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  مقذمه :

ضص سيگوا سيستوي است ضاهل هجوَعِ اي اس ابشارّاي بْبَد هستوز بزاي توزکش بز رٍي فزآيٌذّا،      

ايجاد خزابي ّاي   .تحليل ٍ هقايسِ آًْا ٍ تخصيص هٌابع بِ فزآيٌذّايي کِ ًياسهٌذ تَجِ بيطتز ّستٌذ

هتوزکش  .، ّشيٌِ ٍ ًيزٍي اًساًي اضافي هي ضَدّا فالات يٌذّاي ساسهاًْا باعث دٍبارُ کاري،آضذُ در فز

ٍُ بز کاّص دٍبارُ کاري، ّشيٌِ اًجام فزآيٌذّا را ًيش الش ّا بز رٍي کاّص خزابي ّا عالکزدى عوذُ ت

هيشاى خزابي در فزآيٌذ ّستٌذ،اهكاى ضص سيگوا با تعزيف هعيارّايي کِ ًطاى دٌّذُ  .کاّص هي دٌّذ

هقايسِ ّوشهاى ٍضعيت عولكزدي فزآيٌذّاي هختلف را فزاّن هي آٍرد ٍ در تصوين گيزي در هَرد هحل 

هتذٍلَصي ضص سيگوا يك بيٌص ٍ فلسفِ تجاري است کِ  .توزکش هٌابع بزاي عولكزد بْتز کوك هي کٌذ

کٌٌذ ٍ بِ دًبال بْبَد هستوز ّستٌذ کوك هي کٌذ بِ ضزکت ّايي کِ در سطح کيفيت جْاًي فعاليت هي 

هعيارّايي کِ در ايي هتذٍلَصي تعزيف هي ضًَذ اّذاف ٍ  .تزيي سطح رضايت هطتزي دست يابٌذالکِ بِ با

ّذف ايي کارگاُ آى است  .ارسش ّاي استزاتضيك ساسهاًي را بِ ًياسّا ٍ اًتظارات هطتزياى هزبَط هي ساسًذ

 .قوٌذاى هعزفي ًوايٌذالصي کارا ٍ تاثيزگذار را بِ صاحباى فزايٌذّاي ساسهاًي ٍ عتا بخطي اس ايي هتذٍلَ

 تاریخچه :

ثٗ ػٕٛاْ پذر ػغ طیگّب  (Bill Smith) بیل اسمیت        

ػٛد ٚ ػزکت ِٛتٛرٚال ٚالغ در ػیکبگٛ ثٗ ػٕٛاْ  ػٕبختٗ ِی

. اٚ یکی اس ِٕٙذطیٓ ػزکت  ِذً تٌٛذ ایٓ ِتذٌٚٛژی

اٌٚیٓ ثبر اصغالح ػغ طیگّب  8811در طبي  ِٛتٛرٚال ثٛد کٗ

 را ثکبر ثزد.

٘ب  اطّیت اٌٚیٓ فزدی ثٛد کٗ ثب اطتفبدٖ اس دادٖ      

ػٛٔذ،  اثجبت کزد"ِذصٛالتی کٗ ثب تؼذاد ػیت کّتز تٌٛیذ ِی

دٕ٘ذ"  در عٛي ػّز ِذصٛي ُ٘ ػٍّکزد ثٙتزی اس خٛد ٔؼبْ ِی

 رٚال ػزکت. پض اس ِٛفمیت أجبَ پزٚژٖ ػغ طیگّب در ِٛتٛ

٘بی دیگزی ُ٘ ِثً "ثزاْٚ ثزی" ٚ "جٕزاي اٌکتزیک در طبي 



" اس ایٓ رٚع اطتفبدٖ کزدٔذ ٚ آْ را ػبًِ ِّٙی در  8881

  .  ِٛفمیت ِذصٛالت ٚ ثبسارػبْ اػالَ کزدٔذ

 

