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 هقذهِ:

ّب خشٍ ایي هحذٍدیت ػبهلی ٍخَد ًذارًذ.ّبی تکّبیی ّستٌذ کِ در عزحکی دارای هحذٍدیتَّبی ثلعزح

در ایي ی تصبدفی اثز هتقبثل ٍخَد ًذارد. ثٌذگیزًذ ٍ ثیي تیوبر ٍ ثلَک )هحذٍدیت( در عزحّب قزار ًویػبهل

آهَسش دادُ  minitabافشار ًگی اًدبم ایي عزح در ًزمگَفبیل تالش ضذُ تب ثب هؼزفی عزح ثلَکی تصبدفی چ

 ضَد.

 فبیل ثیبى ضذُ است: هغبلجی کِ در ایي

 فَایذ عزح ریشی 

 هفبّین السم در عزح ریشی آسهبیص ّب

 خٌجِ ّبی اصلی عزح یک آسهبیص

 عزح ثلَکی تصبدفی ضذُ

 1هثبل

 رّبدٍ تیوبثٍِ ثزرسی ارتجبط دٍ 2هثبل

 ّبٍ ثزرسی هبًذُ 3هثبل

 فَاید طرح ریسی

-ریشی آسهبیصای اس آهبر کِ ثب عزحدُ ضذ. ضبخِزّبی کطبٍرسی ثِ کبر ثعزح آسهبیص ًخستیي ثبر ثزای پژٍّص

ریشی آهبری ػجبرت عزح ضَد.گیزی ًبهیذُ هیّب سزٍکبر دارد عزح آسهبیص یب عزح ًوًَِگزدآٍری دادُّب ٍ 

ق ثِ یتزیي عزتب ثِ هَثزتزیي ٍ ثب صزفِ ،یک الگَی آهبری تّب ثز حسّبی آسهبیصثزًبهِ ىکزدُداست اس آهب

  ضذُ خَد دست یبثین. يییّبی تؼّذف

 فَایذ ٍ هشایب

 ضَد.تز ثیبى هیهؼوَال ثِ عَر کبهل ّباّذاف آسهبیص 

 ضَد.ثِ رٍاثظ ثیي هتغیزّبی هَخَد در یک آسهبیص تَخِ هی 
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 ضَد.هٌبثغ تغییزپذیز ضٌبسبیی ٍ اّویت آًْب ثزرسی هی 

 یبثذ.آسهبیص هؼوَال کبّص هی ًظز در یکّب ثزای رسیذى ثِ ّذف هَردتؼذاد آسهبیص 

 ُفبدُ ثیطتزی خَاّین داضت.ل استثّبی قبثب ّشیٌِ ثبثت، تؼذاد داد 

 ضَد.آسهبیص ثب اعویٌبى ثیطتزی اخزا هی 

 ًقبیص یب ٍ ػیت
 

 داضت ًخَاّذ را السم کبرائی عزح ایي ثبضذ، یكٌَاخت غیز خْت دٍ در آسهبیطی یهبدُ اگز. 

 

 ّاهفاّین الزم در طرح ریسی آزهایش

 ضَد.آٍری هیپبسخ خوغّبی ّب اًذاسُای کِ ثزای آىّبی پبیٍِاحذ ٍاحدّای آزهایشی:

 ضَد.ّب اػوبل هیهتفبٍتی کِ رٍی آسهبیصاًَاع ضزایظ  ّا:عاهل

 ٍخَُ هختلف یک ػبهل را سغَح ػبهل گَیٌذ. سطَح عاهل:

 ّبی هتفبٍت را تیوبر گَیٌذ.ّز تزکیت هؼیٌی اس سغَح ػبهل تیوار:

ّذات چٌذگبًِ در یک آسهبیص ٍاحذ است. هٌظَر اس تكزارّب، تكزار یک آسهبیص ًیست ثلكِ هطب تعداد تکرارّا:

رٍد تؼذاد تكزارّبی یک تیوبر گَیٌذ. ثٌبثزایي تؼذاد ٍاحذّبی آسهبیطی کِ ثز رٍی آًْب تیوبر هؼیٌی ثِ کبر هی

 تز خَاّذ ثَد.تز ثبضذ، آسهَى آهبری حسبسِ تؼذاد تكزارّب ثیصچّز 

هتٌبظز ثبضٌذ آى ػبهل را  سٍ ثز حست یک هقیبگیزی ضذُ اگز سغَح یک ػبهل ثب درخبت، اًذاسُ عاهل کوی:

