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  مسائلي كه در اين مقاله توضيح داده مي شوند

ثابت . عضو دارد 3گروه است و هر گروه دقيقا  3افراد يك جمع تشكيل چند گروه مي دهند به طوري كه هر كس عضو دقيقا  .1

  .كه تشكيل داده اند، برابر استكنيد تعداد اين افراد با تعداد گروه هايي 

  

مي دانيم هر سوال حداقل توسط . سوال مطرح شد 6در اين مسابقه . دانش آموز در يك مسابقه رياضي شركت كردند 200 .2

   (2002 ���).سوال را حل كرده اند 6شركت كننده وجود دارند كه روي هم هر  2ثابت كنيد . شركت كننده حل شد 120

 

�. داور حضور دارند �شركت كننده و  �در يك مسابقه،  .3 ≥ هر داور به هر شركت كننده نمره قبولي يا . و عددي فرد است 3

ثابت . شركت كننده رأي يكسان مي دهند 
فرض كنيد هر دو داور حداكثر در مورد . عددي طبيعي است 
. ردي مي دهد

كنيد 
�� ≥ �1

2  .(��� 1998) 

 

,�1دايره هاي  .4 ⋯ , �� (� ≥ به شعاع واحد را در صفحه در نظر بگيريد به طوري كه هيچ دو تايي برهم مماس نيستند و  (2

را مجموعه نقاطي درنظر  �. هر زيرمچموعه از صفحه كه از اجتماع اين محيط دايره ها بوجود مي آيد به هم پيوسته است

|�|نشان دهيد . بگيريد كه حداقل عضو دو دايره باشد ≥ � .(���� 1999) 

 

,�1زيرمجموعه هاي متفاوت  .5 �2, ⋯ , ,1}از مجموعه  �� 2, ⋯ , �را درنظر بگيريد، به طوري كه براي همه ي  {� ≠ �داريم   ���⋂� � = "نشان دهيد . 1 ≤ �. 
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شمارش "اين تكنيك را گاهي . كنيمدر حل بسياري از سواالت تركيبيات، الزم است كميتي را از دو طريق مختلف بررسي 

در اين مقاله، ما بيشتر به اين مي پردازيم كه چگونه از ماتريس هاي وقوع استفاده كنيم تا ما را در انجام . مي نامند "مضاعف

شما  .ماتريس وقوع يك ابزار قدرتمند است و بسياري از مسائل را نمي توان بدون استفاده از آن حل كرد. شمارش ها كمك كنند

  .در اين مقاله با چند  مسئله از اين دست رويارو خواهيد شد

  ماتريس هاي وقوع

  .با يك مثال واقعا ساده شروع مي كنيم

. عضو دارد 3گروه است و هر گروه دقيقا  3افراد يك جمع تشكيل چند گروه مي دهند به طوري كه هر كس عضو دقيقا  :1مسئله 

  .اد گروه هايي كه تشكيل داده اند، برابر استثابت كنيد تعداد اين افراد با تعد

در ماتريس وقوع ما، هر سطر وضعيت يك فرد و هر ستون وضعيت يك . خواهيد ديد كه معموال ماتريس وقوع را چگونه مي سازيم

اظر با ستونش مي گذاريم، اگر فرد متناظر با سطر آن درايه عضو گروه متن 1در يك درايه از اين ماتريس . گروه را نشان مي دهد

دو . به وضوح مي توان نقش سطر ها و ستون ها را به دلخواه جابه جا كرد. قرار مي دهيم 0در غير اين صورت در اين درايه . باشد

  . مطرح شد، در زير نمايش داده شده است 1مثال از وضعيتي كه در سوال 

 

نفر  "گروه و  �در اين ماتريس وجود دارد؟ فرض كنيد  1، از خودمان مي پرسيم چند 1براي حل سوال  .ها 1 تعداد شمارش

"پس ماتريس وقوع يك ماتريس . وجود داشته باشند × يك  "3پس . دارد 1عدد  3بنابر فرض مسئله، هر سطر . خواهد بود �

