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 یراه و ترابر قاتیتحق شگاهیآزما

 حمل و نقل وزارت

 زرد ی( با چراغ جلودی)د یینایدقت بعنوان مقاله: 

شرکت تابعه  کیاز اداره حمل و نقل به  1996 لیآور خیحمل و نقل در تار قاتیتحق شگاهیآزما تیمالک

 حمل و نقل منتقل شد. قاتیتحق ادیبن

توان  ینوشتار را م نیموجود در ا یشده است. متن ها هیته HMSOگزارش با اجازه کنترل کننده  نیا

 ، به شرط ذکر منبع ، بازنشر کرد.  یاهداف تجار یبه استثنا

Her Majesty's Stationery Office 

 )ملکه انگلستان(   یمقام سلطنت  یدولت انتشارات

 

 چکیده 

 تایجزئ دنید یی)توانا یینایزرد ، دقت  ب یجلو یفرانسه ادعا شده است که استفاده از چراغها در

 نیدر ع ابد،ی یم شیافزا ٪8زرد رنگ حدود  لتریف ی( دارای)حباب یرشته ا ی( در نور المپهازیر

 جهیقرار گرفته  و نت شیمورد آزما شگاهیادعا در آزما نیرود.  ا یاز کل نور از دست م %15 نکهیا

با  ترلینور از دست رفته در ف یوقتالبته،  بوده است. یینایدقت ب % 2از دست دادن حدود  شیآزما ی

 دیاز نور سف شتریب ٪3در نور زرد حدود  دید زانیقدرت المپ جبران شد، مشخص شد که م شیافزا

  .ه استنداش یریتاث جهیبر نت نندهیها ظاهرا سن ب شیآزما نیدر ا است.

در دقت  یکاند اریبس رییکنند ، تغ رییلنزها( به زرد تغ ای)  دیسف یشد  که اگر المپ ها یریگ جهینت 

 طیخواهد شد. اما در شرا جادیبرابر، ا یکیقدرت الکتر طی( در شراشیافزا ٪1فقدان و  ٪1 نی)ب  دید

رنگ  رییاثرات تغ ریسا شود. ی( حاصل م%3)حدود  یاندک اریبس زانیبه م دیشدت نور برابر، دقت د

 ایکنتراست  تیمورد مطالعه قرار نگرفته است )به عنوان مثال ، اثرات آن بر حساس شگاهیدر آزما

 .کننده( رهیبه تابش خ تیحساس

 

 مقدمه -1

( شواهد 1دوو ) یشد. طبق گفته ها یاجبار 1939زرد در فرانسه در سال  یاستفاده از چراغ جلو

( که 2و موتون منتشر شده است ، ) هیمندرج بود که توسط مون یدر مقاالت هیابالغ نیا  یکننده  دییتا

 سوال رفت.  ریز گرانیو د چاردزیاعتبار آنها از جانب ر

پس  یشگاهیآزما قاتیتحق جینتا یقبل از جنگ  ط قاتیتحق جیادعا کرد که نتا Devauxحال ،  نیا با

 یخابزرد انت لتریف کی یکه وقت ندافتیشده است. آنها در دییتا زی، ن Fleuryو  Pagesاز جنگ توسط 

 بدست آمد:  جینتا نیقرار گرفت، ا دینور سف شگرینما کیچشم داوطلبان  و  نیب

زرد )البته نه درهنگام تابش  لتریرغم از دست دادن نور در فی عل یینایدقت ب یدرصد 8( بهبود 1)

 کننده( رهیازمنبع تابش خ
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 کننده ، و  رهیبا منبع تابش خ دیدر زمان انطباق د یدرصد 26( کاهش 2)

 کننده. رهیپس از حذف منبع تابش خ دیدر زمان  انطباق مجدد د یدرصد 24( کاهش 3)

 تیرا نشان داد که  ظاهراً باعث عدم رضا ییهایژگیاز و ی، تعداد ریاخ شیآزما نیبر گزارش ا یمرور

 اشتباه منجر شده است. جهینت کیبودند که احتماال به 

مجموعه مشاهدات  با نور هر رنگ را انجام  کیبه عنوان مثال ، اشاره شد که هر مشاهده گر فقط 

 امکان دارد نیو سپس نور زرد را مشاهده کرده است. بنابرا دیابتدا نور سف  شیداده و در هر بار آزما

