
یده چ
گروه ها به وابسته جابجایی گراف های و ناجابجایی گراف های بررس به رساله این در
محاسبه را GL(٢, q) و D٢n مانند گروه ها برخ ناجابجایی گراف طیف و انرژی م پردازیم.
و ناآبل متناه گروه ی G که شرط این با را H و G گروه های مستقیم حاصلضرب م کنیم.
همچنین م پردازیم. ΓG×H انرژی محاسبه ی به و گرفته نظر در باشد آبل متناه گروه ی H
جابجایی گراف گرفتن نظر در با ادامه در م کنیم. محاسبه را ΓD٢n×D٢n انرژی و طیف
شاخص های برخ است، GL(n, q) در ترانسوکشن ها تمام مجموعه ی X که ،C(GL(n, q), X)

مورد گراف ها این برای را ... و بودن مسط قطر، غالب، عدد خوشه ای، عدد مانند گراف
م دهیم. قرار مطالعه
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۶٧ فارس به انگلیس واژه نامه
Abstract

Let G be a non-abelian group and Z(G) be the center of G. The non-commuting graph Γ(G)
of G is a graph whose vertices are non-central elements of G (i.e. G− Z(G)) and two vertices x
and y are adjacent whenever xy ̸= yx. In this thesis, we calculate the energy, Laplacian energy
and spectrum of non-commuting graph of dihedral groupD2n. Also, we will obtain the energy of
non-commuting graph of D2n ×D2n and G×H , where G is a non-abelian finite group and H is
an abelian finite group.
LetG be a group andX is a non-empty subset ofG. C(G,X) is a graph with vertex setX and two
distinct elements x, y ∈ X are adjacent whenever xy = yx. In this thesis, we study clique
number, domination number, diameter, planarity, perfection and regularity of C(G,X) where
G = GL(n, q) and X is the set of all transvections.
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