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اص ر٬ٰٸ ٯشاح٪ ٯٺٮ ٛشايٴذ تٶ٫يذ  C10- C14 ٵا٣ٴؾ دٹيذسٵطٳبػيٶٱ پبساٛيٴٺبي خٌي دس ٯحذٵدٷ

اص ر٬ٰٸ ٣بتب٫يؼت ٹبي . ٯٶسد اػتٜبدٷ دس تٶ٫يذ ؿٶيٴذٷ ٹب ٯي ثبؿذ      آ٤٫ي٪ ثٴضٳٺبي خٌي  

ثٶدٷ ٣ٸ دس احش ٳـؼت ٢٣ ٛٔب٫يت خٶد سا ثٸ ٯشٵس   3 2        ٯٶسد اػتٜبدٷ، ٣بتب٫يؼت  

دس ايٲ تح٠يٞ اثتذا ٯذ٫ؼبصي سيبهي سا٣تٶس ثؼتش حبثت ثشاي . صٯبٱ اص دػت خٶاٹذ داد

. ٯٶسد ٯٌب٫ٔٸ ٟشاس ٧شٛت 3 2        ش سٵي ٣بتب٫يؼت ٹبي ػٴ٨يٲ ثدٹيذسٵطٳبػيٶٱ پبساٛيٲ

ٹبي اك٬ي ٵ ربٳجي ي٢ ٯذ٩ ربٯْ ثشاي ٹبي ػيٴتي٤ي ٯٴبػت ثشاي ٵا٣ٴؾثب اػتٜبدٷ اص ٓجبست

ٯذ٫ؼبصي ؿبٯ٪ چٴذيٲ ٯٔبد٫ٸ ديٜشاٳؼي٪ ثب ٯـت٠بت رضئي، . ٹبي رشيبٱ ؿٔبٓي ثذػت آٯذسا٣تٶس

٣ٸ ثلٶست ٓذدي ٵ ٹٰضٯبٱ ثب ٹٮ ح٪ ؿذٳذ ٵ ت٘ييشات ثبؿذ ٯٔبدالت ديٜشاٳؼي٪ ٓبدي ٵ رجشي ٯي

ثيـتشيٲ ت٘ييشات . تش٣يت دسكذ ارضاي ٵا٣ٴؾ ثلٶست تبثٔي اص صٯبٱ ٵ ؿٔبّ سا٣تٶس ثذػت آٯذ

دس ايٲ ساػتب هٰٲ اسائٸ . ثبؿذٹب دس ٵسٵدي سا٣تٶس ٵ دس ٫حِبت اٵ٫يٸ ثشاي تٶ٫يذ اٵ٫ٜيٲ ٯيٵا٣ٴؾ

ثت ٯذ٫ٺبي ػيٴتي٤ي ٵا٣ٴؾ اك٬ي ٵ ٵا٣ٴؾ ٳـؼت ٢٣ ي٢ ٯذ٩ سيبهي ثشاي س٣تٶسٹبي ثؼتش حب

ػپغ ٯذ٩ ٯٴبػت رٺت تٶكيٚ پذيذٷ ٗيش ٛٔب٩ ؿذٱ ٣بتب٫يؼت ٯز٣ٶس دس . ٳيض ثشسػي ؿذ

دٹيذسٵطٳبػيٶٱ پبساٛيٴٺبي ػٴ٨يٲ اسائٸ ؿذٷ ٵ ٣بسايي ٯذ٩ اسائٸ ؿذٷ دس ٯ٠بيؼٸ  ثب ٳتبيذ كٴٔتي 

 .اسصيبثي ؿذ

  