 نگ نور.ر رییل تغی( بوده نه به دلنی)تکرار تمر نیتمر لیعملکرد بهتر داوطلبان در جلسه دوم به دل

 طیتحت دو مجموعه شرا شی، دو آزما یینایمربوط به دقت ب یها افتهیدر مورد  یارائه بررس یبرا

داده شده  حیتوض ریدر ز 2انجام شده است، همانطور که دربند شماره  شگاهینسبتا" متفاوت در آزما

 ت.اس فتهدرفرانسه، مورد بحث قرار گر دتریجد شاتیاز آزما یبدست آمده همراه با برخ جیاست. نتا

 

 سهیمقا یمبنا -2

نشان دادن  ی( برا1) Devauxتوسط  1( در شکل aنشان داده شده به صورت ) یفیانتقال ط یمنحن

 استفاده شده است.، "یزرد انتخاب لتری" توسط ف این عبارت:

و   m u 480با طول موج کمتر از  یکامل نور آب باً یبه حذف تقر  یلتریف نیاثر سودمند ادعا شده چن

 شود. ینسبت داده م  m u 510-480در باند طول موج  یآب-کاهش نور سبز

ود ر یم نیاز ب زیتر )سبز ،  زرد و قرمز( ن یطوالن یبا طول موج ها دیالزم به ذکر است که نور مف

 است. لتریدر سطوح ف یانتخاب ریغ یبازتاب ها لیاز آن به دل ی، بخش

رنگ  ی)به عنوان مثال نورحاصل از دما C.I.Eنور از منبع نوراستاندارد  یبر رو لتریفعملکرد 

 نشان داده شده است. 2( در شکل دیسف یمعادل نور چراغ ها باً ی)تقر نیدرجه کلو 2854

مانده منطقه  یکه باق یدهد در حال یحذف شده را نشان م یو سبز آب یدار مقدار نور آب هیسا ینواح

 است. دیفقدان ناخواسته نور مف ینشان دهنده  یدو منحن نیب

. است لتریف یبازتاب ها ی جهیاز نور از دست رفته نت یمین باً یدرصد است و تقر 83انتقال کامل 

را  4-3و  1)شکل   Devauxمشابه آنچه توسط  یشگاهیآزما یمورد استفاده در تست ها یلترهایف

 شده است ، انتخاب شدند. فی( توصدینیبب

 یمیبوده و ن  Fleury     85٪و  Pagasمورد استفاده  لتریفرض وجود داشته باشد که انتقال ف نیاگر ا

در نور  دید یاز دقت نسب یتوان برآورد یسطح بوده است ، م یبازتاب ها لیاز کل افت نور به دل

 یها ازدادهکار با استفاده  نیبدست آورد. ا ی(  مساوی)درخشندگ یدر سطح نورده دیزرد و نورسف

Shlaer (7از تغ )بیدر ترک یرییتغ چیکه ه یهنگام رد،یگ یصورت م یدرخشندگ دیدقت د راتیی 

 شود. ینم جادینورا فیط

 یبود ، در سطح مساو حیصح Fleuryو  Pag6s جیشود که اگر نتا یروش مشخص م نیبا ادامه ا

 رییاست که تغ یهیبد باشد. دیاز نور سف شتریدرصد ب 16 دینور زرد با یبرا یینایدقت ب ،یدرخشندگ

روش  کیمشابه،   یجزء زرد انتخاب کیچراغ جلو به  کیشفاف موجود در  شهیش یاز اجزا یکی
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رت زرد صو یا شهیش لتریبه زرد است که با قرار دادن ف دیسف یاز چراغ ها رییتغ یکارآمد تر برا

 کرد. یریسطح جلوگ یتوان از بازتاب اضاف یم بیترت نیبد رای.  زردیگ یم

اغ المپ چر یبرا ایشفاف  شهیش یزرد به جا شهیشود: ش یاست که در فرانسه انجام م یهمان کار نیا

 یمعادل چراغها یدرصد از شدت 92.5حدود  ییجلو یچراغها نیشود. چن یلنز چراغ جلو استفاده م ای

 د.نده یرا نشان م دیسف

در نور زرد و در سطح  یینای، مانند قبل ، مشخص شد که اگر شدت ب ریشال یاستفاده از داده هابا 

اف به شف شهیاز ش رییرود تغ یباشد ، انتظار م دیاز نور سف شتریدرصد ب 6واقعاً  ،یمساو یدرخشندگ

رود )بر اساس فرض  یانتظار م راننده منجر شود. دیدقت و قدرت د شیدرصد افزا 12زرد، به حدود 

ت از جبران از دس شیشود( ب یمربوط م دینور زرد )تا آنجا که به دقت د شتریب ییباال(  که کارا یها

  دادن نور باشد.

