
  هاي دوري جايگشت

دقت كنيد كه در آرايشي كه بـا  ( اي بنشينند؟ توانند دور يك ميز دايره  نفر مي6به چند طريق  .مثال

  A, B, C, D, E, F نفر را، با 6كنيم، به عنوان مثال اگر  دوران هم ديگر به دست آيند را يكسان  حساب مي

  ) ولي با آرايش شكل ج يكسان نيستنشان دهيم؛ آرايش شكل الف با آرايش شكل ب يكسان است

  

                                

    ج                                           ب                                       الف

  

كنيم، اين شـرايط را بـه نحـوي     اند سعي مي  در حال مسائلي كه شرايطي را گذاشته. روش اول . حل

به عنوان نمونه در اين مثـال، شـرط      . تبديل شوند توانيم حل كنيم،      اي كه مي    تا به مسائل ساده   برطرف كنيم   

تـوانيم   چون ميـز را مـي  . شوند مسأله يكسان بودن دوجايگشتي است كه با دوران ميز به يكديگر تبديل مي      

، شـرط  Aشـتن جـاي   دا با ثابت نگـه . نشيند  همواره باالي ميز ميAتوان فرض كرد كه    دوران دهيم، پس مي   

هـاي قبـل     جاي خالي بنشانيم و در مثـال     5خواهيم آنها را در        نفر داريم كه مي    5حال  . رود  دوران از بين مي   

  .توان انجام داد  طريق مي5!ديديم كه اين كار را به 



 ولي. توان اين شش نفر را دور ميز نشاند  حالت مي6!به اگر شرط دوران را در نظر نگيريم،         .روش دوم 

، ABCDEFهاي خطي  باشند، به عنوان مثال جايگشت  جايگشت خطي معادل يك جايگشت دوراني مي6هر 

BCDEFA  ،CDEFAB  ،DEFABC ،EFABCD و FABCDE    همگي يـك جايگـشت دوري را مـشخص ،

5!پس جواب مسأله برابر است با . كنند مي
6
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=.   

روش اول از بـين بـردن شـرط دوران بـا     . ين يـادگرفتيم در اين مثال، دو روش براي حل مسائل دورا 

ي اول  در ايـده . تبديل جايگشت دوري به جايگـشت خطـي  داشتن يك نفر و روش دوم    استفاده از ثابت نگه   

  .باشد توانست باشد و انتخاب اين فرد به عهدة ما مي داشتيم هر يك از افراد مي فردي كه جاي آن را ثابت نگه

  اي نشاند؟  نفر را دور يك ميز دايره3 نفر، 5توان از بين  مي به چند طريق .مثال

5اگر دوران را در نظر نگيريم، به      . كنيم   از ايدة دوم استفاده مي     .حل
3Pتوان سه نفر از بـين    طريق مي

برابـر بـا    هر حالت سه بار شمرده شـده اسـت، پـس جـواب      ولي به دليل دوران،     . پنج نفر را دور ميز نشاند     
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Pباشد  مي.  

)( نفر   k نفر،   nتوان ثابت كرد كه از بين          به طريق مشابه مي    .نكته nk  را به      ≥
k

P n
k  تـوان    طريق مي

  .دور يك ميز نشاند

ـ ( نفـره،    10اي    توان دور يك ميز دايره       نفر را مي   7 به چند طريق     .مثال )  صـندلي دارد  10زي كـه    مي

  نشاند؟



721 نفر را با     7 اگر اين    .راه حل اول  . حل ,,, AAA K  1021هـا را بـا     و صندلي ,,, BBB K  نـشان 

نيم بـا   تـوا   زيرا در غير ايـن صـورت مـي        . ( نشسته است  1B روي صندلي    1Aتوان فرض كرد كه       دهيم، مي 

 شرط دوران از بين رفتـه  1Aحال با نشستن    .)  تبديل كنيم  1B را به صندلي     1Aچرخاندن ميز صندلي فرد     

 هاي قبل ياد گرفتيم كه ايـن    در قسمت .  صندلي خالي بنشينند   9 نفر ديگر داريم كه بايد روي        6است و حاال    

9افراد به 
6P9پس جواب برابر است با . توانند اين كار را انجام دهند  طريق مي

6P.  

10 اگر دوران را در نظر نگيريم به         .راه حل دوم  
7P  نفـر را دور ميـز بنـشانيم و    7توانيم اين   طريق مي 

، بنـابراين جـواب   ) حالت بسازيم10توانيم از هر حالت،  زيرا با دوران مي(ايم    ه بار شمرد  10چون هر حالت را     

: برابر است با
10

10
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)( نفـره  m نفر را دور يـك ميزگـرد   nتوان ثابت كرد اگر بخواهيم         به طريق مشابه مي    .نكته nm ≥ ،

1بنشانيم؛ به 
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Pتوانيم اين كار را بكنيم يق مي طر.  

بنـد   هاي قرمز، سفيد، سبز، آبـي و زرد يـك گـردن           مهرة به رنگ    توان با پنج     به چند طريق مي    .مثال

  ساخت؟

ولـي دو جايگـشت     .  بود 4!توانستيم آن را برگردانيم، جواب برابر با          بند اگر نمي     در ساخت گردن   .حل

RWGBY   و RYBGW  به طـور مـشابه   .) آيند از برگرداندن يكديگر به دست مي    . (سازند  بند را مي     يك گردن

ايم؛ جواب مسأله برابر است با  چون هر حالت را دو بار شمرده
2
!4.   



