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 چىیذُ

همذهِ ٍ ّذف: فٌل یه عاختار پایِ ای دارد وِ تغَر گغتزدُ ای در تزویثات آلی عٌتشی اعتفادُ هی ؽَد. ایي تزویثات ؽاهل 

هَاد ؽیویایی وؾاٍرسی ٍ حؾزُ وؼ ّا هی تاؽذ.تزویثات فٌلی عویت فَق العادُ ای تزای تیؾتز هیىزٍارگاًیغن ّا, گیاّاى, 

حذف آى اس هحیظ ضزٍری هی تاؽذ. فزآیٌذّای فیشیىَؽیویایی یىی اس رٍػ ّای حذف فٌل هاّی ّا ٍ راًَراى دارد. تٌاتزایي 

هی تاؽذ وِ تِ دلیل پزّشیٌِ تَدى ٍ تَلیذ تزویثات فزعی خغزًان هٌاعة ًوی تاؽذ. تْتزیي رٍػ تزای حذف فٌل رٍػ حذف 

ذا عاسی ٍؽٌاعایی تاوتزی ّای تزشیِ وٌٌذُ سیغتی هی تاؽذ وِ ارساًتز ٍهٌزز تِ حذف واهل آى هی ؽَد.ّذف اس ایي پضٍّؼ ر

رذب ًَری  ی تعییي رؽذ تاوتزیْای رذا ؽذُ در غلظت ّای هختلف فٌل تَعظ هغالعِفٌل اس تیوارعتاى هغْزی هزٍدؽت ٍ

 آًْا هی تاؽذ.

گزفت. رذاعاسی تاوتزی ّای تزشیِ وٌٌذّی فٌلل تلِ   پاالیؾگاُ ؽیزاس ًوًَِ تزداری اس خان ّای وؾاٍرسی اعزافرٍػ وار: 

آگار اًزام ؽذ.تا وؾت تاوتزی ّای ایشٍلِ در غلظت ّای MSMٍعیلِ ی وؾت ًوًَِ ّا در هحیظ پایِ ی ًوىی ًَتزیي تزاث ٍ 

عایی تلاوتزی  ّذف اس ایي پضٍّؼ رذا عاسی ٍؽٌاگزم تزلیتز فٌل تَاًایی رؽذ تاوتزی ّا ارسیاتی گزدیذ. 2/1ٍ 1، 9/0/، 7، 5/0

 ٍ تزرعی هماٍهت آًتی تیَتیىی آى ّا هی تاؽذ.صٌایع غذایی پاالیؾگاُ ؽیزاسّای تزشیِ وٌٌذُ فٌل اس 

علَدٍهًَاط،  پاالیؾلگاُ ؽلیزاس   اعلزاف  هْوتزیي تاوتزی ّای تزشیِ وٌٌذُ ی فٌل رذاؽذُ اس  خان ّلای وؾلاٍرسی  یافتِ ّا:

تز تَدًذ. ّوِ ی تاوتزی ّای رذا ؽذُ لذرت تزشیِ ی تاالیی در حذف فٌلل  اؽزؽیا ولی،اعتافیلَوَوَط، اًتزٍوَن ٍ اعیٌتَتاو

% 94% 100ٍهیلی گزم تز لیتز فٌل تِ هیشاى  1200اس خَد ًؾاى دادًذ. تِ عَری وِ عَدٍهًَاط ٍ اؽزؽیا ولی لادر تِ تزشیِ ی 

 در هذت یه ّفتِ را داؽتٌذ.

درصلذ فٌلل    87درصذ ٍ  100ّا ی عَدٍهًَاط ٍاؽزؽیاولیثِ تزیتة  ًتیزِ گیزی: یافتِ ّای ایي پضٍّؼ ًؾاى هی دّذ،تاوتزی

 را در هذت یه رٍس تزشیِ هی وٌٌذ.

