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  چکیده
مردم جهان توجه بیشتري به حفاظت از محیط زیست و منابع زیستی صنعتی،  هاي اخیر با جایگزینی توسعه پایدار به جاي توسعهدر دهه

 زیست، محیط از حمایت که ضمن باشند هاییروش دنبال به یع گوناگونصنا مدیراناین حساسیت مثبت تا به آن جا شدت گرفته که  .دارند
رعایت  کاالي مورد عرضه خود به مشتریان برداشته و در جهت مقبولیت گامی موثر، از آن گیريداده و با بهره افزایش را خود عملکرد سازمان

 پارس هویژ منطقه لذا هدف این مقاله، خوشه بندي فازي صنایع .نکات زیست محیطی را به عنوان یک مزیت رقابتی مورد استفاده قرار دهند
 هايبدین منظور، ابتدا با مطالعه ادبیات موضوعی و مصاحبه با متخصصین، شاخص. باشدسبز می تأمین زنجیره مدیریت به عمل حیث از جنوبی

با صنایع موجود در قلمرو مکانی تحقیق،  ،هاي الزموري دادهدر مرحله بعد با جمع آ. ندشناسایی گردید سبز تأمین زنجیره مدیریتعمل به  مؤثر
ویژه پارس  منطقه حاضر در را صنایع فعال الزم به ذکر است که جامعه آماري  این پژوهش. گردیدندخوشه بندي فازي بکارگیري الگوریتم ژنتیک 

 عضو چند خوشه همزمان به دلیل درجه عضویت نزدیک، بطور صنایع از رخیب اوالً، که دهدمی نشان تحقیق هايیافته. دهندجنوبی تشکیل می
 باال در سطح م و سومدو خوشه متوسط ولی درسطح  در سبز تأمین زنجیره مدیریت به اول در خوشه موجود عمل صنایعمیزان  ثانیاً،. باشندمی
 بر ،سبز تأمین زنجیره مدیریتبه  عمل سطح افزایش جهت کهشود می پیشنهادموجود در خوشه اول  صنایع مدیران به در نتیجه .باشدمی

   .باشند داشته بیشتري هاي دیگر تمرکزنسبت به عامل "ظرفیت سازمان "و  "آموزش و پژوهش"، "اجراي درست قوانین" هايشاخص
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The Application of Genetic Algorithm with the Purpose of Industry Fuzzy clustering 
in the Special Zone South Pars in terms of Operation under the Management of 
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ABSTRACT 
In recent decades, due to the replacement of sustainable development instead of industrial development, people pay more 

attention to environmental protection and biological resources. This positive sensitivity has extremely intensified so that the 
various industry leaders are looking for ways to increase the performance of their organization and through taking advantage of 
it, step up effectively towards the acceptance of supplied goods to customers and make use of environmental consideration as a 
competitive advantage beside environmental protection. Therefore, this study aims to investigate fuzzy clustering of special zone 
of south Pars industries in terms of operation under the management of green supply chain. Bearing this purpose in mind, firs of 
all, beginning with the study of thematic literature and interviewing expert, effective indicators has identified. In the next step, 
through gathering the needed data, available industries in research spatial domain, clustering became fuzzy. It should be note that 
the population of this study consists of different industrial in the special zone of south Pars. The research findings indicate that 
First, some industries due to the membership degree are simultaneously members of multiple clusters. Secondly, the industry 
action in the first cluster with green supply chain management in a medium level but in clusters of two and three, industry 
performance is high. As a result, the industry leaders in first clustering was recommended to concentrate more on the indices of 
organizational capacity, education and research, and according to the rules and standards rather than other factors in order to 
increase the performance level. 
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  مقدمه - 1
با جهانی شدن اقتصاد و افزایش رقابت و توسعه فناوري اطالعات، 

ها تبدیل شده است و سازمان بازار عرضه محور به بازار تقاضا محور
براي حفظ بقاي خود در محیط رقابت جهانی به اهمیت ارضاي نیاز 

که ارضاي نیاز مشتري نه فقط دریافتند  مشتري پی بردند و همچنین
سازي و محصول نهایی بلکه توسط تمام عناصري که در آمادهبوسیله 