ٔمغ ػزکت جٕزاي اٌکتزیک ثزای تجذیً ػغ طیگّب ثٗ      

ِٛثز ثٛد. ٘بی ِذیزیتی ثظیبر  یکی اس پزعزفذارتزیٓ فٍظفٗ

٘بی ػغ طیگّب را  پزٚژٖ 8881طٛٔی ٚ تٛػیجب ٔیش اس طبي 

یک اطتزاتژی تذٛي طبسِبٔی اطت کٗ  شش سیگما .ػزٚع کزدٔذ

                                                      ِٛجت تٛطؼٗ ٚ گظتزع ِتذ٘بی ِذیزیتی، آِبری ٚ ٔٙبیتب  دً 

 د٘ذ.  ِؼکالت ػذٖ ٚ ثٗ کّپبٔی اِکبْ جٙغ ٚ تذٛي را ِی

 : 𝜹 تعاریف علمی

اس دزٚف اٌفجبی یٛٔبٔی کٗ ِؼٕبی  " طیگّب دزف ٘یجذُ٘

آِبری آْ أذزاف اس ٚضؼیت ِغٍٛة )أذزاف اطتبٔذارد( 

 ".اطت

"ػغ طیگّب یک رٚع جبِغ ثٙجٛد اثزثخؼی طبسِبٔی اطت کٗ در 

درْٚ خٛد اس طبختبر، ثزٔبِٗ ٚ اثشار٘بی تٛإّٔذ ِذیزیت 

کیفیت ثزخٛردار اطت. ِؼٕبی ػغ طیگّب تالع ثزای ٔشدیکی 

ثیؼتز ثٗ درجٗ تکبًِ ٚ ثزتزی در تٌٛیذ ٚ ارائٗ ٘زچٗ 

خذِبت اطت. ٘ذف ػغ طیگّب کب٘غ أذزاف اس ٚضغ ِغٍٛة یب 

طیگّب 6تغییز پذیزی خزٚجی فزآیٕذ٘بطت ثغٛری کٗ دتی ثب 

أذزاف اطتبٔذارد، فزآیٕذ ِٛرد ٔظز ثیٓ دذٚد ثبال ٚ 

 پبییٓ ِؼخصبت فٕی لزار ثگیزد".

)یؼٕی ػٍّکزد آْ ثز ِجٕبی  گزا ِٕذ ٚ دادٖ "یک رٚیکزد ٔظبَ

یٕذ آٚری فز ٘ب اطت( ثزای ثٙجٛد ِظتّز کیفیت ٚ ثٙزٖ دادٖ



اطت کٗ در ٔٙبیت ِٕجز ثٗ طٛدآٚری ثیؼتز ٚ طزیؼتز 

 گزدد". ِی

"رٚػی ثزای درن آٔچٗ ثزای ِؼتزی ُِٙ ٚ دیبتی اطت، 

ػٕبطبیی ٔیبس٘بی ِؼتزی ٚ طپض دطتیبثی ثٗ آٔٙب ثب 

آِبری وٗ ثٗ ثٙجٛد خذِبت، ویفیت ٚ اطتفبدٖ اس اثشار٘بی 

 ػٛد". رضبیت ِؼتزی ِٕجز ِی

 اطت . ِبیکً ٘زی ثٕیبٔگذار آکبدِی ػغ طیگّب 

 

 : 𝜹  تعریف عملی و کالسیک

ٚ رٚػی ثزای دذف  دادٖ ِذزک ،ٔگزع ِٕضجظ ػغ طیگّب یک     

فزایٕذ اس طبخت ثبػذ. ایٓ  ٚ ِذصٛي ِی فزایٕذ ٘ب در ٘ز ػیت

ارائٗ  خذِبت ٚ ِذصٛالت تب فزٚع را در ثزِی گیزد ٚ ػبًِ ّ٘ٗ

 ػذٖ اس 

ػغ طیگّب در راطتبی دطتیبثی  .طٛی یک طبسِبْ ِی گزدد

کب٘غ ٘شیٕٗ ٘ب ٚ  اطتزاتژی ثظیبر لذرتّٕذی ثزای EFQM ثٗ

 . ٘ب ثٗ ػّبر ِی رٚد افشایغ لذرت رلبثتی طبسِبْ

ها و  مجمىعه از تکنیک ػغ طیگّب طیظتّی اطت ػبًِ     

فزایٕذ٘ب، تذٍیً ٚ ثزای تّزکش ثز  ابسارهای بهبىد مستمر

٘ب ٚ تخصیص ِٕبثغ ثٗ فزایٕذ٘بیی کٗ ٔیبسِٕذ  ِمبیظٗ آْ

یک ِتذٌٚٛژی ِذیزیتی کٗ  شش سیگما      .تٛجٗ ثیؼتز ٘ظتٕذ

٘ذف آْ افشایغ کیفیت تٌٛیذ کبال/خذِبت ثب تّزکش ثز کب٘غ 

٘بطت. یؼٕی کب٘غ تؼذاد خغب٘ب، یؼٕی کب٘غ تؼذاد  تؼذاد ٔمص

بیت کب٘غ ٘شیٕٗ اطت. ٔکتٗ ظزیف ٘ب ٚ در ٔٙ کبری دٚثبرٖ

تفبٚت ػغ طیگّب ثب ثمیٗ رٚػٙب ٚ تکٕیکٙبی ثٙجٛد کیفیت ٚ 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4_%D9%85%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%B7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4_%D9%85%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%B7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA


