
  :گراف كامل

  .   را كامل گوييم هر گاه هر دو راس آن با هم مجاور باشندGگراف 

  . نشان مي دهيمnKرا با راس تنها يكي وجود دارد كه آن  nاز هر گراف كامل با

  .راس ديگر مجاور مي باشد n−1است چرا كه هر راس با  nK ،1−nدرجه ي هر راس گراف 

  :مثال

2
2 k( )

1
1 k( )

4
4 k( )

3
3 k( )

5
5 k( )
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  :  را محاسبه كنيدnKتعداد يالهاي  •

 مي باشد كه همانگونـه كـه قـبالً    سيرا n، ماكسيمم تعداد يالهاي يك گرافnKدر واقع تعداد يالهاي  

  :محاسبه شد برابر است با

1
2

n n( )−.  

22 www.Toghraee.ir



  :گراف منتظم

يا گراف منـتظم از  .  منتظم گوييم-rرا يك گراف  G  باشد،r برابر Gهر گاه درجه ي هر راس گراف      

2راسي برابر است با  nمنتظم  -r تعداد يالهاي يك گراف  .rدرجه
nr.  

1n كامل يك گراف يراسnمنتظم و هر گراف  -0هر گراف تهي يك گراف  .مثال   .منتظم است- −

  :منتظم است-  3ف گراف زير يك گرا

  : منتظم است-2اف  هرگراف دوري يك گر

  .زوج است پل وجود نداردrمنتظمي كه  -r در هيچ گراف.قضيه
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  . گراف ناهمبند مي شود همبند پل يالي است كه با حذف آنبه خاطر آوريد كه در يك گراف

 داراي پـل مـي Gاست و  h2 يك گراف منتظم از درجه ي      G پس   –يد چنين نباشد     فرض كن  .اثبات

  كه هر كـدام از ايـن دو دقيقـاً     .  به دو گراف همبند نامجاور تبديل مي شود        G گراف     با حذف اين پل،    –باشد  

  . يك راس فرد مي باشد كه امكان پذير نيستداراي

)يعني گـراف  (  ثابت كنيد هر گراف فرد منتظم    .مثال )12 +)(k  منـتظمk ∈ Z (   تعـداد زوجـي راس

  .دارد

 به سادگي از آنجا كه مجموع كل درجات بايد زوج باشد به برهان خلف اگر تعـداد رئـوس فـرد .اثبات

  .ن درجه هر كدام هم فرد است مجموع آنها فرد مي شود نه زوجباشد چو
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  :گراف افالطوني 

. به هر چند وجهي كه همه ي وجه هاي آن دو به دو بر هم منطبق بشوند يك چند وجهي منتظم گوييم            

 بودند كه  از وجوه پنج چند وجهي منتظم مطلع   يونانيون باستان .  مكعب يك شش وجهي منتظم مي باشد        مثالً

 توپولوژي مي توان اثبات كرد   ه زيبايي و با ابزار    ب. آنها را اجسام افالطوني يا چند وجهيهاي افالطوني مي ناميم         

  :اين پنج چند وجهي عبارتند از . كه جز اين پنج چند وجهي، چند وجهي ديگري وجود ندارد

  .چهار وجهي منتظم

  .شش وجهي منتظم

  .هشت وجهي منتظم

  .دوازده وجهي منتظم
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  .بيست وجهي منتظم

 تصاوير بوجود آمـده را –هر يك از اين اجسام را روي صفحه بكشيم          حال فرض كنيم بخواهيم تصوير      

)لگنمودار شلي )Schlegel مي ناميم.  

K4

OQ3

D
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ي بينيد اگر رئوس چند وجهي را راسهاي يك گراف و اضالع آن را يالهاي گراف فـرض همان طور كه م   

 هـر   مـثالً . نتايج جالبي مي رسـيم واص و ويژگيهاي آنها به خكنيم صاحب چند گراف مي شويم كه در بررسي      

ي مـي  ي بدست مي آيد را گراف هميلتون ه وج 12 از جمله گرافي كه از تصوير كردن         -يك از آنها منتظم است    

4Kگراف بدست آمده از چهار وجهـي همـان  . ناميم كه بعداً خواص آن را با جزئيات بيشتري بررسي مي كنيم 

  . بقيه ي گرافها را نيز به گونه اي كه در شكل آمده است نام گذاري مي كنيم است،
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  :گراف اشتراكي

  .در اينجا مي خواهيم گرافها را به وسيله ي مجموعه ها نمايش دهيم

. را در اختيار داريم    Sعضوي از زير مجموعه هاي       nو همچنين مجموعه ي    Sفرض كنيم مجموعه ي   

 يك راس رسم مي كنيم و در صـورتي    C به ازاي هر عضو     . مي باشد  S، زير مجموعه اي از    Cيعني هر عضو    

شكل حاصل را گراف . اشتراك ناتهي داشته باشند بين رئوس متناظر با آنها يالي رسم مي كنيم Cكه دو عضو 

)ناميده و با Cاشتراكي مجموعه ي )CI مي دهيم  نمايش.  