به . شودساخت و تحویل محصول به مشتري نقش دارند، انجام می
مدیریت . کندمیاین ترتیب مدیریت زنجیره تامین اهمیت پیدا 

زنجیره تامین به دنبال بیشینه کردن سود و یا کمینه کردن هزینه در 
 اما این موضوع تأثیر منفی سازمان بر محیط مثل از. باشدمیسازمان 

و تخریب محیط که تضمین بین رفتن منابع، تخریب زیست بوم 
 يتوسعه تضمین .]1[گرفتمی ایدار است، را نادیدهکننده توسعه پ

 و غیر محدود منابع از بهینه استفاده و حفظ به هر کشور منوط پایدار
 این با مواجهه گوناگونی براي اقدامات و باشدجایگزین  می قابل

 از استفاده هاآن ياز جمله که انجام گرفته هادولت توسط مسئله
صنعتی، کاهش  و تولیدي مراکز در زیست محیط با خام سازگار مواد

   ضایعات مجدد و استفاده نفتی و فسیلی انرژي منابع از استفاده
 استانداردهاي اخذ جهت دولتی قوانین و مقررات تسریع. باشدمی

 براي عرضه کنندگان رشد مصرف رو به تقاضاي و زیست محیطی
 جریان با مرتبطهاي فعالیت که تمام تأمین زنجیره به سبز محصوالت

به  کنندگان نهایی، مصرف به کاال تحویل تا خام ي مادهمرحله از کاال
 گیرد،در بر  می زنجیره را سر تا سر در اطالعات جریان انضمام
 شده» مدیریت زنجیره تأمین سبز«جدید به نام  مفهوم ظهور موجب

 از حفاظت جهت زنجیره تأمین سبز، مدیریتی مدل در واقع]. 2[است
 تأثیرات توانندمی آن از استفاده با هاشرکت باشد وزیست می محیط
 و منابع از مطلوب استفاده به و داده را کاهش زیست محیطی منفی

  ].3[انرژي دست یابد

  بیان مسأله - 1-1
صنعتی شدن جوامع بشري عالوه بر تأمین سعادت، رفاه و پیشرفت 

یط زیست، ها سبب بروز معضالت و مشکالتی در زمینه محانسان
ها، حوادث ناشی از کار و ایمنی شده است بطوریکه سالمت انسان

 270طبق گزارشات رسمی سازمان بین المللی کار ساالنه در جهان 
افتد که نزدیک میلیون حادثه ناشی از کار و مواد شیمیایی اتفاق می

هزار کارگر جان خود را از دست داده، قریب به  200میلیون و  2به 
هاي ناشی از کار و مواد شیمیایی مبتال میلیون نفر به بیماري 160

میلیون حادثه منجر به سه روز غیبت کاري  260شده و بیش از 
تا  3اتفاق افتاده است که سهم کشورهاي جهان سوم از این حوادث، 

در صنایع کشور ما نیز تولید . برابر کشورهاي توسعه یافته است 4
هاي زیست محیطی قبل و ی و آالیندههاي صنعتحجم باالي پساب

هاي هاي صنعتی و به تبع آن بیماريبرداري از پروژهپس از بهره
هاي هاي گزافی از قبیل هزینهشغلی حادث شده، سالیانه هزینه

ها را براي کشور در بر هاي زیست محیطی و آلودگیدرمانی و آسیب
هاي و بیماري لذا پیشگیري از بروز صدمات، حوادث ].4[داشته است

ناشی از کار و معضالت زیست محیطی و نیز برخورداري از محیط 
سالم، متضمن توجه و عمل صنایع گوناگون به مدیریت زنجیره تامین 

فازي  بنديخوشه مقاله، این هدف اصلی بدین منظور،. باشدسبز می
 زنجیره به عمل حیث از منطقه ویژه اقتصادي پارس جنوبیصنایع 
   .باشدمی سبز تأمین

