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چکیده
اعضای آن رئوس که باشد گرافی P٢(G) کنید فرض و باشد، متناهی گروه یک G کنید فرض
رنگی، عدد مقاله این در .b = a٢ یا a = b٢ هرگاه هستند مجاور b و a راس دو و بوده G گروه

می�کنیم. بررسی آبلی های گروه برای را P٢(G) گراف همبندی خوشه�ای، عدد استقالل، عدد

رنگی. عدد آبلی، گروه توان، گراف کلیدی: های واژه

05C25 :(٢٠١٠) موضوعی بندی رده

مقدمه ١
کالس�های گروه، یک عناصر مجموعه روی متوعی گراف�های می�توان متناهی گروه�های ساختار از استفاده با
را جالبی نتایج می�توان گراف�ها این کمک با نمود. تعریف ... و گروه تحویل�ناپذیر سرشت�های آن، تزویج
گراف باشد، متناهی گروه یک G کنید فرض آورد. دست به گروه�ها نظریه در هم و گراف�ها نظریه در هم
مرکزی غیر اعضای تمام از عبارتند رئوس آن در که است گرافی می�دهند نشان Γ(G) با که G جابجایی

.xy = yx باشیم داشته هرگاه هستند مجاور y و x راس دو و G گروه
که بود کسی اولین [٢] اردوش١ می�دهند. نشان Γ̄(G) با و گویند ناجابجایی گراف را گراف این مکمل

Erdös١

٣٩
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که باشد گروهی G کنید فرض کرد: مطرح را معروف مسئله این و داد قرار بررسی مورد را ناجابجایی گراف
ناجابجایی گراف های خوشه برای کرانی آیا صورت این در باشد، نامتناهی خوشه�ی فاقد آن ناجابجایی گراف
سوال این به هستند مرکزی-بوسیله-متناهی هایی گروه چنین اینکه دادن نشان با [۴] نیومن٢ دارد؟ وجود

داد. مثبت جواب
[٣] کوین۴ و ٣ کالرو توسط بار اولین که است توان گراف شده داده نسبت گروه یک به که دیگری گراف
توسظ گروه�ها نیم جهت بدون توان گراف آن از بعد شد تعریف جهت�دار گراف صورت به و گروه�ها نیم برای
گراف در باشد، متناهی گروه یک G کنید فرض گرفت. قرار بررسی مورد [١] همکارانش و ۵ چاکرابرتی
u ̸= v که است آن بیانگر کمان این از u−→ v کمان که بوده G گروه اعضای رئوس ، P⃗(G) جهت�دار توان
از راس دو متناظر یال هر و بوده G اعضای رئوس ،P(G) توان گراف در همچنین است. u از توانی v و

باشد. دیگری از توانی یکی که هست G
آن در که باشد گرافی Pn(G) و باشد ظبیعی عدد یک n و متناهی گروه یک G کنید فرض مقاله این در
توان یال آن با متناظر راس دو از یکی که است آن بیانگر یال هر توان گراف مانند و بوده G اعضای رئوس
یک Pn(G) گراف حقیقت در می�نامیم. G گروه n-ام توان گراف را گراف این است، دیگر راس n-ام

Pn(G) گراف ساختار شناخت P(G) = ∪Pn(G) آنکه به توجه با است. P(G) توان گراف از زیرگراف
می�کنیم. بیان جهت این در را نتایجی و پرداخته P٢(G) مطالعه به اینجا در که دارد، زیادی اهمیت

اصلی نتایج ٢

می�پردازیم. دوری گروه�های دوم توان گراف ساختار بررسی به ابتدا
در�این�صورت باشد. Z٢×Zn یا Zn گروه�های از یکی G کنید فرض قضیه.

است. رئوس تعداد n و یال�ها تعداد e آن در که e = n−١/٢−١|{a ∈ G : ٠(a) = ٣}| (١
است. ناهمبند صورت این غیر در و درخت یک P٢(G) گراف آنگاه باشد ٢ از توانی G مرتبه اگر (٢

است. ٣ یا ٢ ،P٢(G) گراف رنگی عدد (٣
می�کند. صدق زیر رابطه در گراف استقالل عدد آنگاه باشد دوری G اگر (۴

.α(Z٢m) = ٢m−α(Z٢m−١) ،α(P٢(Z٢) = ١
است. مسطح P٢(G) گراف (۵

است. ٢ یا ١ ای خوشه عدد صورت این غیر در و ٣ گراف خوشه�ای عدد باشد ٧ از مضربی G مرتبه ۶)اگر
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