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G گراف تام همسایگی گراف

کالیی متی صالحیان بهزاد
bsalehian@du.ac.ir رایانامه: دامغان، دانشگاه ، ریاضی دانشکده

چکیده

گراف در راس هر همسایگی مجموعه باشد. مفروض G = (V (G),E(G)) گراف کنید فرض
راسهای مجموعه که دهیم می تشکیل گرافی حال گیریم. می نظر در جدید راس یک عنوان به را G

همسایگی اگر کنیم، می وصل هم به جدید گراف در را راس دو و باشد ها همسایگی مجموعه این آن
می G گراف ، همسایگی گراف را آمده دست به گراف باشند. داشته ناتهی اشتراک متناظرشان های
ویژگی از برخی ، مقاله این در دهیم. می نمایش X(G) = (X(V ),X(E)) نماد با را آن و گوییم

کنیم. می بررسی را ها گراف از دسته این مهم های

تام گراف ، اول مرتبه زاگرب اندیس ، راس یک همسایگی کلیدی: های واژه

05C76, 05C38 :(٢٠١٠) موضوعی بندی رده

مقدمه ١
می ساخته جدیدی های گراف شده داده گراف یک از که دارد وجود گراف نظریه در فراوانی های نمونه
در که کنیم می تعریف را G یالی گراف توانیم می گراف این روی از باشد، ساده گراف یک G اگر شود.مثال
یال اگر مجاورند G یالی گراف در راس دو و است G گراف یال یگ با متناظر G یالی گراف راس هر آن

کرد. تعریف توان می را G گراف تام گراف ، ترتیب همین باشند.به داشته مشترکی راس متناظر های
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ازای صورت،به این باشد.در V = {١,٢, · · · ,n} های راس مجموعه با گرافی G = (V,E) کنید، فرض
کنیم: می تعریف زیر صورت به را G در v همسایگی v ∈V راس هر

.xv = N(v) = {u ∈V (G) : uv ∈ E(G)}

های همسایگی همه مجموعه X(V ) = {xv : v ∈ V} آن های راس مجموعه که سازیم می گرافی حال
دست به گراف . N(v)∩N(u) ̸= /0 هرگاه ، کنیم می وصل هم به را xu و xv راس دو باشد، G های راس
دهیم. می نمایش X(G) = (X(V ),X(E)) نماد با را آن و گوییم می G ،گراف همسایگی گراف را آمده

X(G) همسایگی گراف L(G) یالی گراف T (G) تام گراف G گراف

شود ساخته G گراف از توانند می که هایی گراف از برخی :١ شکل

نظیرشان های راس آنگاه باشد، داشته وجود ٢ طول به مسیری v و u راس دو بین اگر که کنیم می توجه
آنگاه باشند، مجاور X(G) در xv و xu راس دو اگر برعکس، و مجاورند هم با X(G) همسایگی گراف در
به مسیر دو از بیش که است ممکن چون دارد. وجود G در متناظرشان های راس بین ٢ طول به مسیری
ممکن کلی حالت در X(G) همسایگی گراف بنابراین، باشد، داشته وجود G در v و u راس دو بین ٢ طول

: که داد نشان توان می سادگی به باشد.پس داشته چندگانه یال است

باشد. داشته ۴ مرتبه دور G گراف اگر تنها و اگر دارد، مضاعف یال X(G) گراف .١.١ لم

اگر دارد، وجود پیوند تا r با چندگانه یال xv و xu دوراس بین X(G) همسایگی گراف در بنابراین،
نشان ادامه در باشد. داشته وجود ٢ طول به متمایز مسیر r ، G در متناظرشان های راس بین اگر تنها و
و بود خواهد همبند X(G) همسایگی گراف آنگاه باشد داشته فرد دور G همبند گراف اگر که داد خواهیم

نیازمندیم. زیر لم به منظور این برای است. ناهمبند صورت آن غیر در

X(G) همسایگی گراف صورت این در باشد B و A های بخش با دوبخشی گراف G کنید فرض .٢.١ لم
است. همبندی مولفه دو شامل دقیقا

است، بخشی دو گراف یک G که این به توجه با صورت این در باشد، V = A∪B کنید فرض اثبات.
زوج عددی هم B های راس بین فاصله مشابه طور به و است زوج عددی A راسهای بین فاصله بنابراین
همچنین و A مجموعه های راس با متناظر های راس فقط X(G) همسایگی گراف در بنابراین باشد. می
A = {i١, i٢, · · · , ik} کنید فرض باشند. هم مجاور توانند می B مجموعه های راس با متناظر های راس
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القایی گراف زیر که دهیم نشان باید صورت این باشند.در G گراف بخشهای = { j١, j٢, · · · , jl} و
اگر باشند. A بخش در دلخواه راس دو is, it ∈ A کنیم می فرض است. همبند < X(A) >X(G)