  بازخوانی پیشینه تحقیق - 2
یق حاضر مطالعات چندي توسط محققان مختلف در زمینه تحق

  :ها عبارتند ازانجام گرفته که برخی از آن
در تحقیقی با عنوان کاربرد ) 1390(شاهبندرزاده و همکاران 

سازي غیر خطی در اي فازي با رویکرد مدلفرآیند تحلیل شبکه
هاي مؤثر بر ارزیابی عملکرد زنجیره شاخصبندي شناسایی و رتبه

هاي صنعتی کشور، ضمن ارائه مدلی در زمینه تأمین سبز شرکت
هاي مؤثر بر ارزیابی عملکرد زنجیره تامین سبز، مهمترین شاخص

پذیري، مالی، مشتري، انعطافمحدویت عملکرد زنجیره تأمین سبز را 
هاي مؤثر بین شاخص که از نددر پایان نشان دادو . و محیط دانستند

مهمترین شاخص  ،بر عملکرد زنجیره تأمین سبز، شاخص محیطی
   ].4[باشدمؤثر بر ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین سبز می

 الزم مقتضیات شناسایی تحقیقی به ، در)1390(و همکاران الفت
 خودروسازي صنعت در سبز تأمین زنجیره مدیریت به دستیابی جهت
 مدیریت به دستیابی جهت الزم هايشاخص سپس .اندپرداخته ایران

ها بیان آن تحقیقهاي یافته. اندنموده استخراج سبز، تأمین زنجیره
 هايزیست، همکاري محیط طراحی برايهاي دارد که شاخصمی

 داراي ضایعات به ترتیب مدیریت نفعان و ذي با محیطی زیست
 زنجیره مدیریت به دستیابیباشند  لذا جهت می سوم تا اول اولویت
  ]. 5[ها توجه بیشتر گرددالزم است که به این شاخص سبز تأمین

به هند  کشور دروهشی ، در طی پژ)2012(2دحراج و ویشال
ها بیان آن. پرداختند سبز تامین زنجیره مدیریت از اجمالی بررسی

هاي دارند که دلیل پایین بودن شاخص عملکرد محیطی شرکتمی
به رویکرد مدیریت زنجیره تامین سبز در چهار بعد توجهی هندي، بی

]. 6[باشدخرید سبز، تولید سبز، بازاریابی سبز و لجستیک سبز می
رفته در اي از تحقیقات داخلی و خارجی انجام گخالصه)1(جدول

  .دهدمیرا نشان  اند،که در فوق ذکر نگردیده زمینه تحقیق
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 پیشینباز خوانی تحقیقات : 1دولج

سال   نویسندهنام 
  موضوع پژوهش  انتشار

چینی فروش و شیخ 
 در سبز زنجیره تامین و سازمان عملکرد رابطه  1389  ]7[زاده

  کشور پتروشیمی

 رهیزنج تیریمد اتیادب مربوط به یسازمان هینظر یبررس  2011  ]8[سارکیس
  سبز نیتام

ارزیابی عملکرد زنجیره تامین سبز با روش فازي و   2010  ]9[کا و چن
  تجزیه و تحلیل خاکستري

ارزیابی عملکرد محیطی زنجیره تامین سبز با استفاده از   2010  ]10[مکارانه وکانگ
  کارت امتیازي متوازن و تئوري فازي

  هند شناسایی موانع زنجیره تامین سبز در صنایع کشور  2012  ]11[همکاران و مودلی

 

  شناسی تحقیقروش - 3
کاربردي و از نظر نحوه گردآوري این تحقیق از نظر هدف از نوع 

جامعه آماري این پژوهش را مدیران و . باشدها از نوع توصیفی میداده
با . دهندتشکیل می منطقه ویژه پارس جنوبیکارشناسان صنایع 

- توجه به معین بودن حجم جامعه آماري و کیفی بودن مقیاس اندازه
 80به تعدادآماري  گیري و با استفاده از رابطه کوکران، حجم نمونه

-NP مسائل همردر ز يخوشهبند که نجاییاز آ .گرددمحاسبه مینفر 
Hard هیوریستیک  يیتمهارلگواز ا معموالًآن  حل ايبر. دارد ارقر