ٚری ّ٘یٓ ٔکتٗ اطت کٗ ػغ طیگّب اػتمبد دارد  افشایغ ثٙزٖ

اگز ثؼٛد تؼذاد خغب٘بی تٌٛیذ)کبال یب خذِت( را کب٘غ داد 

ػٛد کٗ ُ٘  پض در دراس ِذت دائّب ِذصٛالت/خذِبتی تٌٛیذ ِی

یی تٌٛیذ کب٘غ پیذا کزدٖ ٚ ُ٘ رضبیت اکثز ٘شیٕٗ ٔٙب

 کٕذ. ِؼتزیبْ افشایغ پیذا ِی

 : 𝜹 هذف بنیادی 

٘ذف ثٕیبدی رٚع ػغ طیگّب اجزای را٘جزدی ِجتٕی ثز       

٘بی ثٙجٛد  گیزی ػٍّکزد اطت ٚ اس عزیك اجزای پزٚژٖ أذاسٖ

ػغ طیگّب طؼی در کب٘غ ٔٛطبٔبت فزایٕذ ٚ ثٙجٛد  ، دٕ٘ذٖ

 .آْ دارد

در کً ػغ طیگّب ُ٘ ِثً خیٍی اس اثشار٘بی کیفیتی      

دیگز کٗ ِجٕی آِبری دارٔذ ِثً"کٕتزي کیفیت"، "ِذیزیت 

کیفیت فزاگیز"، "ِٕٙذطی ِجذد" ٚ تٌٛیذ ٔبة کٗ ّ٘گی 

٘بی آِبری ثزای  اثشار٘بیی ثب پبیٗ آِبری ٚ ِجتٕی ثز دادٖ

 . گیزی ٘ظتٕذ ٔتیجٗ

 

 :𝜹   اصل اساسی 

آموزد که کارآمد و مفیدتر  و شالوده خود، شش سیگما به تمام افراد سازمان مینوان اصل عبه 