 یینایب دقت زانیبر م ریتأث نییبود ، به عنوان مثال تع یپاگز و فلور شیاساساً تکرار آزما A شیآزما

 یتالش B شیآزما کند. یم جادیا لتریکه ف یبدون جبران از دست دادن نور ،یزرد انتخاب لتریف کیبا 

ال ثابت نگه ح نیبه زرد و در ع دیاز نور سف رییهنگام تغ یینایدقت ب زانیبر م ریتأث نییتع یبود برا

 .یی( روشنایدرخشندگ ای یداشتن سطح )نور ده

 

   شگرینما-3

 ی(  کلدمانی)چ بیترت1/3

 یشفاف( بود که دارا دی)اسال یعکاس تیشفاف کیاساساً شامل  شی،  صفحه نما شیهر دو آزما در

 بیترت اتییبود که از پشت به آن نور تابانده شده بود؛ البته جز اهیلندولت س یاز حلقه ها ییها فیرد

 یانطباق دانیک می( A شی)اما نه در آزما B شیمتفاوت بود. در آزما یکم شیدو آزما نی(  در ادمانی)چ

شفاف  شکل گرفته بود. اندازه ها و  دیاسال نیرا احاطه کرده بود که توسط ا شیآزما دانیم یاضاف

 بحث شده است. 3.3در بند  طیو مح شیآزما دانیم یها ییروشنا

 

 ( دیها )ورقه اسال تیشفاف 3.2

کاهش  بیهر کدام دوازده حلقه  لندولت به ترت  یشفاف(  وجود داشت که رو دیاسال ایورقه ) چهار

 یکمتر از حلقه قبل ٪5بود که هر حلقه از نظر اندازه  نیقرار گرفته بود. هدف ا فیاندازه در دو رد

 2.11 کافش یدارا نی( و کوچکترنچیا 0.146متر ) یلیم 3.71شکاف  یآن دارا نیباشد که بزرگتر

خارج  یاسم ریدرصِد از مقاد 2.5  زانیدر واقع اندازه حلقه ها به م ( است.نچیا 0.083متر ) یلیم

قابل  یدر پ یپ یحلقه ها نیبا تفاوت ب سهیالزم در مقا یخروج از اندازه ها  نیشدند. از آنجا که ا

 ببرد. نیرا از ب جیآنها بر نتا ریشد تا تأث یم یطراح یطور دیبا شیتوجه بود، آزما

 

 (ی)نورده ییروشنا یها ستمیس 3.3

 B شی( مورد استفاده در آزمای)نورده ییروشنا ستمیس 3.3.1
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شده  یزیرنگ آم دیکرد که هر دو از داخل با رنگ سف یبا دو محفظه استفاده م یاز جعبه ا ستمیس نیا

 کی یو دارا  لیاتومب یکنار یولت چراغ ها 12وات  6المپ  کی یکوچکتر حاو یبودند.  محفظه 

 یامحفظه دار نیا نور منعکس شده به محفظه بزرگتر وارد شود. شدیکوچک بود که باعث م افراگمید

 زرد هنگام مشاهده در نور زرد( لتری)همراه با ف تی)ورقه( شفاف دیتوان قاب اسال یباز بود که م یانتها

 یاخلد یها وارهیکه توسط د یا نهیدر پس زم تی)ورقه( شفاف دیاسال  نیآن نصب کرد. بنابرا یرا رو

 یمورد استفاده در فضا دیاگرچه رنگ سف  شده بود ،قابل مشاهده شد. لیمحفظه بزرگتر جعبه تشک

 ((Integrating sphere کیفتومتر یقیتلف یاستفاده در کره ها یشده برا هیجعبه از نوع توص یداخل

تعدد بازتاب ها، جذب  لیباشد ، اما به دل یشده بود که تا حد ممکن خنث یطراح ی، و به گونه ادبو

از حد  المپ یکیالکتر انیجر نیبنابرا  نسبت به قرمز وجود داشت. یاز نور آب یقابل توجه یانتخاب