که کنیم فرض پس مجاورند. X(G) همسایگی گراف در راس دو این که است بدیهی باشد ٢= dG(it , is)
it از P مثل مسیری پس ، است همبند بخشی دو گراف G چون باشد. ٢ از بیش راس دو این بین فاصله
h = ١,٢, · · · ,m−١ هر ازای به آن در که باشد، P := itb١a١b٢ · · ·bmis کنید فرض دارد. وجود is تا
باشد می X(A) در xis راس به xit از مسیری xit xa١ · · ·xis صورت، این در . bh ∈ B و sh ∈ A ،
مشابه طور به هستند. X(A) های راس مجموعه به متعلق xit ,xa١ · · · ,xis های راس همه آن در که ،
با دیگر طرفی از دارد. وجود مسیر یک X(B) مجموعه دلخواه راس دو هر بین که داد نشان توان می
بخش در A بخش راس هر همسایگی های راس مجموعه لذا است، بخشی دو G گراف که این به توجه
v ∈ B و u ∈ A اگر بنابراین، هستند. A قسمت در B بخش در راس هر همسایگی و میگیرد قرار B
و X(A) های مجوعه از راسی دو هیچ بین لذا، .xuxv /∈ X(E) بنابراین، .N(u)∩N(v) = /0 آنگاه
و < X(A) > همبندی مولفه دو دقیقا X(G) همسایگی گراف نتیجه، در ندارد. وجود مسیری X(B)

دارد. < X(B)>

مولفه دو از همیشه بدیهی، نا درخت یک همسایگی گراف که شود می نتیجه فوق لم از فورا بنابراین،
شود. می تشکیل همبندی

اصلی نتایج ٢

کنیم. بیان را مقاله این اصلی نتیجه تا ایم آماده اکنون

X(G) همسایگی گراف صورت، این در باشد. همبند گراف یک G = (V,E) کنید، فرض .١.٢ قضیه
باشد. داشته فرد دور اگر تنها و اگر است همبند

T مثل فراگیری درخت G این بنابر است. فرد دور یک الاقل شامل و همبند گراف G کنید فرض اثبات.
دور یک G١ = T + e القایی گراف زیر که طوری به باشد، e ∈ E(G)\E(T ) کنید، فرض .[٣] دارد
را V (G) های راس مجموعه توانیم می بنابراین است. G گراف فراگیر درخت T چون باشد. داشته فرد
زوج عددی A های راس بین فاصله صورت این در کرد. تقسیم V (T ) =V (G) = A∪B بخش دو به
e جدید یال بنابراین دارد، فرد دور G١ چون بود. خواهد زوج عددی نیز B بخش های راس بین فاصله و
راس هر بین G١ گراف بودن همبند به توجه با درنتیجه، کند. می متصل B از راس یک به را A از راس یک
G١ گراف همسایگی گراف این، بنابر دارد. وجود زوج طول به مسیر یک B بخش در راس هر و A بخش
همسایگی گراف بنابراین است. X(G) گراف فراگیر گراف زیر یک X(G١ است.چون همبند گراف یگ

بود. خواهد همبند گراف یک X(G)
لم طبق لذا است. دوبخشی گراف یک G صورت این در ندارد. فرد دور G که کنیم می فرض برعکس،

بود. خواهد ناهمبند X(G) گراف ٢.١

G گراف اولیه پارامترهای براساس را X(G) همسایگی گراف اصلی پارامترهای خواهیم می اکنون،
کنیم. محاسبه
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درجه با و V (G) = {١,٢, · · · ,n} راسهای مجموعه با گرافی G = (V,E) کنید، فرض .٢.٢ قضیه
گراف در متناظر های راس درجه صورت، این در است. i ∈V (G) آن در که degG(i) = di های راس
های رای تمام مجموعه NG(i) آن در که degX(G)(xi) = ∑ j∈NG(i) di با است برابر X(G) همسایگی

است. i راس با مجاور

X(G) همسایگی گراف در آن با متناظر راس xi و G دلخواه راس یک i ∈ V (G) کنیم فرض اثبات.
مسیرهای تمام که است کافی بیاوریم، دست به را xi راس درجه که این برای صورت، این در باشد.
دقیقا ،i همسایگی در j راس هر ازای به اما باشد. آن سر دو از یکی i که کنیم پیدا را ٢ طول به
به را P := ia j مثل ٢ طول به مسیری توان می که دارند وجود NG(i) همسایگی در a راس d j− ١
با: است برابر باشد آن های راس از یکی i راس که G در ٢ طول به مسیرهای تعدادکل لذا آورد. دست

.degX(G)(xi) = d(xi) = ∑ j∈NG(i)(d j−١)

محاسبه را آن یالهای تعداد توانیم می سادگی به X(G) همسایگی گراف های راس درجه داشتن با اکنون
کرد.