 ی سیغتی، عَدٍهًَاط، اؽزؽیا ولی، پاالیؾگاُ ؽیزاس ، ٍاصگاى ولیذی: فٌل، تزشیِ
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 همذهِ:

 ّلا در دریلا ّلا ٍ الیلاًَط ّلا      ایي آب ٪ از۷۹.آب هایِ حیات ٍ در عغح سهیي تِ ٍفَر یافت هی ؽَد

اعت. اس یله درصلذ آب    ّا در هٌاعك لغثی تزوع یافتِ ًیش تِ صَرت یخ ٍ یخچال ٪۲هتوزوش ّغتٌذ ٍ حذٍد 

اعواق سهیي تَدُ ٍ اعتخزاد آى هؾىل ٍ اس دعتزط اًغاى خلارد هلی تاؽلذ. تلا      هاًذُ ًیش تخؼ سیادی در تالی

تَععِ صٌایع ٍ افشایؼ آلَدگی هٌاتع آب ؽیزیي تصفیِ آب فاضلبب تلِ   ، تَرِ تِ افشایؼ رٍس افشٍى روعیت

 هٌظَر اعتفادُ هزذد آى اهزی ضزٍری تِ ًظز هی رعذ.

در علَم صٌعتی هختلف وارتزدّای سیلادی پیلذاوزد. فٌلل     19آغاس ؽذ ٍ تا پایاى لزى  1860تَلیذ فٌل اس عال 

در عٌتش رًگ ّا، آعپزیي ٍتِ عَر فزاٍاى در هَاد هٌفززُ اعلتفادُ هلی ؽلَد. ایلي تزویلة آللی هلی تَاًلذ تلا          

آلذّیذ)تِ عٌَاى هخال هتاًَل( فؾزدُ ؽَد ٍ تزویثات صوغی را تغاسد. تَلیذ صوغ اس فٌل یه فزآیٌذی اعت وِ 

س اس آى اعتفادُ هی ؽَد. فٌل هتاًَل)فزهالذّیذ(صوغ ّای ّغتٌذ وِ پایِ پبعتیه ّای لذیوی را هلی  تا تِ اهزٍ

عاسد. ایي صوغ ّا ارساى تز ٍ در پبعتیه ّای هماٍم تِ حزارت هخل هبهلیي ٍ تزْیلشات تزللی اعلتفادُ هلی      

چلَب ٍ تختلِ ّلای چٌلذ ال     ؽَد. ایي صوغ ّا تغَر ٍعیعی تِ عٌَاى عَاهل چغثٌذُ در وارخاًِ ّای تَلیلذ  

اعتفادُ هی ؽَد. فٌل تغَر گغتزدُ ای تِ عٌَاى یاٍر در درهاى هَضعی تَهَر ّای اعتخَاى اعتفادُ هلی ؽلَد.   

وارآهذتزیي رٍػ هحافظتی تعذ اس ؽغتؾَی تا فٌل تِ عٌَاى یاٍر ؽغتؾَی حفزُ اعتخَاى تا اتاًَل اعت. فٌل 

 (.Verdegaalet al., 2012دارد)in vitroحیظتَاًایی وؾتي علَل ّای عزعاًی را در ه% 3

فٌل یه تزویة آرٍهاتیىی اعت وِ در فاضبب تعذاد سیادی اس صٌایع هخل پبیؾگاُ ًفت، پتزٍؽیوی، وارخاًلِ  

(. فٌلل  Movahedyanet al.,2009پبعتیه، هَاد رًگی، دارٍیی، تَلیذ صوغ ٍ لغزاى سغال علٌگ ٍرلَد دارد)  

رًگ عاسی ٍ در صٌایع خویز ٍ واغذ ٍرَد دارد. تزویثات فٌلی در غلظلت ّلای   در فاضبب ّای پتزٍؽیوی، 

(. در وارخاًلِ ّلای تَلیلذ وٌٌلذُ     Andrade et al.,2006هیلی گزم تز لیتز تزای هاّی ّا عوی اعت) 2تاالتز اس 

فٌلل تلِ    ، وارپاالوتن، آلىیل فٌل اعتفادُ هی ؽَد. ٍ در وارخاًِ ّای رًگ عاسیAصوغ ّای فٌلی اس تیظ فٌل

عٌَاى یه عاهل ضذ حؾزُ وؼ ٍ ضذ عفًَی وٌٌذُ تِ وار هی رٍد. فٌلل تلِ عٌلَاى یله هحلافص در صلٌعت       

دارٍیی ٍ ّوچٌیي در عاختي هَاد هٌفززُ ًیشاعتفادُ هی ؽَد. در فلزآٍردُ ّلای پٌثلِ ًغلَس، در هحافظلت اس      

 چَب، تَلیذ رسیي، پارچِ ّا، عغزیات ٍ پبعتیه ّا ًیش وارایی دارد.

