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  1شماره  - 27جلد  -1395 بهارنشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد، 

اسـتاندارد   متغيرهـاي  )4(و  )3(ي هـا  پوشش قرار نمي گيرد. رابطه
باشـد كـه    مـي  تشكيل دهنده مـاتريس پوشـش   aijهستند. مقادير 

  است. 1و  0داراي مقادير 
ي جايابي پوشش، اين نكته قابل تامل است كـه  ها با مروري بر مدل

اين مسائل تنها در فضاي گسسته مورد بررسي قرارگرفتـه اسـت در   
 حالي كه در دنياي واقعـي ممكـن اسـت در فضـاي پيوسـته اتفـاق      

بيافتد. بدين منظور در اين مقاله يك مدل جايابي پوشـش پيوسـته   
وسيله را در يك فضاي پيوسته  kكنيم و عالقه منديم  مي را معرفي

نقطه تقاضا يا مشتري جايابي كنيم به گونه اي كـه هزينـه    nشامل 
ريسك عدم پوشش مشتريان حداقل شود. از آنجا كـه مسـاله را در   

كنيم مساله نهايي را به صورت يـك   مي شرايط عدم قطعيت بررسي
  دهيم. مي مدل مديريت ريسك ارائه

از آنجا كه مدل معرفي شده در ايـن مقالـه بـا بيـان مفهـوم درجـه       
گيرد، در ايـن   مي امكان پوشش و در شرايط فازي مورد بررسي قرار

شده در زمينـه كـاربرد مفـاهيم     ي انجامها بخش مروري بر پژوهش
جايابي پوشش كه در فضاي گسسته مـورد مطالعـه   فازي در مسائل 

  شود.  مي قرار گرفته اند، ارائه
برخي پژوهشگران اين مساله را با ارائه مقادير زبـاني بـراي توصـيف    

دو نسخه فازي  ]6[در مرجع  .]5[ هر گره مورد بررسي قرارداده اند
كه تعداد مشخصي از نقاط را مورد پوشش  3مساله كوچكترين دايره

دهد، مورد بررسي قرار گرفته است بـه گونـه اي كـه مكـان      مي قرار
باشند. مدل اوليه به صـورت مسـاله بـا     مي اين نقاط به صورت فازي

محدوديت امكان و دومي با محدوديت الزام ارائه شـده اسـت. يـك    
در شبكه ارائـه شـده    4نمونه ديگر به صورت مفهوم پوشش تدريجي

مكــي صــفر و يــك و تعريــف ي كهــا . اســتفاده از متغيــر]7[ اســت
ي فازي نيز ارائه شده اند. در اين مسائل با لگاريتم گرفتن ها پوشش

ي نامساوي و طبيعت متغيرهاي صفر و يك بـه يـك   ها از محدوديت
همچنين از برنامه ريزي غير خطي  .]8[مساله ساده تبديل شده اند 

 در مرجـع  .]9[ نيز براي ارائه مدل پوشش فازي استفاده شده است
يك مساله پوشش خطي با محدوديت فاصله بـه صـورت يـك     ]10[

مدل چند هدفه فـازي و بـا اسـتفاده از مفهـوم سيسـتم اطالعـات       
جغرافيايي ارائه شده است. مفهوم فازي همچنين در مدل جايابي و 

در  .]11[تخصيص پوشش صف مورد استفاده قرار گرفته شده است 
ارائه شده است. مـدل  يك مدل جايابي حداكثر پوشش  ]12[مرجع 

 مــذكور بــه تعيــين بهتــرين مكــان بــراي تعــداد محــدودي وســيله
پردازد به گونه اي كه توابع سطح سـرويس دهـي بهينـه شـوند.      مي

توابع هدف شامل بيشينه كردن جمعيت مورد پوشـش واقـع شـده    
و كمينـه   5توسط وسايل، بيشينه كردن جمعيت با پوشش پشتيبان

نيـز   6باشـد. مسـاله پوشـش كنـاره     مي كردن كل مسافت طي شده
تحت محيط فازي مورد برسي قرار گرفته شده است. اين مساله بـه  

ي حـداقل انتظـاري،   ها صورت سه مدل فرموله شده كه شامل مدل
. ]13[باشـند   مـي  حداقل آلفاي انتظاري و حداكثر حـداقل پوشـش  