  .مثال

{ } { }
{

{ } { } { }
21 3 4 5

1 2 7 3 4 7 8 1 3 7 9 10
CC C C C

S C, , , , , , , , , , , ,
 
 = =  
  

 
123 14243 123 123

  

  .اشتراكي يك مجموعه ي خاص باشدبه عنوان مساله اثبات كنيد كه هر گراف مي تواند گراف 
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  :گراف هاي بازه اي

و  Rدر آنجا اعداد حقيقي   Sحال به جاي مجموعه ي      . فهاي اشتراكي آشنا شديد   اردر بخش قبل با گ    

  اي مي گوييمبه اين نوع گراف، گراف بازه . ، تعدادي از بازه هاي اعداد حقيقي را قرار مي دهيمCبه جاي 

]بازه ي: ياد آوري(  ]ba   : است كه  مجموعه اي از ، زير ,

[ ]x a b a x b,∈ ⇔ ≤ ≤  

 اين امر براي گراف هاي  بر خالف گرافهاي اشتراكي كه براي هر گراف، يك گراف اشتراكي وجود داشت،    

پيدا . ن يافت كه نتوان آن را به صورت يك گراف بازه اي تعريف كرد          يعني گرافي مي توا   . بازه اي صادق نيست   

كه در زير آمـده مثـالي از يـك گـراف  Iگراف  . كردن اين گراف به صورت تمرين به عهده ي خواننده است          

  :اي است بازه

a

b c d

 e

زيرا مي توان فرض كرد كه 
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0 1 2 3 4 5 6 7

c
c

c

e
b

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

1 6

1 4

0 2

5 7

3 6

a

b

c

d

e

,

,

,

,

,

=

=

=

=

=

  

  تواند يك گراف بازه اي باشد؟ ي زير م آيا گراف.مثال

V

1

2 3

45

6
V

VV

V

V

  . براي جواب دادن به اين سوال حالت كلي تر زير را اثبات مي كنيم.حل

  . راسي دوري داشته باشد نمي تواند بازه اي باشد4هر گراف كه يك گراف القايي 

توالياً به هم وصـل  يال مي كه با چهار چهار راس( يعني به بيان ساده تر در هر گراف اگر بتوان يك مربع     

 نمـي     راس آن بجز چهار يال مربع يال ديگري نباشد آن گـراف الزامـاً              ر يافت به قسمي كه بين چها      )شده اند 

  .تواند بازه اي باشد

 چهار راس    .اثبات
4 3 2 1

u u u u, , را در نظر بگيريد كه با يالهاي     ,
4 3 2 1

e e e e, , شكل زير به هم متصل به  ,
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  .شده اند

u1 2

3 4

e1

2

3

4 e

e

e

u

u u

  :اي باشد داريم به برهان خلف اگر اين گراف بازه

   مانند زير دارندياشتراك دارد پس شكل 2uبا  1uبازه 

u

1 2a
1

2

1 2

u

a bb

322ه خاطر وجود يال ب( اشتراك دارد    2u هم با    3uبه طريق مشابه   uue يالي  1uو از طرفي چون با ) =

  . اشتراكي ندارد1u با 3uندارد پس 

پس تنها حالتي كه بتوان براي     
3

u         2بازه اي فرض كرد كه با بازهu 1 داشته و با   اشتراكu نداشته باشد  

  به صورت زير است

u

1 2a
1

2

1 2

u

a 3a 3b b b
u3
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 يالي نـدارد  2uيال دارد ولي به    3uهم به    1uهم به  4uدقت كنيد .   است  4uحال نوبت پيدا كردن بازه      

 1uاشتراك داشـته باشـد و هـم بـا بـازه       3uپس بايد بتوان در شكل باال بازه اي براي آن يافت كه هم با بازه        

  .كه واضح است چنين چيزي ممكن نيست! باشد و از طرفي از محدوده بازه هم نگذردداشته اشتراك 

ل و ثابت مي گردد كه چهار راسلذا فرض باط
4 3 2 1

u u u uهاي مناسب اختيار كنند  نمي توانند بازه.  
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گراف دو بخشي 

، هيچ يالي Gبه طوري كه هنگام رسم گراف   . افراز گردند  ,MN به دو مجموعه   Gاگر راس هاي گراف   

