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   2امیر بهرامی ، *,1علیرضا گیالنی

 گروه ریاضی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.-1

 گروه ریاضی، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، ماهشهر، ایران. -2

 چکیده  
-6دور )مربع( با دو -4ند. هر ی باشتم 6و   4 ب  طول   دورهای از  نشتل   م گراف ها هستنند ه از  خانواده ها یک  فنیلن

در این مقال ، قصتد داریج با تلنیک .باشتد و هی  دو شت  ضتل(ی با هج مااور نیستنندمی همستای   ور )شت  ضتل(ی(  ما ا د

 نماییج.، اندیس امگا در این گراف ها را ت(یین های خاص 

 هافنیلنگراف  گراف، ،اندیس امگا کلمات کلیدی: 

 مقدمه  
),(یک گراف  EVG دهیج، و  نشان می GV)( تشلی  شده، ه  آن را با ها  ب  نام رأس یرتهی غای از ماموع =

 دهیج. نمای  می  GE)( بان را آهنند و ها را ب  هج وص  می ها، ه  رأسشام  یال  دیگر  ای ماموع 

شتود و م(رف برخی از در یک گراف، یک مقدار حقیقی است  ه  ب  آن گراف نست   داده می اندیس از نظر ریاضتی، یک  

علوم پیدا شتتده استت  ه   از  ستتایر توپولوژیک و هاربردهای زیادی از آنها در  صتتدها شتتاخ تاهنون  باشتتد.  خواص آن می

را  [5-1])مراجع   .باشتندراستی ویالی می  (  PIایوان)-شتاخ  پادماهارشتاخ  ستگد،  (،  Wم(روفنرین آنها شتاخ  وینر)

 . (ب ینید.

اندیس امگا را ب  صتور  زیر ت(ری  نمود و مقات    [7-6] در مراجع  در ستال های اخیر دانشتمند ب رگی ب  نام دیودی 

 بسیاری درباره این اندیس چاپ نموده اس .

)),()((فرض هنیتد  برای ت(ری  انتدیس امگتا،   GEGVG uveهتای  یتال  بتاشتتتد.یتک گراف هم نتد    = و   =

xyf  [7]دهیج هرگاه در رابط  زیر صدق هنند:نشان می fcoeفاصل  گوییج و با نماد-را هج Gاز گراف  =
),(1),(1),(),( yudxudyvdxvd =+=+= . 

 هنند:هم ند در روابط زیر صدق میهای یک گراف ب(ضی از یال
)(iecoe  
)(iiecoffcoe  
)(& iiihcoehcoffcoe  

فرض هنید  همچنین   ecofGEfeC |)(:)( = هایی ازنشتتان دهنده ماموع  یالG     باشتتد ه  با یالe  هج

  .ارزی باشدیک رابط  هج coفاصل  هسنند. اگر رابط  

uveهتای  یتال xyfو    = هتای هت  در یتک وجت  یتا یتک حلقت  داخلی روبروی هج ، منقتابت  )ی(نی یتالGاز گراف    =

،  منقاب  ای هدهیج. یک ماموع  از یالنشتان می fopeه  این رابط  را با نماد   ی موازی باشتندبدیهب  طور باشتند( یا 

در ه  گراف  oc نامیج. رابط می  منقاب  یدهند ه  برش یالمااور می های وج ، تشلی  یک برش از    وج در داخ  همان 

هایی است  برابر با ت(داد یال، opsشتود. طول  از گراف ت(ری  می وج فقط در یک   opشتود در حالی ه  رابط  ری  می(ت

 شوند.ه  در برش قطع می
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),(فرض هنید  حال  cGm های ت(داد برشops  از طولc    .را با  امگا  شتاخ باشتد)(G  و ب   شودداده مینشتان

 شود:صور  زیر ت(ری  می

=
c

cGmG ),()(  . 

و بتا تلنیلهتای ختاص برخی خواص آین گرافهتا را مورد   ت(یین می نمتاییجفنیلین هتا  گراف  این انتدیس را در  ،  ادامت     در  

 .مطال(  قرار می دهیج

در تمتامی قستتتمت  هتای این مقتالت ، گراف هتای مورد بوتم، ستتتاده و مننتاهی و غیر جهنتدار می بتاشتتتنتد و  همچنین،  

 می باشند. [8]جع انمادگذاری ها مطابق مر

 . نتایج و بحث ها2

دور  -6دور )مربع( با دو -4ند. هر  ی باش م 6و   4 ب  طول  دورهای از  نشل  م هسنند ه  گراف ها از  خانواده ها یک نیلنف

در این بخ  ب   را ب ینید.( 1)شل  باشد و هی  دو ش  ضل(ی با هج مااور نیسنند می همسای  )ش  ضل(ی(  ما ا 

 می پردازیج.اندیس امگا در گراف فنیلین مواس   

 اس . n3مساوی با  و  باشدها میمسنق  از طول وت(داد قط(  ،  فنیلینراف گیک در  امگا اندیس   .  قضیه

فرض هنید    .برهان ecofGEfeC |)(:)( = مطابق شتل    گراف فنیلینهایی ازنشتان دهنده ماموع  یال

( از گراف ocرا  یک برش من(امد )ب  طور اخنصتار،  eC)(هج فاصتل  هستنند.  و همچنین ماموع   eباشتد ه  با یال    1

نتنتیتاتت    در  بتگتیتریتتد.   نتظتر  در  بترش  GE)(فتنتیتلتیتن   از  متات ایتی  متیاجتنتمتتاز  متنت(تتامتتد  یت(تنتی هتتای  بتتاشتتتتد 

kCCCGE  21)( =jiو  = CC   برایji  وkji ,,2,1, =. 

شتتاخ  امگا یک فنیلن، مستتنق  از طول وت(داد با در نظر گرفنن این برش های من(امد ب  آستتانی دیده می شتتود ه   

برش ب   sاین گراف دارای   در فنیلن بستنگی دارد. همچنین و چهارضتل(ی ها  هاباشتد و فقط ب  ت(داد شت  ضتل(یها میقط( 

nssnGباشد. بنابراین  می 2برش ب  طول  s -3nو i2های طول 33)( =+−=   اس و اث ا  هام  . 
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. یک گراف فنیلین 1شل    