 کـنتیژ یتمروـلگ، اهااین الگوریتم فترینومعر .دوـشمی دهستفاا
 دنبو پایین نیزو  ازيمو ايجرآن در ا دیاز قابلیت بدلیل هـک تـسا
 تــمحبوبی، یـمحل ياـه یممـمینآن در  دنفتاا تله به لاـحتما

 یافته توسعه يجستجوروش  یتم یکرلگوا این. دارد يترــبیش
 مکانیسم يمبنا برو  ].12[میباشد1975هوالند در سال توسط

 لیو فیدتصا يجستجو یک جهت ،مثل تولیدو  طبیعی بنتخاا
 بهینه يحلهاراه یافتن ايبر ي،تصمیمگیر يفضا نمیااز  دارجهت
فلوچارت کلی الگوریتم ژنتیک به ترتیب  ].13[میباشد ارستوا ،جامع
  . است) 1(شکل

  
  
  
  
  
  
  

 

  
 ]13[الگوریتم ژنتیکفلوچارت : )1(شکل

   Fuzzy C-Means بندي الگوریتم خوشه -1- 3
در خوشه بندي کالسیک هر نمونه ورودي متعلق به یک و فقط 
. یک خوشه می باشد و نمی تواند عضو دو خوشه و یا بیشتر باشد

مثال در شکل دو هر یک وسایل نقلیه عضو یک خوشه می باشد و 
دیگر خوشه ها همپوشانی نمونه اي عضو دو خوشه نیست و به زبان 

حال حالتی را در نظر بگیرید که میزان تشابه یک نمونه با دو . ندارند
خوشه و یا بیشتر یکسان باشد در خوشه بندي کالسیک باید تصمیم 

تفاوت اصلی . گیري شود که این نمونه متعلق به کدام خوشه است
نه خوشه بندي کالسیک و خوشه بندي فازي در این است که یک نمو

میانگین  cمشابه اگوریتم. می تواند متعلق به بیش از یک خوشه باشد
ا از قبل مشخص شده هکالسیک در این الگوریتم نیز تعداد خوشه

  : بصورت زیر می باشدنیز این الگوریتم  تابع هدف. است
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است که در اکثر  1یک عدد حقیقی بزرگتر از  mدر فرمول فوق 

 Viام است و kنمونه    Xk.انتخاب می شود 2عدد mموارد براي 
ام در خوشه iمیزان تعلق نمونه  Uikام است و iنماینده یا مرکز خوشه 

kاز(نمونه با ) فاصله(میزان تشابه  ||*||عالمت . دهدام را نشان می (
از هر تابعی که بیانگر تشابه نمونه و  توانمرکز خوشه می باشد که می

 Uتوان یک ماتریسمی Uikاز روي . مرکز خوشه باشد را استفاده کرد
هاي آن  هر باشد و مولفهستون می nسطر و  cتعریف کرد که داراي 

هاي اگر تمامی مولفه. را می توانند اختیار کنند 1تا  0مقداري بین 
میانگین کالسیک  cیتم مشابه باشند الگور 1و یا  0بصورت Uماتریس

توانند هر مقداري بین می Uبا اینکه مولفه هاي ماتریس . خواهد بود
ها باید هاي هر یک از ستونرا اختیار کنند اما مجموع مولفه 1تا  0

  :باشد و داریم 1برابر 
  
  

خوشه  cمعناي این شرط این است که مجموع تعلق هر نمونه به
با استفاده از شرط فوق و مینیمم کردن تابع هدف . باشد 1باید برابر 

  :]14[خواهیم داشت
    

  
  
  

  هاادهتجزیه و تحلیل د - 4
بندي صنایع، ابتدا از طریق مطالعه در این مقاله، به منظور خوشه

به مدیریت زنجیره تامین سبز به  عملهاي ادبیات موضوعی، شاخص
  .شناسایی گردیدند) 2(ترتیب جدول
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 نمایش و رمزگذاري مسأله

 تولید جمعیت اولیه و ارزش دهی
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  هاي شناسایی شده از ادبیات تحقیقشاخص: 2جدول
  منبع  نماد  شاخص 