 نیدرجه کلو 2850رنگ نور خارج شده از جعبه حدود  یولت( تا دما 17مورد انتظار فراتر رفت )

  : دیآ یشفاف بدست م یالمپ ها یدارا ییایتانیبر یآنچه  که از چراغ جلوها نیب ییشود ؛ مقداردما

 (.نیدرجه کلو 2890کامل ) ی( و دمانیدرجه کلو 2820) نییپا یدما

  cd / m 2 (0.045 0.15زرد   لتری)ورقه شفاف(  بدون ف دیواضح اسال یقسمتها یدرخشندگ نیانگیم

Foot- Lambert)  آن  ریصد زدر 6و  شیآزما یمقدار در ابتدا نیدرصد باالتر از ا 6بود که حدود

ح واض ینسبت به قسمتها یدرخشندگ رییتغ یدو مقطع زمان نیاز ا کیبود. در هر  شیآزما انیدر پا

 بود. ٪5 یکمتر از مثبت و منف تیشفاف

 

 B شیمورد استفاده در آزما ییروشنا ستمیس 3.3.2

رنگ  دیفس یقیتلف یجعبه با دو محفظه بود که هر دو از داخل با  رنگ کره  کیشامل  زین ستمیس  نیا

 (3شده بودند. )شکل 

 نیب لتریورود ف یبرا یشکاف یو دارا  60W I2Vالمپ چراغ جلو شفاف  یکوچکتر ، حاو ی محفظه

 به محفظه بزرگتر بود. افراگمیالمپ و د نیا

بزرگتر را که در مقابل  یمحفظه  یدرابعاد چهار فوت مربع ، کناره  opal Perspexورقه    کی

 ی)ورقه  تینگه داشتن شفاف یقاب ، برا کیداد.  یم لیکوچکتر قرار داشت، تشک یمحفظه  افراگمید

االمکان  ینصب شد. به منظور پخش نور حت شگریصفحه نما  یشفاف(  ، در مرکزقسمت خارج

شفاف( در  ریمات )غ یتوخال دیمخروط سف كی  opal Perspex شگریصفحه نما یبر رو کنواختی

  (.دیمراجعه كن 2و صفحه  3نصب شده بود )به شكل  شیو صفحه نما افراگمید نیمحفظه بزرگ ب

رنگ نور خارج شده از جعبه به  یبار داده شد تا  دما شیولت افزا 14اول، تا  شیالمپ همانند  آزما

 cd/m 0.12شفاف   یها دیواضح اسال یقسمتها یدرخشندگ نیانگیم برسد. نیدرجه کلو 2850حدود 

 cd/m 0.17   شگریصفحه نما یرامونیپ یدرخشندگ نیانگی( بود. و مFoot- Lambert 0.035و ) 2

 شیدر طول آزما یدرخشندگ نیانگیم نیدر ا  راتییتغ زانی( بود. مFoot- Lambert  0.049و )  2

 ینسبت به قسمتها یدرخشندگ رییتغ  زانیم ،یدو مقطع زمان نیا از کیبود. در هر ٪5  یمثبت و منف

درصد  10 یحدود  مثبت و منف شگریصفحه نما یرامونیپ یدرصد و در فضا 1_ +  تیواضح شفاف

 بود.
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 لترهایف 3.4

د مختلف مور یدر اندازه ها ییلترهایمتفاوت بودند ، ف شیدر دو آزما ییروشنا یستمهایاز آنجا که س

 تفاوت داشتند. یاندک یفیانتقال ط اتیاز نظر خصوص نیبودند. آنها همچن ازین

 

 A شیمورد استفاده در آزما یلترهایف 3.4.1

 کیداشتن  نیو همچن ییجعبه روشنا یقسمت باز درانتها ینصب بر رو یچهار عدد قاب برا داشتن

 نیا یفیانتقال ط یها یمنحن (دینیرا بب 3افزودن به قاب ها مناسب بود.  )شکل  یزرد برا لتریجفت ف

 سهیمقا  Devauxارائه شده  توسط  یبا منحن 1از آنها در شکل  یکی -بودند  کسانی باً یتقر لتریدو ف

  را نشان دهد. یچراغ جلو فرانسو یالمپ ها یمورد استفاده برا یزرد انتخاب شهیشده است تا ش

