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فراばند どばکارا شاخص ┕ای برای تば ┌ぱ┎バافت└ فاصل└ اط┎ぱنان
┢ どنوقاب جباری ┍┖دی ز┕ره پروان└┡،

どاضばر ドلوم دانشکده ┍ش┖د، どفردوس ┡دانشگاه

どاضばر ドلوم دانشکده ┍ش┖د، どفردوس ┢دانشگاه

どｻاばارز و ﾁأ┍あ ┐ぱ┒┒ده っば ا┑ﾂخاب ┍ا┑┒د どズばراヰ در ┕ﾂﾞ┒د. ｟راば┒د どばاراあ ا┑دازه گぱری ｻرای どばار┕اぱバ┍ ،どばاراあ چکぱده:ヰاخカ ┕ای
┕┎ان ｻرای ┌ぱظ┒ﾁ っば از バｻد و ┈ｼ━ どばاراあ ヰاخカ ┕ای └ﾞばا│┍ ばا ┍ﾂ〝اوت ｟راば┒د دو どばاراあ ヰاخカ ┕ای └ﾞばا│┍ └ｻ ドال━└ ┍┒د ｟راば┒د، ｼ┖ｻود
دارد وجود ا┍いان ┐ばا ┐ばراｻا┒ｻ و ﾀﾝا ┍ﾂ┎رあز آ┑┖ا ┑│ズ└ ای ｻرآورد روی ﾁ┒┖ا どばاراあ ヰاخカ ┕ای ┍ورد در ارزばاどｻ ┕ا ﾁ ｀ぱｻر .┌ぱﾂﾞ┕ ｟راば┒د
ｻخ｀ ｟راば┒د どばاراあ ヰاخカ ┕ای از اﾂﾝ〝اده دばگر، ｼドارت └ｻ پذばرد. ケورت ｟راば┒د どばاراあ درｻاره اﾂド┎ادی ┈ｻا━ غぱر ┑ظر┕ای اظ┖ار └あ
از اﾂﾝ〝اده ｻا ┍│ا┉└، ┐ばا در ┍ど رود. ヰ┎ار └ｻ ﾀぱ〝ぱあ در ┍ﾂﾞ┎ر پヱぱر｟ﾀ ┕ای └ｻ どｻاぱﾂﾝد ｻرای آ┍اری ｟راば┒د┕ای ﾂ┒あرل あارｻرد┕ای از ど┎┖┍

.┌ばود┎┑ ا┑ﾂخاب را ﾂ┖ｻر ｟راば┒د و └ﾞばا│┍ را ｟راば┒د دو どばاراあ ،└ﾂ｠اば ┌ぱ┎バﾁ ｟اケ┊└ اぱ┎ジ┒ان
.└ﾂ｠اば ┌ぱ┎バﾁ ｟اケ┊└ اぱ┎ジ┒ان ،└ﾂ｠اば ┌ぱ┎バﾁ ﾎ┍ ﾀぱ┎あوری ｟راば┒د، どばاراあ カاخヰ:دیぱکل واژه ┕ای

