای بسته بندي فرش های دست باف هم می شود از نوع نخ، طناب یا نوار 
مورداستفاده در بسته بندي فرش های ماشینی نیز استفاده کرد؟ دالیل خود را در کالس مطرح کنید و 

نظر هم کالسی های خود را نیز جویا شوید.

تمرين 
کالسی

شكل 4ـ طناب

نوع  این  وایت بورد هستند؛  برخی مخصوص  دارد.  مختلف  انواع  ماژیک  می دانید،  که  همان طور  ماژيك:   
ماژیک به راحتی شسته می شود و اثر ناپایداری دارد. و برخی دیگر تنها با حالل های شیمیایی مانند الکل و 

استون و یا تینر پاک می شوند.
برای انتخاب ماژیک باید به موارد استفاده آن توجه کرد. اگر قرار باشد که روی صفحات پالستیکی و نایلونی 
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استفاده شوند و اثر ماژیک ثابت باشد، باید ماژیکی انتخاب شود که 
در برابر تماس با سطوح دیگر و رطوبت مقاوم باشد. معموالً کاربرد 
روی  کاال  شماره  و  اطالعات  نوشتن  فرش،  بسته بندي  در  ماژیک 

سطح بسته بندي فرش است.

 چند نوع ماژیک را مورد بررسی قرار داده و تأثیر آب، الکل، استون و حالل های دیگر را روی آنها آزمایش کنید.
 تحقیق کنید که چگونه باید تشخیص داد که کدام ماژیک مخصوص تخته سفید )وایت بورد( و کدام 
مخصوص طراحی و نقاشی است و کدام یک مخصوص نوشتن روی بسته بندي ها است؟ و آیا این ماژیک ها 

دارای عالمت اختصاری خاصی هستند؟

تمرين 
کالسی

و  بریدن  برای  دیگر،  مشابه  وسیله  هر  یا  کاتر  قیچی:  و  کاتر   
قطع کردن طناب، الیه های پوششی و مواردی از این قبیل استفاده  
می شوند. پس با درنظر گرفتن نوع کاری که قرار است انجام گیرد، 

کاتر یا ابزار مشابه را انتخاب کنید. 

شكل 6 ـ نوشتن مشخصات روی بسته بندي

شكل 5 ـ ماژيك 

شكل 7ـ قیچی و کاتر

در حین استفاده از این وسیله باید کاماًل مراقب بود و اصول ایمنی در استفاده از آن را رعایت کرد. ايمنی

 کیسه نايلونی و يا نايلكس شفاف و رنگی: یکی از اقالمی که در 
بسته بندي فرش نقش عمده ای دارد، کیسه های پالستیکی هستند. 
پالستیک ضمن سبک بودن در برابر آب، رطوبت و بسیاری از مواد 

شیمیایی و عوامل آلودگی، مقاوم بوده و عایق  می باشد.
در حال حاضر به خاطر استفاده فراوان از کیسه پالستیکی در کارگاه های 
کارگاه های  و  ماشینی  فرش  کارخانه های  و  دست باف  فرش  تولید 
قالیشویی، شرکت های تولیدکننده مواد پلیمری کیسه هایی مخصوص 

فرش به صورت رول تولید می کنند. 
شكل 8ـ کیسه پالستیكی شفاف
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شكل 9ـ بسته بندي فرش در کارگاه قالیشويی با استفاده از کیسه نايلونی شفاف

شكل 11ـ کشیدن کیسه پالستیكی تیره روی فرش شكل 10ـ کیسه پالستیكی تیره
بسته بندی شده

میكرون يا میكرومتر: مقیاس بسیارکوچکی است که برای اندازه گیری های میکروسکوپی کاربرد دارد، و 
اندازه یک میکرون برابر است با یک هزارم میلی متر. پس 1000 میکرون برابر است با 1 میلی متر. میکرون 

را با حرف یونانی مو μm نشان می دهند.

 تحقیق کنید که چه تفاوتی بین نایلون و نایلکس وجود دارد و چگونه می توان آنها را از یکدیگر تشخیص داد؟
 باتوجه به اینکه فرش ها دارای ابعاد متفاوتی هستند، عرض رول های نایلون و یا نایلکس مورداستفاده در 

بسته بندي فرش چند سانتی متر می باشد؟

تمرين 
کالسی

عرض رول های نایلون و نایلکس در کیفیت های درجه 1 و درجه 2 بین 6 سانتی متر و 1000 سانتی متر بوده و 
ضخامت آن بین 30 میکرون تا 1000 میکرون می باشد. برای بسته بندي فرش اگر ضخامت نایلون یا نایلکس بین 

200 تا 250 میکرون باشد بهتر است.
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پایه  وجود  نایلونی،  کیسه های  با  آنها  روکش کردن  و  فرش  بسته بندي  برای  نايلون:  رول  نگه دارنده  پايه 
باال  و  است  زیادی  وزن  دارای  نایلون  رول های  از  کدام  هر  که  چرا  است.  ضروری  نایلون  رول  نگه دارنده 

نگه داشتن و بازکردن آنها در حین بسته بندي، کار مشکلی خواهد بود.

شكل 13ـ پايه نگه دارنده رول )تك رول(شكل 12ـ پايه نگه دارنده رول

 َخَرک يا چهارپايه: زمانی که می خواهند روی فرش لوله شده را کیسه بکشند، باید یک سر فرش باال نگه 
داشته شود. این وسیله فلزی یا چوبی که به صورت چهارپایه می باشد را زیر فرش قرار می دهند. 

شكل 14ـ خرک )چهارپايه(
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وجود چنین وسیله ای در کارگاه بسته بندي الزم و ضروری است.
 گونی: یکی دیگر از رایج ترین اقالم بسته بندي، گونی های کنفی، نخی و پالستیکی است. گونی معموالً برای 
بسته بندي کاالهایی مانند غالت استفاده عمده ای دارد، اما گاهی از این محصول برای روکش کردن نهایی 

بسته بندي نیز استفاده می شود.
گونی، نوعی بافته ُزمخت است که برای ساختن کیسه های بادوام و محکم برای حمل محصوالت کشاورزی 
مانند سیب زمینی و برنج و مانند آن به کار می رود. در گذشته گونی فقط از الیاف کنف و کتان بافته می شد. 
امروزه همان مواد رایج است اما به صورت روزافزونی گونی بافته شده از الیاف مصنوعی جای گونی بافته شده از 

الیاف طبیعی را گرفته است. 
اغلب به کیسه ای که از جنس گونی درست می شود نیز » گونی« گفته می شود.

شكل 17ـ گونی پالستیكیشكل 16ـ گونی پالستیكی

شكل 15ـ استفاده از خرک و پايه رول برای باال نگه داشتن فرش و روکش کردن آن
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جاروی سنتی:
گیاهان  نازک  ساقه های  با  که  است  جاروهایی  همان  سنتی  جاروی  از  منظور 
ساخته شده اند. علت استفاده از جاروی سنتی در کارگاه های تولید، شست و شو، 
مرمت و بازرگانی فرش این است که الیاف جارو در پرز و پود فرش فرو رفته و 
خواب پود را باز می کند. این جارو می تواند تمام گردوغباری که در بین پود فرش 

نفوذ کرده است را بیرون آورده و تمیز کند.

