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 چکیده

شود. آن به صورت مجموع مکعب درجات رئوس تعریف می Fشاخص  G باشد. برای گراف یک گراف ساده Gفرض کنید        

 پردازیم.ها میگراف ایهمسایهی ضرب کرونادر این مقاله به مطالعه و محاسبه مقدار این شاخص برای 

 

 .ایهمسایهی ضرب کرونا ، مسیر، ضرب کرونا،دور ،Fشاخص   کلمات کلیدی:

 .  مقدمه1

 Gnمرتبه و اندازه گراف را به ترتیب با  Gگیریم. برای گراف متناهی و بدون جهت در نظر می ها را ساده،ین مقاله گرافدر ا       

deg)( را با نماد Gاز گراف  a درجه رأس دهیم.نشان می Gmو a
G

)یا برای راحتی کار و در جائی که ابهام دهیم. نشان می 

deg)(نباشد با  a که برابر با تعداد مجاورهای رأس .(دهیمنشان می a ( یعنیN(a))  در گرافG  است. بنابراین داریم 

)(deg|=)(| aaNهای آن گراف ثابت ریختیو تحت خود شودراف نسبت داده میگ ی گرافی عددی حقیقی است که بهایاهر پ

شوند. های توپولوژیک شناخته میهای شیمیایی پایاهای گرافی غالباً به عنوان شاخصهای متناظر با مولکولبرای گراف ماند.می

 ی برای مطالعهتوان به عنوان ابزارهایها میچنین از آنهم [5]. ریاضی دارند -ی بسیاری در شیمیهاهای توپولوژیک کاربردشاخص

 ها استفاده کرد.های شیمیایی و سایر خواص مولکولمولکول سازی مدل و
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 شاخص زاگرب اولین و دومین. ندر گسترده مورد مطالعه قرار گرفتبه طو رئوس دو پایای گرافی مبتنی بر درجه 1972در سال 

ترین ترین و شناخته شدهبه عنوان قدیمی این دو شاخص تقریبا دهیم.نشان می 𝑀2 و   𝑀1با  به ترتیب که Gگراف 

 ند.گردشوند و به صورت زیر تعریف میرئوس شناخته میه وپولوژیک تعریف شده براساس درجهای تشاخص

𝑀1 = 𝑀1(𝐺) = ∑ [𝑑𝐺(𝑢) + 𝑑𝐺(𝑣)]2

𝑢𝑣𝜖𝐸(𝐺)

 

𝑀2 = 𝑀2(𝐺) = ∑ 𝑑𝐺(𝑢)𝑑𝐺(𝑣)

𝑢𝑣𝜖𝐸(𝐺)

        

-ای روی ساختار انرژی در مطالعه .کنیدمراجعه  ]9[و  [6]و  [2] به مقاالت هااین شاخصبیشتر برای مطالعه جزئیات        

وابستگی بیشتری دارد های توپولوژیک، به شاخص زاگرب اول شاخص میاندر  )(که مقدار  ه استنشان داده شد )(الکترون 

 عالوه بر شاخص زاگرب اول به شاخص توپولوژیک دیگری )( الکترون-انرژی  که ای مشابه بیان شدلهدر مقا یاز طرف. [7]

 را  اندیساین  فورچوال و گاتمن دو شخص اخیراً ، نیز وابسته است.شودتعریف میمجموع مکعب درجات رئوس  به صورت که

و کردند های گرافی بررسی را برای مولکول آنند و برخی از خواص اساسی نامید شاخص توپولوژیک فراموش شده یا Fشاخص 

شان ن هاآنزاگرب را داشته باشد.  اندیس اص کاربردی فیزیکی و شیمیاییتواند تقریباً همه خومیشاخص نشان دادند که این 

 است. 0/95تر از بستگی بزرگی یا آنتروپی یا هر دو، ضریب همدادند که برای عوامل غیر مرکز

 نیم.کمیبیان صورت زیر و آن را به نامیم می Fاین شاخص را شاخص  ،در ادامه

𝐹 = 𝐹(𝐺) = ∑ [𝑑𝐺(𝑢)2 + 𝑑𝐺(𝑣)2]

𝑢𝑣𝜖𝐸(𝐺)

 

 [3]داس و همکارانش در مقاله  دست آورد. تعدادی کران باال برای شاخص زاگرب ضربی چند عمل گرافی به  [1]آذری در مقاله 

کاتایاما و نارومی  .انددست آوردهها به های دقیقی برای محاسبه اولین و دومین شاخص زاگرب برای برخی از اعمال گراففرمول 

مهمی در  مطالب [8]خلیفه و همکارانش در مقاله  های پایین برای شاخص چند عمل گرافی دیگر ارائه دادند.کران [4]در مقاله 

 اند.کرده بیان های خاصهای توپولوژیک گرافها برای محاسبه شاخصاعمال گراف رابطه با
      

 

 ضرب کرونا .2

𝐺1ضرب کرونا  ⊙ 𝐺2 از دو گراف𝐺1  و𝐺2  توسط یک کپی از𝐺1  و𝑛1 های گراف اول( کپی از س)تعداد رأ𝐺2 شود، حاصل می