مساله جايابي حداكثر پوشش در شبكه در شرايط عدم قطعيت نيـز  
ي انجام شده است كه در آن وزن هر يك از ها ديگر از پژوهشيكي 

هـم چنـين در مرجـع    . ]14[نقاط نقاضا ممكن است دقيق نباشـد  
يك معيار جديد براي مسـائل پوشـش فـازي ارائـه شـده كـه        ]15[

باشـد. بـا    مـي  ي ممكنها در گزينه 7حداقل مقدار متوسط عدم باور
نهايـت بـه صـورت يـك      ارائه معيار حداقل هزينه پوشش، مساله در

  مدل دومعياره ارائه شده است. 
ــي      ــط برخ ــابي توس ــائل جاي ــك در مس ــوم ريس ــتفاده از مفه اس

 به اشتراك گـذاري پژوهشگران مورد بررسي قرارگرفته است. مساله 
در مدل جايابي انبار با محدوديت ظرفيت بـا تقاضـاي غيـر     8ريسك

مفهوم فازي در  استفاده از .]16[ دقيق مورد بررسي قرارگرفته است
حل مساله مديريت ريسك در يك مدل جايابي با پارامترهاي فـازي  

  .]17[ باشد مي از ديگر مسائل
يك مساله طراحي زنجيره تـامين بـا تقاضـا و نـرخ      ]18[ در مرجع

بهره غير دقيق به صورت يك مدل تصادفي چند مرحله اي فرمولـه  
مبنـاي   يي بـر هـا  شده است. بيشتر ايـن مسـائل بـه صـورت مـدل     

ي حلي مانند بهينـه  ها سناريوهاي مختلف ارائه شده است كه روش
مسـاله بـه    .]19[ سازي اسـتوار مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت      

اشتراك گذاري ريسـك در مـدل جايـابي بـا تخصـيص تقاضـاهاي       
آنالين به انبارهاي منطقه اي با محدوديت ظرفيت در يـك زنجيـره   

به صورت يك مـدل غيرخطـي عـدد صـحيح در      9تامين چند كاناله
اشاره شده است. الزم به ذكر است كه اينگونـه مسـائل    ]20[مرجع 

ي جايابي تنها در فضـاي گسسـته مـورد بررسـي     ها ريسك در مدل
ي انجام شده با مقالـه حاضـر دو   ها قرارگرفته اند. با مقايسه پژوهش

  تفاوت عمده وجود دارد.
  پيوسته  ارائه يك مدل پوشش در فضاي  - 1
  معرفي شعاع پوشش فازي  - 2

سـازد   مي ارائه مدل پوشش در فضاي پيوسته اين امكان را فراهم
كه بر خالف مدل گسسته، تسهيالت در هر فضاي شدني جايابي 
شوند و صرفا يك تعداد مكان بـالقوه بـراي قـراردادن تسـهيالت     
مورد بررسي قرار نگيرنـد. همچنـين، بـا معرفـي شـعاع پوشـش       

گـردد كـه رابطـه     مـي  ن امكـان پوشـش نيـز تعيـين    فازي، ميـزا 
مستقيمي با فاصله مشتريان از تسهيالت دارد و صرفا به صـورت  

نيست بلكه براي هر نوع پوشش يـك درجـه امكـان     1و  0اعداد 
شود. همچنين در اين مقاله، به علت قابليت اسـتفاده   مي معرفي

 -  ادر محيط گسسته و پيوسته و گستردگي كـاربرد از روش آلفـ  
  شود. مي برش استفاده

مـدل رياضـي ارائـه     2باقيمانده مقاله بدين شرح اسـت؛ در بخـش   
بيـان   3برش در بخـش   -شود. الگوريتم حل بر مبناي روش آلفا مي
يك مثال عددي بـه همـراه تحليـل     5 و بخش 4شود. در بخش  مي

شود. يـك مطالعـه    مي حساسيت براي تشريح مدل پيشنهادي ارائه
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 منطقـه تعلـق       

باشد اگـر   مي ر

  ن منطقه

د پوشـش قـرار    
) 7) و (6(ي هـا 

 كه هـر مشـتري  
ـر فاصـله بـين    
(∀ 1,2, …

 ـر فاصـله بـين    
 غيـر اينصـورت   

) و 6 دو رابطه (
اضـا اسـت كـه     

برابـر  هـا   jهمـه  
ـش قـرار نمـي    

مركـز  و   jسيله
بـه    jن وسـيله   

يرد، اگر فاصـله  
) 10(ـد. رابطـه   

قه قرار گيـرد و  
توانـد در   مـي  له    

 رد بررسي قـرار 
د فـازي مثلثـي     
ده شـده اسـت.   