شود،   N رسم نگردد و هيچ يالي بين راس هـاي مجموعـه ي        Mبين راس هاي مجموعه ي           نيـز ترسـيم ـن

  . ناميمي بخشورا يك گراف د Gگراف

را به همـه ي راس   M راس درون آنگاه گرافي كه هر ،عضو باشدnداراي  N عضو و   mداراي Mاگر

nmKوصل كرده باشد را گراف دو بخشي كامل ناميده و با  Nهاي   . نشان مي دهيم,

  .مثال

K2,3
K1,2

K2,4

nmK كامل يبه راحتي مي توان دريافت كه تعداد يالهاي يك گراف دو بخش    است با برابر ,

          nm×.  
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  . فرد نباشدل داراي هيچ دوري به طوG دو بخشي است اگر و تنها اگر G گراف.قضيه

ه     به طول زوج اسـت، G باشد آنگاه اثبات اين كه هر دور در       ي دو بخش  G اگر .اثبات وده و ـب  سـاده ـب

  .عنوان تمرين به خواننده محول مي كنيم

بـدون  .  دو بخشي است   Gو اما فرض مي كنيم گراف  فاقد دور فرد است و مي خواهيم اثبات كنيم كه                

 مولفـه هـاي    ناهمبنـد باشـد،   Gچرا كه اگـر . همبند باشد  G فرض مي كنيم كه     ايجاد خلل در كليت مساله،    

 خواهند  يهاي همبندي نيز دو بخش      نيز دور فرد ندارند و طبق اثباتي كه ارايه خواهيم داد مولفه               Gهمبندي

  : راس باشد از قرار n  داراي  Gفرض كنيم .  خواهد بودي  دو بخشGشد و در نتيجه گراف 

nVVV ,...,, 21  

از   همبند است،Gچون 
1

V اگر طول اين مسير زوج بود. به تمام راس ها حداقل يك مسير وجود دارد .

خود .  قرار مي دهيمBقرار مي دهيم و اگر طول آن فرد بود آن را در مجموعه ي Aآن را در مجموعه ي
1

V 

دور فرد ندارد، زوجيت طول مسيرهايي كه  G ثابت مي كنيم چون اوالً. قرار مي دهيمAرا نيز در مجموعه ي

از 
1

Vبه 
i

V،يعني اگر از  مي روند يكسان است
1

V به
i

Vيا هر دو با طول فردند يا با طول زوج ير باشد، دو مس .  

∩=∅پس از اين نتيجه خواهد شد كه BA . در ضمن ثابت خواهيم كرد كه هيچ دو راس مجموعه ي

Aبه هم متصل نيستند و در ضمن هيچ دو راس مجموعه ي  B  نيستند كه حكم مساله نيز به هم متصل

  .خواهد بود

اگر از   
1

V         ،پس .  يعني يك دور فرد داريم كه ممكن نيست    به خودش يك مسير فرد وجود داشته باشد

از  
1

V      به  
i

V    از اگر). مسير به طول صفر هم داريم     ( د دارد    تنها مسيرهاي زوج وجو 
1

V به يكي از راس هاي  

ديگر مثالً   
i

V               ،مي كنيم در آن صورت ثابت    يك مسير با طول زوج و يك مسير با طول فرد وجود داشته باشد
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  . وجود داردGكه يك دور به طول فرد در

l     فرد,       ilVtttVT ...211=  

k     زوج,    IkVjjjVJ ...211=  

فرض مي كنيم  
1 1 l k

t j t j,≠ TJشروع كرده و اولـين جـايي را بيابيـد كـه            1tاز   Tدر  .  ≠  نقـاط  ,

ر T پيش رويد و سپس از مسير      h تا Jشروع كنيد و در      1Vاز  . بناميد hآن را . مشترك دارند    به ترتيـب ـب

 در هـر در  h  تـا  1Vپـس در نتيجـه از    . پس طول زوج  دارد.  است اين يك دور. برگرديد1V  به  hعكس از   

TJرمسي كه قـسمتهايي  ،  iVتا  hحال الگوريتم فوق را براي مسيرهاي از    . يا هر دو زوج و يا هر دو فرداند         ,

TJاز   TJنهايتاً به دو مسير   .  تكرار مي كنيم    هستند،  , دست پيدا مـي كنـيم كـه اشـتراك  iV  به  ′h از   ,′′

Jآنگاه طول    فرد باشد    ′Tيعني اگر طول  . ندارند و طولشان از نظر زوجيت فرق مي كند         ود و      ′    زوج خواهد ـب