ل ٍ تزویثات فٌلی در فاضبب هَاد ًفتی ٍ پاالؽگاُ ًفتَرَد دارد ٍ در صلٌایع دارٍ علاسی، خویلز ٍ    فٌ

(. تٌلاتزایي  Marrotet al.,2005واغذ، سغال عٌگ، دتاغی ٍ ریختِ گزی ًیش تِ صَرت ٍعیعی اعتفادُ هی ؽلَد) 
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تلزای   رٍػ ّلای هتٌلَعی  .دتزویثات فٌلی تِ دلیل عَارض هتٌَعی وِ دارًذ تایذ اس فاضبب صٌایع حذف ؽَ

حذف فٌل ٍرَد دارد وِ تِ دٍصَرت فیشیىَؽیویایی ٍ سیغتی هی تاؽذ. فزآیٌذّای فیشیىلَ ؽلیویایی ؽلاهل    

فزآیٌذ ّیثزیذ, تزشیِ واتالیتیىی, رذب در هاتزیىظ ّای هختلف, اوغایؼ ؽیوایی ٍ اعتخزاد در حلبل هلی   

خغزًان هٌاعة ًولی تاؽلذ. تْتلزیي     تاؽذ. هؾىبت ایي رٍػ ّاتِ دلیل پزّشیٌِ تَدى ٍ تَلیذ تزویثات فزعی

رٍػ حلذف سیغلتی هلی تاؽلذ ولِ ارساًتلز ٍهٌزلز تلِ حلذف واهلل آى هلی ؽلَد             فٌلل   رٍػ تزای حذف 

((Chakrabortyet al., 2008) 

 

 ريش کار:

 ومًوٍ بزداری:

ًوًَِ تزداری تا ظزٍف واهب اعتزیل ٍ در عی دٍ فصل پاییش ٍ سهغتاى اًزام ؽذ. در ّز تار ًوًَِ گیزی 

ؽلذ(.   ِ تلزداری تار ًوًَل 3روع آٍری ؽذ)اس ّز ایغتگاُ صٌایع غذایی پاالیؾگاُ ؽیزاسًوًَِ اس تصفیِ خاًِ  9

 ُ هٌتمل گزدیذ.عاعت ٍ در فبعه حاٍی یخ تِ آسهایؾگا 2ًوًَِ ّا ووتز اس هذت سهاى 

 ومًوٍ بزداری ي ضمارش باکتزی َا:
صلَرت  (Total viable plate count)پظ اس اًتمال ًوًَْْا تْأسهایؾلگاُ ؽلوارػ تاوتزیْلا تااعلتفادُ اس رٍػ     

10ی عزم فیشیَللَصی رللت    تِ ٍعیلِ خانّای  گزفت. در ایي رٍػ اس ًوًَِ
10تلا   1-

تْیلِ ٍ در هحلیظ    9-

. پظ  (surface plate)گزم تزلیتز فٌل ٍ ًَتزیٌت آگار تذٍى فٌل وؾت عغحیذادُ ؽذ 2/0ًَتزیٌت آگار حاٍی 

دررِ عاًتی گزاد گزهخاًِ گذاری ؽذ. تعذاد ولٌی ّا در هحیظ وؾلت حلاٍی    30عاعت در دهای  24-48اس 

 (.Udeaanietal., 2009فٌل ٍ تذٍى فٌل ؽوارػ ؽذ)

 جذاساسی ي ضىاسایی  باکتزی َای تجشیٍ کىىذٌ ی فىل اس پاالیطگاٌ ضیزاس:
هیلی لیتز هحیظ رذیذ فٌل تزاث تلمیح ؽلذ ٍ تلِ هلذت     90هیلی لیتزاس ایي هحیظ وؾت تِ 10تعذ اس یه ّفتِ 

دررِ ٍ تا َّادّی لزار دادُ هی ؽَد. ٍدر ًْایت تلا اعلتفادُ اس للَج تلاوتزی ّلا را اس       30یه ّفتِ در دهای 

هحیظ فٌل تزاث تزداؽتِ تِ صَرت اعتزیه در هحیظ فٌل آگار وؾت دادُ ؽذ.تزای ؽٌاعلایی تاوتزیْلای رلذا    