  C1  (Muduli & et al, 2012) اجراي درست قوانین
  )1390الفت و همکارن،( C2 سازيفرهنگ و پژوهش و آموزش

  C3  (Muduli & et al, 2012) ظرفیت سازمان
  )C4 )Kang, 2010 انرژي مصرف بهینه سازي

  C5 (Cao & Chen, 2010)  زیست محیط براي طراحی
  

متغیر ارائه شده در  پنجشرکت در غالب  80هايسپس داده
بندي جهت خوشهسپس . آوري و نرماالیز گردیدندجمع) 2(جدول

استفاده گردیده  GA-Fuzzy Clusteringها از نرم افزار فازي داده
 Fuzzyها را با تلیق دو الگوریتماین نرم افزار، خوشه بندي داده .است

C-Means  وGA پارامترهاي این دو الگوریتم در . دهدانجام می
  .آورده شده است) 3(جدول

 GA و C-Meansهاي الگوریتم پارامترهاي :3جدول
  مقدار  پارامتر  الگوریتم

C-Means  3  تعداد خوشه  
  0.1  شرط توقف

 الگوریتم ژنتیک
)GA(  

  10  تعداد جمعیت اولیه
  0.5  فراوانی جهش

  1  تقاطعفراوانی 
  0.5  تقاطع) نرخ(درصد

 فعال منطقه ویژه اقتصادي پارساجراي نرم افزار، صنایع پس از 
همچنین  .تقسیم گردیدند) 4(به مانند جدولبه سه خوشه  جنوبی

 ها درهر صنعت به هر یک از خوشه) تعلق(میزان درجه عضویت
) 6(به ترتیب جدولنیز ها مراکز خوشه .اورده شده است )5(جدول 

  .است
 هامراکز خوشه: 6جدول

  خوشه  هامرگز خوشه
3.06911  1  
3.34612  2  
3.77829  3  

  
گردد که عناصر متعلق به ها مشخص میبه مراکز خوشه با توجه

خوشه یک از حیث عمل به زنجیره تأمین سبز در سطح متوسط ولی 
جهت افزایش سطح لذا . باشنددو خوشه دیگر در سطح باالتر می

به مؤثر  براي هر یک از عوامل اولخوشه یک، مراکز خوشهکرد عمل
  . ه شدبدست آورد )7(ترتیب جدول

  هاهر یک از شاخصدر  اولمراکز خوشه :7جدول
  وشهخ  ها شاخصمرگز 

C5 C4 C3 C2 C1 
3.39679  3.31959  2.83536  2.6475  2.05892 1  

 صنایع متعلق بهباشد، نمایان می) 6(همانگونه که در جدول
      هاي یک، دو و سه داراي عملکرد ضعیف خوشه یک در عامل

مدیریت زنجیره تامین سبز نیاز  لذا جهت عمل بیشتر به. باشندمی
ها بیشتر توجه گردد و راهکارهاي اجرایی باشدکه بر این شاخصمی

هاي مالی و فنی، تخصیص منابع مانند برطرف نمودن محدودیت
هاي آموزشی انسانی الزم، اجراي دقیق قوانین و مقررات، ایجاد کارگاه

توجه به ه جویی در هزینه با آگاهی مدیریت در خصوص صرف جهت
آگاهی مدیریت در مورد اجراي مدیریت زنجیره تامین سبز، افزایش 

آگاهی کارکنان در مورد خطرات  ، افزایشفن آوري هاي جدید
را جهت افزایش سطح عمل به سه شاخص فوق  ايبهداشت حرفه

  .بکار گیرند

  بنديو جمع نتیجه - 5
زنجیره  مشکالت براي حل  شده ارائه راهکارهاي بهترین از یکی

 خوشه قالب در صنایع تجمیع و سازي خوشه راهکار تأمین سبز،
 امکانات تجربیات و از استفاده امکان هاشرکت این تجمیع با. است

به  اشتراکی به صورت امور  و انجام كمشتر امکانات ایجاد  همدیگر،
منطقه ویژه لذا این تحقیق، با هدف خوشه بندي فازي  .آیدمی وجود