دسته بندی گونی ها

شیلیف يا کاهی لمینت

دوخته شده    دوخته شده

نخینخی پالستیكیپالستیكی

رول رول

کنفیکنفی

گونی ها نسبت به کیسه های نایلونی و نایلکس مقاوم تر هستند، اما نمی توانند از نفوذ رطوبت و مایعات جلوگیری 
کنند. به همین علت برای محافظت از الیه های بسته بندي، از گونی به عنوان الیه مقاوم در برابر عوامل مکانیکی 

استفاده می شود.
گونی ها باتوجه به ضخامت الیاف و مواد به کار رفته در آن طبقه بندی می شوند و بر مبنای وزن به فروش می رسند.

انواع گونی: 
 گونی لمینت: این نوع گونی ها متشکل از 2 الیه می باشد که الیه داخلی بافت گونی و الیه خارجی از جنس 
پلی اتیلن است. گونی لمینت نسبت به گونی های معمولی از ظاهر و کیفیت چاپ بهتری برخوردارند. این نوع 

از گونی ها برخالف گونی های معمولی در برابر رطوبت و باران بسیار مقاوم است.

 رول شیلیف يا کاهی: این گونی ها در رول های عریض در رنگ های سفید و نارنجی تولید می شوند. گونی های 
کاهی یا شیلیف در اندازه و ابعاد 160×110 یا 170×140 سانتی متر و همچنین در اندازه های بزرگتر تا عرض 

2 متر نیز تولید می شوند.
گونی ها با تراکم 36 تا 50 در مقیاس 10 سانتی متر بافته می شوند. هرچه تراکم بافت بیشتر باشد، گونی 

مقاوم خواهد بود.

شكل 18ـ جاروی سنتی
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به طور معمول گونی و کیسه گونی به صورت وزنی به فروش می رسند. قیمت هرکیلو گونی بستگی به تراکم 
بافت و ساختار آن که دو الیه باشد یا ساده محاسبه و ارائه می شوند.

روش انتخاب کیسه گونی برای بسته بندي فرش: گونی های دوخته شده به صورت کیسه در ابعاد گوناگون و 
در بسته بندي های 25، 50 و 100 تایی در بازار ارائه می شوند. چون کیسه گونی ها اغلب برای بسته بندي 
محصوالتی مانند غالت و مواد معدنی درنظر گرفته شده اند، از این بابت محاسبه اندازه و ابعاد کیسه گونی ها 
بر حسب مقدار وزنی است که در آنها جای می گیرند. مثاًل کیسه گونی های 10 کیلویی و یا50 کیلویی. به 
همین دلیل برای بسته بندي اقالمی مانند فرش باید ابعاد فرش تا شده را درنظر گرفت و به نسبت آن، کیسه 

گونی موردنیاز را تهیه نمود.

تحقیق کنید در بازار منطقه و محل سکونت شما، گونی های پالستیکی با چه ابعاد و مشخصاتی ارائه 
می شوند؟ هر بسته آن دارای چند گونی است؟ قیمت آن چگونه محاسبه می گردد؟

تحقیق 
کنید

 نخ پالستیكی و سوزن بزرگ )جوال دوز(: نخ و سوزن وسیله ای هستند برای دوختن سرکیسه و گونی هایی 
که در بسته بندي به کار رفته اند. برای دوختن گونی های پالستیکی بهتر است که از نخ پالستیکی هم استفاده 

شود تا در حین دوختن پاره نشود و از مقاومت خوبی برخوردار باشد.
سوزن مورد استفاده در این قبیل بسته بندي، سوزن های بزرگی هستند که طول آنها حداقل 10 الی 12 سانتی متر 

است. سوراخ این سوزن ها در حد و اندازه ای است که می توان نخ های ضخیم را از آن عبور داد.
این نوع سوزن به »جوال دوز« معروف است.

 به نظر شما برای بسته بندي فرش، تراکم گونی کمتر باشد بهتر است یا بیشتر؟ توضیح دهید؟
سؤال

شكل 19ـ  گونی شیلیف يا کاهی
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شكل 21ـ سوزن جوال دوزشكل 20ـ نخ پالستیكی

نمایش فیلم روش استفاده از ابزارهای نوارکشی
فیلم 
آموزشی

ابزار و تجهیزات نوارکشی:
معموالً آخرین اقدامی که برای مهار بسته بندي های حجیم و سنگین انجام می شود، نوارکشی است. این نوارها 
در دو نوع فلزی و پالستیکی در بازار موجود می باشد. نوارهای فلزی برای بسته بندي های خیلی سنگین و 
سخت استفاده می شود. اما برای بسته بندي فرش، استفاده از نوارهای پالستیکی رایج و مرسوم است و به 

هیچ عنوان از نوارهای فلزی استفاده نمی کنند.
ابزارهای نوارکشی شامل نوار پالستیکی، آچار نوارکش، بست فلزی و آچار پانچ که مخصوص بست زنی است می باشند. 

شكل 22ـ نوار کشی روی بسته با نوار پالستیكی



8080

 رطوبت گیر و ضدحشرات: برای پیشگیری از رشد 
قارچ و کپک و همچنین مقابله با حشرات و جانوران 
موذی، استفاده از موادی مانند سیلیکاژل و قرص های 

نفتالین در برخی بسته بندي ها ضرورت دارد.
رطوبت  که  هستند  بلورشکلی  دانه های  سیلیکاژل 
را جذب می کنند و محیط  موجود در بسته بندي ها 
خشکی  می دارند.  نگه  خشک  را  بسته بندي  داخل 
رشد  امکان  کپک  و  قارچ  که  می شود  باعث  محیط 
بسته های  در  را  سیلیکاژل  باشند.  نداشته  فعالیت  و 
می کنند. بسته بندي  کاغذی  یا  و  پارچه ای  کوچک 
محصوالتی  حاوی  که  بسته بندي هایی  در  اغلب 
آنها آسیب واردکند،  به  هستند که رطوبت می تواند 

کرد. مشاهده  را  سیلیکاژل  بسته های  می توان 

شكل 26ـ آچار پانچ )بست زنی(شكل 25ـ بست  فلزی مخصوص نوارکشی

درخصوص علت عدم استفاده از نوارهای فلزی در بسته بندي فرش، با یکدیگر گفت وگو کنید و نظرات خود 
را در کالس با دیگران به اشتراک بگذارید.

بحث  و 
گفت   و گو

و  نارنجی  آبی،  رنگ های  در  سیلیكاژل  دانه های  27ـ  شكل 
بی رنگ 

شكل 24ـ آچار نوارکشیشكل 23ـ نوار پالستیكی مخصوص بسته بندي
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 شكل 28ـ کیسه های کاغذی حاوی سیلیكاژل

برای مقابله با جانوران و حشرات موذی مانند موش و سوسک نیز از ماده ای مانند نفتالین استفاده می کنند. 
نفتالین به شکل قرص و گوی های کوچک ارائه می شوند.