 گَیٌذ.کوی هی

. ثِ عَر ٌذای کیفی ثب ّن تفبٍت داضتِ ثبضٌذ ػبهل را کیفی گَیٍقتی سغَح فقظ در هطخصِ عاهل کیفی:

ّبی آسهبیطی ّستٌذ. ّز یک اس هَضَع ضٌبسیهثبل سزًطیٌبى یک َّاپیوبی هسبفزثزی در یک آسهَى رٍاى

-الؼول ًسجت ثِ هحزک ثجت هیگیزًذ. سپس ثزٍس ػكسلِ هحزک در هؼزض ّطذاری قزار هیافزاد ثب یک ٍسی

الؼول ثب استفبدُ اس دٍ ًَع هحزک سوؼی ٍ ثصزی ٍ سِ فبصلِ ّبی ػكسضَد. آسهبیص ثزای هغبلؼِ سهبى

حزک، یک َع هًػبهلی است کِ ػبهل اٍل ضَد. ایي آسهبیص یک آسهبیص دٍریشی هیهختلف سهبًی ثزاثز، عزح
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است.  سغح ػبهل کیفی ثب دٍ سغح ٍ ػبهل دٍم فبصلِ سهبًی ثیي ّطذار ٍ هحزک، یک ػبهل کوی ثب سِ

 ثبضذ.هی 2×3;6ثٌبثزایي تیوبرّبی آسهبیص

ّبی تصبدفی اًتخبة .ای داردّب اّویت ٍیژُّب در عزح آسهبیصکزدى دادُتصبدفی اًتخبة اًتساب تصادفی:

 1926ضَد. ایي ایذُ در سبل کطی ثِ یک تیوبر هفزٍض هٌتست هیی کِ ثب قزػِّبیػجبرتٌذاس تؼییي قغؼِ

 تَسظ فیطز اثذاع ضذ.

تز یب ٌذی کزدى یب هتؼبدل کزدى ٍاحذّبی آسهبیطی کِ آسهَى را حسبسثّب یب دستِتحقق ثلَک کٌترل هَضعی:

 کٌذ.تَاًبتز هی

ضَد. ثلَک، هحذٍدیت در تصبدفی ص آهبری هیتكٌیكی است کِ ثبػث افشایص دقت در یک آسهبی بٌدی:بلَک

ّب هبیلین تغییزپذیزی ثیي ٍاحذّبی آسهبیطی را دّذ. در ثسیبری اس آسهبیصکزدى کبهل یک آسهبیص را ًطبى هی

 کٌذ.ای را تبهیي هیثٌذی چٌیي خَاستِاس خغبی آسهبیص خذا کٌین، ثلَک

گَیٌذ. هتغیزّبیی را کِ تَسظ آسهبیطگز ٌذ هتغیز هیکٌّبیی کِ تغییز هیدر عزح آسهبیص ثِ هَضَع هتغیر:

ًبهین. ستِ هیثدّذ هتغیز ٍاضَد هتغیز هستقل ٍ هتغیزی کِ ًتیدِ تغییزّب را ًطبى هیدستكبری هی هستقیوبً

گیزی اثزّبی دٍ ًَع ثِ عَر هثبل فزض کٌین هسبلِ هَرد پژٍّص تبثیز ًسجی تذریس ٍ هتغیز ٍاثستِ اًذاسُ

 تذریس است.

 ّای اصلی طرح یک آزهایشبِجٌ

ّبیی را کِ در یک آسهبیص ثبیذ هغبلؼِ ضًَذ ٍ سغَح ّز ػبهلی را کِ هزثَط ثِ تحقیق ػبهل اثتذا .1

 ضَد.کٌین. ثذیي صَرت تیوبرّب تؼییي هیّستٌذ اًتخبة هی

 کٌین.ًَع ٍاحذّبی آسهبیطی کِ ثز رٍی آًْب تیوبرّب را ثبیذ ثِ کبر ثزین اًتخبة هی .2

ِ ثِ ّشیٌِ ٍ دقت هَرد ػالقِ ثزای استٌجبط، درثبرُ تؼذاد ٍاحذّبیی کِ ثبیذ در آسهبیص گٌدبًذُ ثب تَخ .3