سپس . از حیث عمل به زنجیره تأمین سبز آغاز گردید پارس جنوبی
مؤثر  هايبا مطالعه ادبیات موضوعی و مصاحبه با متخصصین، شاخص

در مرحله بعد براي بدست آوردن میزان نمره هر . گردید شناسایی
در اي طراحی گردید ها، پرسشنامهدر هر یک از شاخص صنایعیک از 

 مکانی تحقیق، با بکارگیري نرم افزارنهایت صنایع موجود در قلمرو 

GA-Fuzzy Clusteringنشان تحقیق هايیافته. گردیدندبندي خوشه 
 صنایع به دلیل درجه عضویت نزدیک، بطور از برخی که اوالً، دهدمی

 موجود میزان عمل صنایع ثانیاً،. باشندهمزمان عضو چند خوشه می
 سطح متوسط ولی در درسبز  تأمین زنجیره مدیریت به اول در خوشه

 صنایع مدیران به در نتیجه .باشدباال می در سطح دوم و سوم خوشه
عمل  سطح افزایش جهت شود کهموجود در خوشه اول پیشنهاد می

اجراي درست "هاي شاخص بر سبز، تأمین زنجیره به مدیریت
   نسبت به  "ظرفیت سازمان "و  "آموزش و پژوهش"، "قوانین
و الزم است جهت  .باشند داشته بیشتري تمرکزهاي دیگر عامل

هاي فوق، راهکارهاي اجرایی مانند افزایش سطح عمل به شاخص
هاي مالی و فنی، تخصیص منابع انسانی برطرف نمودن محدودیت

 هاي آموزشی جهتالزم، اجراي دقیق قوانین و مقررات،  ایجاد کارگاه
توجه به اجراي  ه جویی در هزینه باآگاهی مدیریت در خصوص صرف

آگاهی مدیریت در مورد فن مدیریت زنجیره تامین سبز، افزایش 
آگاهی کارکنان در مورد خطرات بهداشت  ، افزایشآوري هاي جدید

  .را بکار گیرند ايحرفه
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  خوشه بندي صنایع :3 جدول
  خوشه یک  خوشه دو  سهخوشه 

  صنایعشماره   درجه عضویت  صنایعشماره   درجه عضویت  صنایعشماره   درجه عضویت
0.800371 18 0.891747 56 0.783775 53 
0.707245 44 0.794347 51 0.760445 78 
0.700851 14 0.66239 48 0.735931 27 
0.688591 74 0.632482 63 0.698619 68 
0.620825 66 0.54528 47 0.693072 24 
0.6195 67 0.544177 28 0.672232 19 
0.60039 79 0.539777 13 0.62388 35 

0.599314 42 0.531622 30 0.620506 52 
0.597074 29 0.522146 43 0.620304 50 
0.592462 75 0.512858 8 0.612242 73 
0.580287 36 0.505789 6 0.60344 7 
0.579077 21 0.499349 49 0.603094 39 
0.51697 9 0.497299 4 0.587402 69 

0.503614 37 0.495492 65 0.579501 33 
0.485991 40 0.490566 58 0.569344 1 
0.464411 77 0.488483 70 0.567449 3 
0.461562 76 0.487968 45 0.556555 57 
0.455188 23 0.48554 10 0.548941 72 
0.451146 71 0.47019 80 0.538098 11 
0.448799 17 0.468935 2 0.537033 34 
0.445062 64 0.467401 22 0.503576 61 
0.434074 38 0.448449 15 0.481454 59 
0.397615 12 0.445319 46 0.466019 60 
0.370008 31 0.437098 62 0.454681 5 
0.367823 6 0.42707 54 0.454226 25 

  0.422136 38 0.453788 16 
  0.419809 20 0.440818 26 
  0.416096 41 0.426596 32 
  0.405389 55 0.419621 2 
  0.383687 17 0.394025 55 
  0.381935 31 0.389396 62 
  0.37465 5 0.364354 20 
  0.366953 32 0.36106 22 
  0.365512 25 0.342117 10 
  0.365372 26   
  0.365058 71   
  0.356364 76   