ساوي خواهيم داشت حال بنابر اين دو ت. يك در ماتريس داريم �3بنابراين . دارد 1عدد  3همچنين هر ستون . در ماتريس داريم

3" = "پس . �3 =   .و حكم ثابت مي شود �

%فرض كنيد  .1 گزاره = (���يك ماتريس  ( , × ,1'است به طوري كه  & '2, ⋯ , به ترتيب مجموع اعداد در سطر هاي  )'

,�1ام و  �و ⋯اول، دوم،  �2, ⋯ ,   آن گاه. ام باشد &و ⋯، دوم، به ترتيب مجموع اعداد در ستون هاي اول (�



٤ 

 

* '� = * � 
)

 +1

(
�+1

 

  1 يها زوج شمارش

در بسياري از موارد، شرطي براي هر جفت . در اين جا ايده اي را مطرح مي كنيم كه بارها از مسائل تركيبيات ظاهر مي شود

در اين مورد، شمردن . يقا يك عضو مشترك داشته باشندبراي مثال، ممكن است هر دو مجموعه دق. داده مي شود) يا فرد(مجموعه 

.) تركيب خوبي از اطالعات داده شده نيست(يك ها به آن صورتي كه باال انجام داديم، جمع بندي خوبي از اطالعات به ما نمي دهد 

مخصوصا ما . خواهد بودايده كارسازي  1خوشبختانه، در اين مسائل شمردن زوج هاي . و احتماال اين كار بي حاصل خواهد بود

  .    را بشماريم) يا هم ستون(هم سطر  1مشتاقيم كه تعداد زوج هاي 

%فرض كنيد . 2گزاره  = (���يك ماتريس  ( , × . بگيريد  �ام آن را  �مجموع اعداد در ستون . باشد 1يا  0با درايه ها  &

  آن گاه. هستند 1كه هر دوي آن ها شامل ستون وجود دارد  ,فرض كنيد براي هر دو سطر، دقيقا 

, -�
2

. = * /� 
2

0)
 +1

 

  .را به دو طريق مختلف مي شماريم 1. در يك ستون واقع شده باشند 1هايي بگيريد كه هر دو 1را مجموعه ي زوج  1. اثبات

1پس . د دارداين دو سطر وجو رويهم ستون،  1جفت  ,براي هر دو سطر، : شمارش به كمك سطر ها = ,2(
2
3  

245پس . وجود دارد 1تا   �ام،  �در ستون : شمارش به كمك ستون ها
2

حال با شمارش اين جفت . تون داريمدر اين س 1جفت  3

1ها در تمامي ستون ها خواهيم داشت  = ∑ 245
2

3) +1.  

  .حال بنابر اين دو تساوي، تساوي فوق نتيجه مي شود

بنابر . در اكثر سواالت اين زمينه، ما آن قدر اطالعات نداريم كه به كمك آن ها بتوان مستقيم حكم را نتيجه گرفت . نامساوي ها

  .اين مجبوريم كه با نامساوي ها و كران ها كار كنيم

معموال در حل اين نوع . ددر بسياري از مسائلي از ماتريس وقوع، تالش مي كنيم ثابت كنيم جزئي با خصوصيتي معين وجود دار

مثال (با نادرست فرض كردن حكم مسئله، مي توانيم تعداد اعضاي مجموعه مشخصي را . مسائل از برهان خلف استفاده مي شود

يك بار به كمك سطر ها و بار ديگر به كمك . به دو طريق مختلف بشماريم) هايي كه هم ستون هستند 1مجموعه همه جفت 

اين مي خواهيم به كمك ديگر شرايط مسئله، كران بااليي براي يكي از اين شمارش ها و كران پاييني براي عالوه بر . ستون ها

  .در اين صورت اگر اين كران باال از كران پايين شمارش ديگر، كمتر باشد، تناقضي حاصل مي گردد. شمارش ديگر پيدا كنيم

مي دانيم هر سوال حداقل . سوال مطرح شد 6در اين مسابقه . ددانش آموز در يك مسابقه رياضي شركت كردن 200. 2مسئله 