 .باشند

 : های بهبود سازمانی تفاوت با دیگر روش

ّ٘ٗ افزاد یک طبسِبْ ثذْٚ تٛجٗ ثٗ ِٛلؼیت طبسِبٔی      

طبسی ػغ طیگّب ِؼبرکت داػتٗ ٚ اس آْ تأثیز  ثبیذ در پیبدٖ

افزاد کٗ ػغ طیگّب را  پذیزٔذ. ثزخالف دیذگبٖ ثظیبری اس

کٕٕذ کٗ تٕٙب  ای اس راس ٚ رِش٘بی ِٙبرتی ِؼزفی ِی ِجّٛػٗ



لبثً دطتزطی ثزای افزاد ثب تذصیالت ثبالی دأؼگب٘ی اطت، 

ػغ طیگّب ثزای تّبِی افزاد طبسِبْ لبثً فُٙ اطت؛ ثٗ 

ای کٗ در پبیبْ اجزای آْ در یک طبسِبْ، ّ٘ٗ افزاد  گٛٔٗ

طت خٛإ٘ذ آٚرٔذ. ػغ طیگّب طیظتّی ٘بی خبصی را ثٗ د ِٙبرت

ثزای  ها و ابسارهای بهبىد مستمر مجمىعه از تکنیک اطت ػبًِ

٘ب ٚ تخصیص ِٕبثغ  تّزکش ثز فزایٕذ٘ب، تذٍیً ٚ ِمبیظٗ آْ

 .ثٗ فزایٕذ٘بیی کٗ ٔیبسِٕذ تٛجٗ ثیؼتز ٘ظتٕذ

ٚجٗ ِؼتزک فزایٕذ٘بی ِختٍف یک طبسِبْ ایٓ اطت کٗ     

ٚلٛع خزاثی ٘ظتٕذ. تّبَ فزایٕذ٘ب  کٍیٗ فزایٕذ در ِؼزض

٘ب ثبػث دٚثبرٖ کبری  کٕٕذ ٚ ایٓ خزاثی خزاثی ایجبد ِی

ػٛد . ػغ طیگّب ثب تؼزیف  اتالف ٘شیٕٗ ٚٔیزٚی أظبٔی ِی

ِؼیبر٘بیی کٗ ٔؼبْ دٕ٘ذٖ ِیشاْ خزاثی در فزایٕذ ٘ظتٕذ، 

اِکبْ ِمبیظٗ ٚضؼیت ػٍّکزدی فزایٕذ٘بی ِختٍف را فزاُ٘ 

گیزی در ِٛرد ِذً تّزکش  طبسِبْ ثزای تصّیُآٚرد ٚ ثٗ  ِی

 .کٕذ ِٕبثغ جٙت ػٍّکزد ثٙتز کّک ِی

 :𝜹  اهذاف 

 کب٘غ ٔٛطبٔبت ٚ تغییزات 

 کب٘غ ایزادات 

 

 یٕذ٘بآثٙجٛد ثبسد٘ی فز 

 افشایغ رضبیت ِؼتزی 

 ٕٗ٘ب کب٘غ ٘شی 

 ثٙجٛد کیفیت 

 ًرٚػی طیظتّبتیک جٙت دً ِظبئ 

 ْتمٛیت ثٕیٗ رلبثتی طبسِب 

  ً(سِبٔی )تذٛیً ثٗ ِٛلغکب٘غ طیک 



 

 : 𝜹 های اصلی  مؤلفه

ثزای رطیذْ ثٗ اثزثخؼی ٚ کبرآِذی ثبالتز ثب اطتفبدٖ      

 :اس رٚع ػغ طیگّب، طٗ ِؤٌفٗ اصٍی ِغزح اطت

ػغ طیگّب اطت. ایٓ ِؤٌفٗ  را٘جزدِؤٌفٗ اٚي ِزثٛط ثٗ  .8

 .را٘جزدی، ِظؤٌٚیت ِذیز اجزایی اطت

چگٛٔگی ِؤٌفٗ دَٚ ػغ طیگّب ِزثٛط ثٗ تذاثیزی اطت کٗ  .2

کبرٖ را  یٕذ ٔیّٗآ٘بی پزٚژٖ در ثٙجٛد یک فز گزٖٚ ػٍّکزد

ػٕبطی ِؼبثٗ ثب رٚع ػٍّی  د٘ذ. ایٓ ِؤٌفٗ اس رٚع ٔؼبْ ِی

کٕذ. رٚع ػٍّی  ایذ اطتفبدٖ ِی کٗ در ِذارص آْ را آِٛختٗ

آْ ٚ  ای ثٗ تؼزیف ٚ تجییٓ یک ِظئٍٗ، تذٍیً ػًٍ ریؼٗ

ػٛد. در اصً، ایٓ رٚػی  ٘بی ثٙجٛد ِزثٛط ِی آسِٛدْ تئٛری

اطت کٗ ثٗ ِٕظٛر ثٙجٛد اثزثخؼی ٚ کبرآیی در ػغ طیگّب ثٗ 

 .رٚد کبر ِی

اطت کٗ ثب  ِظبئً فزٕ٘گیدیگز ِؤٌفٗ کٍیذی ػغ طیگّب،  .3

تٛأیذ ػغ طیگّب را  ٘ب در طبسِبْ خٛد، ِی اطتفبدٖ اس آْ

 .٘ب ثذي طبسیذ اس تذاثیز ٚ رٚع ای ثٗ چیشی فزاتز اس ِجّٛػٗ

 

 