  0.355775 64   
  0.347814 23   
  0.347346 12   
  0.344778 37   
  0.341496 60   
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  هادرجه عضویت صنایع به خوشه: 4جدول

میزان تعلق به   شماره صنایع
  خوشه یک

میزان تعلق به 
  خوشه دو

میزان تعلق به 
میزان تعلق به   شماره صنایع  خوشه سه

  خوشه یک
میزان تعلق به 

  خوشه دو
میزان تعلق به   

  خوشه سه
1  0.569344  0.282036  0.14862  41  0.267668  0.416096  0.316237  
2  0.419621  0.468935  0.111444  42  0.113444  0.287242  0.599314  
3  0.567449  0.264393  0.168158  43  0.211696  0.522146  0.266159  
4  0.253649  0.497299  0.249051  44  0.0879038  0.204851  0.707245  
5  0.454681  0.37465  0.170669  45  0.214612  0.487968  0.297421  
6  0.126388  0.505789  0.367823  46  0.265215  0.445319  0.289466  
7  0.60344  0.259874  0.136685  47  0.190013  0.54528  0.264707  
8  0.213866  0.512858  0.273276  48  0.193904  0.66239  0.143706  
9  0.167785  0.315245  0.51697  49  0.324337  0.499349  0.176314  
10  0.342117  0.48554  0.172343  50  0.620304  0.276116  0.10358  
11  0.538098  0.294126  0.167775  51  0.109143  0.794347  0.09651  
12  0.255039  0.347346  0.397615  52  0.620506  0.267889  0.111605  
13  0.254538  0.539777  0.205685  53  0.783775  0.15872  0.0575049  
14  0.0983698  0.200779  0.700851  54  0.259138  0.42707  0.313792  
15  0.253229  0.448449  0.298322  55  0.394025  0.405389  0.200586  
16  0.453788  0.33134  0.214873  56  0.053814  0.891747  0.054439  
17  0.167514  0.383687  0.448799  57  0.556555  0.284105  0.15934  
18  0.0633104  0.136319  0.800371  58  0.283782  0.490566  0.225652  
19  0.672232  0.250185  0.0775831  59  0.481454  0.324523  0.194023  
20  0.364354  0.419809  0.215836  60  0.466019  0.341496  0.192486  
21  0.1594  0.261524  0.579077  61  0.503576  0.326276  0.170148  
22  0.36106  0.467401  0.17154  62  0.389396  0.437098  0.173506  
23  0.196998  0.347814  0.455188  63  0.135213  0.632482  0.232305  
24  0.693072  0.217067  0.0898606  64  0.199163  0.355775  0.445062  
25  0.454226  0.365512  0.180261  65  0.199074  0.495492  0.305434  
26  0.440818  0.365372  0.19381  66  0.124097  0.255078  0.620825  
27  0.735931  0.193887  0.0701821  67  0.143906  0.236594  0.6195  
28  0.156991  0.544177  0.298832  68  0.698619  0.200839  0.100542  
29  0.153691  0.249235  0.597074  69  0.587402  0.273425  0.139172  
30  0.168532  0.531622  0.299846  70  0.184456  0.488483  0.327061  
31  0.248058  0.381935  0.370008  71  0.183796  0.365058  0.451146  
32  0.426596  0.366953  0.206451  72  0.548941  0.27886  0.172198  
33  0.579501  0.261934  0.158565  73  0.612242  0.260811  0.126947  
34  0.537033  0.308138  0.154828  74  0.104313  0.207096  0.688591  
35  0.62388  0.237733  0.138387  75  0.153071  0.254468  0.592462  
36  0.12407  0.295643  0.580287  76  0.182074  0.356364  0.461562  
37  0.151609  0.344778  0.503614  77  0.21229  0.323299  0.464411  
38  0.14379  0.422136  0.434074  78  0.760445  0.180799  0.0587564  
39  0.603094  0.263286  0.13362  79  0.158758  0.240852  0.60039  
40  0.205744  0.308266  0.485991  80  0.221335  0.47019  0.308475 
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