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  نظريه گراف

Graph Theory 

  
در دانشكده علوم رياضي، دانشگاه صنعتي اصفهان براي  99-00اين درس با عنوان نظريه گراف در نيمسال اول سال تحصيلي 

عالقمندان با پايه مباني دانشجويان كارشناسي ارائه شده است. هدف از اين درس آشنايي با مفاهيم پايه در نظريه گراف است. 
  توانند اين درس را دنبال كنند و پيش نياز ديگري الزم نيست. علوم رياضي مي

  
دار، تورنمت، شبكه و جريان، دار و جهتهاي غيرجهتسرفصل مطالب ارائه شده شامل مطالب زير است: تعاريف پايه در گراف

هاي مستقل رأسي و يالي، قضيه هال، قضيه كونيگ، قضيه همبندي رأسي و يالي، قضيه منگر، مجموعه ها و خواص آن،درخت
هاي مسطح، قضيه كوراتوسكي، آميزي گراف، قضيه بروكس، قضيه ويزينگ، گرافهاي اويلري و هاميلتوني، رنگتات، گراف

  فرمول اويلر، قضيه چهار رنگ. 
  

هاي مشخصي از اين اي از نقاط همراه با خطوطي كه زوجتوان به شكل مجموعهاطراف را ميبسياري از مسايل در دنياي واقعي 
شود، سازي كه اغلب به عنوان تولد نظريه گراف شناخته مياي از اين مدلنمونه .سازي كردكنند مدلنقاط را به هم متصل مي

دانان معروف آن دوران به نام اويلر اي توسط يكي از رياضييدها ي ارائهانگيزه 18مسئله پل كونيكسبرگ است كه در اوايل قرن 
هاي هاي مختلف روز به روز برگدر زمينه هاي جديد و به ويژه كاربردي آنشد و  به سرعت دوران بلوغ خود را طي كرد و شاخه

  .تري دادتازه
  

اي قرن بيستم را به خود جلب دانان حرفهرياضي نظر نظريه گراف دوران تكامل پنهان خود را طي نمود تا اين كه كاربردهاي آن
از آن روز اين نظريه گسترش و  به زبان آلماني نوشته شد. اولين كتاب در نظريه گراف توسط كونينگ 1936نمود و در سال 

  .روز به روز اذهان بيشتري را به خود جذب كرد عمومّيت فراواني يافت و مسايل جذاب و گوناگون آن،
  
ترين علت اين پيشرفت، كاربرد فراوان اين نظريه در ساير علوم مانند فيزيك، شيمي، فيزيولوژي، طور كه اشاره شد عمدهمانه

 نمود.ها براي آشنايان با اين نظريه نيز عجيب ميعلوم كامپيوتر، الكترونيك و ... بود، حتي ارتباط آن با برخي شاخه

  
ها، هندسه، توپولوژي و ... با نظريه گراف ها، نظريه ماتريسيگر رياضي مانند نظريه گروههاي داز طرف ديگر بسياري از شاخه

از چندين سال پيش  جا كه اين نظريهتكامل نظريه گراف و توجه  به آن هر روز افزايش يافت تا آن ي  نزديكي پيدا كردند.رابطه
  گرافاز كشورها از جمله كشورمان قرار گرفت، كه اين خود لزوم آشنايي با نظريه  جزو برنامه رياضيات دبيرستاني بسياري

  دهدبراي هر فردي كه به نوعي با رياضيات ارتباط دارد را نشان مي
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 مفاهيم پايه نظريه گراففصل اول: 

  
  تعاريف اوليه، زيرگرافجلسه اول: 

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/jLHAQif8kE8sm4X  
  جلسه دوم: نمايش ماترسي و يكريختي

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/szpDJnTA4cFk3e4  
  دنباله درجاتوم: سجلسه 

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/CajmRHeKYLQx3SF  
  مسيرها و همبندي جلسه چهارم:

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/HjNPxm3Xq42mNTC  
  هااعمال روي گرافم: پنججلسه 

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/X7e2BDbTSLxT6yD  
  هاجلسه ششم: گراف يالي، حاصلضرب گراف

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/osj3Dz4sFYHEx6f  
  
 دارهاي جهتگراففصل دوم: 

  
  تعاريف اوليه، تورنمنتجلسه اول: 

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/kEK5KgYKqJgGqZ5  
  بخش اول -شبكه و جريانجلسه دوم: 

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/yeMQTcDfy76Le6i  
  بخش دوم -شبكه و جريانجلسه سوم: 

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/ZopQmFFn8iXWcTg  
  
  

 هافصل سوم: درخت

  
  هاي فراگيردرختها، جلسه اول: خواص درخت

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/ZFYbMAXf7LZ498B  
  بخش دوم -هاي فراگيرها، درختجلسه دوم: خواص درخت

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/KGKy2eAjncrRZpX  
  هاي فراگيرالگوريتم يافتن درختوم: سجلسه 

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/A9tW2m5aEnjNLAX  
  ترين مسيرالگوريتم يافتن كوتاه م:چهارجلسه 

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/Hy3FQs6DBseETXC  
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 هافصل چهارم: همبندي گراف

  
  ،هاي برشيها و يالرأسجلسه اول: 

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/bkB6LQmWP6bB8Xj  
   مبندي رأسي و همبندي ياليه جلسه دوم:

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/MYYjnfGQkMcfFrQ  
  همبند-2هاي گرافوم: سجلسه 

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/y5mejkJPNAzaq8T  
  همبنديال  -2هاي گرافجلسه چهارم: 

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/MnriLKRGFmm6PSc  
  مبنده – kهاي گراف: پنجمجلسه 

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/zdA8oXjHmkdjggX  
  

 هاگرافهاي مستقل رأسي و يالي در مجموعهفصل پنجم: 

  
  هاي مستقل ياليمجموعه، هاي مستقل رأسيمجموعهجلسه اول: 

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/TNeX7Wdy3owtFxD  
  هاها و عاملتطابقجلسه دوم: 

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/C3fGTc2HQYeLPgW  
  قضيه هال -هاي دوبخشيتطابق در گرافجلسه سوم: 

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/aXxrN4giDoPZcdX  
  قضيه كونيگ -هاي دوبخشيتطابق در گرافجلسه چهارم: 

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/QG5C3ABdbRzZbje  
  قضيه تات -عامل-1شرط وجود : پنجمجلسه 

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/sa3RqQNejB94oKt  
  
  

 هاي اويلري و هاميلتونيگراففصل ششم: 

  
  هاي اويلري جلسه اول: گراف

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/w353JHaQ3HyFazP  
  هاي هاميلتونيجلسه دوم: گراف

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/ jyERSyrmFFLy2  
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 هاآميزي گرافم: رنگفتفصل ه

  
  آميزي رأسي جلسه اول: رنگ

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/tSqi3LPmcnxLRcX  
  هاي بحراني ، گرافجلسه دوم: قضيه بروكس

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/BPcLroHGxNmHFok  
  رنگي ايجلسه سوم: چندجمله

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/D2k3QFijm96bSaC  
  آميزي يالي  جلسه چهارم: رنگ

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/kfmHtp9a9opAyX2  
    

 هاي مسطحم: گرافهشتفصل 

  
  جلسه اول: گراف مسطح، فرمول اويلر

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/6iiM6YRmJeD5oXg  
  يكوراتوسك هيقضجلسه دوم: 

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/weqmmxdACMpfP5s  
  رنگ-4دوگان يك گراف مسطح،  مسأله جلسه سوم: 

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/bsSDGrnFsF4nTcE  
  
  