به نظر شما وجود رطوبت در بسته بندي فرش، عالوه بر رشد قارچ و کپک چه خسارت دیگری را می تواند 
به فرش وارد کند؟ در این خصوص با یکدیگر گفت وگو کنید.

بحث  و 
گفت   و گو

شكل 29 و 30ـ قرص های نفتالین

چند نمونه از موارد مصرف خانگی نفتالین را بیان کنید؟
سؤال
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شكل 31 و 32ـ ترازوی باسكولی مكانیكی و باسكول ديجیتالی

کاربرد ترازو در بسته بندي، مربوط به مرحله بعد از بسته بندي و تهیه شناسنامه و فاکتورنویسی می شود.
بسته هایی که برای صادرات آماده  می شوند، باید وزن بسته مشخص شده و روی بسته نوشته شود.

برای استفاده از باسکول باید به نکات زیر توجه نمایید:
 سالم بودن باسکول؛ که می توان با چند وزنه استاندارد عملکرد باسکول را آزمایش کرد.

 تراز بودن محل قرارگیری باسکول؛ که با استفاده از تراز بنایی می توان از تراز بودن سطح باسکول اطمینان 
حاصل نمود. اگر تراز بنایی در اختیار نباشد، با قرار دادن یک لیوان آب روی سینی باسکول می توان وضعیت 

تراز باسکول را مشاهده کرد.
 کالیبره بودن باسکول؛ که این موضوع در باسکول های مکانیکی با سالمت آن و تراز بودن جایگاه آن ارتباط 
مستقیم دارد و در باسکول های دیجیتالی موضوع کالیبره کردن، عالوه بر سالمت دستگاه و تراز بودن جایگاه آن، به 
تنظیمات نرم افزاری آن نیز بستگی دارد. برای کالیبره کردن باسکول ها باید به دفترچه راهنمای آنها مراجعه کرد.

 نمایش فیلم روش استفاده از باسکول مکانیکی و باسکول دیجیتالی
فیلم 
آموزشی

با کمک دوستان و راهنمایی معلم خود و همچنین مراجعه به دفترچه راهنمای باسکول، روش استفاده از 
باسکول را تمرین کنید.

تمرين 
کالسی

 ترازوی باسكولی:
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ارزشیابی شايستگی تهیه لوازم بسته بندی

شرح کار: دسته بندی و چیدمان مواد و تجهیزات براساس ترتیب کاربرد و استفاده از آنها

استاندارد عملكرد: فهرست بندی، انتخاب و آماده سازی مواد و تجهیزات مناسب بسته بندی فرش

شاخص ها: جدول مشخصات مواد و تجهیزات بسته بندی )کتاب راهنمای هنرآموز(

شرايط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
 مكان: کارگاه عدل بندی

زمان: 30 دقیقه
ابزار و تجهیزات: مواد و ابزار بسته بندی فرش ـ فرم ارزشیابی

معیار شايستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کاررديف

تهیه فهرست مواد و تجهیزات بسته بندی فرش براساس 1
2روش های بسته بندی و عدل بندی

دسته بندی و چیدمان مواد و تجهیزات بسته بندی براساس 2
2مراحل کاربرد آنها

تنظیم و کالیبره کردن باسکول و تعیین نوع و مقدار مواد 3
2مصرفی

شايستگی های غیرفنی، ايمنی، بهداشتی، توجهات 
زيست محیطی و نگرش:

تفکر منطقی ـ مدیریت مواد و تجهیزات
2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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مقدمه

در بحث » بسته بندي « دالیل و توجیهات زیادی در انتخاب نوع بسته بندي و روش اجرای آن وجود دارند که 
عمده ترین آنها عبارت اند از: محافظت فیزیکی و مراقبت از محصول، سهولت در حمل و نقل، نظم در چیدمان، 

سرعت در انبارکردن، بازاریابی و جلب مشتری.

به نظر شما » بسته بندي« چگونه می تواند از یک محصول مراقبت کرده و هم زمان نیز موجب جلب مشتری شود.
بحث  و 
گفت   و گو

استاندارد عملکرد

و  تازدن  کردن،  رول  به روش های  فرش  بسته بندی 
ابعاد فرش ها و  نوع  به  توجه  با  تخت 

بسته بندي فرش به سه روش انجام می شود. 

روش های بسته بندی فرش 

تخت تازدن رول کردن

1 رول کردن: برای بسته بندي تک فرش ها و باریکه های طوالنی
2  تا زدن: برای فرش های خیلی بزرگ

3 تخت: برای تابلو فرش های کوچک دارای قاب

شكل 34ـ رول کردن فرش برای بسته بنديشكل 33ـ تا زدن فرش برای بسته بندي

واحد یادگیری 2

بسته بندی فرش 
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مراحل بسته بندي فرش:
 گستردن فرش و بررسی آن

 جاروکشی و تمیزکردن فرش
 رول کردن و یا تازدن فرش
 طناب کشی و بستن فرش

 روکش کردن
 کالف کشی

گستردن فرش و بررسی آن:
در این مرحله فرش را روی سطحی صاف و کاماًل تمیز می گسترانند. سپس باید به طور کامل و دقیق فرش را 

بررسی کرده تا از سالم بودن آن اطمینان حاصل شود. این بررسی شامل پشت فرش نیز می شود.
چنانچه ایراد و مشکلی در ظاهر و ساختار فرش باشد، آن را یادداشت و ثبت می کنند.

به چه علت قبل از بسته بندي، فرش را مورد بررسی قرار داده و درصورت وجود مشکالت آن را یادداشت 
می کنند؟

بحث  و 
گفت   و گو

شكل 35ـ گستراندن فرش روی سطح صاف و تمیز

 جاروکشی و تمیز کردن فرش: 
با دقت  را  از جاروی دستی، سطح فرش  استفاده  با 
اینکه  عالوه بر  دستی  جاروی  می کنند.  جارو  تمام 
سطح فرش را تمیز  می کند، باعث باز شدن پُرزهای 
فرش شده و به اصطالح خواب فرش از بین می رود. 
در چنین حالتی گرد و غباری که در پرزهای فرش 

بیرون کشیده می شود.  است،  نفوذ کرده 

شكل 36ـ جارو کردن فرش قبل از بسته بندي
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مراحل رول کردن فرش:
به نظر می رسد،  آسانی  کار  لول کرن فرش  هر چند 
اما نیازمند دقت و مهارت است. فرش لول شده باید 
صورت  یکنواختی  نیروی  و  فشار  با  و  منظم  کاماًل 
حلزونی  صورت  به  فرش  این صورت  غیر  در  پذیرد. 

لول خواهد شد.