 گیزین.ضَد تصوین هی

 کٌین کِ ثِ ٍسیلِ آى تیوبرّب را ثز رٍی ٍاحذّبی آسهبیطی ثِ کبر ثزین.در ًْبیت رٍضی را تؼییي هی .4
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 طرح بلَکی تصادفی شدُ

کِ تغییزات هبدُ آسهبیطی یک عزفِ ثبضذ کِ الجتِ هؼوَال ثذٍى تَخِ ثِ ایي یي عزح ثیطتز سهبًی ثكبر هی رٍد ا

ّبی تک ػبهلی ّبیی ّستٌذ کِ در عزحّبی ثلَکی دارای هحذٍدیتعزح .ضَدًكتِ اس ایي عزح استفبدُ هی

ی تصبدفی ثٌذثیي تیوبر ٍ ثلَک )هحذٍدیت( در عزح ؛گیزًذقزار ًوی ّبخشٍ ػبهل ّبٍخَد ًذارًذ. ایي هحذٍدیت

تَاى ثِ ٍخَد اثز هتقبثل ثیي ّب ًسجت ثِ هقبدیز ثزاسًذُ ضذُ هیاثز هتقبثل ٍخَد ًذارد. ٍلی ثب رسن ًوَدار هبًذُ

ّب پی ثزد. ّذف اصلی ایي عزح کبّص خغبی آسهبیص است. ثِ ایي دلیل کِ عزح کبهال تیوبرّب ٍ ثلَک

ثبیذ اس عزح ثلَکی  کٌذ،ذف ًویحیبًس اثزّبی ػبهل را ثزد ٍلی ٍارتصبدفی، هتَسظ اثزات ػبهل را اس ثیي هی

عزح ثلَکی  دّین ثِ آىثِ رُ تیوبر تخصیص هی ّب را ثِ عَر تصبدفیچَى ثلَک تصبدفی ضذُ استفبدُ کزد.

ثٌذی یک آسهبیص رٍضی ثسیبر هفیذ ثزای تقلیل خغبی آسهبیص است ٍ هذل گَیین. ثلَکضذُ هیتصبدفی

 ثبضذ.ی ضذُ ثِ صَرت سیز هیآهبری عزح ثلَک تصبدق

                  

                   

                   

                  

لفِ خغب هَ      ام ثلَک ٍ   اثز سغح   ام تیوبر،    غحساثز    هیبًگیي کل ،   هتغیز پبسخ،       در آىکِ 

 ثبضذ.هی

 

 Minitabاًجام طرح بلَکی تصادفی با ًرم افسار 

 ضَد.هثبل ثیبى هی 3در اداهِ ثزای رٍضي تز ضذى هَضَع ٍ اًدبم عزح ثلَکی تصبدفی در ًزم افشار 

)سغَح هختلف ػلَفِ  ثِ هٌظَر ثزرسی اثز پٌح تیوبر :1هثال

هبِّ، عزحی در قبلت  2،3،4،5ّبی تبج خزٍس( ثز رٍی ثزُ

یص ایي عزح هیشاى افشات. در سعزح ثلَک صَرت گزفتِ ا

رٍس پزٍارثٌذی ثِ ضزح سیز ثجت  99س ّب پس اْبئی ثزًٍُسى 

ّبی هَرد ًظز ًتیدِ را گزدیذُ است. ضوي ًَضتي فزضیِ

هطبّذات ثزاسبس تیوبرّب ثِ صَرت  ثزرسی ٍ آسهَى کٌیذ.

 خذٍل سیز است.

 تیوبر ) درصذ ػلَفِ تبج خزٍس در خیزُ(

 درصذ 9 5 19 15 29
E D C B A ثلَک 

5.87 5.47 6.82 8.17 7.15 1 

6.62 4.36 8.58 8.78 7.74 2 

5.81 5.56 7.96 8.99 6.39 3 

4.22 4.94 6.78 6.75 4.36 4 
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افشار هغبثق ثب تصَیز پبییي در ًزم اّبی هزثَط ثِ خذٍل رٍثزٍ ردادُ

 دّین.قزار هی

 C2 ، timarشایص ٍسى ًْبیی، ستَى هیشاى اف C1 ، Yijتَى س

  .قزار هی دّیندرصذّب  block را  C3ثلَک ّب ٍ ستَى 

هسیز سیز را عی  ٍ تحلیل هٌبست ثزای رسن خذٍل تحلیل ٍاریبًس

 ًوبییذ.