، است (′n′,m)-گراف یک X(G) صورت این در باشد (n,m)-گراف یک G کنید فرض .٣.٢ قضیه
مرتبه زاگرب اندیس M١(G) = ∑n

i=١ d٢
i آن در که است، m′ = ١

٢M١(G)−m و n′ = n آن در که
.[١] است G گراف اول

دست لم و ٣.٢ قضیه از توانیم می را m′ حال است. n مرتبه از X(G) که شود می دیده سادگی به اثبات.
منطور، این برای .[٣] آورد دست به دادن

٢m′ =
n

∑
i=١

degX(G)(xi) =
n

∑
i=١

∑
j∈NG(i)

(d j−١) =
n

∑
i=١

∑
j∈NG(i)

d j−
n

∑
i

di

=
n

∑
i=١

∑
i j∈E(G)

d j−
n

∑
i=١

di =
n

∑
i=١

d٢
i −

n

∑
i=١

di =
n

∑
i=١

d٢
i −٢m

.٢m′+٢m = M١(G) درنتیجه، .m′ = ١
٢M١(G)−m بنابراین،

کنیم. تعریف را G تام همسایگی گراف ؛ تام گراف تعریف همانند خواهیم، می اینجا در

که G تام همسایگی گراف صورت این در باشد. مفروض G = (V,E) گراف کنید، فرض .۴.٢ تعریف
مجموعه آن های راس مجموعه که است گرافی ، دهیم می نشان T X(G) = (V (T ),E(T )) با را آن
یا uv ∈ E(G) و باشند u,v ∈V (G) اگر مجاورند، آن در v و u راس دو و V (T ) =V (G)∪X(V )
.v ∈ u و v∈V (G),u∈ X(V ) یا u ∈ v و u∈V (G),v∈ X(V ) یا uv ∈ X(E) و u,v ∈ X(V )

است. شده داده نمایش G تام همسایگی گراف و همسایگی گراف ، G گراف ٢ شکل در .۵.٢ مثال
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G تام همسایگی گراف G همسایگی گراف G گراف

G تام همسایگی گراف و همسایگی گراف و گراف :٢ شکل

گراف و V (G) = {١,٢, · · · ,n} های راس مجموعه با G = (V,E) گراف کنید فرض .۶.٢ قضیه
در باشد. X(V ) = {xi : i ∈ V (G)} های راس مجموعه با X(G) = (X(V ),X(E) همسایگی
می نمایش T X(G) = (V (T X),E(T (X)) نماد با را آن که G تام همسایگی گراف صورت این
E(T X) = یالهای مجموعه با و V (T X) = V (G)∪X(V ) راسهای مجموعه با است گرافی دهیم،

E(G)∪X(E)∪E”
صورت به G تام همسایگی گراف در راس هر درجه و E” = {ix|i∈V (G),x∈ X(V ), i∈ x} آن در که

شود: می محاسبه زیر

degT X(G)(a) =
{

٢degG(a) if a ∈V (G)
degX(G)(x(a))+degG(a) if a ∈ X(V )

a راس هر بنابراین، است. مجاور G گراف های راس از تا degG(a) با a ∈ V (G) راس هر اثبات.
به متعلق a راس هر دیگر، عبارت به دارد. تعلق G گراف های راس های همسایگی از تا degG(a) به
T X(G) تام همسایگی گراف در a ∈V (G) راس هر درجه لذا است. X(G) های راس از تا degG(a)
ازای به ،یعنی G همسایگی گراف در a راس هر ازای به و degT X(G)(a) = ٢degG(a) با است برابر
در xi راس هر صورت این در .a = xi = xi(G) که طوری به دارد وجود i ∈V (G) یک a ∈ X(V ) هر
V (G) های راس از تا degG(i) شامل و است مجاور X(G) های راس از تا degX(G)(xi) با X(G)

بود. خواهد مجاور T X(G) در G های راس از تا degG(i) با یعنی، باشد. می
بنابراین،

.degT X(G)(a) = degX(G)(a)+degG(i) = degG(i)+degX(G)(xi)

را T X(G) گراف های یال تعداد توانیم می سادگی به [٣] دادن دست لم و قضیه این به توجه با حال،
کنیم. محاسبه

−(n”,m”) یک آن تام همسایگی گراف T X(G) و گراف −(n,m) یک G کنید فرض .٧.٢ قضیه
. m” = ٢m+ ١

٢M١(G) و n” = ٢n : صورت این در باشد. گراف
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دست لم و قبل قضیه به توجه با و n” = n+n = ٢n که آید می بر تام همسایگی گراف تعریف از اثبات.
شد: خواهد محاسبه زیر صورت به m” مقدار دادن

٢m” = ∑
a∈V (T X(G))

degT X(G)(a) = ∑
a∈V (G)

degT X(G)(a)+ ∑
a∈X(V )

degT X(G)(a)

= ∑
x∈V (G)

٢degG(x)+ ∑
i∈V (G)

(degX(G)(xi +degG(i))

= ٢
n

∑
i=١

di +
n

∑
i=١

d(xi)+
n

∑
i=١

di

= ٣
n

∑
i=١

di +
n

∑
i=١

d(xi)

= ٣
n

∑
i=١

di +
n

∑
i=١

d٢
i −

n

∑
i=١

di

= ٢
n

∑
i=١

di +
n

∑
i=١

d٢
i = ۴m+M١(G)

بنابراین:
.m” = ٢m+ ١

٢M١(G)
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