 : 𝜹 یند معروف آدو روش یا فر

٘ذف ثٕیبدی رٚع ػغ طیگّب اجزای را٘جزدی ِجتٕی ثز      

٘بی ثٙجٛد  گیزی ػٍّکزد اطت ٚ اس عزیك اجزای پزٚژٖ أذاسٖ

دٕ٘ذٖ،ػغ طیگّب طؼی در کب٘غ ٔٛطبٔبت فزایٕذ ٚ ثٙجٛد آْ 

در ػغ   ,DMAIC  DMADVدارد. ایٓ کبر ثٗ کّک دٚ رٚع فزػی 

  .                                   ػٛد طیگّب أجبَ ِی

I.  رٚع DMAIC تجشیٗ  -أذاسٖ گیزی -، ِخفف ٚاژٖ ٘بی تؼزیف

 .ثٙجٛد ٚ کٕتزي اطت -ٚتذٍیً

II.  رٚع DMADV تجشیٗ  -أذاسٖ گیزی -ِخفف ٚاژٖ ٘بی تؼزیف

  .عزادی ٚ تصذیك اطت -ٚتذٍیً

طبِبٔٗ ثٙجٛد دٕ٘ذٖ ثزای ثٙجٛد  یک DMAIC یٕذآفز     

یٕذ٘بیی اطت کٗ در دبي دبضز خبرج اس ِؼخصبت ػٍّکزدی آفز

خٛاطتٗ ػذٖ اس طٛی ِؼتزی یب ِذیزیت ارػذ طبسِبْ 

یک طبِبٔٗ ثٙجٛد دٕ٘ذٖ ثزای  DMADV یٕذآثبػٕذ. فز ِی

یٕذ یب ِذصٛالت جذیذی اطت کٗ ِی خٛا٘یُ طغخ آایجبد فز

. اٌجتٗ سِبٔی کٗ ٔتٛاْ ػٍّکزد ٘ب ػغ طیگّب ثبػذ کیفیت آْ

فزایٕذ ِٛجٛد را ثیغ اس طغخ فؼٍی ثٙجٛد داد ثبس اس ایٓ 

٘ب تٛطظ افزاد  ٘ز دٚی ایٓ رٚع .تٛاْ ثٙزٖ جظت رٚع ِی

 .ػٛٔذ کبرآسِٛدٖ آػٕب ثب ػغ طیگّب اجزا ِی

 

 : در سازمان ها 𝜹 کاربرد روش های 

یه  ػغ طیگّب، طبٌٙب ّٔٛٔٗ ِؼٌّٛي ثٛد ثٗ ػٕٛاْ     

یٕذ )ِثً ِذیزیت ویفیت ِذصٛي ٔٙبیي( ثزاي آاثشار تٛطغ فز

وّه وزدْ ثٗ وبرخبٔٗ ٘ب جٙت تٛطؼٗ فؼبٌیتٙبي تٌٛیذي ٚ 

پض چزا ٔبگٙبْ ثٗ صٛرت  .وب٘غ ػیت ٘ب ٚ ایزادات ِذصٛالتؼبْ

ػیٖٛ اي ثزاي ادارٖ تجبرت ٚ وبرخبٔٗ ٘بي تجذیٍي تغییز 

ْٛ جٕزاي وزد؟ چزا وبرخبٔٗ ٘ب ٚ ػزوت ٘بي ػظیّي چ



اٌىتزیه ، جي پي ِزگبْ، وبتزپیالر ، ري تٓ، داٚجّیىبي ٚ 

ثّجبریز ، ّ٘گي اس ایٓ رٚع اطتفبدٖ ِیىٕٕذ، ٔٗ فمظ ثزاي 

وب٘غ ٘شیٕٗ ٘ب ٚ وُ وزدْ تؼذاد ِذصٛالت ِؼیٛة ، ثزاي 

فّٙیذْ ایٓ ِٛضٛع السَ اطت وٗ ػخص اثتذا عجیؼت رلبثت 

 .رت را درن وٕذتجبري در دٚراْ ِؼبصز ٚ عجیؼت فضبي تجب

 

اِزٚسٖ أٛاع وبرخبٔٗ ٘ب در دبي اس ثیٓ ثزدْ       

فؼبر٘بي تجبري ٘ظتٕذ، ٔٗ فمظ ثزاي تذاَٚ طبدٖ ٚ ِٛثز 

ػٍّیبت تٌٛیذ ٚ وب٘غ ٘شیٕٗ ٘ب ثٍىٗ ثٗ ِٕظٛر رػذ ٚ 

تٛطؼٗ تجبرت ٘ب ٚ پي ثزدْ ثٗ رٚع ٘بي تذاَٚ طٛدد٘ي در 

تجبري ِٛجٛد ثزرٚي در طبي ٘بي اخیز ثیؼتز فؼبر٘بي  .تٌٛیذ

وبرخبٔٗ ٘ب ، آٔٙب را ثٗ طّت پي ثزدْ ثٗ رٚع ٘بي تٌٛیذ 

پیٛطتٗ ٚ ِظتّز ٚ رطیذْ ثٗ طٛد٘بي ِٕفؼت ثبر طٛق دادٖ 

ٔٗ افشایغ تٛلؼبت طزِبیٗ داراْ . ایٓ ِٛضٛع ّ٘چٕیٓ در 

ٔتیجٗ تثجیت ثبسار ، ٔشدیه ػذْ صٕؼت ٘ب ثٗ ُ٘ ، رػذ 

             تزي پیذا وزدٖ اطتتجبرت اٌىتزٚٔیه ٚ .... ّٔٛد ثیؼ

                                                            .  