 

Stat > Anova > Genral Linear Model…   

 

 

 

 

 

 

 .ثبس هی ضَد رٍثزٍپس اس آى پٌدزُ ی .

 

 

 

 

 

بِ  طستًَْای هربَ

 تیوارّا ٍ بلَک ّا

 بِ هشاّدات هتغیر هربَط 
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 گشارش هی ضَد. رٍثزٍ خزٍخی okی پس اس سدى دکوِ 

 

ی گشارش در خزٍخ هذل اًتخبثی هذل خغی کلی است.

هزثغ تؼذیل  rهزثغ ٍ rضذُ خذٍل آًبلیش ٍاریبًس، هقذار 

 هحبسجِ ضذُ است. ّبهبًذُضذُ ٍ ثبقی fit، هقبدیز ضذُ

 

 

)هقذار سغح 9.91اس هقذار  چَى ػذد ثذست آهذُ ،ثزای تیوبرل بی احتوثب تَخِ ثِ ػذد هحبسجِ ضذُ :تفسیر

ٍ اهب در هَرد ثلَک ّب  ذارد.ًداری ٍخَد ّب تفبٍت هؼٌی% ثیي تیوبر99یؼٌی ثب احتوبل  تسا ثشرگتزداری( هؼٌی

% تفبٍت هؼٌی داری ثیي ثلَک ّب 99کَچكتز است در ًتیدِ در سغح  9.91اس آًدب کِ ػذد ثذست آهذُ اس 

 ٍخَد دارد.

 

غذایی ثب ّذف افشایص سغح پزٍتئیي ػجَری هٌظَر ثزرسی تبثیز فزآٍری هَاد در یک آسهبیص، ثِ :2هثال

ٍ پزٍتئیي سَیب ٍدى فزهبلذئیذ ٍ حزارت دادى ثِ خیزُ غذایی غیز قبثل ّضن در ضكوجِ( اثز افش )پزٍتئیي خیزُ

دٍرُ  گبٍّبی ضیزدُ هَرد هغبلؼِ قزار گزفتِ است. پیص اس آسهبیص، گبٍّب ثزحست زیدر هحصَل رٍساًِ ض

 ّبی غذائی ثِ صَرت سیز ثَد:)ثلَک ٍ تكزار( تقسین ضذًذ. خیزُ ضیزدّی ثِ سِ گزٍُ

 اصلی(ضبّذ)خیزُ ی غذایی  :1تیوبر

 % پزٍتئیي سَیب حزارت دیذ49ُ: خیزُ اصلی ثِ ػالٍُ 2تیوبر

 % پزٍتئیي سَیب حزارت دیذُ 89: خیزُ اصلی ثِ ػالٍُ 3تیوبر 

 هبلذئیذ: خیزُ اصلی ثِ ػالٍُ فز4تیوبر 

 % پزٍتئیي سَیب49: خیزُ اصلی ثِ ػالٍُ فزهبلذئیذ ٍ 5تیوبر

 % پزٍتئیي سَیب89: خیزُ اصلی ثِ ػالٍُ فزهبلذئیذ ٍ 6تیوبر

 جدٍل آًالیس ٍاریاًس

 هربع تعدیل شدُ.rهربع ٍ rهقادیر 

 شدُ ٍ باقیواًدُ ّا fitهقادیر
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 یز رٍساًِهطبّذات ; کیلَگزم ض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هطبثِ تصَیز رٍثزٍ دادُ ّب را در ًزم افشار ٍارد هی کٌین.

 

 ثزای اًدبم تحلیل هٌبست هسیز سیز را اًدبم دّیذ.  

Stat > Anova > Genral Linear Model…  

در ایي ثخص ّوبًٌذ حبلت قجل هی تَاًذ عزح آسهبیص ثلَکی تصبدفی را  

 اًدبم هی دّین.

 

دٍ ثب ّن هقبیسِ کٌین. ثِدر ایي حبلت هی خَاّین تیوبرّب را دٍ 

ثز رٍی  General Linear Modelثزای ایي هٌظَر در پٌدزُ ی 

 کلیک کزدُ تب پٌدزُ ی پبییي ثبس ضَد. comparisonsدکوِ ی ...