) مهرة مختلف، n≤3به طور مشابه با : نكته )
2

!1−nتوان ساخت ت ميبند متفاو  گردن.  

  به طوري كهتوانند دوريك ميز گرد بنشينند،  دان مي  فيزيك7دان و   رياضي9به چند طريق  . مثال

  .هيچ شرطي وجود نداشته باشد .   الف

  . ننشسته باشدM1دان   كنار رياضيP1دان  فيزيك  . ب 

  .داني كنار يكديگر ننشينند هيچ دو فيزيك   . ج 

  .ها كنار يكديگر نشسته باشند دان همة فيزيك  . د 

 

   .حل

  .15! نفر داريم؛ جواب برابر است با 9 + 7 = 16 چون  .الف

  .ب

حال براي از بـين  . بريم  شرط دوران را از بين ميM1دان  داشتن جاي رياضي  نگه با  ابتدا.راه حل اول 

تواند روي صـندلي       نمي P1دان    فيزيك. نشانيم   را مي  P1دان    ، فيزيك  P1 و   M1بردن شرط كنار هم ننشستن      

 طريـق  16 – 3 = 13 بـه  P1دان   نشسته و دو صندلي مجاور آن بنشيند، بنابراين فيزيـك M1دان  ه رياضي ك

پس طبـق   . هاي باقي مانده بنشينند     توانند روي صندلي     طريق مي  14! نفر ديگر به     14حال  . تواند بنشيند   مي

  .13 * 14!اصل ضرب جواب برابر است با 

اند، اول سعي كنيد تا وضعيت آن افـراد   اد يا اشياء تعيين كرده    دقت كنيد در حل مسائلي كه براي افر       



بـه عنـوان    . تا بتوانيد باقي مسأله را به راحتي حل كنيد        يا اشياء را مشخص كنيد تا شرط مسأله از بين برود            

 M1 و P1 را نشانديم تا شـرط كنـار هـم ننشـستن     P1دان   و فيزيكM1دان    مثال، در اين مثال ابتدا رياضي     

  . شودبرطرف

در اين روش تعداد حاالت مطلـوب را از تفريـق تعـداد حـاالت       ).استفاده از اصل متمم(ه حل دوم  را

اين روش حالت خاصي از اصل شمول و عدم شمول است كه            . آوريم  نامطلوب از تعداد كل حاالت به دست مي       

  .هاي آتي بررسي خواهد شد در فصل

توانـستند دور ميـز       نفر مي  16 طريق اين    15!شت به    وجود ندا  P1 و   M1اگر شرط كنار هم ننشستن،      

 كنار هم نشسته باشند، نامطلوب P1 و  M1حاالتي كه   اما ببينيم تعداد حاالت نامطلوب چند تاست؟        . بنشينند

   در نظر بگيريد؛A را يك فرد واحد مثل P1 و M1براي شمردن تعداد اين حاالت . است

 سمت P1( دو حالت دارد Aتوان دور ميز نشاند ولي خود  يق مي طر14! نفر داريم كه آنها را به 15حال 

.  مجاور يكديگرنـد   P1 و   M1 حالت،   2 * 14!بنابراين طبق اصل ضرب در      .)  باشد M1 يا سمت چپ     M1راست  

 - 2 * 14 = !13 * 14!                                                               :بنابراين تعداد حاالت مطلوب برابر است بـا       

!15.  

حـال بـين    . توان ايـن كـار را انجـام داد           طريق مي  8!نشانيم، به     ها را دور ميز مي      دان   ابتدا رياضي  .ج

9ها هـم بـه    دان پس فيزيك.  جا از آنها بنشينند7ها در  دان  جا وجود دارد كه بايد فيزيك     9ها    دان  رياضي
4P 

9پس طبق اصل ضرب جواب مسأله برابر است با . توانند بنشينند طريق مي
7!8 P×.   



 نفر هستند   10، مثل   Pدان و      رياضي 9حاال  . گيريم   در نظر مي   ،Pها را يك نفر مثالً        دان   تمام فيزيك  .د

كـديگر   حالـت كنـار ي  7!توانند به  ها مي دان توانيم دور ميز بنشانيم ولي خود فيزيك  حالت مي  9!و آنها را به     

   .7 * !9: !بنابراين جواب برابر است با. بنشينند

  : زوج را دور يك ميز گرد نشاند به طوري كهnتوان  به چند طريق مي  .مثال

  .ها يك در ميان بنشينند مردها و زن .   الف

  .ها يك در ميان بنشينند و هر زني نيز كنار همسر خود نشسته باشد مردها و زن  . ب 

   .حل

سـپس بـين هـر دو مـرد، يـك زن      . نشانيم  طريق دور ميز مي!(n – 1)ابتدا مردها را به  .   الف

پس طبق اصل ضرب، جواب مسأله برابر است        .  طريق امكان دارد   !nنشانيم كه اين كار به        مي

   .!n!(n – 1)با 

حال براي نشستن همسر هـر مـرد، دو   . نشانيم  طريق دور ميز مي!(n – 1)ابتدا مردها را به   . ب 

 طريـق هـم    2nپس بـه    ). يا سمت راست شوهر خود بنشينند     سمت چپ   . (طريق وجود دارد  

)در نتيجه جواب نهايي برابر است با . ها را دور ميز نشاند توان زن مي ) nn 2!1 ×−.   

  

  

 


