پبکیعگی ثْتطیي ضٍش زض ایجبز تبثیط اٍلیِ ذَة

ثطای اضائِ یک تبثیط اٍلیِ ذَة زض ّتل ٍ ذبططُ ای هبًسگبض ،زض ًظط گطفتي پبکیعگی ثػَضت ّسفی
زض ٍیژگی ضوب هی تَاًس هَجت ثِ ایجبز ذبططُ ای هبًسگبض ثبضسکِ ثبػث ثبظگطت زٍثبضُ ی هیْوبًبى
ثِ ّتل ضوب ضَز
ثط اسبس ًظط سٌجی ضطکت پطٍکتط اًَس گَوجل (  ) P&G Professionalکِ زض سبل  ، 2013هسیطاى ذبًِ
سبذت ا ًس کِ هْوتطیي ػبهل زض ایي کست ٍ کبض حفع ضؾبیت
ُ
زاضی زض غٌؼت ّتلساضی ذبططًطبى
هطتطیبى است ( ) %39
هطبّسات ثػطی هیْوبىاى ّتل هی تَاًس تبثیط ثسعائی زض تجطثِ ٍی اظ آى ّتل زاضتِ ثبضس،
پبکیعگی اتبق هیْوبى  ،سطٍیس ّبی ثْساضتی  ،هٌسَجبت استفبزُ ضسُ زض اتبق ٍ فؿبّبی ػوَهی
ّوگی ًقص هْوی زض ضؾبیت هیْوبى ایفب هی کٌٌس
زض ٍاقغ پبسد زٌّسگبى ثِ ایي ًظط سٌجی اشػبى ًوَزًس ًگطاًی اٍل آًْب زض هَضز ّتل ثیطتط زضثبضُ
ًظبفت ٍ ؾسػفًَی ثَزى یب ًجَزى ٍسبیل اتبق ثَزُ است ( ضکبیبت یب ًبضؾبیتی زض ایي ذػَظ ) %59
ثطای اطویٌبى کِ هطتطیبى احسبس ضاحتی ٍ اّویت ضا ثسست ثیبٍضًس ػَاهل ّتل ثبیس فؿبیی پبکیعُ
زضکل هحیط ثَجَز ثیبٍضًس ٍ تَجِ زاضتِ ثبضٌس کِ ًَاحی هَضز تطزز ثِ طَض هستقین ثِ زضک
هیْوبى ٍ هطبّسات ٍی تبثیط ذَاّس زاضت

سطٍیس ثْساضتی :
هیْوبًبى ّتل اًتظبض زاضًس ٍاضز هکبًی پبکیعُ ٍ ػبضی اظ ثَی ثس ثطًَس  ،هترػػیي ثْساضت ٌّگبهی
کِ اظ ّتلی ثبظزیس ثِ ػول ثیبٍضًس زض ایي ذػَظ زض ًظط سٌجی ّب سطٍیس حوبم ٍ تَالت ضا
هْوتطیي فؿب اظ ًظط تطتیت زض اٍلَیت ًظبفت زض اضظیبثی ّب قطاض زازُ اًس ( ٍ )% 50سرت تطیي هحیط
اظ لحبظ ًظبفت ( ) %48
ک سطٍیس ّب هی تَاًس قطاضگبُ ثسیبضی اظ آلَزگی ّب ثبضس ًظبفت هساٍم ٍ غحیح آًجب ثسیبض
اظ آًجب ُ
ؾطٍضت زاضز
ػالٍُ ثط ایي ًظطسٌجی غَضت گطفتِ هطرع ًوَز ثْتطیي ٍ هَثطتطیي ػبهل ثطای ًظبفت ،
هحػَالتی ّستٌس کِ اًحػبضا ثطای ظزٍزى ًَػی ذبظ اظ آلَزگی سبذتِ ضسُ است ()%57
هحػَالت چٌس هٌظَضُ ثطای اظ ثیي ثطزى سطح گستطزُ ای اظ آلَزگی ٍ ؾسػفًَی فطهَلِ ضسُ است
لصا ثْتط است تٌْب ثطای سطَح هؼوَلی زض سطٍیس ّب استفبزُ ضَز
الثی ٍ ٍضٍزی اغلی :
اٍلیي هحیطی کِ هیْوبًبى ٌّگبم ٍضٍز ثِ ّتل ثب آى ضٍثطٍ هی ضًَس الثی ٍ پصیطش ّتل است
ٍ ثِ ّویي ػلت پبکیعگی ٍ ًظبفت ایي هحیط ثطای ایجبز یک تبثیط اٍلیِ ذَة ثطای هیْوبًبى ثسیبض
حبئع اّویت ذَاّس ثَز
الثی ٍ ٍضٍزی اغلی زض ضتجِ زٍهیي هکبى هْن ثطای تطتیت ًظبفت اًتربة ضسُ است ()%16
زض ًظطسٌجی غَضت گطفتِ اظ هسیطاى ّتل ًظبفت ایي ثرطْبی پط تطزز کِ ضبهل هطتت ٍ هٌظن ًگبُ
زاضتي الثی  ،طجقبت ٍاقغ زض الثی ً ،ظبفت ضٍظاًِ سطَح هیع ّبی الثی ( فطاًت زسک ٍ زیگط هیعّبی
الثی) ٍ هطتت ًَزى هجلوبى الثی هی ثبضس
اتبق هیْوبًبى :
اظ لحظِ ای کِ هیْوبى زضة اتبقص ضا ثبظ هی ًوبیس ایطبى ضطٍع ثِ سٌجیسى هحل اقبهتص هی کٌس
آًْب اظ هطبّسات ًظطی ٍ ثَی اتبق ثطزاضت ّبی ذَز ضا ثجت هی کٌٌس
یک اتبق پبکیعُ ػبضی اظ ّطگًَِ ثَ هی تَاًس استقجبل ذَثی ثطای آًْب ثبضس
پس اظ ًظبفت کبهل هیْوبى کبض ذَز ضا ثب حصف یب خًثی کٌٌسُ ّبی ثَ ثِ اتوبم ثطسبًیس