 

 

 

TR 
Block 6 5 4 3 2 1 

a 25 29.3 14.2 17.2 15.5  12.3 
b 24.2 19.7 15.1 18 17.1 14.1 
c 24.6 22.4 16 17.6 16.9 13.5 



9 | w w w . K h a r a z m i - S t a t i s t i c s . i r  

 

تَضیحبت هزثَط ثِ ّز یک قسوت ّبی هزثَط ثِ  

 ثیبى ضذُ است.در اداهِ  comparisonsپٌدزُ ی 

 ی تیوبرّبّبی خفتی ّوِهقبیسِ .1

 ّوزاُ ثب کٌتزل یّبهقبیسِ .2

ار ایي ثخص ستًَی کِ تیوبرّب در آًْب قزدر  .3

 دّین.دارًذ را قزار هی

  دٍی دٍثِّبهقبیسِ هَخَد ثزایّبی رٍش .4

 خالصِ کزدى ًتبیح .5

ّبی دار کزدى ایي آیكَى کل هقبیسِثب تیک .6

 دّذ.دٍ را هیدٍثِ

 کٌین.داری را هطخص هیسغح هؼٌی .7

ی قجلی خزٍخی ٌدزُدر ایي پٌدزُ ٍ پ okی دکوِثب سدى 

 ضَد. سیز گشارش دادُ هی

کٌیذ سغَح ٍ ّوبًغَر کِ در تصَیز رٍثزٍ هطبّذُ هی

ّب ٍ خذٍل اری ضذُ ثزای تیوبرّب ٍ ثلَکذگهقبدیز ارسش

آًبلیش ٍاریبًس ٍ .... ّوبًٌذ حبلت قجل ًوبیص دادُ ضذُ 

 تیوبر کِ ثشرگتز اس ثزای pاست. کِ ثب تَخِ ثِ هقذار 

است در ًتیدِ ثب اعویٌبى  9.95داری هقذار هؼٌی

-تَاى گفت کِ ثیي تیوبرّب ارتجبط هؼٌی% هی95

ّب اس آًدب کِ ی ثلَکثبرُاهب در داری ٍخَد ًذارد.

است در  9.95کَچكتز اس  pهقذار ثذست آهذُ ثزای 

 داری ثیي ثلَک ٍخَد دارد. ًتیدِ اختالف هؼٌی

ّبی هقبیسِدر ایي ثخص خالصِ هزثَط ثِ  .1

چٌبًچِ حزٍف قزار  دٍ آٍردُ ضذُ است.دٍثِ

یكسبى  groupingگزفتِ ضذُ در ثخص 
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 a,b,cخب اس آًدب کِ در هقبثل توبهی تیوبرّبیداری ثب ّن ًذارًذ. در ایيثبضذ آى تیوبرّب تفبٍت هؼٌی

*داری ٍخَد ًذارد.قزار گزفتِ است پس تفبٍت هؼٌیA  حزف
 

را ًیش  pهقذار  ٍّب را هقبیسِ تفبضل هیبًگیي هقبیسِ کزدُ است. b  ٍcیوبر را ثب ت aدر ایٌدب تیوبر  .2

ٍخَد  aداری ثیي تیوبرّب ثب ثبضذ تفبضل هؼٌی 9.95کوتز اس  pاًذاسُ گیزی کزدُ است. چٌبًچِ هقبدیز 

 ًذارد.

را ًیش  p. هقذار تفبضل هیبًگیي را هحبسجِ کزدُ است هقبیسِ کزدُ است. cرا ثب تیوبر  bدر ایٌدب تیوبر  .3

ٍخَد  bثب  cثبضذ تفبضل هؼٌی داری ثیي تیوبر  9.95کوتز اس  pاًذاسُ گیزی کزدُ است. چٌبًچِ هقبدیز 

 ًذارد.