سيد جواد 
  جاللي نائيني

1 

∀ 1,2, … ,

1 ,																						

i ارزش مشـتري  

ن فاصله اي است
باشـد تـا بـه آن

برابر صفر ت و 

 مساله به چندين

ي مـوردهـا  شـتري 
ه ي اسـت. رابطـه      

كنند ك مي ضمين
ش قرار گيرد، اگـ

…ــــا  , ∀	و	
دهنـد. اگـ مي يل
و در 0، 

 عدد بزرگ است
محـدوديت تقا) 8

براي ه ود اگر 
مورد پوشـ iتري 

وساگر فاصله بين 
بنـابراين 0

گي مي قرار iنطقه 
باشـ Dاز  وچكتر 

واند در يك منطق
داكثر يـك وسـيله

 عدم قطعيت مور
وشش يـك عـدد

شان داد) ن2كل (

 جبل عاملي، س
 سيد غالمرضا

شماره  -  27جلد 

 

			 																				∀

تيب مختصات و
بيشترين ش و 

ك منطقه داشـته ب

است jصات وسيله 
  ش قرار گيرد.

يم بندي فضاي

هزينه ريسك مش
رزش هـر مشـتري
ش هستند كه تض

 وسيله مورد پوشش
هـ  باشــــد. 

س پوشش را تشكي
باشد، زرگتر از 

يك ز آنجا كه 
8(شوند. رابطه  ي

شو مي 1برابر  
عنا است كه مشت

كند كه ا مي مين
D    0باشـد، آنگـاه

در من  j و وسيله
كـو iمنطقـه  كـز  

تو مي فقط jوسيله
كند كـه حـد مي 

  
ساله را در شرايط
كنيم كه شعاع پو

در شكاست كه  

محمد سعيد
نژاد، حسيني

ج -  1395 بهار،

1( 

,  

به ترت  و, 
شعاع پوشش گ،

تواند تا مركز يك
  رد.
مختص ,ه

مورد پوشش iتري

تقسيم .1 شكل
  

ه) 5(تابع هدف 
فته بـر اسـاس ار

ي پوششها دوديت
كتواند توسط ي

ــــا كمتــــر از 
1,2, … ماتريس ,

بز iمشتري  jيله
شود. از مي 

مي  همزمان ارضا
كند كه  مي مين

ر باشد و بدين مع
تضم )9(رد. رابطه

Dبزرگتر از  iطقه

تعلق ندارد iطقه
مركو   jن وسـيله

كند كه و مي مين
تضمين )11(طه
قرار بگيرد. iطقه

از آنجا كه ما مس
ك مي دهيم، فرض

, ,

 و مديريت توليد

 ش

در
ين
اع
ير
كه
ص
يي
ين
و  
ـه
در
تر
ت.
د.
ـن
در
رد
تر
 في
 رار
رد
له

به 

:

S.t. 

)1

  

بزرگ
ت مي
بگير
آنگا
مشت

  

نگرف
محد
ت مي
آنهـ

)

سيو
1

)7(
تضم
صفر
گير
منط
منط
بين
تضم
رابط
منط

د مي

  ش فازي

مهندسي صنايع

 و در نهايت بخـش
  .هد

د توسعه مدل
ه و گسسته در اين
ش بـا توجـه شـعا
بـر مبنـاي مقـاد

پيوسته اي ك مدل
ت در ابتدا مشخص
 حـل مـدل نهـايي

آيند. همچنين مي 
0كه عددي بـين

منطقـ nضا را به
د داده شده است.