اس تغت ّای اٍلیِ ی سیز اعتفادُ ؽذ:رًگ آهیشی گزم، رًگ آهیشی آلثلزت،   خان وؾاٍرسیؽذُ اس ًوًَِ ّای 
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رؽذ در ؽزایظ َّاسی/ تی َّاسی، تَلیلذ اعلپَر، تَلیلذ گزاًلَل ّلای هتاوزٍهاتیله، رًلگ آهیلشی وپغلَل،          

عیوَى ، TSI ،SIM ،LD/OD ،MacConkeyهَرفَلَصی، حزوت، اوغیذاس ٍواتاالسهحیظ ّای تؾخیصی ؽاهل:

 تَلیذ اعیذ اس گلَوش، (O/Fعیتزات ، اٍرُ آس، اوغیذاعیَى / فزهاًتاعیَى)

 بزرسی تًاوایی حذف فىل تًسط باکتزی َا:

تزای تزرعی تَاًایی حذف فٌل تَعظ تاوتزیْااس هحیظ پایْی ًوىی فٌل تزاث تا غلظتْای هختلف فٌل اعتفادُ 

تِ تزتیة تِ لَلْْلا اضلافِ    5/0-2/1لَلِ در ًظز گزفتِ هی ؽَدٍ غلظت ّای فٌل را اس 9هیؾَد.تزای ّز تاوتزی

دررِ وؾت دادُ ؽذًذٍ تعذ اس یله   30هی ؽَد.تاوتزیْا تِ هذت یه ّفتِ َّادّی هٌظن در اًىَتاتَر تا دهای 

 .(Lafuent and Cowan., 1998ّفتِ لَلْْا هَرد تزرعی لزارگزفتٌذ)

 کتزی َای جذا ضذٌ:سىجص حذف فىل تًسط با
-2,6رْت ارسیاتی حذف فٌل تَعظ تاوتزی ّای تزشیِ وٌٌذُ رٍػ گیثظ تِ وار رفت.در ایي رٍػ هعلزف  

Dichloroquinune-4- Chloramid   تللا فٌللل ٍاوللٌؼ دادُ ٍ یلله تزویللة آتللی ایزللاد هللی وٌذ،اعللتفادُ هللی

 (Rheeet al., 2005;Watanabet al., 1996; Quintanaet al., 1997ؽَد.)

 آسمًن گیبس

در یه هیللی لیتلز اتلاًَل هغللك هلی      Dichloroquinon-4-chloromide-2,6هحلَل هعزف گیثظ ؽاهل 

 8تِ  %10آى تا وزتٌات عذین  pHاس هحلَل رٍیی هحیظ وؾت در یه لَلِ آسهایؼ ریختِ ٍ  5mlهمذار تاؽذ.

دلیملِ در   25-30 تِ هلذت هیىزٍ لیتز هعزف گیثظ اضافِ ٍ هخلَط گزدیذ.هحلَل حاصل 25رعاًذُ ؽذ.عپظ 

دٍر تلِ هلذت   4000-5000)دررِ لزار گزفت تا رًگ آتی ظاّز ؽَد.هحلَل را عاًتزیفَصوزدُ 30در اًىَتاتَر 

ًاًَهتز خَاًذُ ؽذ.ٍ تا تغثیك آى تا هٌحٌی اعتاًذارد همذار تمزیثی حلذف   630دلیمِ(عپظ عَل هَد آى در  10

 (.Rheeetal.,2005; Quintanaetal., 1997فٌل تِ دعت هی آیذ)

 

 تعییه رضذ باکتزیُای جذا ضذٌ در غلظت َای مختلف فىل تًسط مطالعُی جذب وًری آوُا:
در ایي رٍػ تْتزیي عَیْْای تزشیِ وٌٌذّی فٌل اس تیي تاوتزیْای تزشیِ وٌٌذّی فٌل تا هغالعِ رلذب  

هیللی لیتلز    20تلِ هیلشاى   ًَری آًْا رذاعاسی هیؾَد.رٍػ وار تِ ایي صَرت اعت وِ در ارلي ّای رذاگاًلِ  
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هحلیظ وؾلت حلاٍی    ml 5هحیظ وؾت فٌل تزاث)تا غلظت ّای هختلف فٌل(ریختِ هی ؽَد عپظ تلِ هیلشاى  

-5/0ارلي در ًظز گزفتِ هی ؽَد.ٍ در ّزارلي غلظت ّلای  6تاوتزی تِ ّز وذام اضافِ هی گزددتزای ّز تاوتزی