.97K80 :(┢٠┡٠) どاضばر ┍وضوع بندی كد

┍قد┍└ ┡
┍あ ど┒د. ﾁو┉ぱد ┍ば どاｻد ﾀﾝد ای └┒ぱ┖ｻ ﾝود └ｻ و رﾝا┑د ど┍ ｟روش └ｻ زばادی ┍ﾂヱرばان └ｻ را آ┑┖ا └あ ┕دف ┐ばا ｻا را ｀ﾁوالヴﾎ┍ ای あارخا┑└ ┕ر
ｻا ど┉وヴﾎ┍ ﾁو┉ぱد ﾀぱ┊ｻا━ ｻاばد ﾁو┉ぱد ｟راば┒د ┐ばراｻا┒ｻ ┍あ ど┒┒د. ﾁ│اضا دارد ﾀ│ｻاズ┍ ا┑ﾂظاراヱﾁان ｻا └あ را どﾁوالヴﾎ┍ ﾁ┒┖ا あ┒┒دگان ┍ヴرف
どばاراあ گぱری ا┑دازه ｻرای ｟راば┒د どばاراあ ヰاخカ ┕ای ،ﾀﾝا آ┍اری ﾂ┒あرل ﾀﾎﾁ ﾁو┉ぱدی ｟راば┒د └あ ど┍گا┒┕ ｻاヰد. └ﾂヰدا را ا┑ﾂظار ┍ورد ﾀぱ〝ぱあ
در ﾀاخﾝ い┊┎ドرد از ど┎あ ا┑دازه っば آوردن ｟را┕┌ ｻرای Cpm و Cpk ،Cp ┍ث┈ ｟راば┒د どばاراあ ヰاخカ ┕ای ┍ヰ どو┑د. ｻرده あار └ｻ ｟راば┒د
ヰاخカ ┕ای روی پژو┕｀ ｻر ﾀぱ〝ぱあ ┐ぱﾝد┒┖┍ و ┕ا آ┍اردان از ぱﾞｻاری ┍ヰ どو┑د. ｻرده あار └ｻ ┍ヴﾎول っば どばاراあ ا┑دازه گぱری ばا و デばا┒ケ
اﾝاس ｻر ا┑دازه っば どばاراあ カاخヰ ┍あ ど┒┒د. ﾁاぱあد ｟راば┒د どばاراあ ﾝ┒ج｀ ┍ورد در ┍ؤثرﾁری روش ┕ای پヱぱ┒┖اد ┍┒ظور └ｻ ｟راば┒د どばاراあ

.ﾀﾝا ど┒｠ ┍ヱخヴات ﾍدود و ｟راば┒د پارا┍ﾂر┕ای
jabbarinm@um.ac.ir : どنوقاب جباری ┢┍┖دی
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ا┑ﾎراف و µ ┐ぱا┑گぱ┍ ｻا ┑ر┍ال デばوزﾁ دارای ┑ظر ┍ورد ｟راば┒د └あ ┕ﾂﾞ┒د ｟رض ┐ばا اﾝاس ｻر Cpm و Cpk، Cp ヰده └ﾂاخ┒ヰ カاخヰ └ﾝ
و M = USL+LSL┢ و ┕دف ┍│دار T ،┐ぱばپا و ｻاال ど┒｠ └ヴخヱ┍ ﾍد د┕┒ده ┑ヱان ｺぱﾁرﾁ └ｻ LSL و USL اگر .ﾀﾝا σ ┍ぱバار

┍ヰ どو┑د: ポばرバﾁ زばر ケورت └ｻ カاخヰ └ﾝ ┐ばا آن گاه ｻاヰ┒د، d = USL−LSL┢

Cp =
USL− LSL

┦σ
Cpk =

d− |µ−M |
┣σ

Cpm =
d

┣√σ┢ + (µ− T )┢

.ﾀﾝا ﾞいばان ｟راば┒د دو ｻرای T ┕دف ┍│دار و (LSL,USL) ど┒｠ ┍ヱخヴات ﾍدود ﾀﾝا ヰده ｟رض ┍│ا┉└ ┐ばا در
وزر┍┐ و ┐ぱ┊い┑را｠ ،(┡┩┩┥) あا┉ぱ┒ز ،(┡┩┩┡) ｻوば┊ز ،(┡┩┩٠) ぱｻزل ザﾝوﾁ どばا┉└ ┕ا│┍ در どばاراあ ヰاخカ ┕ای ｻرای اぱ┎ジ┒ان ┈ケوا｠

.ﾀﾝا ヰده داده ┑ヱان (┢٠٠┡) ┕┎いاران و زば┎ر و (┢٠┡┣) あا┑ぱچوあاﾁو ،(┡┩┩┤) あاچر┉いوﾁا و あاچر┉いوﾁا ،(┡┩┩┢)
ﾝاخﾂار┕ای Cpm ┐ぱ┒چ┎┕ و Cpk カاخヰ دو └ﾞばا│┍ ｻرای .ﾀﾝا あای-دو デばوزﾁ اﾝاس ｻر Cp ｻرای ─ぱ━د اぱ┎ジ┒ان └┊ケا｠ っば
｟اケ┊└ اぱ┎ジ┒ان バｻد ｻخ｀ ┕ای در ┍ヰ どود. ┑ぱﾂج└ どｼばر│ﾁ ┕ای روش ｺﾞﾍ ｻر ザ│｠ اぱ┎ジ┒ان ┈ケوا｠ و ┑ﾂﾞぱ┒د ﾀﾝرراﾝ ｟اケ┊└ اぱ┎ジ┒ان