حَلِ ٍ هلحفِ :
ظهبًی کِ هیْوبى اتبق احسبس کٌس کِ حَلِ ٍ هلحفِ اتبق ایطبى ًؼَیؽ ًصزُ یب ثِ ذَثی ضستِ
ًطسُ قبلجب ثِ پصیطش ّتل ضکبیت هی کٌس ٍ حتی اهکبى زاضز زضذَاست تؼَیؼ اتبق ثسّس ضوب ثبیس
زض ًظط زاضتِ ثبضیس کِ الًسضی ّتل ضوب سیستوبتیک ٍ ثطًبهِ ضیعی ضسُ ثبضس ٍ اظ هَازی استفبزُ
ًوبئیس کِ ّن ثبػث پبکیعگی ٍ ّن ثبػث حفع طَل ػوط هٌسَجبت ّتل ضوب ثبضس
زقت ًوبئیس ثطای ضست ٍ ضَ اظ هَازی استفبزُ ًوبییس کِ تحت یک ثطًس ذبظ ٍ تؿویي ضسُ ثبضٌس
ٍ غطفب ثربطط کبّص زض ّعیٌِ ّب اظ هَاز زست ساظ استفبزُ ىًوبئیس کِ ضبیس هَجت ثِ کبّص طَل
ػوط هلحفِ  ،حَلِ ٍ پَضبک ضوب ثبضس
استفبزُ اظ هَاز ضَیٌسُ ذَة زض ّتل هی تَاًس ثِ هیْوبى حس ذَة ذبًِ ضا القب ٍ ایطبى ثِ ضوب
اػتوبز ًوَزُ ٍ هیْوبى ّویطگی ّتل ضوب ذَاٌّس ثَز
استرط ٍ هجوَػِ ٍضظضی :
زض هجوَػِ ّبی ٍضظضی ثِ ٍیژُ استرط ضبیس اٍلیي هسئلِ ای کِ زض ًظط هیْوبى تبثیط گصاض ثبضس
پبکیعگی ٍ ًظبفت آى هحیط ضا هی ضَز ًبم ثطز
ثؼؿب ضبیس افطاز ظیبزی اظ ثبضگبُ ّبی ذػَغی ٍ ضرػی استفبزُ کطزُ ٍ زض ثحث پبکیعگی ثِ گًَِ
ای ثبیس قسم ثطزاضتِ ضَز کِ حبؾط ثِ استفبزُ اظ هحیطی ثِ اغطالح ػوَهی ثطَ ىز

پبکیعگی ثبیس اٍلَیت ضوب زض ّتل ثبضس  ،اضائِ یک هحیط آضاستِ ٍ تویع هی تَاًس تبثیطی ٍیژُ زض
شّي هیْوبًبى گصاضتِ ٍ آًْب ضا ثِ هیْوبًبى ٍفبزاض ٍ ّویطگی زض هجوَػِ ضوب تجسیل کٌس
هیْوبًبى ٍفبزاض ّطسبلِ ثِ ّتل ضوب ثبظ هی گطزًس ٍ حتی ّتل ضوبضا ثِ افطاز زیگطی ّن هؼطفی هی
کٌٌس ٍ ایي تبثیط گظاضتطیي ًَع ثبظاضیبثی ذَاّس ثَز
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