است که  توسط  یلتریمشابه آن ف زین Fleuryو  Pagesمورد استفاده توسط  لتریاست که ف نیفرض بر ا

Devaux مورد  لتریدهند. انتقال سراسر ف یمورد نم نیدر ا یاطالعات چیشده است ، اما ه فیتوص

 .Devaux سطارائه شده تو لتریف یدرصد برا 83با  سهیدرصد بود،  در مقا A  ،85 شیاستفاده در آزما

  

 B شیمورد استفاده در آزما یلترهایف 3.4.2

بود.  ازیمورد ن B شیآزما ییروشنا ستمیمتناسب کردن شکاف در س یزرد کوچکتر برا لتریف کی

 شیاستفاده شده در آزما یلترهاینشان داده شده است ، با ف زین 1آن ، که در شکل  یفیط عیتوز یمنحن

A درصد بود 83 لتریف نیا یتفاوت دارد. انتقال کل یاندک. 

صفحه  یشد تا درخشندگ دیشده تول ابیآس شهیاز ش یخنث لتریف کی،  دیمشاهدات با نور سف یبرا

perspex باشد. کسانیو زرد  دیدر نور سف 

 

 یفرانسو شیبا آزما  شیآزما نیا دمانیچ سهیمقا 3.5

 یبه کار رفته توسط پاگز و فلور باتیو ترت دمانیچ نیب یمتعدد یتفاوت ها یکنون یها شیدر آزما

  وجود دارد.

(iدر آزما )فاصله  نیدر البراتور ا کهیفوت( بود. در حال 27.9متر ) 8.3فرانسه فاصله مشاهده  شی

 فوت( بود. 15متر ) 4.6

(iiدر آزما )شیآزمون وجود داشت، اما فقط در آزما دانیدر اطراف م یانطباق دانیم کیفرانسه  شی 

 دوم البراتوار به کار رفت. 

(iiiدرخشندگ )ینسوفرا شیدر آزما شیآزما دانیم ی (0.1 cd/m 2تقر )یبرابربود درخشندگ باً ی 

 اول البراتوار. شیکمتر از آزما یدوم، و کم شیآزما



 

6 
 

(ivدر آزما )ل قرار داده شود، در مقاب  شیآزما دانیمنبع نور و م نیب نکهیا یبه جا لتریف ،یفرانسو شی

 چشمان داوطلب قرار داده شد.

 

 یتجرب یطراح -4

 لتریزرد و دو عدد  بدون ف یلترهایشفاف( با ف یورقه  ای دی)اسال تیاز دو شفاف شیدر هر جلسه آزما

انجام شد. به فرد داوطلب   دیدرنور سف یمیاز مشاهدات در نور زرد و ن یمیکه ن یاستفاده شد به طور

هدف را در نور  ،فرد ناظر یعنیشفاف نشان داده شد.  دی( هر چهار اسالتی)وضع دمانیدرهر چهار چ

  به صورت متناوب مشاهده کرد.  دیزرد و نور سف

 زیدر افراد داوطلب )مشاهده گرها( و ن رهیو غ ی، خستگ یریادگیاز  یرفع اثرات ناش یکار برا نیا

بود. هر بار از فرد خواسته شد که  یالمپ ضرور ینور خروج یاز افت آهسته  یریجلوگ یبرا

 دمانیچ کیهر فرد )مشاهده گر(  ینشان دهد. برا هیآرا یرو یشکاف را در هر حلقه  تیموقع

 یمیاز افراد با مشاهده در نور زرد شروع  کردند و ن یمیها استفاده شد. ن هیمتفاوت از آرا یدفتصا

 .دیدر نور سف گرید

 یها تیشفاف یکوچک ذکر شده در اندازه حلقه ها بر رو یتفاوت ها ریبردن تأث نیبه منظور از ب

شان ن دیکه در جلسه اول با نور سف تیشرکت کرد. دو شفاف یشیمختلف ، هر ناظر در دو جلسه آزما

 داده شدند در جلسه دوم با نور زرد نشان داده شدند.