ـ  فرش های بسته بندي شده برای حمل و نقل در داخل شهر شكل 37

عمده ترین  تازدن  و  لول کردن  فرش:  رول کردن 
روش های بسته بندي فرش محسوب می شوند. اینکه 
برای بسته بندي فرش باید آن را لول کرد و یا تا زده 
فرش  تعداد  یا  و  فرش  ابعاد  مانند  عواملی  به  شود 
و... بستگی  در یک بسته بندي و روش حمل و نقل 
یک  عرض  با  فرش  تخته  یک  مثال  به عنوان  دارد. 
برای  شستشو  کارگاه  از  است  قرار  که  متر  سه  الی 
صاحب فرش فرستاده شود، آن را به صورت لوله شده 

بسته بندي می کنند.

گستراندن فرش را 
روی سطح صاف

برگرداندن چله 
روی پرز فرش

رول کردن فرش 
به اندازه سه الی 

چهار دور

بررسی وضعیت قسمت 
لول شده فرش

رول کردن فرش 
تا نیمه طول آن

بررسی مجدد 
وضعیت

بستن نوار يا 
طناب به دور 

فرش
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علت کج شدن فرش در حین رول کردن چیست؟ راه پیشگیری از چنین حالتی چیست؟ در این خصوص 
با یکدیگر گفت وگو کنید.

بحث  و 
گفت   و گو

* به غیر از قالیچه های کوچک، برای رول کردن فرش به همیاری دو نفر نیاز است.
* در ازای هر یک متر عرض فرش، یک نفر به گروه رول کننده اضافه می شود.

* هماهنگی بین افراد گروه باعث دقت و یکنواختی در رول کردن فرش خواهد شد.
* فرش رول شده باید کاماًل متراکم باشد. و طرفین فرش نباید بیرون زدگی داشته باشد.

توجه

شكل 38ـ حالت صحیح فرش لول شده

گلیم بافتگلیم بافت

چنانچه فرش درست و صحیح رول شده باشد، باید یک استوانه کامل و دقیق به وجود آورده باشد. در چنین 
حالتی قسمت گلیم بافت آن کاماًل موازی با طرفین استوانه به دست آمده خواهد بود.

اما چنانچه روش رول کردن فرش غلط باشد، فرش به حالت حلزونی پیچیده می شود و یک سر فرش دچار 
بیرون زدگی شده و سر دیگر آن فرو رفته خواهد شد.

 شكل 39ـ حلزونی شدن فرش به دلیل عدم دقت در رول کردن آن
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پنبه ای صورت  یا  و  کنفی  توسط طناب  رول شده  فرش  مهارکردن  و  بستن  و بستن فرش:  کالف کشی 
می گیرد. چنانچه فرش لول شده باشد، از سه نقطه فرش را می بندند. ابتدا، وسط و سپس طرفین فرش را باید 

با فشار و نیروی مناسب مهار نمود. برای این کار می توان از نوار و ابزار نوارکشی نیز استفاده کرد.

شكل 41ـ روکش کردن فرش با کیسه پالستیكی

شكل 40ـ روش بستن فرش لول شده با استفاده از طناب

روکش کردن فرش با کیسه نايلونی: ابتدا سر فرش را روی خرک یا چهارپایه قرار داده، سپس باتوجه به 
قطر فرش کیسه نایلونی را انتخاب و فرش را درون آن می کنند. 

بستن روکش های پالستیکی بسیار آسان و سریع انجام می شود. کافی است که سر و ته کیسه ای که روی فرش 
کشیده شده است را با نخ مناسب ببندند. برای این کار کیسه را از هر طرف 20 الی 30 سانتی متر بزرگ تر از فرش 

در نظر می گیرند. سپس دهانه کیسه را جمع کرده و با یک قطعه نخ یا طناب دور آن پیچیده و گره می زنند.
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 به صورت انفرادی قالیچه ای را لول کنید.
 در گروه دو نفره چند فرش با عرض حداقل 2 متر را لول کرده و روی آن را کیسه نایلونی بکشید.

تمرين 
کالسی

ته  و  سر  که  است  کافی  می شود.  انجام  سریع  و  آسان  بسیار  کار  این  پالستیكی:  روکش های  بستن   
کیسه ای که روی فرش کشیده شده است را با نخ مناسب ببندند. برای این کار، کیسه را از هر طرف 20 الی 
30 سانتی متر بزرگ تر از فرش در نظر می گیرند. سپس دهانه کیسه را جمع کرده و با یک قطعه نخ یا طناب 

دور آن پیچیده و گره می زنند.
برای بستن روکش فرش لول شده از نوار چسب نیز استفاده می کنند. نوار چسب های مخصوص بسته بندی در 
این زمینه مورد مناسبی هستند. پس از آنکه سر و ته روکش بسته شد، از دو الی سه نقطه روی روکش نوار 

چسب پیچیده می شود. این کار باعث می گردد که روکش جابه جا نشود و استقامت آن بیشتر گردد.

شكل 43ـ پايه نگهدارنده کیسه های نايلونی رول شكل 42ـ خرک و روش قرارگیری آن در زير فرش

شكل 44ـ روش بستن روکش روی فرش با نوار چسب



9 090

شكل 45ـ يك عدد فرش بزرگ تا خورده

 شكل 46ـ تای عرضی اول

تا زدن فرش: چنانچه ابعاد فرش، بزرگ باشد و لول شده آن، حمل و نقل را مشکل ساز کند و یا الزم باشد که 
چند فرش در یک بسته بندي قرار گیرند، در چنین شرایطی بهتر است که فرش را به صورت تا زدن بسته بندي نمایند.

نکته مهمی که در تا زدن فرش مورد نظر قرار می گیرد، ابعاد فرش بعد از تا شدن است. فرش پس از تا شدن 
باید به ابعاد استانداردی تبدیل گردد. در جهان امروز ابعاد و اندازه هایی هستند که مورد قبول همگان است و 
در تمامی جوامع این اندازه ها برای موارد مختلف به کار برده می شوند. به عنوان مثال ابعاد »100 در 70 « ،  
»70 در 50 « و » 30 در 40 « سانتی متر اندازه های استانداردی هستند. اما ابعاد »120 در 35 « و یا »85 

در 47 « سانتی متر اندازه های معمولی و استانداردی نخواهند بود.

مراحل تا زدن فرش:
ابتدا طول و عرض فرش اندازه گیری می شود تا مشخص گردد با چند تای عرضی و چند تای طولی می توان به 
ابعاد استانداردی دست یافت. برای فرش 9 متری که ابعاد آن 2/5 در 3/5 متر است، روش زیر انجام می شود:

1ـ تای عرضی اول 
برای اینکه فرش پس از تا شدن به ابعادی نزدیک به 100 در 50 سانتی متر تبدیل شود، باید عرض فرش را 

به 5 قسمت مساوی تقسیم کرد، یعنی به پنج قسمت 50 سانتی متری تقسیم می شود. 
حاال یک قسمت 50 سانتی متری از لبه فرش برگردانده و تا زده می شود. اکنون عرض فرش 2 متر شده است 

و با یک تای دیگر عرض آن 1 متر خواهد شد.
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2ـ تای عرضی دوم ) تای يك دوم عرضی(
لبه  و  کرده  مشخص  را  فرش  عرضی  میانه«  »نقطه 
برگردانده  میانه«  »  نقطه  از  و  گرفته  را  فرش  دیگر 
می شود. این حرکت باعث می گردد که عرض فرش به 
یک اندازه استاندارد 100 سانتی متری تبدیل گردد.

