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   هاييشگاهآزما يداده ها ياطالعات يگاهوارتقاء پا يجادا
  شورك يالتيعلوم ش يقاتموسسه تحق

  
  1، فريبا اسماعيلي*1مسطوره دوستدار

* Mastooreh_doustdar@yahoo.com 
  

  ، ايرانتهران ي،كشاورز يجو ترو يقات،آموزشسازمان تحقكشور،  يالتيعلوم ش يقاتتحق موسسه -1
  

 1395 تيرتاريخ پذيرش:                                 1394 ديتاريخ دريافت: 

  چكيده
اطالعاتي آزمايشگاههاي تابعه موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور با هدف يكپارچه سازي اطالعات  مربوط به  ايجادپايگاه

انجام شد. هدف اصلي از اجراي اين پروژه  استقرار و پياده  1390تا  1389پژوهشكده ها و مراكز تابعه درسال آزمايشگاههاي  
سازي يك سيستم نرم افزاري مبتني بر تكنولوژي به روز  شبكه بوده تا عالوه بر ساماندهي اطالعات  مراكز تابعه بتوان با 

يت مناسب تري را اعمال نمود. از ميان بخش هايي كه بدين منظور طراحي گزارش ادواري در زمينه هاي مختلف،نظارت و مدير
و ارتقاء يافته اند مي توان به درگاه بانك اطالعات كه داراي امكانات پيشرفته وروداطالعات،جستجوي پيشرفته وگزارش گيري 

تابعه، آگاهي از وضعيت نيروي  سهولت گزارشات جامع، دقيق و به رواطالعات كل پژوهشكده ها و مراكز است اشاره نمود.
ها، صرفه جويي اقتصادي در تجهيزات و مواد شيميايي و پرسنلي، اطالع از تعداد و وضعيت مواد شيميايي در آزمايشگاه

  كاليبراسيون به موقع دستگاه هاو...برخي از مزاياي اين سيستم مي باشد. 
  
 

 شبكه، يقاتتحقموسسه ، هايشگاهآزما ،بانك اطالعات كليدي: كلمات
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 مقدمه
ًِ ؿخلی اعالػات ٍ داًؼتي ًمؾ اػاػی دس واسّای سٍصا

، تِ یاسداؿتي اعالػاتفشاتش اص دس اخت  .ٍ تخللی ها داسد
، خاهغ تَدى ٍ كحیح تَدى آى ًیض حائض اّویت سٍص تَدى

هذیشیت ٍ ساّثشی یه هدوَػِ تذٍى شاٍاى اػت. عثیؼتا ف
داؿتي اعالػات دلیك ٍ لحظِ ای اص اخضاء تـىیل دٌّذُ 

 ، ه اعالػاتیآى هیؼش ًیؼت دس ٍالغ پایگاُ اعالػاتی یا تاً
اعالػات سا دس لالثی وِ تشای دػتگاّْا ٍ سایاًِ ّا لاتل 
خَاًذى ٍ دػتشػی تاؿذ رخیشُ وشدُ ٍ داسای واستشدّای 

تاؿذ وِ اص آى خولِ هیتَاى تِ تاًه اعالػاتی  ٍػیؼی هی
صیؼت هحیغی ایشاى وِ ؿاهل : هماالت پظٍّؾ ّای 

ؿذُ دس ائِ هماالت اس،هٌتـش ؿذُ دس داخل ٍ خاسج وـَس
پایاى ًاهِ ّای  ،خاسخیّای داخلی ٍػویٌاسّا ٍ وٌفشاًغ
ّای تحمیماتی هی تاؿذ اؿاسُ وشد. اسؿذ ٍ دوتشا ٍ عشح

ؿثىِ آصهایـگاّی فٌاٍسی ًاًَ وِ تِ ػٌَاى هدوَػِ ای 
دساستثاط  هتٌَػی دس ػشاػش وـَسآصهایـگاُ ّای وِ تا 

تضویي ویفیت تا اػت ٍدس ػِ ًؼخِ تِ هٌظَسفشآیٌذ
اف اػتاًذاسد ػاصی ٍ تا تَخِ تِ اػتاًذاسد تیي الوللی اّذ

 ISO/IEC  17025: 2010تخللی آصهایـگاّْا 
عشاحی ؿذُ اػت ٍ یا ؿثىِ هلی آصهایـگاّی فٌاٍسی 

