
 

 

پس اس اخذ یه پزٍصُ سبخت ٍ سبس، ٍجَد یه لزار د اد لبًًَی بیي هبله پزٍصُ ٍ پیوبًىبر ضزٍری است. در صٌعت سبخت ٍ سبس بب بسیبری اس 

 سبس رٍ بِ رٍ ّستین.الگَ ّب در پیوبى ّبی سبخت ٍ 

یي الگَّبی لزار داد در سبخت ٍ سبس اسٌبدی ّستٌذ وِ دستَر العول ّب ٍ جشئیبتی بزای ضىل دادى بِ یه لزار داد جذیذ را فزاّن هی وٌٌذ. ا

ری است وِ بب یه یه حمیمت است وِ بٌذ ّبی لبًًَی در ّز سیستن لبٍى هٌذ هتفبٍت ّستٌذ، بٌب بز ایي لبل اس عمذ ّز گًَِ لزار داد ضزٍ

 هطبٍر حمَلی هطَرت ضَد تب یه تَافك ًْبیی حبصل ضَد.

یه الگَی لزار داد رایج در صٌعت سبخت ٍ سبس هعوَالً ّطت لسوت دارد. ایي لسوت ّب بستِ بِ ًیبس دٍ طزفی وِ در یه لزار داد در گیز 

یگز دوَراسیَى ّبی ضزٍری داخلی هی ببضٌذ، الگَی لزار دادی ّستٌذ تعییي هی ضًَذ. در هَاردی وِ سبختوبى ّب هبلِ ّستٌذ ٍ یب ضبهل د

بخص خَاّذ داضت. درن ایي وِ یه الگَی لزار دادی را ًببیذ بِ عٌَاى سٌذی لبًًَی بزای یه لزار داد در صٌعت سبخت ٍ سبس بِ وبر بزد،  8

 د استفبدُ هی ضًَذ.ضزٍری است. الگَ ّبی لزار دادی سبخت ٍ سبس بیطتز بزای تْیِ ًسخِ اصلی لزار دا

 درببرُ بعضی اس لسوت ّبی هعوَل در الگَ ّبی لزار دادی صٌعت سبخت ٍ سبس در اداهِ بحث خَاّذ ضذ:



 

 تز بِ ًحَُ پزداخت ٍ تبریخ ّبی پزداخت هی پزداسد تب پزداخت بِ صَرت وبهل صَرت بگیزد. ایي بخص ّن بخص پزداخت بیط

همزر ًیش اضبرُ هی وٌذ. در بعضی اس فزهت ّب در خصَظ پیبهذ ّبی عذم پزداخت در چٌیي بِ پیبهذ ّبی عذم پزداخت در سهبى 

 سهبى همزر بِ تفضیل بحث ضذُ است.

  بخص سبختبر ّب ٍ بزًبهِ ّب جشئیبت هزتبط بب سبسُ ٍ هسئَلیت ّبی پیوبًىبراى ٍ وبر فزهبیبى را در وبرگبُ سبختوبًی پَضص هی

بی هبله ٍ دستَر العول وبر ّبیی وِ لبل اس پزٍصُ ببیذ اًجبم ضَد را ًیش دربز هی گیزد. دّذ. ایي بخص ّن چٌیي ضزح هسئَلیت ّ

 تَضیح هسئَلیت ّبی پیوبًىبراى ًیش در ایي بخص لزار دارد.

 َد. پیوبًىبر هسئَل فزاّن وزدى ایي خذهبت ٍ لیستی یبس است بزرسی     هی ضة ٍ بزق وِ در پزٍصُ هَرد ًدر ایي بخص تجْیشات آ

 خذهبت است وِ در ایي بخص گٌجبًذُ ضذُ است. اس

  ِبخص هْن دیگزی وِ در الگَ ّبی لزار دادی صٌعت سبخت ٍ سبس ٍجَد دارد، ضزح هسئَلیت ّب است. ایي بخص هعوَالً بِ تْی

ٍُ بز ضزح ایي بخص عالضزحی درببرُ جشئیبت ٍ ضزایط سهبًی وِ پیوبًىبر هسئَل ضىست پزٍصُ ٍ فزٍ ریشش سبسُ است، هی پزداسد. 

 هسئَلیت ّب ٍ ٍظبیف، فْزستی اس هسبئل حمَلی در سهبًی وِ پیوبًىبر در فزٍ ریشش سبسُ دخیل ًیست را ًیش در بز هی گیزد.

  در بخص هبلىیت ٍ یب تصزف سبختوبى بِ ببسُ ای اضبرُ هی ضَد وِ هبله هی تَاًذ در آى هذت سبخت ٍ سبس را بِ پبیبى بزسبًذ. در

 بِ احتوبالت در حبلتی وِ هذت سهبى سبخت ٍ سبس فزاتز اس ببسُ سهبًی تعییي ضذُ بزٍد ًیش اضبرُ هی ضَد. ایي لسوت ّن چٌیي

ضبرُ ًطذ بِ غیز اس لسوت ّبیی وِ در ببال بِ آى ّب اضبرُ ضذ، لَاًیي ولی هَارد هَرد ًیبس دیگز ٍ جشئیبت خبصی وِ در بٌذ ّبی ببال بِ آى ّب ا

 را در بز هی گیزًذ. 

 

 