سوال را حل كرده  6شركت كننده وجود دارند كه روي هم هر  2ثابت كنيد . شركت كننده حل شد 120توسط 

   (2002 ���).اند
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بنابراين خوب . ه اندپس براي هر دو دانش آموز، سوالي هست كه اين دو آن را حل نكرد. فرض كنيد حكم درست نباشد .پاسخ

  . است كه تعداد جفت دانش آموزان با سوال حل نشده آن ها را بشماريم

ستون كه هر ستون  200سطر داريم كه هر كدام نشان دهنده يك سوال است و  6. ماتريس وقوع را براي اين مسئله رسم مي كنيم

 1، در درايه مربوط به اين فرد و سوال، نداده باشدي پاسخ بنابر نكته باال اگر كسي به سوال. نشان دهنده يك شركت كننده است

  .وضعيتي همانند شكل زير ايجاد مي شود. مي گذاريم 0قرار مي دهيم و در بقيه درايه ها 

  

  

  

  

  

  .را به دو طريق مختلف مي شماريم 1مقدار . هاي هم سطر در نظر مي گيريم1را تعداد جفت  1

پس براي هر . براي هر دو دانش آموز، سوالي وجود دارد كه هيچكدامشان آن را حل نكرده استفرض كرديم : شمارش با ستون ها

2200حال با توجه به اين كه . هم سطر و روي آن دو ستون وجود دارد 1دو ستون، الاقل يك جفت 
2

جفت ستون داريم، خواهيم  3

1داشت  ≥ 2200
2

3 = 19900  

پس در هر . يك در هر سطر داريم 80يعني حداكثر . نفر حل كرده اند 120ل را حداقل مي دانيم هر سوا: شمارش به كمك سطرها

280سطر حداكثر 
2

1سطر خواهيم داشت  6پس در اين . داريم 1جفت  3 ≥ 6280
2

3 = 18960.  

  :با تركيب اين دو نامساوي، به دست مي آوريم

19900 ≤ 1 ≤ 18960 

سوال  6در نتيجه بايد دو دانش آموز باشند كه روي هم هر . نادرست بوده است پس فرض اوليه ما حتما. كه به وضوح ممكن نيست

  .را حل كرده باشند

(�)7ها هستيم، تابع  1از آن جايي كه اغلب مايل به شمردن تعداد جفت : تحدب = 2�
2
مرتب در اين نوع مسائل ظاهر مي  3

(8)7اين تابع را با تعريف . شود = 1

2
8(8 9 . يك تابع محدب است 7توجه كنيد كه . حقيقي گسترش مي دهيم به اعداد (1

  :حال به كمك نامساوي ينسن خواهيم داشت

-�1

2
. : -�2

2
. : ⋯ : -�1

2
. ≥ ;(; 9 �)

2�  

,�1كه  �2, ⋯ , ;اعدادي طبيعي و  �� = �1 : �2 : ⋯ : ��.  

  1سوال 

  2سوال 

  3سوال 

  4سوال 

  5سوال 

  6سوال 
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��زيرا حالت تساوي هنگامي رخ مي دهد كه . ن ممكن نيستبه هر حال اين كران همواره بهترين كرا = <�  (1 ≤ � ≤ و  (�

ممكن است 
اثبات به (ها اعدادي طبيعي هستند، كران زير را مي توان به دست آورد  ��حال با توجه به اين كه . طبيعي نباشد �>

  ):عهده خواننده

-�1

2
. : -�2

2
. : ⋯ : -�1

2
. ≥ � /
 : 1

2
0 : (� 9 �) /


2
0 

;كه  = �1 : �2 : ⋯ : �� = �
 : 0اعداد طبيعي هستند كه  �و  
و  � ≤ � ≤ �.  