 شكل 47ـ تای عرضی دوم

 با استفاده از یک برگ کاغذ A4 مطابق با تصویر زیر کاغذ را تا بزنید.
 در گروه های دو نفره یک فرش 9 متری را از طرف عرض تا بزنید.

تمرين 
کالسی
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 گذاشتن پا روی نقطه تای فرش شكل 49ـ تای يك چهارم اولـ 

شكل 48ـ ماکت تا زدن عرضی  فرش 9 متری

روش های دیگر تا زدن فرش
 شكل 56  ـ تا زدن فرش )روش اول(
شكل 57  ـ تا زدن فرش )روش دوم(

زیاد  فرش  پهنای  دوم،  عرضی  تای  از  پس  چنانچه 
باشد، یک تای دیگر زده خواهد شد. در غیر این صورت 

نیازی به تای عرضی سوم نیست.
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شكل 50  ـ تای دوم که طول فرش را به يك دوم کاهش می دهد

5  ـ تای طولی معكوس: از این به بعد تای فرش برعکس تاهای طولی اول است. یعنی از طرف دیگر فرش تا 
زده می شود. برای این کار ابتدا یک تا به اندازه یک ششم طول فرش می زنند.

شكل 51 ـ تای طولی يك هشتم معكوس

3ـ تای طولی اول ) تای يك چهارم طولی اول(: 
طول فرش نیز باید به ابعاد استاندارد کوچک تری تبدیل گردد. گفته شد که طول فرش 3/5 متر است. اگر این اندازه 
به شش قسمت تقسیم شود، اندازه ای حدود 58 سانتی متر به دست می آید. این عدد نزدیک به 60 سانتی متر است. 
یعنی پس از تا زدن فرش ابعادی برابر با 100 در 60 سانتی متر به دست خواهد آمد. این ابعاد برای بسته بندی چنین 

فرشی کاماًل مناسب و استاندارد خواهد بود.
پس طول فرش به شش قسمت تقسیم می شود. خط تا را مشخص کرده و پای خود را روی محل تای فرش 

قرار داده و فرش را از همان محل تا می زنند.
4ـ تای طولی دوم:

در این مرحله باید تای طولی اول را مجدداً به دو بخش مساوی تقسیم کرده و آن را از روی خط میانه اش، 
دو ال کرده و تا زد. 
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6ـ تكرار تای معكوس: تای طولی یک ششم را تکرار کرده به طوری که لبه تاخورده به تای نیمه اول فرش 
برسد.

7ـ تای آخر: با این تا، هر دو بخش تا خورده طولی فرش روی یکدیگر قرار می گیرند و فرش به حداقل ممکن 
مساحت خواهد رسید.

شكل 52ـ تكرار تای يك هشتم

شكل 53ـ تا زدن آخر

شكل 54ـ فرش تا شده کامل
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 تا زدن طولی فرش باید به روشی انجام شود که چله های فرش به سمت داخل تا زده شوند و چله ها بیرون 
قرار نگیرند.

نكته

 در ادامه تمرین قبل با استفاده از همان برگ کاغذ A4 که آن را در جهت عرضی تا زده بودید، مطابق 
با تصویر زیر کاغذ را تا بزنید.

 در گروه های دو نفره ادامه تا زدن فرش 9 متری را از طرف طول تا بزنید.

شكل 55ـ ماکت تا زدن طولی فرش 9متری

تمرين 
کالسی
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ج  

د

شكل 56ـ تا زدن فرش )روش اول(

روش های دیگر تا زدن فرش

الف

ب

الف
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با هدایت و راهنمایی معلم خود، در گروه های دو نفره چند تخته فرش را تا زده و آنها را ببندید.
تمرين 
کالسی

8ـ بستن و نوار کشی فرش: معموالً فرش تا خورده 
که  است  بهتر  کار  این  برای  می بندند.  طناب  با  را 
استفاده شود. طناب های  کنفی  نخ های  یا  طناب  از 
نایلونی ممکن است باعث ساییدگی تار و پود فرش 

شود. 

شكل 58ـ اصول نوارکشی و بستن فرش تا شده

شكل 57ـ تا زدن فرش )روش دوم(

بسته بندي فرش به روش تخت: اگر فرش به صورت تابلو دارای قاب و چهارچوب باشد و یا فرش بسیار 
قدیمی باشد و لول کردن و یا تا زدن آن باعث آسیب به تار و پود آن شود؛ در چنین شرایطی این فرش ها 

باید به صورت کاماًل تخت بسته بندي شوند. 

ب

ج  

د
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با هدایت و راهنمایی معلم خود، در گروه های دو نفره چند تخته فرش را مطابق با الگوهای ارائه شده، تا 
بزنید و آنها را ببندید.

تمرين 
کالسی

9ـ روکش کردن فرش: فرش بسته شده را با کیسه 
نایلونی و سپس با گونی پالستیکی روکش می کنند.

برای بسته بندی این گونه آثار باید شرایط مختلفی را در نظر داشت. مثاًل چنانچه قرار باشد که تابلو فرشی از 
طریق پست ارسال گردد، بهتر است که بسته بندی آن نیز توسط عوامل اداره پست صورت بگیرد. و یا اگر قرار 

است که آن را برای هدیه به کسی تحویل دهند، باید آن را به صورت کادو بسته بندی کرد.

شكل 59ـ روکش کردن فرش تاشده با کیسه نايلونی و گونی 
پالستیكی

* برای بستن و مهار کردن فرش دستباف، هرگز از طناب پالستیکی استفاده نکنید. چون موجب سایش 
الیاف فرش خواهد شد. بهتر است در چنین شرایطی از الیاف کنفی یا پنبه ای استفاده شود.

نكته

شكل 60ـ نمونه ای از تابلو فرش
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ارزشیابی شايستگی بسته بندی:

شرح کار: فرش ها را براساس ابعاد در سه گروه برای بسته بندی به روش رول کردن، تا زدن و روش تخت دسته بندی 
کرده و سپس هر گروه را با روش مورد نظر بسته بندی و آماده حمل و نقل کند.

