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تحدید ه به طوری است آن رأس های به رنگ ها ده نسبت ی ،Gگراف از ی به ی رنگ آمیزی ی
که G گراف ی به ی رنگ عدد  کند. القاء ی به ی نگاشت ی رأس هر همسای به ده نسبت این
k با ی به ی رنگ آمیزی ی آن برای که است k طبیع عدد ترین کوچ م شود داده نشان χi(G) با
اگر به طوری که است G یال های از c رنگ آمیزی ،G گراف ی به ی یال رنگ آمیزی دارد. وجود رنگ
این در ن مم رنگ های تعداد کمترین .c(e١) ̸= c(e٣) آنگاه باشند، متوال G در e١, e٢, e٣ یال های

نتایج پایان نامه این در م دهیم. نمایش χ′
i(G) با و م گوییم ی به ی یال رنگ عدد را رنگ آمیزی

ارتباط همچنین م کنیم. بیان را متوال سه یال و ی به ی یال ، به ی ی رنگ آمیزی خصوص در
م دهیم. قرار بررس مورد را پارامترها این بین

ی به ی یال عددرنگ ، متوال سه یال عددرنگ ، ی به ی عددرنگ کلیدی: کلمات

ط



Abstract

A coloring of a graphG is injective if its restriction to the neighborhood of any vertex
is injective. The injective chromatic number χi(G) of a graph G is the least k such that
there is an injective k−coloring. An injective edge coloring of a graph G is a coloring c
of the edges of G such that if e1, e2 and e3 are consecutive edges, then c(e1) ̸= c(e3). The
injective edge coloring number χ′

i(G) is the minimum number of colors required in such
a coloring. In this thesis, we will study some properties of injective coloring, injective
edge coloring and 3-consecutive edge coloring. Also, some relathionship between these
parameters will be presented.
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