�. داور حضور دارند �شركت كننده و  �در يك مسابقه،  (1998 ���).3مسئله  ≥ هر داور به هر . و عددي فرد است 3

شركت كننده رأي  
فرض كنيد هر دو داور حداكثر در مورد . عددي طبيعي است 
. شركت كننده نمره قبولي يا ردي مي دهد

 ثابت كنيد . يكسان مي دهند


� ≥ � 9 1

2�  

سطر قرار مي دهيم كه هر سطر نمايانگر يك  �در اين ماتريس . همانند قبل ماتريس وقوعي به اين مسئله نسبت مي دهيم. اثبات

نشان دهنده  1. قرار دهيد 0يا  1درايه ها را . هيم كه هر ستون نمايانگر يك شركت كننده استستون قرار مي د �داور است و 

  . نشان دهنده ردي است 0قبولي و 

  .را به دو طريق مختلف مي شماريم 1دوباره مقدار . هاي هم ستون در نظر مي گيريم 1ها و جفت  0را تعداد جفت  1

و  0جفت  
مورد يكسان است، براي هر دو سطر، حداكثر  
ت هاي هر دو داور حداكثر در از آن جايي كه قضاو: شمارش با سطرها


2. هم ستون خواهيم داشت 1جفت  
2
1جفت سطر داريم، پس  3 ≤ 
2

2
3 = �(�1)

2
.  

?2پس . داشته باشيم 0عدد  <و  1عدد  =براي يك ستون خاص، فرض كنيد : شمارش با ستون ها
2
3 : 2@

2
 0و جفت  1جفت  3

=توجه كنيد . در اين ستون خواهيم داشت : > =   :حال با استفاده از نامساوي فرض داريم. فرد است �

-=
2

. : ->
2

. ≥ A� : 1
2
2

B : A� 9 1
2
2

B = (� 9 1)2

4
 

1ستون داريم، خواهيم داشت  �حال با توجه به اين كه  ≥ �(�1)2
4

.  

اين دو نامساوي به دست مي آوريم با تركيب 
�(�1)2

4
≤ 1 ≤ �(�1)

2
  كه اين نتيجه مي دهد. 

�(� 9 1)2

4
≤ 1 ≤ 
�(� 9 1)

2
⇒ 
� ≥ � 9 1

2�  
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  شمارش با وزن دهي

,�1دايره هاي . 4مسئله  ⋯ , �� (� ≥ تايي برهم مماس  به شعاع واحد را در صفحه در نظر بگيريد به طوري كه هيچ دو (2

را مجموعه نقاطي درنظر  �. نيستند و هر زيرمجموعه از صفحه كه از اجتماع محيط اين دايره ها بوجود مي آيد، همبند است

|�|نشان دهيد . بگيريد كه حداقل عضو دو دايره باشد ≥ � .(���� 1999) 

شان دهنده يك دايره واحد است و هر سطر نشان دهنده ي نقاط سطر را درنظر بگيريد، كه هر ستون ن |�|ستون و  �ماتريسي با 

قرار داشته باشد و در  با ستون آن، ره متناظريآن بر روي دا با سطر اگر نقطه متناظر قرار مي دهيم 1 را درايه اي. تقاطع است

هيچ دو دايره اي  زيرا .است 1دو هر ستون شامل حداقل  ،دايره ها جدا نيست بقيهچون هيچ دايره اي از . غيراين صورت صفر است

  .دارد 1بعالوه، طبق تعريف، هر سطر حداقل دو . مماس نيستند

�� را آن و ديريبگ نظر در را وقوع سيماتر از 1 هيدرا كي, = ديگري مربوط به دايره  ، ,��به غير از  ،�روي سطر  1هر  .ديبنام 1

 زيرا نمي توانددر دقيقا دو نقطه تالقي مي كند   �هر چنين دايره اي با دايره . مي گذرد ،سطر متناظر با اين كه از نقطه مي شود

نشانگر  اين كه(مربوط مي شود )  ,��به غير از  ( �اي از ستون 1به  ) ,��به غير از  ( �در سطر  1هر  با اين كار. باشدمماس 

 ، چون اينمي شودن بوطمر �مختلف در رديف  1با دو  �اي در ستون  1توجه كنيد كه هيچ  .)است  �آن دايره با  دومين تقاطع