.┌ぱ┒あ ど┍ ا┑ﾂخاب را あاراﾁر ｟راば┒د اぱ┎ジ┒ان ┈ケوا｠ ┐ばا از اﾂﾝ〝اده ｻا و ┍ヰ どود └ｼﾝاﾎ┍ Cpm┡
Cpm┢ و Cpk┡

Cpk┢ ｻرای

تば ┌ぱ┎バافت└ فاصل└ اط┎ぱنان ┢
پارا┍ﾂر┕ای ﾍضور ケورت در ┍ﾂأﾝ〝ا┑└ .ﾀﾝا どｻخو روش ┍バﾂارف ｟اケ┊└ اぱ┎ジ┒ان روش ｻاヰ┒د، └ﾂヰدا┑ وجود ┌ﾍزا┍ پارا┍ﾂر┕ای └あ どﾂ━و
ﾀぱ┎あ پارا┍ﾂر┕ا از どケخا デｻاﾁ ｻرای ﾁوان ど┎┑ وال┎バ┍ ┌┕ دار┑د پارا┍ﾂر دو ザ│｠ └あ どばا┕ デばوزﾁ در どﾂﾍ .ﾀﾝا ┍ﾂ〝اوت ا┍الあ ﾀぱバوض ┌ﾍزا┍
┑┎و┑└ ┕ای └ｻ └ﾂﾞｻوا ど┉ا┎ﾂﾍا گزاره ┕ای ┐ﾂاخﾝ ｻا اいヰال ┐ばا デ｠ر ،└ﾂ｠اば ┌ぱ┎バﾁ ｟اケ┊└ اぱ┎ジ┒ان آوردن ﾀﾝد └ｻ از ┕دف あرد. پぱدا ┍ﾎوری

.ﾀﾝا ヰده ┍ヱا┕ده
.ﾀﾝا ┍ج┖ول پارا┍ﾂر┕ای ｻردار ζ = (θ, δ) و ど｠ادヴﾁ ┍ﾂغぱر ｻردار X └あ ｻگぱرばد، ┑ظر در را F (x|ζ) どバ┎جﾁ デばوزﾁ デｻاﾁ ｻا └バ┍جا っば

.┌ぱﾂﾞ┕ X ヰده ┍ヱا┕ده ┍│ادばر اﾝاس ｻر θ ｻرای ｟اケ┊└ ای ｻرآورد ┐ﾂ｠اば └ｻ ドال━└ ┍┒د .ﾀﾝا ┌ﾍزا┍ پارا┍ﾂر δ و ドال━└ ┍ورد پارا┍ﾂر θ
ﾀぱ┎ک باشد. ┌┕ x شده ┍شا┕ده ┍قدار از どバابﾁ ┍ﾁ どوا┑د ┐ぱ┒چ┎┕ ،ﾀاس ζ و X از どバابﾁ ک└ R = r(X;x, ζ) د┕ぱد قرار .┡.┢ تバرばف

ک┒د: صدق زばر شرط دو در اگر ،ﾀاس └ﾂافば ┌ぱ┎バﾁ ┍حوری ﾀぱ┎ک ばک R どصادفﾁ
باشد. └ﾂداش┑ どگﾂبس ┍ج┖ول پارا┍ﾂر┕ای ب└ R احﾂ┎ال デばوزﾁ .١

┑باشد. └ﾂوابس δ ┍زاح┌ پارا┍ﾂر ب└ r = r(x;x, ζ) شده ┍شا┕ده ﾀぱ┎ک .٢
ک┒د صدق زばر ﾁساوی در R ┑┎و┑└ فضای از C┡−α └ドج┎و┍ زばر اگر .┢.┢ تバرばف
P (R ∈ C┡−α) = ┡ − α,

زばر صورت ب└ شده داده پارا┍ﾂر فضای از Θc └ドج┎و┍ زばر آن گاه
Θc(r) = {θ ∈ Θ|r(x;x, ζ) ∈ C┡−α},