استاندارد عملكرد: بسته بندی فرش با روش های رول و تا زدن ـ روکش کردن با مصالح مناسب ـ نوارکشی ـ بسته 
فرش

شاخص ها: دسته بندی صحیح فرش از نظر ابعاد ـ تشخیص احتمال پوسیدگی در فرش های قدیمی ـ انتخاب درست 
روش بسته بندی فرش ـ رول کردن فرش بدون بیرون زدگی طرفین ـ تا زدن فرش به ابعاد استاندارد بدون بیرون ماندن 

چله های فرش

شرايط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
 مكان: کارگاه عدل بندی

زمان: 30 دقیقه
ابزار و تجهیزات: جاروی سنتی ـ قالی در ابعاد مختلف ـ متر نواری ـ طناب ـ کیسه پالستیکی ـ گونی پالستیکی ـ 

نفتالین ـ سیلیکاژل ـ تجهیزات نوارکشی ـ فرم ارزشیابی

معیار شايستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کاررديف

نوع 1 تعیین  و  کیفیت  و  ابعاد  براساس  فرش ها  دسته بندی 
2بسته بندی آنها

بیرون زدگی 2 بدون  و  مناسب  فشردن  با  فرش  کردن  رول 
2طرفین و بستن آن با طناب یا نوار کشی

ابعاد مناسب و بدون بیرون زدگی چله های 3 تا زدن فرش به 
2آن و نوارکشی آن

2روکش کردن بسته فرش ـ نوار کشی نهایی بسته فرش4

شايستگی های غیرفنی، ايمنی، بهداشتی، توجهات زيست محیطی 
و نگرش:

تفکر منطقی ـ مدیریت مواد و تجهیزات
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100100

مقدمه
آیا می دانید عدل بندی چه معنا و مفهومی دارد؟ 

عدل بندی روشی است برای بسته بندي آن دسته از محصوالتی که به لحاظ ماهیت شبیه هستند اما از نظر 
اندازه، حجم، وزن، کیفیت و مواردی از این قبیل با یکدیگر تفاوت دارند. در هر بستۀ این نوع محصوالت انواع 
مختلفی از آن محصول وجود دارد. لذا سعی و تالش می شود که برای بسته بندي آنها عدالت درنظر گرفته 
شود. بنابراین ممکن است در هر یک از این بسته ها تعداد یکسانی از آن محصول وجود نداشته باشد، اما تمام 

بسته ها دارای وزن و ارزش نسبتاً یکسانی باشند. 
به همین علت برای بسته بندي قالی، گلیم و دیگر فرش های دست باف که دارای تنوع اندازه، نقش و طرح و 
کیفیت هستند، » عدل بندی « می شوند. یعنی در هر یک از بسته بندي های فرش، انواع مختلفی از فرش 
وجود دارد که هم از نظر ابعاد و هم از نظر کیفیت با یکدیگر تفاوت دارند؛ اما متصدی و ناظر عدل بندی تالش 
می کند که هریک از این بسته ها، هم از نظر ابعاد بسته بندي و وزن با هم برابر باشند و هم از نظر ارزش مالی 

با هم برابر باشند. از این رو به بسته فرش نیز »عدل بندی« گویند. 

بیشترین کاربرد عدل بندی فرش در امور بازرگانی و صادرات اتفاق می افتد. یعنی زمانی که قیمت و ارزش 
مالی محصول با مقدار وزن آن ارتباط داشته باشد و ارزیاب گمرک بتواند به راحتی با شمارش تعداد بسته های 

فرش، مقدار وزن و میزان ارزش مالی آنها را تخمین و محاسبه نماید.
با این توضیح متوجه می شویم که برای حمل و نقل های داخلی که موضوع گمرک و ارزیابی در آن مطرح 
نیست، نیاز چندانی به عدل بندی نخواهد بود. برای حمل و نقل های داخلی، فرش را » بسته بندي « می کنند.

مراحل عدل بندی:
 گستردن فرش و بررسی آن                            روکش کردن 

 جاروکشی و تمیز کردن هر فرش                     کالف کشی
 ثبت مشخصات هر فرش                                   وزن کشی

 تا زدن فرش                                              شماره گذاری و یادداشت مشخصات روی هر بسته
 طناب کشی و بستن فرش

باتوجه به توضیح فوق » بسته بندي« و » عدل بندی « چه تشابهات و تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ در این 
خصوص با یکدیگر گفت وگو کنید. 

بحث  و 
گفت   و گو

استاندارد عملکرد

استفاده از روش تا زدن فرش ها و چیدمان آنها روی یکدیگر و تهیه یک بسته به ابعاد استاندارد )60 در 80 
یا 100 و ارتفاع 60 سانتی متر( با وزن حدود 80 کیلوگرم، روکش کردن بسته فرش با مصالح استاندارد، 

نوارکشی دور بسته و الصاق اطالعات به آن.

واحد یادگیری 3

عدل بندی فرش 
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عدل بندی و بسته بندي در بیشتر مراحل مشابه یکدیگر هستند. اما در عدل بندی به دلیل مسئولیت بیشتر 
اشخاص در برابر قانون صادرات، باید دقت عمل بیشتری داشته باشند و برای تکمیل فرم ها و پرسش نامه های 

دولتی، باید اصولی را رعایت کنند.
یکی از مواردی که فرد عدل بند باید در حین بسته بندي فرش درنظر داشته باشد ثبت مشخصات تمامی فرش ها 

خواهد بود. 
اندازه گیری و ثبت مشخصات فرش:

اندازه گیری های فرش

اندازه گیری اجزاء فرش اندازه گیری ابعاد فرش

شكل 61ـ اندازه گیری ابعاد فرش

اندازه گیری ابعاد فرش شامل طول، عرض و قطر فرش می شود. و اندازه گیری اجزاء فرش که شامل پهنای 
حاشیه در چهار طرف فرش و همچنین تعیین مرکز طرح فرش )مثاًل مرکز ترنج فرش( و فاصله نقطه مرکز 

تا حاشیه های باال و پایین و فاصله نقطه مرکز تا کناره های فرش خواهد بود.

تصوير 63ـ اندازه گیری های عرضی فرششكل 62ـ اندازه گیری های طولی فرش
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الف(اندازه گیری ابعاد فرش: 
اندازه گیری ابعاد فرش که شامل اندازه طول، عرض و قطرهای فرش می شود 
را به دقت اندازه گیری کرده و آن اندازه ها را به طور کاماًل دقیق ثبت می کنند. 

اندازه گیری عرض

اندازه گیری طول

اندازه گیری قطر

شكل 64ـ اندازه گیری قطر های فرش

شكل 65ـ اندازه گیری پهنای حاشیه در 
نقاط مختلف از يك فرش

1ـ اندازه گیری عرض فرش: برای تعیین عرض فرش، سه بخش 
را باید اندازه گیری کرد. خط عرض باال و خط عرض پایین و خط 
تقارن عرضی در وسط فرش هرکدام جداگانه اندازه گیری می شود. 
چنانچه ایرادی در ابتدا، انتها و وسط فرش وجود داشته باشد و این 
سه قسمت با هم برابر نباشند، به عنوان ایراد و اشکال ثبت می گردد. 

در غیر این صورت فقط اندازه عرض فرش یادداشت می شود.

