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مجموعه ی را G گراف رئوس از D زیرمجموعه باشد. گراف ی G = (V,E) کنید فرض
رأس ی همسای در یا و باشد D در رأس آن یا ،v ∈ V رأس هر برای هرگاه نامیم، احاطه گر
احاطه عدد را G گراف در احاطه گر مجموعه ی اندازه کوچ ترین باشد. داشته قرار D از
گراف رئوس از Dگر احاطه زیرمجموعه ی م دهیم. نمایش γ(G) با را آن و نامیده G گری
باشد. مجاور D از رأس ی با V از رأس هر هرگاه نامیم، تام احاطه گر مجموعه ی را G

را آن و نامیده G تام گر احاطه عدد را G گراف در تام احاطه گر مجموعه ی اندازه تر ین کوچ
باشد، مجزا تام گر احاطه مجموعه دو حداقل دارای G گراف اگر م دهیم. نمایش γt(G) با

م شود: تعریف زیر به صورت آن برای مجزا تام احاطه گر عدد
γtγt(G) = min{|D١|+ |D٢| : هستند G گراف از مجزا تام احاطه گر دومجموعه D٢ و D١ }.

واحاطه گری احاطه گری اعداد خصوص در مقدمات نتایج از بعض معرف به ابتدا پروژه این در
کران هایی ها گراف مختلف های خانواده در اعداد این محاسبه ضمن سپس م پردازیم. معکوس
معکوس تام احاطه گری و تام احاطه گری همچنین م دهیم. ارائه مجزا احاطه گری عدد برای
دسته بیان و کران معرف به پایان در م کنیم. بیان آن ها برای کران هایی و نموده بررس را

پردازیم. م مجزا تام احاطه گری عدد برای بندی هایی
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Aabstract

A set D ⊆ V of vertices in a graph G = (V,E) is a dominating set if every vertex in V −D is
adjacent to a vertex in D. The minimum cardinality of a dominating set is called the domination
number ofG and is denoted by γ(G). A setD ⊆ V of vertices in a graphG is a total dominating set
if every vertex in V is adjacent to a vertex in D. The minimum cardinality of atotal dominating set
is called the total domination number of G and is denoted by γt(G). The disjoint total domination
numberγtγt(G) of graph G is defined as follows:

γtγt(G) = min{|D1|+ |D2| : D1, D2 are disjoint total dominating sets of G}

In this thesis, We study disjoint total dominating sets in graphs and obtion several exact valuse,
Bounds and caracterizations.
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