｟راば┒د どばاراあ ヰاخカ ┕ای ｻرای └ﾂ｠اば ┌ぱ┎バﾁ ｟اケ┊└ اぱ┎ジ┒ان 184
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.ﾀاس θ برای %┡٠٠(┡ − α) └ﾂافば ┌ぱ┎バﾁ فاصل└ اط┎ぱ┒ان ばک
ｻاヰد └ﾂヰدا┑ وجود ┍バﾂارف ┍ﾎوری ﾀぱ┎あ └あ どﾂ━و ヰد. ┍ズرح (┡┩┩┥) ورا┕ا┑دی ザﾝوﾁ ｻار ┐ぱ┉او └ﾂ｠اば ┌ぱ┎バﾁ ｟اケ┊└ اぱ┎ジ┒ان اばده

.ﾀヰدا خوا┕د ﾁ ｀ぱｻری ارزش └ﾂ｠اば ┌ぱ┎バﾁ ｟اケ┊└ اぱ┎ジ┒ان روش ｻاヰد، ┈いヱ┍ آن آوردن ﾀﾝد └ｻ ばا
ا┑ﾎراف و µ┢ ┐ぱا┑گぱ┍ ｻا ┑ر┍ال デばوزﾁ دارای ┑ぱز دوم ｟راば┒د و σ┡ ┍ぱバار ا┑ﾎراف و µ┡ ┐ぱا┑گぱ┍ ｻا ┑ر┍ال デばوزﾁ دارای اول ｟راば┒د اگر

از: ｼドارت ا┑د ｺぱﾁرﾁ └ｻ ،(i = ┡,┢) ،σ┢
i و µi ｻرای └ﾂ｠اば ┌ぱ┎バﾁ ┍ﾎوری ﾀぱ┎あ آن گاه ｻاヰ┒د، σ┢ ┍ぱバار

Rµi
= x̄i −

Zisi√
Ui

√

ni − ┡
ni

, i = ┡,┢ (┡.┢)

و

Rσ┢
i
=

(ni − ┡)s┢
i

Ui
, i = ┡,┢ (┢.┢)

┐ぱ┒چ┎┕ ┕ﾂﾞ┒د. ┢ ｟راば┒د و ┡ ｟راば┒د ヰده ┍ヱا┕ده ┐ぱا┑گぱ┍ x̄┢ و x̄┡ و ┍ぱバار ا┑ﾎراف s┢ و s┡ ┑┎و┑└، ﾍج┌ ｺぱﾁرﾁ └ｻ n┢ و n┡ آن در └あ
σ┢
i └ｻ Rσ┢

i
デばوزﾁ و µi └ｻ Rµi

デばوزﾁ ،┐ばراｻا┒ｻ .ﾀﾝا Ui =
(ni−┡)S┢

i

σ┢
i

∼ χ┢
ni−┡ و Zi = Xi−µi

σi/
√

n
∼ N(٠,┡) ┌ぱ┑دا ど┍

.ﾀﾝا rσ┢
i
= σ┢

i و rµi
= µi ヰده ┍ヱا┕ده ┍│دار ┐ばا ｻر ドالوه ┑دارد. どگﾂﾞｻ

از: ﾀﾝا ｼドارت Cpm ｻرای └ﾂ｠اば ┌ぱ┎バﾁ ┍ﾎوری ﾀぱ┎あ (┢.┢) و (┡.┢) ザｻروا از اﾂﾝ〝اده ｻا

RCpmi
=

d

┣√Rσ┢
i
+ (Rµi

− T )┢ , i = ┡,┢ (┣.┢)