 است.عزح آسهبیص ثزای اًدبم  tukey هتذ رایي هثبلثِ کبر گزفتِ ضذُ دهتذ 

 .ضذًوبی دادُ ضذُ ثبافشار *حبلتی هطبثِ تصَیز رٍثزٍ را تصَر کٌیذ کِ در خزٍخی ًزم

 a,b,c,d,g,fسغح تیوبر ثب ًبهگذاری  6دادُ ّبیی دارین کِ دارای در ایٌدب 

ثب ّن  a,f,c,g,bّستٌذ. ثب تَخِ ثِ خزٍخی ًزم افشار هی تَاى گفت تیوبرّبی 

دارد. ٍ  dداری ثب ارتجبط هؼٌی aذارًذ. ٍ ثِ عَر هثبل ًداری ارتجبط هؼٌی

 ذارًذ.ًارتجبط هؼٌی داری ثب یكذیگز  f,c,g,b,dّوچٌیي تیوبرّبی 

 

-آة را ثب سزلَلِتالعن فَراى َراى آة اًدبم ضذُ فآسهبیطی ثِ هٌظَر هغبلؼِ اثز ضكل لَلِ در تالعن  :3هثال

ّبی ثبلقَُ ثیي ضكل این. تَخِ هب هؼغَف ثِ تفبٍتّبی هختلف در ضص سغح سزػت خزیبى آة تؼییي کزدُ

این. هطبّذات در خذٍل سیز آٍردُ ضذُ بش در ًظزگزفتِسزػت خزیبى آة را ثِ ػٌَاى هتغیز اغتط سزلَلِ است.

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grouping timar 
 A a 

B A f 
B A c 
B A g 
B A b 
B  d 

ضكل  سزػت خزیبى آة

 11.73 4.37 16.59 29.43 23.46 28.74 سزلَلِ

9.78 9.77 9.75 9.81 9.8 9.78 1 

9.83 9.81 9.86 9.92 9.85 9.85 2 

9.83 9.89 9.89 9.95 9.92 9.93 3 

9.83 9.86 9.88 9.98 9.97 1.44 4 

9.75 9.76 9.78 9.78 9.86 9.97 5 
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 ضكل سز لَلِ را تیوبر ٍ سزػت خزیبى آة در ضص سغح را ػبهل اغتطبش

 رٍثزٍّب در ّب ٍ کذثٌذی آىگیزین. عزیقِ ٍارد کزدى دادُ)ثلَک( در ًظز هی

  پبییي ًطبى دادُ ضذُ است.

ٍ ًتبیح ثِ ضكل  دّین.ی را اًدبم هیاًدبم هزاحل هطبثِ هثبل اٍل عزح ثلَکثب 

ثیبى ضذُ در  ّبیَد. تفبسیز ًیش ّوبًٌذ حبلتضتصَیز پبییي ًوبیص دادُ هی

 .ّبی قجل استهثبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی هزثَط ثِ در پٌدزُّب ثذست آٍردى ثبقی هبًذُثزای  پزداسین.هیایي هثبل  درّب ثزرسی هبًذُثِ اداهِ در 

general linear model  آیكَىstorage  ی پبییي ًوبیص دادُ هیای هطبثِ پٌدزُاس آى پٌدزُرا ثشًیذ. پس-

  ضَد.

ٍ   Fit ٍ  St. Residualشیٌِ ّبی گ ایي پٌدزُر د

Residual یدکوِس سپ کٌین.را اًتخبة هی  Ok در

ثزآٍردّب، در ستَى  C4دٍ پٌدزُ را سدُ ٍ تب در ستَى 

لَلِ کوتر است پس شکل سر 0.05از  pهقدار چَى 

داری یتاثیر هعٌ 0.05فَراى آب در سطح  در تالطن

لَلِ هتفاٍت، هتَسط ّای سرشکلیعٌی دارد. 

 تالطن فَراى آب هتفاٍت خَاٌّد داشت.

است پس سرعت بیشتر  0.05از  pهقدار چَى 

داری جریاى آب در تالطن فَراى آب تاثیر هعٌی

ّای ًدارد یا هتَسط تالطن فَراى آب برای سرعت

 کساى است.ی 0.05هتفاٍت جریاى آب در سطح 
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C5 ُدر ستَى  ٍّب هبًذC6 .استبًذارد هبًذُ ًَضتِ ضَد 

دار ضذُ ثَد ٍ در ایي هَراد تیکًیش ّبی قجل  ّبی هزثَعِ در خزٍخی ًْبیی ظبّزی هی ضَد. در هثبلػجبرت 

یذ هَارد در ًظز گزفتِ کِ در کبدر سجش رًگ در خزٍخی ًیش هطبّذُ هی کٌّوبًغَر   گشارش ثیبى ضذُ ثَد.

 ضذُ در خزٍخی ًوبیص دادُ ضذُ است.
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