یه ارلي ؽلاّذ در ًظلز گزفتلِ ؽلذ.در هحلیظ       گزم تز لیتز فٌل اضافِ هی ؽَد.تزای ّز تاوتزی تِ صَرت 2/1

علاعت در دهلای    24ؽاّذ تٌْا هحیظ وؾت پایِ تذٍى فٌل تا عَیِ ی هؾخص ٍرَد دارد. هحیظ ّا تِ هذت 

 .((Kouday andRuzicka., 2011ًاًَهتز خَاًذُ هی ؽَد 600دررِ اًىَتِ ٍ عپظ رذب آًْا در  30

 

 

 ضىاسایی باکتزیُای تجشیٍ کىىذَی فىل:

رذاعاسی گزدیذ ٍ ایلي تلاوتزی   پاالیؾگاُ ؽیزاس خان ّای وؾاٍرسی اعزافتاوتزی ّای تزشیِ وٌٌذُ ی فٌل اس 

 هی تاؽذ. اعیٌتَتاوتزعَدٍهًَاط،اؽزؽیا ولی، اعتافیلَوَوَط ،اًتزٍوَن ٍ ّا عثارتٌذ اس: 

 بزرسی میشان تجشیٍ

(. ٍ عپظ هیشاى تزشیِ فٌل تَعظ عَیِ ّای ایشٍلِ ؽذُ عی 3اتتذا ًوَدار اعتاًذارد فٌل رعن ؽذ)ؽىل

(. تاتَرلِ تلِ ًولَدار تیؾلتزیي هیلشاى تزشیلِ هزتلَط تلِ علَیِ          4یه ّفتِ هَرد تزرعلی للزار گزفت)ؽلىل   

تِ تزتیة هزتلَط تلِ   درصذ فٌل را تزشیِ وزد ٍ تعذ اس آى تیؾتزیي هیشاى تزشیِ 100عَدٍهًَاط هی تاؽذ وِ 

هی تاؽذ. تزشیِ هخلَط تاوتزیایی ًؾلاى هلی   اعیٌتَتاوتزاؽزؽیاولی، اعتافیلَوَوَط ،اًتزٍوَن ٍ تاوتزی ّای 

 دّذ وِ تاوتزی ّای ًغثت تِ یه دیگز احز هْاری دارًذ.  
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 درصذ حذف فٌل تَعظ  تاوتزی ّا4ىلؽ

 

 بزرسی سیىیتیک رضذ:

 (5ٍهی تاؽذ)ؽىل  267/0گزم تز لیتز فٌل، تا رذب ًَری  9/0تْتزیي هیشاى رؽذعَدٍهًَاط در غلظت 

( ٍ 6هلی تاؽذ)ؽلىل   223/0گزم تز لیتز فٌلل، تلا رلذب ًلَری      9/0تْتزیي هیشاى رؽذاؽزؽیاولی در غلظت 

گلزم تلز لیتلز فٌلل، تلا       7/0َط در غلظلت  تزرعی هٌحٌی رؽذ اعتافیلَوَوَط تْتزیي هیشاى رؽذاعتافیلَوَو

 (.7هی تاؽذ)ؽىل 220/0رذب ًَری 

درصدحذف فنل توسط باکتری هاهاباکتری ها 4شکل   
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Movahedyan ( تاوتزی ّای تزشیِ وٌٌذُ فٌل در لزي فعال را تا 2009ٍ ّوىاراى در عال )

ایشٍلِ تِ عٌَاى عَدٍهًَاط پَتیذا تعییي ؽذ. ٍ 6ایشٍلِ، 10ؽٌاعایی وزدًذ. اس  PCRاعتفادُ اس تىٌیه 

هیلی گزم تز لیتز فٌل را تعذ  600-500تْتزیي تاوتزی تزشیِ وٌٌذُ فٌل عَدٍهًَاط پَتیذا تَد وِ همذار 

 RhodococcuserytropolisSKO-1( تاوتزی 2011در عال )Soudai  ٍKolachiعاعت تزشیِ وزد.48اس 

عاعت  56را اسخان ّای آلَدُ در اعزاف پاالیؾگاُ ًفت در تْزاى رذا وزدًذ. ایي تاوتزی در هذت 

% تزشیِ وزد. ٍ تیؾتزیي تزشیِ سیغتی فٌل را در 64/99فٌل را تِ هیشاى تمزیثی  1000mg/lغلظت اٍلیِ 