ど｠رジ از ┑دارد. どگﾂﾞｻ (µi, σ
┢
i ) └ｻ ┑ぱز RCpmi

デばوزﾁ ﾜپ ┑دار┑د، どگﾂﾞｻ (µi, σ
┢
i ) └ｻ Rσ┢

i
デばوزﾁ ┐ぱ┒چ┎┕ و Rµi

デばوزﾁ چون
.ﾀﾝا Cpmi ｻرای └ﾂ｠اば ┌ぱ┎バﾁ ﾎ┍ ﾀぱ┎あوری っば RCpmi

┑ぱﾂج└ در ،ﾀﾝا rCpmi
= Cpmi

:ﾀﾝا زばر ケورت └ｻ Cpm┡
Cpm┢ ｻرای └ﾂ｠اば ┌ぱ┎バﾁ ﾎ┍ ﾀぱ┎あوری っば ┐ばراｻا┒ｻ

RCpm
=

RCpm┡
RCpm┢

=

√

√

√

√

√

(n┢ − ┡)s┢┢/U┢ +
(

x̄┢ − Z┢s┢
√

n┢−┡
n┢U┢ − T

)┢

(n┡ − ┡)s┢┡/U┢ +
(

x̄┡ − Z┡s┡
√

n┡−┡
n┡U┡ − T

)┢ , (┤.┢)

rCpm
=

Cpm┡
Cpm┢ ヰده ┍ヱا┕ده ┍│دار └あ ﾀﾝا ﾌواض ┕ﾂﾞ┒د. ┢ و ┡ ｟راば┒د どاگوچﾁ どばاراあ カاخヰ ｺぱﾁرﾁ └ｻCpm┢ ┡Cpmو آن در └あ

.ﾀﾝا Cpm┡
Cpm┢ ｻرای └ﾂ｠اば ┌ぱ┎バﾁ ﾎ┍ ﾀぱ┎あوری っば RCpm

┐ばراｻا┒ｻ ┑دارد. どگﾂﾞｻ ┍ج┖ول پارا┍ﾂر┕ای └ｻ RCpm
デばوزﾁ ┐ぱ┒چ┎┕ و ﾀﾝا

از: ﾀﾝا ｼドارت Cpm┡
Cpm┢ ｻرای %┡٠٠(┡ − α) どｼばر│ﾁ ｟اケ┊└ اぱ┎ジ┒ان っば ┑ぱﾂج└ در

[

RCpm:α┢ , RCpm:┡−α┢
]

, (┥.┢)

└ﾂﾞｻ ┈いヰ └ｻ را RCpm
デばوزﾁ ┑┎ﾁ どوان اば┐ جا در چون .ﾀﾝا RCpm

デばوزﾁ ┡ − α┢ چ┒دک RCpm:┡−α┢ و α┢ چ┒دک RCpm:α┢ └あ
دو どばاراあ ｻاヰد، RCpm:┡−α┢ < ┡ ばا RCpm:α┢ > ┡ اگر .┌ぱ┒あ ど┍ └ｼﾝاﾎ┍ را چ┒دک ┕ا ﾝ └ぱｼヰازی از اﾂﾝ〝اده ｻا ┐ばراｻا┒ｻ ،ﾀヰو┑

.ﾀﾝا ┍ﾂ〝اوت ｟راば┒د
:ﾀﾝا زばر ケورت └ｻ Cpk┡

Cpk┢ ｻرای └ﾂ｠اば ┌ぱ┎バﾁ ﾎ┍ ﾀぱ┎あوری └ｻاヱ┍ ジور └ｻ

RCpk
=

RCpk┡
RCpk┢

,

185 جｼاری پروا┑└،
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از: ﾀﾝا ｼドارت ،i = ┡,┢ ،RCpki
آن در └あ

RCpki
=

d− |Rµi
−M |

┣√Rσ┢
i

, i = ┡,┢

:ﾀヰو┑ زばر ケورت └ｻ ┍ﾁ どوان را Cpk┡
Cpk┢ ｻرای └ﾂ｠اば ┌ぱ┎バﾁ ｟اケ┊└ اぱ┎ジ┒ان っば ┐ばراｻا┒ｻ

[

RCpk:
α┢ , RCpk:┡−α┢

]

, (┦.┢)

└ﾂﾞｻ ┈いヰ └ｻ را RCpk
デばوزﾁ ┑┎ﾁ どوان اば┐ جا در چون .ﾀﾝا RCpk

デばوزﾁ ┡ − α┢ چ┒دک RCpk:┡−α┢ و α┢ چ┒دک RCpk:
α┢ └あ

｟راば┒د دو どばاراあ ｻاヰد، RCpk:┡−α┢ < ┡ ばا RCpm:α┢ > ┡ اگر .┌ぱ┒あ ど┍ └ｼﾝاﾎ┍ را چ┒دک ┕ا ﾝ └ぱｼヰازی از اﾂﾝ〝اده ｻا ┐ばراｻا┒ｻ ،ﾀヰو┑
.ﾀﾝا ┍ﾂ〝اوت