-اػت خوَْسی اص ایي ًوًَِ هیّای ساّثشدی سی

 (. www.biodc.ir)تاؿذ
اهىاى دػتشػی تِ اعالػات خاهغ ٍ تٌْگام دس ػذم     

ٍ هَاد ؿیویایی آصهایـگاّی، پشػٌل  خلَف تدْیضات
، تؼشفِ ّای خذهات آصهایـگاّی ٍ  اعالػات تخللی

دیگش اص خولِ اػتخش ّای تىثیش ٍ پشٍسؽ ٍ هؼاحت ّای 
هشتَعِ، ػذم استثاط هؼتمین ّوىاساى  هتخلق دس صهیٌِ 

ظَس یه پاسچِ ػاصی سٍؽ ّای ّای هشتثظ ٍ تِ هٌ
خَد اعالػات خاهغ ٍ والیثشاػیَى تدْیضات، ػذم ٍآصهَى 

دس خلَف آصهایـگاُ ّای ّوىاس تا ػاصهاى ّای تیشٍى اص 
هدوَػِ اص خولِ ػاصهاى اػتاًذاسد ٍ تحمیمات كٌؼتی، 
هحیظ صیؼت، هؼاًٍت غزا ٍ داسٍ ٍ ػایش هدوَػِ ّا، 

تا تا  داؿت آىتش هَػؼِ تحمیمات ػلَم ؿیالتی وـَس سا
صهیٌِ ٍ تا دس ًظش گشفتي ولیِ ًیاصّای اعالػاتی دس ایي 

 ػایشتْشُ گیشی اص تداسب لثلی هَػؼِ ٍ ّوچٌیي 
 تِ ایداد چٌیي ،ػغح هلی ٍ تیي الوللیهشتثظ دساسگاًْای 

اعالػاتی ٍ استماء ٍ تٌْگام ػاصی آى الذام ًوایٌذ. پایگاُ 

تاًه اعالػات ؿثىِ اػتاًذاسد ػاصی ٍ ًظاست فٌی 
ا هَػؼِ تحمیمات ػلَم ؿیالتی ایشاى تآصهایـگاُ ّای 

اعالػاتی اص خولِ پایگاُ هلی دادُ  تاًه ّای الگَ اص ػایش
ّای ػلَم صهیي، دلیما تِ ّذف یىپاسچِ ٍ خاهغ ػاصی 

، عشاحی ٍ پیادُ آصهایـگاُ ّا ٍایؼتگاُ ّااعالػات هشاوض، 
آصهایـگاُ ّای ػاصی ؿذُ اػت ٍ  ؿاهل ولیِ اعالػات 

ٍ هشاوض تاتؼِ تَدُ وِ تا اّذاف اػوال هذیشیت تْیٌِ 
هَػؼِ آصهایـگاُ ّای هغلَب دس صهیٌِ ّای هختلف 

اػاع ٍ تٌیاى  عشاحی ٍ پیادُ ػاصی ؿذُ اػت وِ اص
Share Point  ؿذ هیٌِ اػتفادُ صدسایي

(www.ngdir.ir/geolab .) 
تشای فشاّن تؼتشی  Share pointاػاع ٍ تٌیاى      

وشدى ساّىاسّای ػادُ ٍ اًؼغاف پزیش خْت هذیشیت 
ِ اؿتشان گزاسی آًْا، ایداد ٍب الي هذاسن، اػٌاد ٍ ت

ّای اعالػاتی تشای تثادل اعالػات دسٍى ػاصهاًی ٍ تشٍى 
ػاصهاًی، تَاًایی آسؿیَ ػاصی اعالػات، خؼتدَی ػشیغ 
اعالػات، اسایِ هحیظ ّای یىپاسچِ، تَاًایی ایداد ٍ 
تغییشات اعالػات، ایداد ّشگًَِ دػتشػی ٍ اهٌیت تشای 

ایی وِ ایي تحمیك تشای اٍلیي تاس اص آًدهی تاؿذ.واستشاى 
دس هَػؼِ كَست هی پزیشد لزا دػت یاتی تِ استماء ووی 
ٍ ویفی دسگاُ ٍ اسائِ ًؼخِ خذیذ ٍ تشٍص ؿذُ تاًه 
اعالػاتی ؿثىِ اػتاًذاسد ػاصی ٍ ًظاست فٌی 

سفغ هحذٍدیت ّای لثلی ٍ افضایؾ اهىاًات ٍ ،آصهایـگاّْا
ػاى ػغَح لاتلیت ّای ػیؼتن ٍ دػتشػی ػشیغ ٍ آ

هختلف واستشاى تِ ولیِ اعالػات آصهایـگاّْای هَػؼِ اص 
 خولِ اّذاف ایي پظٍّؾ تَدُ اػت. 