بنابراين، يك تناظر يك به يك . اين غير ممكن است د وكه سه دايره واحد مختلف از دو نقطه مي گذرن خواهد بودبه اين معني  امر

  .وجود دارد �هاي ستون  1با  �ها در رديف  1از 

D
EE
EF

⋮
1 → 1↑ ⋮⋯ 1 ⋯ ��, = 1 ⋯ 1 ⋯⋮ ↓← 1 ← 1⋮

 
L
MM
MN
 

  .چگونه مي توانيم از اين اطالعات استفاده كنيم؟ خب اين جا، جايي است كه ايده ي وزن دهي وارد مي شود

براي مثال، اگر ماتريس . هيماختصاص مي د 1را به هر  "وزن"هر چند اكنون  . ها را دوباره بررسي مي كنيم 1ايده ي شمارش 

در هر سطرش داشته باشد، وزن  1وقوعي سه 
1

3
.  ، تعداد سطرها، است�را به هر يك نسبت مي دهيم، پس مجموع همه وزن ها  

  .چرا اين ايده ممكن است مفيد باشد ناگهاني متوجه خواهيم شد كه

شود، مجموع وزن  1برابر  يها در هر سطر 1به طوري كه وزن همه ي وزني نسبت دهيم،  1با استفاده از ايده ي مشابه، اگر به هر 

  .گزاره ي زير از اين ايده مي آيد. خواهد شد �ها در ماتريس برابر  1همه ي 
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%فرض كنيد  .3 گزاره = (���تريس ما يك ( , × و مجموع  �'برابر  �مجموع اعداد در رديف . باشد 1يا  0با درايه هاي  &

1اگر براي . است  �برابر  �داد در ستون اع ≤ � ≤ �  ،'� >   ، آن گاه0

* ��, '��, = � 
1به همين ترتيب، اگر براي  ≤ � ≤ &  ،� >   ، آن گاه0

* ��, � �, = & 

  داريم .اثبات

* ��, '��, = * A 1'� * ��, 
)

 +1

B(
�+1

= * / 1'� '�0(
�+1

= * 1

(
+1

= � 
  .كاربرد اين ايده را نشان مي دهدگزاره زير . به همين ترتيب مي توان قسمت دوم را نيز ثابت كرد

%فرض كنيد  .4گزاره  = (���يك ماتريس  ( , × و مجموع  �'بر برا �مجموع اعداد در رديف . باشد 1يا  0با درايه هاي  &

1فرض كنيد براي . است  �برابر  �اعداد در ستون  ≤ � ≤ 1و  � ≤ � ≤ 0داشته باشيم  & < '�0و   < همچنين به .   �

��مانند  1ازاي هر درايه ,  ،� ≥ '�� خواهيم داشت آن گاه. باشد  ≥ &.  

��مي دانيم اگر  .اثبات, = �'گاه  باشد، آن 1 ≤ كه نتيجه مي دهد   �
145 ≤ 1QR . در نتيجه براي هر≤ � ≤ و  1 �

1 ≤ � ≤ خواهيم داشت  &
�R,545 ≤ �R,5QR . خواهيم داشت 3بنابر گزاره:   

� = * ��, '��, ≥ * ��, � �, = & 
براي هر  مي فهميم كه ،وجود دارد �هاي ستون 1به  �هاي رديف 1يك به يك از يك رابطه  با توجه به اين كه. برگرديدبه مسئله 

��مانند  1درايه ,  ، '� ≤ � پس .  � ≥   .و حكم نتيجه مي شود &

��ي درايه هاي برا گاهي ممكن است. كنيم استفادهمتغير هاي بيشتري در اين تكنيك  ازمي خواهيم , = نتوانيم مقايسه اي  1

�� اي براي درايه هاي اما ممكن است بتوانيم مقايسه. انجام دهيم  �و  �'بين , = گزاره  متشابه باگزاره بعدي . انجام دهيم 0

  .است 4ي 
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%فرض كنيد  .5گزاره  = (���يك ماتريس  ( , × و مجموع  �'برابر  �مجموع اعداد در رديف . شدبا 1يا  0با درايه هاي  &

1اگر براي هر . است  �برابر  �اعداد در ستون  ≤ � ≤ 1و  � ≤ � ≤ 0داشته باشيم  & < '� < 0و  & < � < و به ازاي  �

≤ �داشته باشيم،   ,��مانند  0هر درايه  '��آن گاه .  ≥ &.  