┍ثال ┣
どいぱ┑روﾂい┉ا ﾀあرヰ っば ｻرای را آ┉و┍ぱ┒ぱوم ┈ばو｠ └あ ،ﾀﾝا ﾁأ┍あ ┐ぱ┒┒ده دو └ｻ ┍رｻوط و ヰده └ﾂ｠گر (┢٠٠┣) چ┐ デرج┍ از زばر جدول داده ┕ای
┍ヱخヴ└ ┕ای ┐ばرﾁ ┌┖┍ از どいば ┑ぱز و┉ﾂاژ و ┍あ ど┒د ┐ぱぱバﾁ را ｻاジری ┕ا ﾀぱ〝ぱあ ぱ┊あدی، ┍ؤ┉〝└ ド┒وان └ｻ آ┉و┍ぱ┒ぱوم ┈ばو｠ ┍あ ど┒┒د. آ┍اده ﾁاばوان در
از خارج و┉ﾂاژ اگر .ﾀﾝا (┥┡٠┣┥,٠┢┥,٠) ケورت └ｻ ،(LSL, T, USL) و┉ﾂاژ ﾁو┉ぱد ┍ヱخヴ└ ┕ای .ﾀﾝا آ┉و┍ぱ┒ぱوم ┈ばو｠ ど〝ぱあ
ｻازرس ザﾝوﾁ ┢ و ┡ ﾁأ┍あ ┐ぱ┒┒ده ┕ای از ど｠ادヴﾁ ┑┎و┑└ پ┒جاه ┍ヰ どود. رد ┐ばراｻا┒ｻ و ヰد خوا┕د └ﾂﾞいヰ آ┉و┍ぱ┒ぱوم ┈ばو｠ ｻاヰد، └┊ケا｠ ┐ばا

.ﾀﾝا آ┍اری ﾂ┒あرل ﾀﾎﾁ و ┑ر┍ال ﾁ│رｼばًا あ┒┒ده ┐ぱ┍أﾁ ┕ر ｟راば┒د .ﾀﾝا ヰده └ﾂ｠گر ﾀぱ〝ぱあ ﾂ┒あرل
｟راば┒د ┍ど د┕د ┑ヱان └あ (┡٫ ┥┢┢,┢٫ ┥┩┡) از ﾀﾝا ｼドارت ｟راば┒د دو Cpm ﾀｼﾞ┑ ｻرای %┡٠٠(┡ − α) └ﾂ｠اば ┌ぱ┎バﾁ ｟اケ┊└ اぱ┎ジ┒ان

آ┉و┍ぱ┒ぱوم ｟وば┈ ┕ای ｻرای ﾁأ┍あ ┐ぱ┒┒ده دو و┉ﾂاژ داده ┕ای :┡ جدول
┢ ﾁأ┍あ ┐ぱ┒┒ده ┡ ﾁأ┍あ ┐ぱ┒┒ده