 
  مواد و روش کار

تاًه اعالػات دس خلَف استماء ٍ تٌْگام ػاصی  ًیاصّا
دْیضات )تدسساتغِ تا ّشیه اص هَاسد روش ؿذُ لثلی 

ی اّتؼشفِ  ،اعالػات پشػٌلی ،آصهایـگاّی، هَاد ؿیویایی
ٍ  ّاتخؾ ،ّاآصهایـگاُ ّا،سٍؽ وذ آصهایـگاّی،خذهات 

 تاٍ ّوچٌیي خضئیات كفحِ پشتال  ٍ ولیِ هَاسد هشتَعِ(
تِ ػٌَاى هدوَػِ  ًاًَ آصهایـگاّی ؿثىِ اص تشداسی الگَ
 دس وـَس ػشاػش دس هتٌَػی ّای آصهایـگاُ تاوِ ای 

اص تا تْشُ گیشی  ،)www.nanolab.ir) اػت استثاط
تداسب لثلی هتخللیي ًشم افضاس ؿشوت ػاهاًِ دسًا هَسد 

http://www.nanolab.ir/
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 هٌظَس تِ ًؼخِ ػِ دس ٍهٌْذػی هدذد لشاس گشفت 
 تِ تَخِ ػاصی تااػتاًذاسد اّذاف تا ویفیت تضویي فشآیٌذ

ٍ  عشاحی ّا آصهایـگاُ تخللی الوللی تیي اػتاًذاسد
ي خلؼِ تِ تؼذ چٌذیهشحلِ  ٍدس پیادُ ػاصی گشدیذ

آهَصؽ ّای الصم دادُ  ،هشاوض واسؿٌاػاى ٍ ساتغاى
هشوض هٌظَس تشٍص سػاًی اعالػات تشای ّش ؿذ.ّوچٌیي تِ 

 دس ًظش گشفتِ ؿذ. هدضاوذ سهض ًام واستشی ٍ 
تَػؼِ ػاهاًِ ًشم  پشٍطُ،ایي  اًدام ؿذُ دس اص هَاسد    

اسائِ  ٍ حلیل، عشاحی ٍ پیادُ ػاصی هدذد(افضاسی)ت
َػؼِ تحمیمات ػلَم ؿیالتی تَدُ اػت ههؼتٌذات آى تِ 

 وِ ؿاهل: 
 :ًیاص ػٌدی -9

یه  ّش ساتغِ تا دس ؿٌاػایی ًیاصّا دس ًیاصػٌدی،
پشػٌل  هَادؿیویایی، یـگاّی،تدْیضات آصهااصلؼوتْای 

 آصهایـگاّی اًدام ؿذ. خذهات تؼشفِ  ٍآصهایـگاُ 
 تحلیل:-2
خْت  تشسػی ٍ ،افضاسخضئیات تاووه هتخللیي ًشم  

  تحلیل ؿذ. ٍ تدضیِ ،هختلفّای ؾعشاحی تخ
 عشاحی: -3

 Myتاًه اعالػات  ،Linux تشاػاع ػیؼتن ػاهل

SQL،  اص صتاى تشًاهِ ًَیؼی تااػتفادُ ٍب ػایت ٍ
تش هثٌای  webٍ خذهات دٌّذُ  PHP 5تىٌَلَطی 

 تَد. Aphacheػیؼتن 
 :پیادُ ػاصی-4 
ُ ّای آصهایـی، دهشحلِ تِ كَست اخشا تا دادس عی ػِ  

ا تا دادُ ّای ٍالؼی اها حالت آصهایـی تا سفغ ایشادات ٍ اخش
 ,Ng) تَدؽ تِ ّوىاساى اخشا تا دادُ ّای ٍالؼی ٍ آهَص

1992; Kennedy, 2005; APHL,2006; OLIS, 

2006 .) 
اػتفادُ  Share Point 2010  پلتفشمدس استماء ػیؼتن اص

تواهی ػاختاس ّا، اهىاًات ٍ اعالػات ًؼخِ فؼلی  ؿذ.
 ،پشػٌل تواهی خذاٍل، تؼشفِ ّا، الػاتی ؿاهلتاًه اع