�كه  فرض خلف كنيد .اثبات < �� براي درايه اي پس هر گاه. &, = 0 داشته باشيم، 0 < � 9 � < & 9 '� .خواهد بود

 پس براي اين درايه خواهيم داشت
1)�QR <   كه نتيجه مي دهد �45)1

'�& 9 '� < � � 9 �  
  داريم. معرفي مي كنيم %ها در 1را تعداد  �

� = * '�
(

�+1

= *(& 9 '�) '�& 9 '�
(

�+1

= * S*(1 9 ��, 
)

�+1

)T(
�+1

'�& 9 '� = * 21 9 ��, 3'�& 9 '��, 
< * 21 9 ��, 3��� 9 � �, = * A*(1 9 ��, 

�
�+1

)B)
 +1

� � 9 � = *2� 9 � 3 � � 9 � 
)

 +1

= � 

�بنابراين، . كه اين به وضوح غير ممكن است ≥ &.  

,�1 .5مسئله  �2, ⋯ , ,1}زيرمجموعه هاي مختلف  �� 2, ⋯ , �هستند به طوري كه براي هر  {� ≠ � ،��� ∩ � � = 1 .

"ثابت كنيد،  ≤ �. 

در اين جزوه،  به هر حال. جبر خطي دارد ه كمك ابزارهايي خاص از نامساوي فيشر است كه اثباتي بسيار ساده باين مسئله حالت

  .به كمك مدل سازي هايي كه تا اين جا ساختيم، ارائه مي دهيم راه حلي تركيبياتي

" اگر. اثبات = "يا  (0 = " فرض كنيدپس . واضح استحكم درستي ، 1 ≥   .تهي نيستند ها �� هيچ يك ازبه وضوح . 2

ستون  �مجموعه ها و  متناظر با رديف " در اين ماتريس .را براي اين مجموعه ها درنظر مي گيريم %، ماتريس وقوع همانند قبل

��ي متعلق به مجموعه  �اگر عضو  قرار مي دهيم 1   ,�� همچنين در درايه. اعضاي اين مجموعه ها ايجاد مي كنيم متناظر با 

  . مي گذاريم 0  باشد، و در غير اين صورت

را  ي ماتريسها1همه ي  ها رديفيكي از اين اگر . برقرار استدر اين مسئله  5حال مي خواهيم نشان دهيم كه شروط گزاره 

�1|شرط  )در صورت وجود فرض كنيد رديف اول باشد( داشته باشد ∩ ��| = �براي هر  1 ≠ ��|كه ايجاب مي كند  1| = 1 ،

�كه باتوجه به �� ∩ � � = "نتيجه مي دهد  1 = �و  2 ≥ ي اگر ستوني همه ي صفر ها .چون مجموعه ها متفاوت هستند 2

به هيچ يك از زير مجموعه ها نيست و مي توانيم به راحتي  متعلق) ستون نيا با متناظر( عضو آن نيبنابرا باشد، داشتهرا  ماتريس 

≤ �مي توانيم اين كار را انجام دهيم تا جايي كه براي هر ستون شرط . حذف كنيمآن ستون را  اگر حكم براي  .برقرار باشد 1
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ها را داشته  1باالخره، اگر ستوني همه ي . خواهد بودنيز برقرار  % اوليه اين ماتريس كاهش يافته برقرار باشد، حتما براي ماتريس

�شرط  )فرض مي كنيمين ستون آن را اولدر صورت وجود ( اشدب�� ∩ � � = نتيجه مي دهد هيچ ستون ديگري نمي تواند  1