┥┢┢٫ ┥ ┥┢┤٫ ┤ ┥┢┣٫ ┥ ┥┢┡٫ ┣ ┥┢┡٫ ┧ ┥┢┡٫ ┡ ┥┡┧٫ ٠ ┥┢٠٫ ┡ ┥┡┩٫ ┥ ┥┡┩٫ ┩
┥┢┤٫ ┢ ┥┢┢٫ ┩ ┥┢┤٫ ┩ ┥┢┧٫ ┡ ┥┢┣٫ ┣ ┥┢┡٫ ┧ ┥┢┡٫ ┢ ┥┢٠٫ ┡ ┥┡┨٫ ┧ ┥┡┧٫ ┡
┥┡┨٫ ┧ ┥┡┧٫ ┣ ┥┢┧٫ ┥ ┥┢┣٫ ┥ ┥┢┣٫ ┩ ┥┡┧٫ ┢ ┥┡┧٫ ┧ ┥┢┢٫ ┩ ┥┡┧٫ ┩ ┥┢٠٫ ┤
┥┢٠٫ ┤ ┥┢٠٫ ┤ ┥┡┩٫ ┧ ┥┢┡٫ ┩ ┥┡┨٫ ┧ ┥┡┨٫ ┩ ┥┡┨٫ ┤ ┥┡┩٫ ┡ ┥┢┡٫ ٠ ┥┢٠٫ ┧
┥┡┧٫ ┥ ┥┢┨٫ ┡ ┥┡┧٫ ┧ ┥┢┦٫ ┨ ┥┢┣٫ ┧ ┥┢٠٫ ┦ ┥┡┩٫ ┣ ┥┢٠٫ ┨ ┥┡┨٫ ┤ ┥┡┧٫ ┩
┥┢┦٫ ┣ ┥┡┨٫ ┥ ┥┢┢٫ ┦ ┥┡┤٫ ┧ ┥┢┣٫ ┨ ┥┡┩٫ ┦ ┥┡┧٫ ┩ ┥┢٠٫ ┦ ┥┡┩٫ ٠ ┥┡┦٫ ┦
┥┢٠٫ ┤ ┥┡┩٫ ┦ ┥┢┢٫ ┧ ┥┢┤٫ ┤ ┥┢┣٫ ┢ ┥┢┣٫ ┡ ┥┢┢٫ ┡ ┥┡┨٫ ┣ ┥┢┢٫ ┦ ┥┡┩٫ ┦
┥┢┢٫ ┢ ┥┡┩٫ ┣ ┥┢┤٫ ┡ ┥┢┥٫ ┢ ┥┢٠٫ ┦ ┥┢┡٫ ┥ ┥┡┦٫ ┥ ┥┢٠٫ ┧ ┥┡┩٫ ┨ ┥┡┩٫ ┩
┥┢┥٫ ┢ ┥┢٠٫ ┩ ┥┡┦٫ ┧ ┥┢┡٫ ┩ ┥┢٠٫ ┡ ┥┢┡٫ ┣ ┥┡┧٫ ┨ ┥┡┨٫ ┩ ┥┢┡٫ ┢ ┥┡┩٫ ┢
┥┢┦٫ ┣ ┥┢٠٫ ┩ ┥┢┡٫ ┧ ┥┢┣٫ ┡ ┥┢┢٫ ┦ ┥┢┣٫ ┨ ┥┢┢٫ ٠ ┥┡┩٫ ┥ ┥┡┧٫ ┤ ┥┢┡٫ ┣

.ﾀﾝا ┢ ｟راば┒د از あاراﾁر ┡

｟راば┒د どばاراあ ヰاخカ ┕ای ｻرای └ﾂ｠اば ┌ぱ┎バﾁ ｟اケ┊└ اぱ┎ジ┒ان 186
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نتぱج└ گぱری و بحث
ヰاخカ ┕ای ┍ｻ どاヰ┒د. どﾂバ┒ケ آ┍ار ┈ばاﾞ┍ ┍ورد در اｼ┒ﾂﾝاط ｻرای ┍〝ぱدی ぱﾞｻار اｻزار └ﾂ｠اば ┌ぱ┎バﾁ ｟اケ┊└ اぱ┎ジ┒ان و └ﾂ｠اば ┌ぱ┎バﾁ ﾎ┍ ﾀぱ┎あوری
در ヰده ارائ└ اぱ┎ジ┒ان └┊ケا｠ ┍ヰ どو┑د. اﾂﾝ〝اده ﾁو┉ぱدی ┍ヴﾎوالت ｟راば┒د どばاراあ ┐ぱぱバﾁ ｻرای └あ ┕ﾂﾞ┒د どﾂぱ┎┕ا ｻا ﾀぱ┎あ ┕ای ｟راば┒د どばاراあ

ヰود. داده ┌ぱ┎バﾁ どزوج ┍│اﾞば└ ┕ای ばا و ｟راば┒د ┐ばچ┒د どばاراあ カاخヰ └ﾞばا│┍ ｻرای ┍ﾁ どوا┑د ┍│ا┉└ ┐ばا
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