 دررِ عاًتی گزاد تذعت آٍردًذ. 30دهای 

YangٍVanSchie (عِ هیىزٍار1998در عال ) گاًیغن احیاء وٌٌذُ ًیتزات وِ تَاًایی حذف فٌل را داؽتٌذ

اس رعَتات عِ ًاحیِ هختلف ؽاهل رٍدخاًِ ؽزلی در ًیَیَرن، رٌگل ًارًزی فلَریذا ٍ رٌگل پز تاراى 

در واعتاریىا رذا وزدًذ. ایي عِ عَیِ اس عزیك آًالیش اعیذّای چزب آى ّا ؽٌاعایی ًؾذًذ اها اس عزیك 

 داؽت. Azoarcusایي عَیِ ّای ؽٌاعایی ؽذًذ ٍ راتغِ ًشدیىی تا اعضای رٌظ  16srRNAاًالیش 

Abed-EL-Halee ( 2002ٍ ّوىاراى در عال ,)تاوتزی تزشیِ وٌٌذُ فٌل تِ ٍعیلِ تىٌیه غٌی عاسی  12

آى ّا اوخز تاوتزیْا ی رذا ؽذُ هزتَط تِ سیز گًَِ  16srRNAدر پلیت فٌل آگاررذا وزدًذ ٍ تز اعاط 

داؽت. ٍ تا اعتفادُ  Acinetobacterتاوتزی راتغِ ًشدیىی تا رٌظ  10وتزیا هی تاؽذ. چْار تا اس ایي پزتَتا

 اس اًگؾت ًگاری هَلىَلی ًیش هؾخص ؽذ وِ ایي عَیِ ّا اس هىاى ّای هختلفی روع آٍری ؽذُ اعت.

Ajaz ( تاوتزیْای هماٍم تِ فٌل را اس اعزاف ریشٍعفز گیا2004ٍّ ّوىاراى در عال ) اى رذا وزدًذ. چْار تا

 ,Staphylococcus,Coynebactreriumاس عَیِ ّای رذا ؽذُ  هتعلك تِ رٌظ ّای 

BacillusandProteus  ِ15تَد. ٍ ایي ّا تاوتزی ّا هماٍم تmmتَدًذ آى ّا اس عَیِ ّای رذا ؽذُ صى  فٌل

ّای  پبعویذی هماٍم تِ فٌل را رذا وزدًذ. ٍ پبعویذ رذا ؽذُ را تِ عَیِ ّای فالذ آى ٍارد ٍ هؾاّذُ 

 وزدًذ ایي عَیِ ّا تِ فٌل هماٍم ّغتٌذ.

 وتیجٍ گیزی:

تلا  ًتایذ پضٍّؼ ًؾاى هی دّذ عیف ٍعیعی اس تاوتزی ّلا گلزم هٌفلی تَاًلایی تزشتلِ  فٌلل را دارد. ٍ       

تزرعی تزشیِ عَیِ ّای ایشٍلِ ؽذُ عی یه ّفتِ، هیشاى تَاًایی تاوتزیْا در تزشیلِ فٌلل هلَرد تزرعلی للزار      

فٌل را تزشیِ ولزد ٍ تعلذ   درصذ 100گزفت. ٍ تیؾتزیي هیشاى تزشیِ هزتَط تِ عَیِ عَدٍهًَاط هی تاؽذ وِ 

%(، هلی  91%(، اعلتافیلَوَوَط) 94اس آى تیؾتزیي هیشاى تزشیِ تِ تزتیة هزتَط تِ تاوتزی ّای اؽزؽلیا وللی)  

هیللی گلزم   900تاؽذ. ًتایذ پضٍّؼ حاضز حاوی اس آى اعت، ایشٍلِ ّای تزشیِ وٌٌذُ ی فٌل غالثا در غلظلت  

هیللی گلزم تلز لیتلز      900َدٍهًَاط ٍ اؽزؽیا ولی در غلظتعَیِ ّای ع .تزلیتز فٌل ، تِ خَتی رؽذ هی وٌٌذ
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هیلی گزم تز لیتز احزات عوی فٌل تاعج واّؼ رؽذ ٍ ولاّؼ تحولل   1200رؽذ فشایٌذُ ی داؽتِ ٍ در غلظت

 ایي تاوتزی ّا هی ؽَد.
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