�داشته باشد، و هر كدام از ) در اولين ستونش( 1بعالوه، حداكثر يك رديف مي تواند تنها يك عدد . باشد 1شامل دوتا  9 رديف  1

" تعداد ستون ها بايد بيشتر يا مساوي تعداد رديف ها باشد، كهپس . متمايزي داشته باشند را در ستون هاي 1يگر بايد دومين د ≤   .اين حالت نتيجه مي دهد را در �

  .استفاده كنيم 5گزاره  از اكنون آماده ايم تا

D
EE
EF

⋮
1 → 1⋮ ↓⋯ 1 ⋯ ��, = 0 ⋯ 1 ⋯↑ ⋮

1 ← 1⋮
 
L
MM
MN
 

پس مي . اردد اشتراك �%، زيرمجموعه متناظرش با �ستون  روي 1 براي هرفرض، طبق . يريددر نظر بگ  ,��مانند 0درايه اي 

توجه كنيد كه  ).است �'با  1يكي كه نشان دهنده عضو مشترك رديف اين (رد متناظر ك �از رديف  يرا با يك  � روي 1توانيم هر 

نتيجه مي دهد كه دو زير باشند،  �'روي  1كه هر دو متناظر با يك   �وي ر 1يك به يك مي باشد، چون داشتن دو  رابطهاين 

 ازام - �هاي رديف  1اين نگاشت يك به يك نتيجه مي دهد كه بايد تعداد . مجموعه هستند كه حداقل دو عضو مشترك دارند

  . كمتر نيستام - �هاي ستون  1تعداد 

�� درايه بنابراين براي هر, = �'داريم  0 ≥ خواهيم داشت، ) جاي ستون ها و رديف ها عوض شده است( 5گزاره  و بنابر  � " ≤ �.  

، براي نوشتن راه حل نهايي، به هر حال. مفيد باشدطرح هاي تركيبياتي بسيار  مدل سازيماتريس وقوع مي تواند براي  .تذكر آخر

  .استفاده كنيمماتريس وقوع جاي به  اياز نمادهاي مجموعه كه  استمعموال ساده تر 

  

  مسائل

 مي دانيم،. ري را در نظر يگيريد كه به كتاب قروشي مي روندنف 10 يگروه .1

  .كتاب خريده است 3هر فردي دقيقا ) الف

  .براي هر دو نفر از آن ها، حداقل يك كتاب وجود دارد كه هر دو آن را خريده اند) ب

  را خريده باشند كه بيشتر افراد آن را خريده اند، چيست؟ حداقل تعداد افرادي كه مي توانند كتابي

 (�ℎ��� 1993)  
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,1%را درنظر بگيريد و  Wعضوي  �مجموعه ي  .2 %2, ⋯ , براي  هستند، به طوري كه Wزيرمجموعه هاي سه عضوي از  �%

� همه ي ≠ � ،�%� ∩ % � ≤ عضو وجود دارد كه شامل  X√2�Zبا حداقل  %د مانن  Wنشان دهيد زيرمجموعه اي از . 1

 .ها نيست �%از  كدامهيچ 

  

,1%هاي زيرمجموعه  .3 %2, ⋯ , �از مجموعه  %7 = {1, 2, ⋯ , متعلق  �را در نظر بگيريد، به طوري كه هر دو عضو از  {7

�%|، �به دقيقا يكي از اين زيرمجموعه ها باشد، و براي هر | ≥ � ي نشان دهيد براي همه .3 ≠ � ،�%� ∩ % � = 1. 

