
یده چ
احاطه گر را G گراف رئوس از D زیرمجموعه ی یرید. ب نظر در را G = (V,E) گراف
احاطه گر مجموعه باشد. D از رأس ی حداقل با مجاور V − D از رأس هر هرگاه  نامیم
باشد. ناهمبند ⟨V − D⟩ القایی زیرگراف هرگاه نامیم، افنده ش احاطه گر مجموعه ی را D
و گوییم G افنده ش احاطه گری عدد وجود صورت در را مجموعه ای چنین اندازه ترین کوچ
قوی افنده ش احاطه گر مجموعه ی را D احاطه گر مجموعه م دهیم. نمایش γs(G) نماد با
اندازه ترین کوچ باشد. ( پوچ ) ته رأس دو حداقل با ⟨V −D⟩ القایی زیرگراف هرگاه نامیم،
γss(G) نماد با و گوییم G قوی افنده ش احاطه گری عدد وجود صورت در را مجموعه  ای چنین
نامیم قوی نیمه افنده ش احاطه گر مجموعه ی را D احاطه گر مجموعه م دهیم. نمایش
باشد. ی حداکثر ⟨V − D⟩ القایی زیرگراف از رأس هر درجه ماکزیمم و |V − D| ≥ ١ هرگاه
قوی نیمه افنده ش احاطه گری عدد وجود صورت در را مجموعه  ای چنین اندازه ترین کوچ
با مرتبط نتایج از برخ ابتدا پایان نامه این در م دهیم. نمایش γsss(G) نماد با و گوییم G

احاطه گری مفهوم پایان در م شود. پرداخته γss(G) بررس به سپس و شده داده شرح γs(G)

شود. م اثبات آن با مرتبط قضیه تعدادی و معرف گراف ها در قوی نیمه افنده ش

افنده ش احاطه گر مجموعه افنده، ش احاطه گر مجموعه احاطه گر، مجموعه کلیدی: کلمات
قوی نیمه افنده ش احاطه گر مجموعه قوی،
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Aabstract

Let G be a graph. A set D ⊆ V of vertices in a graph G is called a dominating set if every
vertex in V −D is adjacent to a vertex in D. A dominating set D is a split dominating set if the
induced subgraph ⟨V −D⟩ is disconnected. If there exist a split dominating set D of G, then the
minimum cardinality ofD is called the split domination number or γs(G). A dominating setD is
a strong split dominating set if the induced subgraph ⟨V −D⟩ with at least two vertices is empty
graph. If there exist a strong split dominating set D of G, then the minimum cardinality of D is
called the strong split domination number or γss(G). A dominating set D is a semi-strong split
dominating set if |V −D| ≥ 1 and the maximum degree of any vertex v ∈ (V −D) is one. If there
exist a semi-strong split dominating set D of G, then the minimum cardinality of D is called the
semi-strong split domination number or γsss(G). In this thesis, some of the results related to the
γs(G) are described and then the γss(G) is examined. At the end, the semi-strong split domination
is introduced in the graphs and a number of related theorems are proved.
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