به  نیز  فرش  طول  اندازه گیری  برای  فرش:  طول  اندازه گیری  2ـ 
موازات حاشیه فرش، در سه بخش اندازه گیری خواهد شد. یعنی 
طول فرش در سمت راست و طول فرش در سمت چپ و همچنین 
خط تقارن وسط فرش نیز اندازه گیری می شود. در این اندازه گیری 

اگر فرش دچار تغییر اندازه باشد معلوم می شود.

3ـ اندازه گیری قطر فرش: نقاط دیگری که باید مورد اندازه گیری 
راست  سمت  گوشه  از  یعنی  می باشد.  فرش  قطرهای  گیرد،  قرار 
هم  بار  یک  می شود؛  اندازه گیری  پایین  چپ  سمت  گوشه  تا  باال 
مشخص   کار  این  با  شد.  خواهد  اندازه گیری  مخالف  گوشه های 
می شود که زوایای چهارگانه فرش دارای اندازه یکسانی هستند یا 
خیر. یعنی اگر فرش از حالت مستطیل خارج شده باشد و به شکل 

ذوزنقه در آمده باشد، قطرهای فرش باهم برابر نخواهند بود. 
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اندازه گیری برای تعیین پهنای حاشیه و مشخص کردن وضعیت مرکز  ب( اندازه گیری اجزاء فرش: این 
واقعی فرش نسبت به وضعیت مرکز طرح فرش می باشد. اگر پهنای حاشیه در اطراف فرش یکسان باشد، در 
نتیجه متن فرش نیز به درستی رعایت شده است. گاهی اوقات در بافت یک تخته فرش چند بافنده با یکدیگر 
همکاری می کنند. لذا ممکن است هر بافنده با فشار دست متفاوتی نسبت به دیگران کار کند که این موضوع 

باعث اعوجاج در نقش خواهد شد. اندازه حاشیه ها می تواند وجود چنین ایرادی را نشان دهد. 

شكل 66ـ اندازه گیری پهنای حاشیه

را  و عرضی فرش  ابعاد طولی  بافنده های فرش  اوقات هم  گاهی 
رعایت می کنند، اما بنا به دالیل مختلف در اجرای طرح و نقشه 
فرش دچار مشکل می شوند. به همین دلیل نمی توانند مرکز طرح 
و نقشه را با مرکز فرش منطبق نمایند. چنین حالتی برای فرش 

امتیاز منفی می باشد و از ایرادات بافت به شمار می رود.

شكل 67ـ  اندازه گیری مرکز طرح و فرش
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با هدایت و راهنمایی معلم خود، در گروه های دو نفره یک تخته فرش انتخاب کرده و مطابق توضیحات 
درس، آن را جارو زده و سپس ابعاد و اجزاء آن را به دقت اندازه گیری و یادداشت کنید.

تمرين 
کالسی

در عدل بندی فرش، چندین فرش را باید در یک بسته بندی قرار داد. از این رو باید اصول و قواعدی در نظر 
گرفت. این اصول عبارت اند از:

 کیفیت هر بسته با هم برابر باشند.
همان گونه که گفته شد، عدل بندی فرش در زمانی صورت می گیرد که موضوع صادرات فرش در میان باشد. 
به این جهت قیمت و ارزش مالی تمامی بسته ها باید نسبتاً برابر باشند. به همین علت در یک عدل بندی، از 

فرش هایی با کیفیت متفاوت استفاده می کنند.
 وزن بسته ها با هم برابر باشند.

یکی دیگر از نکاتی که در عدل بندی مد نظر است، وزن هر بسته می باشد. عدل بندی فرش تقریباً 60 الی 70 
کیلوگرم در نظر گرفته می شوند. البته این مقدار وزن معیار ثابتی ندارد. وزن بسته بندی ها بستگی به قوانین 

کشور وارد کننده دارد. در برخی کشورها معیار عدل بندی را حدود 100 کیلوگرم تعریف می کنند.
 ابعاد بسته ها با هم برابر باشند.

قباًل نیز اشاره شد که عدل بندی تابع قوانین کشور وارد کننده صورت می گیرد. به طور معمول عدل بندی فرش 
در ایران در ابعاد 100 در 60 در 80 سانتی متر انجام می شود. یعنی طول هر بسته 100 سانتی متر، عرض 

آن 60 سانتی متر و ارتفاع آن هم 80 سانتی متر در نظر می گیرند.
البته الزم به ذکر است که این ابعاد به صورت تقریبی است و امکان دارد این اندازه ها اندکی کم و زیاد شوند. 
ولی در هر سری عدل بندی دقت می شود که اندازه و ابعاد بسته ها نزدیک به هم باشند و تفاوت چندانی بین 

آنها دیده نشود.
 مصالح به کار رفته در بسته ها مشابه باشند.

در هر سری عدل بندی استفاده از مواد و مصالح مشابه ضروری است. مثاًل همه بسته ها باید در گونی یک رنگ 
و مشابه بسته بندی شده باشند. و برای دوخت آنان از یک نوع نخ استفاده شده باشد.

علت استفاده از مواد و مصالح یک رنگ و مشابه در عدل بندی چه امتیازاتی دارد؟
در این خصوص با یکدیگر بحث و گفتگو کنید و دالیل خود را در کالس درس بیان کنید.

بحث  و 
گفت   و گو
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نكات عدل بندی:
این  این است که  بر  قرار  قرار می گیرد. و چون  ابعاد مختلف  و  با کیفیت  بسته فرش هایی  در یک  معموالً 
بسته ها مسافت طوالنی را از طریق راه های زمینی و دریایی تا کشور مقصد طی کنند، در زمان بسته بندی، 
دارای  که  فرش هایی  علت  همین  به  می گیرند.  نظر  در  نفیس  فرش های  از  مراقبت  برای  پیش بینی هایی 
استقامت بیشتری هستند و یا ارزش کمتری نسبت به دیگر فرش ها دارند، آنها را در زیر و روی دیگر فرش ها 

قرار می دهند. و فرش های نفیس تر و قالیچه های ظریف تر را بین این فرش ها می گذارند.

 شكل 68ـ چیدمان فرش ها برای عدل بندی

برای جلوگیری از تأثیر رطوبت بر رنگ الیاف به کار رفته در فرش ها، استفاده از مواد رطوبت گیر در بسته بندی 
فرش ضروری است. سیلیکاژل که به شکل قطعات کریستالی می باشد را به صورت بسته بندی های کوچکی در 
بسته بندی فرش قرار می دهند. این ماده جاذب رطوبت می باشد و رطوبت موجود در بسته بندی ها را جذب 

کرده و مانع از درهم دویدن رنگ الیاف فرش خواهد شد.
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برای پیشگیری از حمله جوندگان کوچک، سوسک و حشرات موذی به فرش های بسته بندی شده، از موادی 
قرار  فرش ها  بین  است،  کوچکی  گوی های  یا  قرص  شکل  به  که  نفتالین  می شود.  استفاده  نفتالین  مانند 

می دهند. بوی ناشی از نفتالین باعث فرار جوندگانی مانند موش و حشرات خواهد شد.