همين دليل پارامت
رفتـه شـده اسـت

باشد مي ن مناطق
شـوند. ايـن مـي  ده

كـه هـر وسـيله د
صـله وسـيله مـور
يـين شـده بيشـت

ي اين مدل معرفي
j  در منطقـهi قـر

مـور jـط وسـيله
ت به صورت فاصـل

ك غيرخطي

 

1,

1, ∀

ه با شعاع پوشش

شريه بين المللي م

 قرارگرفته است
ده مي ي را نشان

 شش پيوسته
شود كه ت مي رائه

صلي مدل پيوسته
ريس پوشـش مـات  
آيـد و مـدل ب ـي

در حالي كه در م
ي بالقوه تسهيالت
رد بلكه پـس از
 پوشش به دست
ه امكان پوشش ك

ابتدا فضمنظور در
نشان د )1شكل (

 وجود دارد و به ه
شـتري درنظـر گر
سيله جديد در اين

نشان داد jديس
آن اينككنـد و   ي
گيرد كه فاص مي ر

پـيش تعي ـدار از
براي و  zديد

jكـه آيـا وسـيله

توسـط i مشـتري
ن مساله، مسافت
ه مدل صفر و يك

∀ ,

1,2, … ,

1,2, … ,  

ي پوشش پيوسته

نش

مورد بررسي 6 ش
ات آتي پيشنهادي

مدل پوش .2
مدل پيوسته اي ا

تفاوت اصباشد.  ي
ل گسسته ابتـدا
مـ شده بـه دسـت  

شود د مي  فرموله
يها  آنجا كه مكان

پوشش وجود ندار
شش در ماتريس
وشش يك درجه

شود. بدين م مي ه
  همانطور كه در
طقه يك مشتري

قه و هم بـراي مش
وس kيافتن مكان 

دام از وسايل با اند
مي يدي را معرفي

منطقه خاص قرار
 منطقه از يك مقـ
ظور دو متغير جد

دهـد ك مـي  شـان 
و دومي اينكه آيا

گيرد يا نه؟ در اين
شود. در نتيجه مي
  شد:

1 ,

,															∀

 

,							∀  

يك مدل جايابي
 

موردي در بخش
نتايج و تحقيقا 6
 

م، در اين بخش
مي فضاي پيوسته

است كه در مدل
پوشش تعيين ش
ماتريس پوشش

شود، از مي ارائه
نيست ماتريس پ

ي پوشمقادير نهاي
براي هر مقدار پو

است، محاسبه 1
كنيم مي تقسيم

منط nهر يك از 
i هم براي منطقه

مساله به دنبال ي
در ضمن، هر كد
مدل مفهوم جدي
صورتي در يك م
نظر با مركز آن

نباشد. بدين منظ
شود. اولي نش مي
؟ ويا نه يردگ مي

گ مي پوشش قرار
م اقليدسي فرض

باش مي صورت زير
  

)5(  

)6( 

)7( ∀ ,  

)8( 

)9( 

)10( 



د 
  نائيني

ن گونه كـه در  
، )1جـدول ( در  

منطقه ر در آن 

  برش 

 آلفا

LHS 

RHS 

ي متنـاظر حـل     
است كه بـا   jه 

منطقه است كه 
در هـر حـل   . ت  

 ـيله بـه دسـت     
ر بـا آن اسـت.     

  .آيد ي

.

انتخـاب شـده    
بهتـرين مكـان   

k   تا ازمنـاطقي
سـهيالت را در  

يشترين درجـه  
سهيالت كه بـه  

ي هـا   از رابطـه  

∗
∑

∑

∗
∑

∑

انتخاب شده  
ـان بهينـه هـر      

 kك وسـيله در   
ي آن هـا  ه وزن   

املي، سيد جوا
غالمرضا جاللي ن

1  

شود بدين مي  حل
ظور از منطقـه د
ي آلفاي مورد نظر

-ه به روش آلفا

آ

1 

0.9 
… …

0.1 

شد كه بـا آلفـاي
وسيله yو  xتصه 

مشخص كننده م
دست آمـده اسـت
ده بـراي هـر وسـ
ر آلفـاي متنـاظر

مي به دست )16( 

∑
∑ ,

i با آنها منطقـه  

كان هر منطقه، ب
kيد. بدين منظور 

و تس شـده تخـاب  

ناطق است كه بي
 بهترين مكان تس

شـود، مـي   داده

,							∀

,							∀

ه با آنها منطقه 
ـراي تعيـين مكـ
 دست آمده يـك
 بـه گونـه اي كـه

د سعيد جبل عا
نژاد، سيد غال ني

1شماره  - 27جلد 

مدل ،ي مختلف
ده شده است. منظ
هر وسيله به ازاي

تايج حل مساله
  )k(وسيله ا تا 

  

 
.  .