 تاسفغ ییؿیویاٍ هَاد ّاسٍؽ وذ ّا،آصهایـگاُ هشاوض،

 اهىاًاتٍاستماءىاالت ٍاسد ؿذُ تَػظ واسؿٌاػاى اؿ

دسگاُ ٍب  تشای تخؾ ػاصی گشدیذ. پیادُ خذیذ دسػیؼتن
ػایت ًیض عشح خذیذی تا اهىاًات پیـشفتِ تش خایگضیي 

خلؼِ  دس چٌذ سؿٌاػاى هَػؼِوا ایت لثلی گشدیذ.ٍب ػ
  تشای واس تا ػیؼتن آهَصؽ دیذًذ.

 
        نتایج

تدْیضات، وِ دس ًؼخِ خذیذ تْثَد یافت ؿاهل هَاسدی 
ّای آصهَى، تؼشفِ خذهات سٍؽ ،، هَاد ؿیویاییپشػٌل

ش هدوَػِ تخؾ ّوگی صیتَد وِ آصهایـگاّی ٍ.... 
ل هثال ّشیه اص پشػٌ تِ ػٌَاى .آصهایـگاُ هی تاؿٌذ

داسای ّای هختلف هشاوض تحمیماتی دس تخؾ ّاآصهایـگاُ
ؿاهل اعالػات تحلیلی، ػَاتك  تِ سٍصؿٌاػٌاهِ 

تحمیماتی، ػىغ پشػٌلی، ستثِ اداسی ٍ آصهایـگاّی وِ 
 استماء ػیؼتن ٍیشایؾدس .دسآى خذهت هی وٌٌذ هی تاؿٌذ

اػن اص حزف ٍ اضافِ وشدى اعالػات  یهَاسد خذیذ
دٍسُ ّای ح تخللی اص عشیك تخللی تش ٍ استماء ػغ
دسخلَف تدْیضات  داسد. ٍخَد آهَصؿی ٍ واستشدی ٍ....

ایي هَاسد تا لیؼت تٌذی دس دػتِ ّای آصهایـگاّی 
هـخق ٍ اعالػاتی اص لثیل ًام دػتگاُ، تخؾ، تلَیش 

تاؿذ وِ دس ٍالغ یه  لاتل دػتشػی هی دػتگاُ ٍ...
وِ دس  اػتآًالیي تشای تدْیضات آصهایـگاّی  ؿٌاػٌاهِ

، هَاسدی تىویلی اػن اص هتؼلمات دػتگاُ، ٍیشایؾ خذیذ
دػتگاُ ٍدس حال حاضش خشیذ، ٍضؼیت لیوت ٍ تاسیخ 

سدُ خاسج وشدى دػتگاُ، تاسیخ  ٍ یا اص كَست ػذم واسایی 
دس ػیؼتن تؼثیِ  ثشاػیَى ٍ...تؼویش دػتگاُ، تاسیخ والی

 صآصهایـگاّی ًیض اعالػات هَاد اػن ا دس خلَف هَاد ؿذ.
. تِ كَست تاسیخ خشیذ ٍ.. فشهَل، ًام تَلیذ وٌٌذُ، ًام،

ػتشػی اػت وِ دس ٍ دؿٌاػٌاهِ آًالیي لاتل هـاّذُ 
ٍ  ّـذاس خْت ًضدیه ؿذى تِ صهاى اًمضاء ػیؼتن استماء

آصهایـگاُ هشتَعِ تا اص سدُ خاسج وشدى هادُ اص لیؼت ٍ  یا
 ًـاًِ تِ واستش اعالع سػاًی گشدد. دس ٍ ػالهت ّـذاس

خذهات آصهایـگاّی هشاوض تحمیماتی، َف تؼشفِ خل
ؿذُ تشای ّش هشوض تؼشیف ؿذُ   هَاسد تِ كَست تفىیه

ّشیه اص خذهات تؼشفِ ٍاحذی تشای  ایي ٍیشایؾوِ دس
ػاصی ٍ تٌْگام ػاصی ؿذ وِ یىؼاى  آصهایـگاّی تؼشیف،