 شكل 69ـ بسته های کوچك سیلیكاژل

 شكل 70ـ قرص های نفتالین

طناب پیچ کردن فرش ها باعث اطمینان خاطر صادر کننده فرش می شود. موضوع بستن فرش ها بسیار مهم 
و حائز اهمیت می باشد. هرچه بسته بندی محکم تر باشد امکان ورود حشرات و جوندگان به بسته بندی کمتر 
می شود و دیگر اینکه حجم هر بسته کمتر خواهد شد و تعداد فرش بیشتری را می توان در هر بسته قرار داد. 
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شكل های 71 و 72ـ  طناب پیچ کردن فرش ها

به نظر شما چه راه های دیگری می تواند جایگزین طناب پیچ کردن فرش ها شود؟ 
بحث  و 
گفت   و گو

دقت در روکش کردن بسته با کیسه نایلونی که باعث 
جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت به بسته فرش می شود، 
از دیگر نکات مهم در عدل بندی فرش است. در این 
مرحله باید نهایت دقت را داشت، زیرا قرار است که 
تا مقصد را طی کنند. پس  این بسته ها راه طوالنی 
احتمال بارش باران و مواردی از این قبیل را باید در 
نظر داشت تا آسیبی به این کاالی با ارزش وارد نشود.

شكل 73ـ آماده سازی بسته برای روکش کردن با کیسه نايلونی
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پارگی کیسه  برابر آسیب هایی مانند  ایجاد مقاومت در  کشیدن گونی پالستیکی روی هر بسته که موجب 
البته باید توجه نمود که  نایلونی خواهد شد، از دیگر مواردی است که در عدل بندی مورد توجه می باشد. 
گونی های مورد استفاده از جنس مرغوب و دارای اندازۀ مناسبی باشند. ضمناً تمامی گونی ها باید دارای رنگ 

یکسانی نیز باشند تا در حین حمل و نقل شناسایی آنها راحت تر باشد. 

 شكل 75ـ بسته روکش شده با کیسه نايلونیشكل 74ـ کشیدن کیسه نايلونی روی بسته فرش

شكل 76 و 77 ـ روش کشیدن گونی روی بسته های فرش

دقت در دوختن دهانه گونی ها از دیگر نکاتی است که در عدل بندی مورد توجه می باشد. برای این کار از نخ 
پالستیکی مناسب و سوزن ضخیم )جوال دوز( استفاده می شود. 
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مراحل دوخت دهانه گونی روکش:
1 تا زدن لبه های اضافی دهانه گونی

 شكل 78ـ نخ پالستیكی و سوزن جوال دوز

 شكل 79ـ تازدن لبه های دهانه گونی
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 شكل 80ـ جمع کردن گوشه های دهانه و دوختن آنها

ـ دوختن دهانه گونی و جمع کردن اضافه آن در گوشه دهانه  شكل 81

شكل 84ـ آماده سازی ابزار نوارکشی شكل 83ـ پیچیدن نوار پالستیكی دور بسته

 شكل 82ـ گونی دوخته شده

2 جمع کردن گوشه های طرفین دهانه و دوختن آنها

3 دوختن دهانه گونی با استفاده از نخ و سوزن مناسب

مراحل نوارکشی بسته:
1 بسته را به صورت افقی قرار داده و نوار پالستیکی 

را از زیر آن گذرانده و دور آن می پیچانند.
2 ابزار نوارکش را آماده کرده تا به کمک آن بسته بندی 

را نوارکشی کنند.
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3 وقتی نوار به اندازه کافی کشیده شد، بست فلزی را روی نوار قرار می دهند.

 شكل 85ـ کشیدن نوار به کمك ابزار نوارکش

شكل 88ـ حمل عدل فرش برای وزن کشی

 شكل 87ـ پرس بست فلزی با استفاده از ابزار پرس

 شكل 86ـ قرار دادن بست فلزی روی نوار پالستیكی

شكل 89ـ باسكول مناسب وزن کشی عدل های فرش

4 با استفاده از ابزار مخصوص، بست را پرس کرده و ابزار نوارکشی را از نوار پالستیکی جدا می کنند.

با استفاده از  به طور معمول روی هر عدل فرش دو نوار پالستیکی کشیده می شود. پس از آن عدل فرش 
باسکول وزن کشی خواهد شد.
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شكل 91ـ نصب شناسه به بستهشكل 90ـ ياداشت شماره روی بسته

5 شماره زنی روی بسته ها و نصب شناسه روی هر بسته

به نظر شما علت شماره زنی بسته ها چیست؟ و شناسه بسته های فرش )عدل بندی( می تواند حاوی چه 
اطالعاتی باشد و چه کاربردی دارد؟ 

به نظر شما در عدل بندی فرش، تابلو فرش هایی که دارای ابعاد کوچکی هستند چگونه بسته بندی می شوند؟

بحث  و 
گفت   و گو

در گروه های دو نفره و با راهنمایی معلم خود چند فرش را با قواعد عدل بندی، بسته بندی کنید. 
تمرين 
کالسی
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ارزشیابی شايستگی عدل بندی: 

شرح کار: دسته بندی فرش ها بر اساس ابعاد و کیفیت بافت، تا زدن فرش ها  و چیدمان آنها روی یکدیگر، بستن 
اولیه، کشیدن کیسه و گونی پالستیکی روی آن، دوختن دهانه گونی و نوار کشی نهایی

استاندارد عملكرد: تا زدن فرش ها و چیدمان آنها روی یکدیگر و تهیه یک بسته به ابعاد استاندارد )60 در 80 یا 
100 سانتی متر و ارتفاع 60 سانتی متر( با وزن حدود 80 کیلوگرم، روکش کردن با مصالح مناسب، نوارکشی بسته 

فرش و نوشتن اطالعات

شاخص ها: تا زدن صحیح فرش، چیدمان چند فرش روی یکدیگر، تهیه یک بسته با ابعاد و وزن استاندارد، کشیدن 
کیسه و گونی روی بسته، نوارکشی دقیق

شرايط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
مكان: کارگاه عدل بندی

زمان: 30 دقیقه
ابزار و تجهیزات: مواد و ابزار بسته بندی فرش ـ نمونه های مختلف فرش ـ ابزار نوارکشی ـ متر ـ کاغذ و خودکار ـ 

ماژیک ـ کیسه و گونی پالستیکی ـ طناب ـ نفتالین و سیلیکاژل ـ نخ و سوزن ـ فرم ارزشیابی

معیار شايستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از3 مرحله کاررديف

2عدل بندی چند فرش تاخورده با ابعاد و وزن استاندارد1

1بستن صحیح بسته و روکش کردن آن با مصالح استاندارد2

2نوارکشی دقیق بسته الصاق اطالعات به آن3

شايستگی های غیرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محیطی 
و نگرش:

تفکر منطقی ـ مدیریت مواد و تجهیزات
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.