… … 
.  .

ه يك حل مي باش
به ترتيب مخت 

م ,مده است. 
j  به د با مقدار

ناطق انتخاب شد
كان اين حل برابر
طقه توسط رابطه

	,								∀ 		 

 آلفايي است كه
ن مقادير درجه امك

آي مي ت به دست
مكان را دارند انت

  كنيم.   مي
تا از من kجموعه 

 به دست آوردن
∗ نشان ∗

  شود. مي ده

1,2, … , ,	

1,2, … , ,	

ير آلفايي است كه
بـ )18) و (17(ي 

وزني مختصات به
كند مي  استفاده

محمد
حسين

ج -1395 بهارد،

ي آلفاهايه به ازا
نشان داد) 1ول (

طقه اي است كه 
  ر گرفته است.

نت .1 جدول
( jوسيله 

منطقه
 ,  

 ,
.

… 

 ,
.

 سطر بيان كننده
و  ه است.

به دست آم دار
jي جايابي وسيله 

ن تسهيالت و من
آيند كه درجه امك
جه امكان هر منط

1( 

مقادير ظور از
ت. حال با داشتن

ي جايابي تسهيالت
 بيشترين درجه ا
م  مناطق جايابي

مج ،رض اينكه 
ان را دارند، براي

,∗با  jي هر ∗ 	

استفاد )18) و (1

1( 		 

1( 		 

مقادير ظور از
يهـا  ت. در رابطـه 

يله، از ميانگين و
طقه انتخاب شده

ع و مديريت توليد

ـاه
جـه
جـه
ـن
وان
بـه

:

ـل
ـر
F3 
ـه
له
ي

اع
 به
ـا،
 ـل
1 (

  

آنگا
جدو
منط
قرار

  

  
هر

شده
مقد
براي
مكان
آ مي
درج

  
)16
  

منظ
است
براي
كه
اين
با فر
امكا
ازاي

)17
  
)7

)8
  

منظ
است
وسي
منط

 ع پوشش فازي

 مهندسي صنايع

باشـد، آنگـ  از
باشد، درج از
باشـد، درج و

عدم قطعيت ممكـ
 ما آن را به عنـو

ب تيجـه مـدل

(5) and (8) –

ت كـه پـس از حـ
آيند كه بـ مي ست
3باشند در مدل  ي

 امكان مختلـف بـ
وسط يـك وسـيل

 است كه مشـتري
  گرفته است.

پيوسـته بـا شـعا
 بدين منظور كه

بـا آن مقـدار آلفـ
ه امكـان هـر حـ

4(فاده از رابطه

  
,

ش پيوسته با شعاع

شريه بين المللي

ك وسيله كوچكتر
ت و اگر بزرگتر ا

و  و اگـر بـين
ست. از آنجا كه عد

مشتري شود،دي
گيريم. در نت مي ر

(11) 

د دارد اين اسـت
س پوشش به دس

مي 1يا  0ر فقط
يها با درجه 1ا

ش يك مشتري تو
باشد به اين معنا
ورد پوشش قرار گ

 وش حل

ي مساله پوشش 
شود. مي ش ارائه
آيد و ب مي  دست

ان كننـده درجـه
 RHS11 را با استف

ع پوشش فازي

, 	

جايابي پوششدل 

نش

ك مشتري و يك
برابر يك است شش

شود مي رابر صفر
ين صفر و يك اس

تعداددست دادن 
ت ريسك در نظر

  شود: مي ي

1 ,						∀

,																		

در اين مدل وجود
شش با نام ماتريس
عي كه اين مقادير

باشند و يا مي 0ا 
ال اگر مقدار پوشش

ب 0.75جه امكان 
مو 0.75جه امكان 

رو .3
حل برايك روش 

برش- روش آلفا از 
ك مدل قطعي به
ود. ميزان آلفا بيـا

Sو LHS10منظور 

  آيد. مي 

شعاع .2 شكل

			∀  

يك مد  85

 

اگر فاصله بين يك
امكان پوشدرجه 

بر امكان پوشش
بي امكان پوشش

جب از داست مو
يك مدل مديريت
صورت زير معرفي

  

 
)12( ∀ ,  

)13( 	∀ ,  

  
نكته مهمي كه د
مدل، مقادير پوش
خالف مدل قطعي
مقادير پوشش يا
گونه اي كه مثال

و با درج 1خاص 
مورد نظر با درج

  

در اين بخش يك
با استفاده فازي

ازاي هر آلفا، يك
شو مي مدل حل

باشد. بدين م مي
به دست )15و (
  

)14( 

)15( 
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 1شماره  -  27جلد  -  1395 بهارنشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد، 

مقـادير، وسـيله مـوردنظر در آن منطقـه     آلفاهايي است كـه بـا آن   
در نهايت، براي به دست آوردن مقدار تابع هدف  جايابي شده است.