  

�عضو و  �سازماني داراي  .4 : بت كنيد دو انجمن وجود دارند ثا. هيچ دو انجمني داراي اعضاي يكساني نيستند. انجمن است 1

 .كه دقيقا در يك عضو اشتراك دارند

 

بعد از اعالم نتايج، معلوم مي شود . استگزينه اي  دانش آموز در يك مسابقه رياضي شركت مي كنند كه هر سوال چهار 16  .5

 (�ℎ��� 1�1 1992).حداكثر تعداد سواالت را بيابيد. كه هر دو دانش آموز حداكثر به يك سوال، جواب يكسان داده اند

 

ال وجود دارد كه مي دانيم كه براي هر دو نقر، حداقل يك سو. سوال دو گزينه اي شركت كردند 15نفر در يك امتحان با  21 .6

حداقل تعداد ممكن افرادي را پيدا كنيد كه مي توانند به سوالي كه بيشترين تعداد به آن . هر دو به آن پاسخ درست داده اند

 (�ℎ��� 1�1 1995). پاسخ درست داده اند، درست جواب داده باشند

 

خواننده اجرا مي  4هر آهنگ توسط . ن اجرا مي شودآهنگ در آ "در يك فستيوال هنري شركت مي كنند كه هشت خواننده  .7

 (�ℎ��� 1996). را بيابيد "دار ممكن حداقل مق .شود و هر دو خواننده اي با هم در تعداد يكساني آهنگ شركت دارند

 

ثبت ستون، هر سطر و هر ستون شامل حداقل يك عدد م �سطر و  "در يك آرايه مستطيلي از اعداد حقيقي نامنفي با  .8

"ثابت كنيد . بعالوه اگر سطر و ستوني در يك عدد مثبت تالقي كنند، مجموع اعضاي آن ها با هم برابر است. هستند = �. (����[� 2006) 

 


 وعضو  �با  Wمجموعه  .9 > نشان دهيد كه همواره مي توان دوتا از آن ها . بگيريد را در نظر Wاز عضوي  �ي  زيرمجموعه 2

�ه طوري كه اشتراك آن دو حداقل را يافت ب 9 ��
 (2001 ]��="_^� ��&��\"�[�\��). عضو داشته باشد (�1�)4

  

10. �, 
  نقطه از صفحه است به طوري كه  �مجموعه  � .اعداد صحيح و مثبت مي باشند 

  . هم خط نيستند �هيچ سه نقطه اي از ) الف

  .وجود دارد �نقطه ي هم فاصله از آن در  
، حداقل �از  `براي هر نقطه ي ) ب
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  :ثابت كنيد


 < 1

2
: √2� 

  

,1%زيرمجموعه هاي  .11 %2, ⋯ , �از مجموعه  �% = {1, 2, ⋯ ,  را در نظر بگيريد، به طوري كه  {10

�%|) الف| = 5, � = 1, 2, ⋯ , 
  

�) ب%� ∩ % � ≤ 2, 1 ≤ � < � ≤ 
  

  .را بيابيد 
حداكثر مقدار ممكن 

  

,1%و زيرمجموعه هاي  %عضوي  �مجموعه  .12 %2, ⋯ , �%|را با شرط  %از  �%| ≥ 2 , 1 ≤ � ≤ فرض . در نظر بگيريد �

a%وجود دارد به طوري كه  يكتاييي  �، %از  a%دو عضوي  ي كنيد كه براي هر زيرمجموعه ⊆ %�بت كنيد كه براي هر ثا.  � ≠ � ،%� ∩ % ≠ ∅ . 

  

  :كه نتيجه اين گونه شد. پسر در يك مسابقه رياضي شركت كردند 21دختر و  21 .١٣

  مسئله را حل كرده است، و  6هر شركت كننده حداكثر ) الف

  .براي هر جفت دختر و پسر، حداقل يك مسئله وجود دارد كه هر دو آن را حل كرده اند) ب

  .پسر حل شده است سهدختر و  سهود دارد كه توسط حداقل نيد كه مسئله اي وجثابت ك

  

هر جفت مسئله را بيش از . سوال به شركت كنندگان ارائه شد 6در يك مسابقه رياضي  .14
2

5
هيچ . شركت كنندگان حل كردند 

. مسئله را حل كردند 5دارند كه هر كدام دقيقا  نشان دهيد كه حداقل دو شركت كننده وجود. مسئله را حل نكرد 6كسي هر  (��� 2005)  

 