که  دیرس یبه نظر م دیحلقه وجود داشت ، بع تیمختلف از موقع دمانیچ 16از آنجا که در واقع 

باشد که در  یزیاو از آن چ یجلسه دوم تحت الشعاع حافظه عملکرد فرد )داوطلب مشاهده گر(  در 

 شد. یمختلف  برگزار م یدر روزها شیبود. معموالً جلسات آزما دهیجلسه اول د

 سهیامق یاست که به افراد داوطلب )مشاهده گر ها( گفته نشد که آنها برا نیها ا شیآزما نینکته مهم در ا

تست  کی نیکنند. بلکه  فقط به آنها گفته شد که ا یشرکت م  شیآزما نیدر ا دینور زرد و نور سف ی

 است.  یینایب

 ینوران طیرنگ نشدند. گرچه، در مرحله دوم که مح رییمشاهده گرها متوجه تغ تیاول اکثر شیآزما در

را  شیآزما نیا یهدف واقع یکس چیرنگ شدند، اما ه رییمشاهده گرها متوجه تغ شتریبزرگتر بود، ب

 د. ز یحدس نم

 ساله بود.  67تا  16 نیشرکت کردند. سن داوطلبان ب B شینفر در آزما 20و  A شینفر در آزما 32

 رنگ داشتند. یعیطب دید ishiharaافراد با توجه به عملکرد خود در آزمون  همه

 جینتا

 لیزرد وجود نداشت( به دل لتریاز دست دادن نور در ف یبرا یجبران چیآزمون )که در آن ه نیدر ا

 مشاهده شد. یینایب و دقت شده زرد ، افت قدرت لتریبه نور ف دیاز نور سف رییتغ

Pags  وFieury چراغ کیرا مطالعه كردند که به  یشده بود، آن مورد شنهادیکه پ نهیچند گز نیاز ب 

وانست ت یدر مجموع م گریموارد د جیکردند. البته نتا یاضافه م یزرد انتخاب لتریف کی دیسف یجلو

 نشان دهد که :
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 (iف )شود. ینور م یدرصد 15منجر به کاهش  لتری 

(iiن )بازتاب سطح است. لیکاهش نور به دل نیاز ا یمی 

 

عملکرد است  یممکن برا یارهایاز مع یکی( تنها visual acuity) یینایاست که دقت ب دیالزم به تاک

 یترشیب تیرا که ممکن است از اهم یگرید یارهایمع نیهمچن ی: پاگز و فلورستین نیو لزوماً مهمتر

دد انطباق مج گام( با منبع نور هندیکردند ، به عنوان مثال زمان انطباق )د یبرخوردار باشند ، بررس

اق ها هنگام انطب یزمان ریتاخ ایکاهش   نیگرفتند که ا جهیکننده. و آنها نت رهیپس از حذف منبع تابش خ

 .دیدهد نه نور سف یاستفاده از نور زرد رخ م

 

 ها: یریگ جهینت

 کامالً با هم توافق دارند. شگاهیانجام شده در آزما شیدو آزما جینتا

 دهند که: ینشان م آنها

درصد  3دود ح دیتابانده شود دقت د اهیس یایزرد به اش لتریروشن نور تنگستن ف ی نهیاگر در پس زم-1

اهش ک یعنیباشد. ) کسانی)شدت تابش نور( در هر دو رنگ  ییبه شرط آنکه روشنا ابد،ی یم شیافزا

 قدرت المپ جبران شود(. شیکردن با افزا لتریف ندیاز فرآ ینور ناش

ز ا یکیشود ، که  یبرابر انجام م توان مصرفجلو با  یچراغ ها نیب یا سهیمقا یکه ، وقت نیا -2

است  زیناچ اریبس  یینایاست ، تفاوت در دقت ب سفیدالمپ  یدارا یگریالمپ زرد و د کی یآنها دارا

 .دید شیدرصد افزا 1و  دیدرصد افت د 1در حد   یزی، چ

 و زرد با سن مشاهده گر ارتباط داشته باشد. دینور سف یرسد اثر نسب یبه نظر نم نکهیو سوم ا -3

 

 و تشکر یقدردان

هلند ،   پسیلی. فN.V  یازکمپان J.J. Balder یو آقا J.B. de Boer انیمقاله، از آقا نیا سندگانینو

ب تشکر مرات نیکنند. همچن یم یمشکل تشکر و قدردان نیدر مورد ا  دشانیمف  یبابت بحث و گفتگوها

دارم به خصوص   یها کمک کردند ابراز م شیآزما نیکه در ا شگاهیآزما یاز اعضا یاریخود را از بس

 .ینورسنج یها یریو اندازه گ زاتیتجه یطراح نهیکمک ارزشمندشان در زم یبرا
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