در ٔتیجٗ تٛأبیي وبرخبٔٗ ٘ب در طزػت ، ویفیت ثي رٚٔمي 

ٗ تٌٛیذي در ٚضؼیت ؼٚ طز فزَ ثٛدْ ثزاي تٌٛیذ ٘ز لغ

ثذزأي لزار گزفتٗ وٗ ٔٗ تٕٙب ِٛفمیت ٘بي تجبري را تذت 

. وٕذ لزار داد. ثٍىٗ ثمبي تجبرت را تٙذیذ ِياٌؼؼبع 

وّتزیٓ ٔتیجٗ ٘بیي وٗ ثب ِزوش تٛجٗ لزاردادْ ِؼتزي، 

 گزدد ػجبرتٕذ اس  ٔبیً ػزوتٙب ِي

طیگّب جٙت اس ثیٓ ثزدْ وبطتي ٘بي  6اطتفبدٖ اس رٚع 

طیظتُ ٚ وظت وزدْ دض اػتّبد ٚ ٚفبداري ِؼتزي در فزایٕذ 

اخیزا   Lockheed-martin تٌٛیذ. وبرخبٔٗ ٘بي دیگز ِبٕٔذ

ثشرگتزیٓ لزارداد تذافؼي در تبریخ را جٙت طبخت یه 

وٗ در طبخت ٚ عزادي تزویجبت ِختٍف آْ اس رٚع   -F جٕگٕذٖ ي

طیگّب اطتفبدٖ ػذٖ اطت را ِٕؼمذ وزدٖ اطت. ّ٘ٗ ایٕٙب  6

ثبػذ وٗ  یٕذ، تٌٛیذ ٚ تٛطؼٗ طیظتُ ِيآثزاي پیغ ثزدْ فز



وٕذ ٚ طالِتي ٚ لذرت السَ  دّبیت ِياجزا ٚ أجبَ أزا 

 وٕذ.  را ثزاي تجبرت ػزوت ٘ب ثیّٗ ِي  پبیٗ ٘ب

٘ب در ثذطت آٚردْ اطتزاتژیٙبي جٙبٔي  اِزٚسٖ ػزوت     

ثب ریظه ثبال ٚ در ِمیبص ثشرگ ٚ تذىیُ ا٘ذاف ثب رلجبي 

ِب٘ز در ثخغ ٘بي ٚیژٖ اي ٘ظتٕذ. ثٕبثزایٓ تجبرت ٔیبسِٕذ 

ٔبِٗ ریشي ٚ تؼٙذ ِؼتجز ر٘جزاْ آٔبٌیش٘بي دلیك ٚ ثز

ثبػذ.   ٘بي وبرا جٙت دزوت ثٗ طّت جٍٛ ِي اصٕبف ٚ ِؼزف

ایٓ ٔمؼٗ ٘ب ّ٘چٕیٓ ٔیبسِٕذ أضجبط ، رٚع ٘ب ٚ طیظتُ 

طیگّب جٙت  6٘بي تٛإّٔذ ِبٕٔذ اطتزاتژي اطتفبدٖ اس رٚع 

وّه ثٗ اختالط ػزوت ٘ب ٚ یىي وزدْ آٔٙب ٚ تٛطؼٗ ٚ پیؼزفت 

  .ثبػذ ػٍّیبت تجبري آٔٙب ِياطتزاتژي ٘ب ٚ 

در ایٓ صٛرت رٚع ٘بي تؼزیه ِظبػي ٚ رػذ ٚطیغ تجبرت را 

تٛاْ دریبفت . یىي اس ػزوت ٘بیي وٗ درصذد اطت ثب  ِي

طیگّب تجبرت جٙبٔي خٛدع را تمٛیت وٕذ ٚ  6اطتفبدٖ اس 

  .اطت Dow chemical رػذ ٚطیغ تجبرتغ را تظزیغ ثخؼذ، ػزوت