لاتل اػتفادُ تشای ولیِ ػغَح واستشاى هی تاؿذ ٍ ولیِ 
    َصؽ دادُ ؿذ.اى آههَاسد تِ واستش
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باشدكه با  مي )www.ifro.ir( آدرس اينترنتي موسسه
مراجعه به سايت موسسه وقسمت درگاه آزمايشگاه مي 

  توان وارد شبكه شد.
تكنولوژي جديدتر طبيعتا افزايش  از توجه به استفاده با    

 محسوس سيستم بخشهاي تمامي هادر قابليت و امكانات
اضافه شدن  از جمله امكانات جديدي كه انجام شد .است

 و نظم و ابزارهاي كاري براي تعامل و كارگروه ها امكانات و
است به اين ترتيب كه  كاربر ترتيب دادن به كار خود

مي توان به  ها وجود نداشته ومحدوديتي در تعداد ستون
آساني تغييراتي در تركيب جداول اطالعاتي اعم از حذف 
برخي موارد و ياايجاد جداول جديد بر حسب نياز وارتباط 

اين سيستم امكان  در آنها به جداول قديم به وجود آورد.
ارسال ايميل و پيامك در هنگام تغييراطالعات به كاربر 

آوري به كاربران در اين مرتبط و سيستم، جهت ياد
در بانك اطالعاتي جديد قابليت  خصوص وجود دارد.

تعريف انواع گزارشات ازاطالعات موجود به صورت پويا 

وجود دارد همچنين ثبت هاي اطالعاتي مي توانند نسخه 
هاي نسخه بندي شوند. در سيستم جديد قابليت مقايسه با

  قبلي وجود دارد.
اين سيستم براي موسسه و مراكز  به اختصار از مزاياي    

  تابعه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
در لحظه، گزارشات جامع،دقيق وبه روزي راازاطالعات كل 
زير مجموعه ها يا بخشي از آنهامي توان تهيه نمود. به 
عنوان مثال چه تعداد كارشناس در هر يك از رشته هاي 

چه  رآزمايشگاه،چند  مت موجود با مقاطع تحصيلي مختلف،
چه تعداد تجهيزات  تعداد ميكروسكوپ درحال تعمير،

  دارند؟ .وجود..غيرعملياتي و
متخصصين مي توانند تعامل كامل با يكديگر داشته     

باشند. براي مثال در خصوص موضوع به بحث و تبادل نظر 
همكاران به  هاي خودرا با سايرفايل و بپردازند. برنامه ها

درصورت نياز به پشتيباني به صورت  و يا داشتراك بگذارن
  .)1(جدول داخل سيستم اقدام كنند مستقيم از

  

  هاهاي آزمايشگاه: مزاياي ايجاد و ارتقاء سيستم پايگاه اطالعاتي داده1جدول 

  
 بحث

ذخيره اطالعات و به روزرساني  تمامي علوم، امروزه در
اطالعات مربوط به هر موضوع نقش اساسي و مهمي را در 

و  مسائل زندگي اعم از شخصي و تخصصي داردتمامي 
استفاده  جهان باسيستم هاي مديريتي موفق در سراسر 

 هاي قابلپيشرفتصحيح  از اطالعات به روز، جامع و
ش اساسي را در تحرك و پويايي نق اي داشته ومالحظه

نانو  شبكه آزمايشگاهي فناوريمي نمايند.  جامعه ايفاء

براي ساماندهي و مديريت  جديدا راهكاري مناسبنيز 
در اطالعات  ه گردش  اآزمايشگا ب ا  ر ستفاده  ها  ا

ز فزاري ا ا نرم  مديديت اطالعات  مجموعه 
ناميده مي  1LIMSاختصار آزمايشگاهي كه به 

حاضر تعداد  حال شود، انجام داده است كه در
- از اين نرم كشور آزمايشگاهي درهاي معدودي از مجموعه

عالم .كننداستفاده مي افزار ا راساس  ب شبكه        اين 

                                                           
1- Laboratory Information Management system 

 مزاياي ايجاد و ارتقاء سيستم  رديف
  امكان اضافه كردن جداول و ستونهاعدم محدوديت در تعداد و ساختار جداول و 1
 قابليت تعريف انواع نماها و گزارشات و فيلترها 2
 officeهمجنس بودن و سازگاري كامل با مجموعه نرم افزارهاي 3
 اضافه شدن تقو يم و سررسيد، پيامها و يادداشتها ، اضافه شدن پوشه فايل 4
 دسترسيامكانات و قابليتهاي جديد در مجوز دهي و 5
 امكان ارسال اخطار و يادآوري و هشدار 6
 اضافه شدن امكانات تعاملي كاربران با يكديگر و پشتيباني سيستم 7
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دس  9386ّای تضسي ػضَ ؿثىِ اص ػال ًیاص هدوَػِ 
ّوىاسی تا ؿشوت هذیشیت فٌاٍساى دًا ًفیغ الذام تِ تْیِ 