𝑖که در آن برای هر  ∈ {1,2, … , 𝑛1}  رأس𝑖  ام𝐺1 ئوس کپی به همه ر𝑖  ام𝐺2 وصل است. هم چنین ضرب کرونا𝐺1 و𝐺2  در

𝑛1𝑛2حالت کلی دارای  + 𝑛1  و رأس𝑚1 + 𝑛1𝑚2 + 𝑛1𝑛2 .یال است 

 دهد.را نشان می 𝐺2و 𝐺1 شکل زیر الگوی کلی ضرب کرونا دو گراف
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𝐺1شاخص توپولوژیک فراموش شده ضرب کرونا  [10]قضیه: ⊙ 𝐺2 شود.از رابطه زیر محاسبه می 

𝐹(𝐺1 ⊙ 𝐺2) = 𝐹(𝐺1) + 𝑛1𝐹(𝐺2) + 3𝑛2𝑀1(𝐺1) + 3𝑛1𝑀1(𝐺2) + 6𝑛2
2𝑚1 

+6𝑛1𝑚2 + 𝑛1𝑛2(𝑛2
2 + 1) 

 ایی همسایهضرب کرونا. 3

گرافی است که با قرار  𝐺2و  𝐺1 ایی همسایهضرب کرونا ،دنباش 𝑛2و  𝑛1 دو گراف به ترتیب با مرتبه 𝐺2و  𝐺1کنید  فرض

مین ا 𝑖 را به هر رأس از 𝐺1أس مین را 𝑖هر همسایه از  در آن که شودحاصل می 𝐺2کپی ازگراف  𝑛1و  𝐺1دادن یک کپی از 

𝐺1را با نماد و آن  کنیموصل می 𝐺2کپی  ⋄ 𝐺2 گاهی برای سهولت در نمادگذاری کپی دهیم. نشان می𝑖  ام از𝐺2  را با نماد

𝐺2,𝑖 دهیم.نشان می 

 

 ایضرب کرونای همسایهبنا بر تعریف .  در این صورت باشد 𝐺2گراف  امین کپی i رأسی از 𝑦𝑠و  𝐺1رأسی از گراف  𝑥𝑖فرض کنید 

𝑁𝑥𝑖به تمام رئوس  𝐺2از  𝑦𝑠رأس 
 شود. بنابراین داریموصل می 𝐺1در گراف  

𝑑𝑒𝑔(𝐺1⋄𝐺2)
 (𝑦𝑠) = deg𝐺2

(𝑦𝑠) + deg𝐺1
(𝑥𝑖)     و𝑑𝑒𝑔(𝐺1⋄𝐺2)

 (𝑥𝑖) = deg𝐺1
(𝑥𝑖) + deg𝐺1

(𝑥𝑖) . 𝑛2 

𝐺1ای ضرب کرونای همسایه برای شاخص زاگرب اول قضیه: ⋄ 𝐺2 آید.دست می به صورت زیر به 

𝑀1(𝐺1 ⋄ 𝐺2) = (1 + 𝑛2)2𝑀1(𝐺1) + 𝑛1𝑀1(𝐺2) + 8𝑚1𝑚2 + 𝑛2𝑀1(𝐺1) 

𝐺1از  𝐺2,𝑖رئوس داخل کپی های  و 𝐺1 ای که برای درجه رئوس داخل کپیبا در نظر گرفتن رابطه برهان: ⋄ 𝐺2  به دست آوردیم

𝐺1 ایضرب کرونای همسایهمقدار شاخص زاگرب اول  ⋄ 𝐺2 توانیم به صورت زیر حساب کنیمرا می 
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𝑀1(𝐺1 ⋄ 𝐺2) = ∑ (𝑑𝑒𝑔𝐺1
(𝑥𝑖) (1 + 𝑛2))2

𝑥𝑖∈𝑉(𝐺1)

+ ∑ ∑ (𝑑𝑒𝑔𝐺1
(𝑥𝑖) + 𝑑𝑒𝑔𝐺2

(𝑦𝑠))2

𝑦𝑠∈𝑉(𝐺2)𝑥𝑖∈𝑉(𝐺1)

= (1 + 𝑛2)2𝑀(𝐺1)

+ ∑ ∑ (𝑑𝑒𝑔𝐺2
(𝑦𝑠)2 + 2𝑑𝑒𝑔𝐺2

(𝑦𝑠) 𝑑𝑒𝑔𝐺1
(𝑥𝑖) +

𝑦𝑠∈𝑉(𝐺2)𝑥𝑖∈𝑉(𝐺1)
 𝑑𝑒𝑔𝐺1

(𝑥𝑖)2)

= (1 + 𝑛2)2𝑀1(𝐺1) + 𝑛1𝑀1(𝐺2) + 8𝑚1𝑚2 + 𝑛2𝑀1(𝐺1) 

𝐶𝑛1 ایی همسایهضرب کرونا مقدار شاخص زاگرب اول نتیجه:
⋄ 𝑃𝑛2

 .است به صورت زیر 

𝑀1(𝐶𝑛1
⋄ 𝑃𝑛2

) = 4𝑛1𝑛2
2 + 24𝑛1𝑛2 − 10𝑛1 

 دانیم می برهان:

