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 زیر روش به. باشد نمی هاآن یهمه شمارش  به نیازی عدد یک هایعلیه مقسوم  تعداد یمحاسبه  برای

 :پیدا کرد سریعتر بسیار را تعداد این توانمی

 را در نظر می گیریم: 28 عدد مثالً

 علیه مقسوم  هر ازای به که اینجاست،  مهم ینکته. است  6 و 5 بین عددی عدد، این جذر که دانیممی

سوم  جذر، مقدار از کمتر شتر  که دارد وجود یدیگر علیه مق ست  جذر مقدار از بی   دو این ضرب  با و ا

 .آیدمی دست به نظر مورد عدد یکدیگر، در علیه مقسوم

 متناظر علیه مقسوم  عنوانبه 7 عدد( است  28 جذر از کمتر که) 4 علیه مقسوم  ازای به اینجا در مثالً 

سوم  یهمه شمارش  با دیگر عبارت به. دارد وجود  آن، کردن برابر دو و عدد جذر از کمتر هایعلیه مق

 تک تک بررسووی جای به ترتیب این به که آید،می دسووت به عدد آن هایعلیه مقسوووم یهمه تعداد

ست  کافی تنها 28 از کمتر اعداد شپذیری  لحاظ از را( 28 جذر از کمتر اعداد) 5 تا 1 از اعداد ا  28 بخ

 .نمود 2 در ضرب را آمدهدستبه تعداد این سپس و کرده بررسی یک هر بر

 4 تا 1 اعداد ،25 عدد برای مثالً: دارد نیز دیگری تفاوت هسووتند، کامل مربع که اعدادی برای کار این

  دو را تعداد و کرده بررسووی یک هر بر 25 بخشووپذیری لحاظ از را( 5 همان یا 25 جذر از کمتر اعداد)

 در اسووت،( 5 یعنی) خودش آن، متناظر علیه مقسوووم که( 25 جذر) 5 عدد خود هنوز ولی نموده برابر

 .شود 1 عدد یعالوهب باید حاال است، شده برابر دو که تعداد، رو این از. است نشده لحاظ شمارش
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