شوند. اگـر   مي در مدل اصلي جايگذاري ∗نهايي و مقادير پوشش، 
بـراي بـه دسـت     و باشـد،  iمشـتري و  jفاصله بين وسـيله   ,

  شود. مي دهاستفا )19( پوشش از رابطه درجه امكانآوردن ميزان 
  

)19( 

1, ,
,

,

0, ,

 

  
 jتوسـط وسـيله     iميزان درجه امكان پوشش مشـتري  كه در آن 

باشد. اگر فاصله بين يك مشتري از يك وسيله خاص كـوچكتر از   مي
باشـد درجـه    ، اگر بزرگتر از 1باشد درجه امكان پوشش برابر  

  .است 1و  0باشد بين   و و اگر بين  0امكان پوشش برابر با 
  

  مثال عددي .4
در اين بخش يـك مثـال عـددي بـراي تشـريح مـدل و روش حـل        

 شود. مي ارائه ،پيشنهادي

منطقـه بـه گونـه     16وسيله جديد را در فضايي شامل  3مي خواهيم 
اي جايابي كنيم كه ريسك ناشي از عـدم پوشـش مشـتريان حـداقل     

نشـان  ) 2جـدول ( باشد. مكان هر منطقه به همراه ارزش مشتريان در 
ــر       ــازي براب ــش ف ــعاع پوش ــه ش ــرض اينك ــا ف ــت. ب ــده اس  داده ش

شــد، مســاله را با 1000و  0.50، 0.7,0.7,1.2
  كنيم. براي به دست آوردن مكان تسهيالت و مقادير پوشش حل مي

 

  مشخصات مناطق و مشتريان .2 جدول
  ارزش مشتري  مكان منطقه  مشتري/منطقه

  1  )2و1(  1
  1.5  )3و1(  2
  1.1  )1و2(  3
  1.2  )2و2(  4
  1  )3و2(  5
  1.3  )1و3(  6
  1.4  )2و3(  7
  1.6  )3و3(  8
  1  )4و3(  9
  1  )1و4(  10
  1.1  )2و4(  11
  2  )3و4(  12
  1  )4و4(  13
  1  )2و5(  14
  1.5  )3و5(  15
  1.3  )4و5(  16

  
 1تـا   0.1بـرش، بـراي مقـادير آلفـا از      -براي استفاده از روش آلفـا 

 )15) و (14(ي هـا  كنيم. براي اين منظور از رابطـه  مي مساله را حل
نشـان داده  ) 3جـدول ( برش در  -كنيم. نتايج روش آلفا مي استفاده

اسـتفاده   GAMS 21.7شده است. براي حل اين مساله از نرم افزار 
  شده است.

 
  برش - نتايج روش آلفا .3 جدول

  1وسيله   2وسيله   3وسيله 
  آلفا

طقه
من

 

طقه  مختصات
من

 

طقه  مختصات
من

 

  مختصات
  1  )1.60و3.29(  7  )2.96و3.70(  12  )3.49و4.91(  15
  0.9  )2.34و1.36(  1  )2.34و3.36(  7  )3.36و4.66(  15
  0.8  )2.70و140(  2  )2.30و2.74(  7  )3.40و4.70(  15
  0.7  )2.36و1.35(  1  )2.26و3.43(  7  )3.36و4.65(  15
  0.6  )2.68و1.62(  5  )2.11و3.11(  7  )3.36و4.66(  15
  0.5  )2.44و1.77(  4  )1.36و3.65(  10  )3.73و3.58(  13
  0.4  )2.56و1.24(  2  )1.45و3.23(  6  )3.00و4.00(  12
  0.3  )2.92و1.49(  2  )1.00و3.04(  6  )3.02و4.05(  12
  0.2  )2.50و1.98(  5  )1.45و3.00(  6  )3.07و4.06(  12
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