  .بالعكس

TJچسباندناز    ,ABپـس   . به هم دوري به طول فرد به وجود مي آيد كه تنـاقض آشـكار اسـت                 ,′′

ijمانند Aافرازي از راس هاي گراف اند كه اگر دو نقطه از           AA TJ مسير به هم وصل باشند آنگاه دو      ,  وجود ,

  .دارند

ij به ترتيب به نقاط    1V از AA TJ كه هر دو   , 1مـسير .  از طول زوج اند    , 1

T J

i jV A A V... ه    −...  دوري ـب

  . استيپس گراف  دو بخش. استدالل آورد B مي توان برايرهمين طو. ول فرد است كه تناقض مي باشدط

 و بـديهي تـر گـراف هـاي دو بخـشي پس از اثبات قضيه مهم و پركاربرد باال به سراغ مطالب ساده تر      

  :رويم مي

 هايي چنـين گرافـي وجـود    ,mn ازاي چه راسي يك منتظم باشد بهn و m اگر گراف دو بخشي     .مثال
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  ؟دارد

 يك يال   يك راس از بخش ديگر دقيقاً  از يك بخش و دقيقاًيهر راس به سادگي از آنجا كه به ازاي         .حل

mتعداد يالها                      پس تعداد رئوس بخش ها يعني  داريم، n= =  

  . منتظم را بيابيدKراسي ,mn الزم و كافي براي وجود گراف دو بخشي  شرط.مثال

( )11 −<−< mKnK ,.  

  .برابر باشند ,mn اين بار نيز ثابت مي كنيم بايد .حل

منتظم   راس دارد، n ديگر آن     راس و بخش   mك بخش آن    كه ي G فرض كنيم گراف دو بخشي     .اثبات

  . استKو از درجه

  :دمرپس تعداد يالهاي آن را مي توان به دو گونه ش

  .تاست .Kmتعداد سرهاي منتهي يالها به بخش اول  .1

  .  تاست.Knتهي يالها به بخش دوم تعداد سرهاي من .2

  .و هر دو بيانگر تعداد يالها مي باشند

nKmK             :پس داريم =  

nm                            لذا  =  

)بايد ثابت كنيم اگر     . برعكس )1 1K m n m n( ) ,< − = − وط     k باشد آنگاه گراف   = منـتظم مرـب

  .كه اثبات آن به عنوان تمرين به خواننده محترم واگذار مي شود. وجود دارد
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  گراف چند بخشي

n زير مجموعـه  n به  Gفرض كنيد مجموعه ي راس هاي يك گراف 2 1G ,...,G ,G   افـراز گـردد .G 

 دو راس وقتي مي توانند به هم به وسيله يال وصل شوند كـه دو  Gگراف چند بخشي است در صورتي كه در         

ijراس عضو دو مجموعه ي  GG ji باشند به قسمي كه , GG ≠.  

  : را نشان مي دهند ي بخش4 و يبخش3 گراف زير گراف هاي  مثالً

 بخشي 3يك گراف 

 بخشي 4يك گراف 
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اگـر  .   بخشي را كامل گويند هر گاه همه ي يالهاي ممكن بين راس هاي آن كشيده شده باشد               nگراف  

G يك گراف nبخشي كامل باشد .  

)مجموعه ي  nبه Gبه قسمي كه     ) i1 i n G≤ هيچ دو راسـي    ،iهر زاي اافراز شده باشد كه به       ≥

iiG   به هم متصل نباشند، و نيز iGاز  α=

   :را با نماد روبرو نمايش مي دهيم Gآنگاه گراف 
1 2 n

K , ,...,α α α
   

  . گراف هاي زير نمونه هايي از گراف هاي چند بخشي كامل هستند.مثال

K1,2,3

K2,2,2
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K2,3,4

تعداد يالهاي يك گراف 
1 2 n

K
α α α, naaa  برابر است با ,..., ××× ...21  

مگـر گرافهـاي   .  بخشي كامل هميشه منتظم نيستنددبرخالف گراف هاي در بخشي كامل، گرافهاي چن       

 صورت كامل دو بخشي به   
naaaK ,...,, 21

naaa به قسمي كه   ===− ايـن  در اين صورت درجه هر راس از  21...

) گراف برابر است با    )11 −×− na         چرا كه مجموعه ي راس هايa a
n

K
    

زير مجموعه ي مساوي هر n  ، به ,...,

  عضو افراز مي شود و از هر راس از يكي از اين زير مجموعه ها به ساير زير مجموعه ها يـال رسـم aكدام با   

) از هر راس  راس است، aاز آنجا كه هر زير مجموعه شامل . مي شود )1−× na ديال خارج مي گرد.  
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