
غواصیبسته بندي وسایل براي یک سفر
سفر کیيبرالیو جمع کردن وسايبسته بندشهیهم

وجود دارند يادیمعما در نوع خود است . لوازم زکییغواص
غواص مانند کیيباشند . چمدان سفریکه همه آنها الزم م

گوناگون است .لیزرداخانه پر از وساکی

در مقدار يدیشدتیدودحمل بار محيبراییخطوط هوااما
يادیزنهیها هزتیمحدودنیاندازه و وزن آن دارند و نقص ا

شما به وجود خواهد آمد . يدر قبال اضافه بار برا

مشکل را حل کرد ؟نیتوان ایمچگونه
يهاکیغواصان زرنگ و باهوش با استفاده از ترفند ها و تکن

یاضافيهانهیکنند و از هزيبسته بندحیتوانند چمدان سفر خود را صحیميغواصان حرفه ااتیالخصوص تجربیساده و عل
خصوص خالص شوند .نیدر ا

اریشما که بسيبردارریتصوایو یغواصزاتیو بدون هرگونه فشار باشد تا به تجهحیبه روش صحدیبايشد بسته بندادآوریدیبا
وارد نشود يحساس هستند ضربه ا

قواعدیادگیري
قوانین خاص خود را دارد و آنچه که مربوط به مسافرین است از طریق انتشارات و بروشور ها و سایت هاي هواپیماییشرکتهر

اینترنتی در دسترس شماست .
این قوانین را با دقت مطالعه کنید ، البته ممکن است براي شما کمی خسته کننده باشد ولی به طور قطعی براي شما مفید 

مانند عضویت در باشگاه خطوط هوایی و استفاده از مزایاي آن ، ارائه گواهینامه غواصی و استفاده از تخفیفات اضافه خواهد بود .
بار وسایل ورزشی و ...

زاگرس با ارائه گواهینامه غواصی در مسیر هاي رفت و تجربه شخصی : شرکت هاي هواپیماي داخلی مانند کیش ایر ، قشم ایر ، 
کیلو اضافه بار وسایل غواصی را به شما تخفیف خواهند داد . 10تا 5شهرهاي ساحلی بین برگشت به

رفتار مناسب
رفتار شما نشانه شخصیت و نوع تربیت شماست و این را هرگز فراموش نکنید . در هنگام مراجعه به قسمت تحویل بار و دریافت 

فتار مناسب و دوستانه با نمایندگان خطوط هواپیمایی که هر روز با مسافران کارت پرواز با یک لبخند و انرژي مثبت وارد شوید . ر
خشمگین هستند و پرخاش می کنند رفتار مناسب شما تاثیري مسافرینزیادي سر تحویل بار سرو کله می زنند و حتی برخی از 

بسیار متفاوتی براي شما خواهد داشت . 
را به کار گیرید . بسیاري از مامورین نمی دانند تجهیزات شما چیست . وسایل در پشت گیت هاي ایست و بازرسی هم این روش 

غواصی و تجهیزات جانبی آن براي بسیاري از مامورین شک بر انگیز است . پس با رفتار مناسب و توضیحات کافی و نشان دادن 
مدارك غواصی خود آنها را در مورد وسایل خود آگاه کنید . 

ی و جلیقهاستفاده از کوله پشت
براي یک مربی غواصی و یا یک عکاس زیر آب مدیریت همه وسایل و تجهیزات غواصی سخت است چون که از ابزار و متعلقات 

زیادي استفاده می کند . لپ تاپ ، دوربین ، لنز ، کاور ، فیلتر ، شارژر و بسیاري موارد دیگر . 



مت در داخل کابین هواپیما است و براي این کار بهتر است از یک کوله بهترین روش براي شما بردن این وسایل حساس و گرانقی
پشتی با سایز متوسط و جنس با دوام و محکم استفاده کنید تا مقداري در وزن بار خود در چمدان اصلی کاهش داشته باشید . 

ران و شکارچیان که جیب هاي زیادي دارند نیز استفاده کنید و برخی از ینند جلیقه ماهیگتوانید از جلیقه هاي ماهمچنین می
این وسایل را درون جیب هاي این جلیقه قرار دهید.

الیه هاي محافظ
خوب از وسایل از همه چیز بهتر است .مراقب باشید. به یاد داشته باشید یک حفاظتبایدکامالو ظریفحساستجهیزاتبراي

بنابراین لوازم شما میتواند تحت فشار قرار گیرد .از جنس پارچه هاي ضدآب و نرم هستندغواصانمسافرتیهايکیفکثرا
شما باید یک الیه محافظتی براي وسایل خود درون چمدان یا ساك ایجاد کنید تا لوازم حساس تحت فشار و ضربه قرار نگیرند . 

ان یا ساك قرار داده و با توجه به محکمی و سختی فین یک بستر سازي مناسب درون می توانید فین هاي خود را در کف چمد
چمدان یا ساك انجام دهید . 

همچنین وت سوت ها و لباس هاي شما می تواند عایق و ضربه گیر مناسبی براي وسایلی چون دایو کامپیوتر ،لنز دوربین، اسلیت 
سوت و یا لباس هاي خود را به دور لوازم و ابزار بپیچید تا یک الیه محافظ به ها و دیگر وسایل کوچک و ظریف شما باشد . وت 

دور آن تشکیل شود تا وسایل تحت فشار و ضربه مستقیم قرار نگیرد .
براي وسایل حساس تر از قاب ها و یا جعبه هاي پالستیکی محافظ استفاده کنید . این جعبه ها در سایز هاي مختلفی وجود 

ال قیمت باالي دارند ولی پرداخت هزینه بیشتر براي خرید این جعبه ها بهتر از دست دادن وسایل غواصی در هنگام دارند و معمو
حمل و نقل و تحمیل هزینه هاي بیشتر است . 

Ziplocکیسه هاي 
ی دهند . این کار قرار داه و آن را در چمدان خود قرار مکهم بسیاري لوازم خود را درون جعبه و کارتن و کیف هاي کوچهنوز

باعث افزایش حجم و وزن چمدان شما می شود . 
است که در همه جا در دسترس است. Ziplocبهترین وسیله براي بسته بندي لباس ها و وسایل ریز و کوچک کیسه هاي 

درب آن را ببنید تا در این کیسه با استفاده از یک جارو برقی می توان هواي درون کیسه را خالی کرد و آن را فشرده نمود و
فضاي کمتري داشته باشد.

خوبيستراتژا
.شودیاست و هر روز کم تر مرییدائما در حال تغییمایهواپيحمل بار همراه مسافر شرکت هانیقوان

.سواالت در حال کاهش استدنیپرسایبه کارکنان و چانه زدن و یکارها دسترسشتریشدن بزهیمکانبا

.جاها جواب نخواهد دادشتریکردن و چانه زدن در بالتماس گرید
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