                     𝑀1(𝐶𝑛1
) = 4𝑛1

                ,               𝑀1 
(𝑃𝑛2

) = 4𝑛2 − 6           

 بنابراین با توجه به قضیه قبل خواهیم داشت

𝑀1(𝐶𝑛1
⋄ 𝑃𝑛2

) = (1 + 𝑛2)2𝑀1(𝐶𝑛1
) + 𝑛1𝑀1(𝑃𝑛2

) + 8𝑚1𝑚2 + 𝑛2𝑀1(𝑃𝑛2
) 

                               = (1 + 𝑛2)2(4𝑛1) + 𝑛1(4𝑛2 − 6) + 8𝑛1(𝑛2 − 1) + 𝑛2(4𝑛1) 

                       = 4𝑛1𝑛2
2 + 24𝑛1𝑛2 − 10𝑛1                                                       

 کنیم.را به صورت زیر محاسبه می 𝑃2  و 𝐶4 ایی همسایهشاخص زاگرب اول ضرب کرونا برای مثال

 دست آمده از نتیجه قبل خواهیم داشتبا استفاده از رابطه به  

𝑀1(𝐶4 ⋄ 𝑃2) = 64 + 192 − 40 = 216 

𝐺1ای ضرب کرونای همسایه توپولوژیک فراموش شدهشاخص  قضیه: ⋄ 𝐺2 آیداز رابطه زیر به دست می. 

𝐹(𝐺1 ⋄ 𝐺2) = (1 + 𝑛2)3𝐹(𝐺1) + 𝑛1𝐹(𝐺2) + 6𝑚1𝑀1(𝐺2) + 6𝑚2𝑀1(𝐺1) + 𝑛2𝐹(𝐺1) 

مقدار شاخص توپولوژیک فراموش  ، برایدر باال بیان شدای ضرب کرونای همسایهای که برای درجه رئوس با توجه به رابطه برهان:

𝐺1شده  ⋄ 𝐺2 داریم 
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𝐹(𝐺1 ⋄ 𝐺2) = ∑ (𝑑𝑒𝑔𝐺1
(𝑥𝑖) (1 + 𝑛2))3

𝑥𝑖∈𝑉(𝐺1)

+ ∑ ∑ (𝑑𝑒𝑔𝐺1
(𝑥𝑖) + 𝑑𝑒𝑔𝐺2

(𝑦𝑠))3

𝑦𝑠∈𝑉(𝐺2)𝑥𝑖∈𝑉(𝐺1)

= (1 + 𝑛2)3𝐹(𝐺1)

+ ∑ ∑ (𝑑𝑒𝑔𝐺2
(𝑦𝑠)3 + 3𝑑𝑒𝑔𝐺2

(𝑦𝑠)2𝑑𝑒𝑔𝐺1
(𝑥𝑖)

𝑦𝑠∈𝑉(𝐺2)𝑥𝑖∈𝑉(𝐺1)

+ 3(𝑑𝑒𝑔𝐺1
(𝑥𝑖)2𝑑𝑒𝑔𝐺2

(𝑦𝑠) + 𝑑𝑒𝑔𝐺1
(𝑥𝑖)3) = (1 + 𝑛2)3𝐹(𝐺1) + 𝑛1𝐹(𝐺2)

+ 2𝑚13𝑀1(𝐺2) + 6𝑚2𝑀1(𝐺1) + 𝑛2𝐹(𝐺1) 

𝐶𝑛1ای ضرب کرونای همسایه برای 𝐹مقدار شاخص  نتیجه:
⋄ 𝑃𝑛2

 .به صورت زیر است 

𝐹(𝐶𝑛1
⋄ 𝑃𝑛2

) = 8𝑛1𝑛2
3 + 24𝑛1𝑛2

2 + 88𝑛1𝑛2
 − 66𝑛1 

 دانیم می برهان:

                     𝐹 (𝐶𝑛1
) = 8𝑛1

                ,               𝐹  (𝑃𝑛2
) = 8𝑛2 − 14           

 بنابراین با توجه به قضیه قبل خواهیم داشت

𝐹(𝐶𝑛1
⋄ 𝑃𝑛2

) = (1 + 𝑛2 
)

3
8𝑛1

 + 𝑛1(8𝑛2 − 14) + 6𝑛1
 (4𝑛2 − 6) + 6(𝑛2 − 1) (4𝑛1)

+ 𝑛2(8𝑛1) 

= 8𝑛1𝑛2
3 + 24𝑛1𝑛2

2 + 88𝑛1𝑛2
 − 66𝑛1                                                    

 کنیم.را به صورت زیر محاسبه می 𝑃2  و 𝐶4 ای ضرب کرونای همسایه برای  𝐹شاخص عنوان نمونه، به 

 دست آمده از نتیجه قبل خواهیم داشت.با استفاده از رابطه به 

𝐹(𝐶4 ⋄ 𝑃2) = 256 + 384 + 704 − 264 = 1080 
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