یت اعالػات آصهایـگاّی ًوَد ٍ ًشم افضاسی تشای هذیش
ات آصهایـگاّی افضاس خاهغ هذیشیت اعالػتشایي اػاع ًشم 

دس دًٍؼخِ عشاحی ؿذُ ٍ تِ  LABLEADتا ػٌَاى 
 ػضَ هشاوضِ ٍیظُ اّی دس ػشاػش وـَس تهشاوض آصهایـگ

فٌاٍسی ًاًَ ػشضِ ؿثىِ آصهایـگاّی 
هَػؼِ تحمیمات ػلَم  .(ww.nanolab.ir)گشدیذ

ساُ  اعالػاتی ؿثىِ آصهایـگاّی سا تاًهؿیالتی وـَس 
فَق تاػث كشفِ خَیی  وِ ػالٍُ تش هَاسد اًذاصی ًوَد

التلادی ٍ هاًغ اص ّذس سفت تؼیاسی اص اهىاًات، هَاد ٍ 
دساػتفادُ  ی التلاد هماٍهتی گشدد.س ساػتاتدْیضات ًیض د

: دس تشخی گفتتدْیضات آصهایـگاّی هی تَاى  ٍاًات اهىاص
اص هَخَدًذ وِ  گشاى لیوتی  ّْا تدْیضاتآصهایـگا اص

تمیِ هشاوض سا هغلغ ًوَد هی تَاى عشیك پایگاُ اعالػاتی 
ًتایح الصهِ سا دس  صهایـگاُآآى   اًتمال ًوًَِ تِتا تا 

یا هی تَاى لثل اص ایٌىِ   آٍسًذ ووتشیي ّضیٌِ  تذػت
صهایـگاُ هٌمضی آدس یه هحیظ وـت  هادُ ؿیویایی ٍ یا

ؿَد آى سا دس اختیاس هشاوض دیگش دسخَاػت وٌٌذُ  لشاس 
تاتؼِ  هَػؼِ تحمیمات پظٍّـىذُ ّا یا هشاوض  دسداد. 

 ّای هتؼذدی ٍخَد داسدصهایـگاُؿیالتی آػلَم 
 ٍاًگل ؿٌاػی  ؿٌاػی،ٍیشٍع  ،طًتیهّای آصهایـگاُ)

 ،ؿٌاػیتٌتَص ؿٌاػی،پالًىتَى ،هیىشٍتیَلَطی تغزیِ،
ّا ىایي آوذام اصوِ ّش  (...ؿٌاػی ٍ خلثه ،ؿٌاػیهاّی 

هدثَس تِ اػتفادُ اص هَاد ّایـاى خْت اخشای پشٍطُ
ؿیویایی گشاى لیوت هی تاؿٌذ تا اػتفادُ اص سٍؽ اًتمال 

اعالػاتی هیتَاى تاًه ّا اص عشیك هَاد دس تیي آصهایـگاُ
هیلیاسد ّا سیال كشفِ خَیی ًوَد وِ هی تَاًذ دس ساػتای 
ووه تِ التلاد هماٍهتی ًیض تؼیاس هفیذ ٍ هَثش تاؿذ ٍ 

 شح ایي هَضَع ٍ ایداد چٌیي ؿثىِ ایًظش تِ ایٌىِ ع
است خْاد تشای اٍلیي تاس دس ػغح هَػؼات ٍاتؼتِ تِ ٍص

تشای تَاى الگَی هٌاػثی  هیوـاٍسصی  هغشح هی گشدد 

اص تااػتفادُ تْیٌِ تا تتَاى هَػؼات ٍاتؼتِ تاؿذ ػایش 
ػاالًِ  ٍ داد لشاس هذًظش سا ّاّضیٌِّؾ وا اهىاًات هَخَد

وـَس همذػواى  سد گشدی ّایسا كشف واس سیال هیلیاسدّا
 ًوایین.
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