
 



  

  

 Gaal یهاگشناد رشن زکرم یراودا تاراشتنا زا یضایر رشن

 راشتنا یلصا یاهفده .دوشیم رشتنم راب کی هام شش ره هک

 زا تسا ترابع هلجم

 ؛تایضایر دیدج یاهتفرشیپ یفّرعم ۵

 یثحابم نینچمه و یضایر مولع دیدج یاههخاش یفّرعم ٩

 ؛تسا نارگشهوژپ هجوت دروم هک
 یخیرات و «یفسلف :یگنهرف .یدربراک یاههبنج یفّعم ه

 ؛تایضایر

 طابترا داجیا و نایزیسراف ناهوژپیضایر یاهراک یفزعم ه

ue؛نانآ  

oهب طوبرم لئاسم هژیوهب ,تایضایر یشزومآ لئاسم حرط  
 .ناریا رد یهاگشناد تایضایر شزومآ

ptiدنکیم لابقتسا نادنمهقالع مامت یراکمه زا یضایر . 

ab Jb)! vad.یکبس اب و قوف یاهفده بوچراچ رد  

 .دشاب یضایر رشت رد هدشپاچ یاههلاقم گیس اب هاشم
 یارب و دننادرگرب یسراف هب ار یاهلاقم دنالیام هک یناراکمه هب

 رکذ اب ار هلاقم لصا ادتبا دوشیم هیصوت دنتسرفب هلجم هب جرد

 هتفریذپ دازآ ةمجرت .دنراد لاسرا بیوصت و یسررب یارب عبنم

 .تسا یمازلا هدشهمجرت یاههلاقم لصا نداتسرف و دوشیمن

 قیاطم یادلاقم یخ .دوشیمن wud oa ,یلاسرا :یاههلاقم

 و .لوبق .در رد ناراتساریو تأیه .دوشیم یرواد جیار طباوض

Seباخیتتا ,شراگن ,شیاریو .تسا دازآ تالاقم حالصا و  

 رد یضایر هورگ طباوض قباطم مالعا و یماسا طبض و ؛اههژاو
 .تفرگ دهاوخ ماجنا یهاگشناد رشن زکرم

 یروآدای

 اپ و :نایم یه ظخ گی .فقاک ران کی بیپ allt قم ۵
ath (Jl askدوش.هتشون اناوخ طخ اب ای . 

bys oهب عاجرا ؛ویش و «یسیونلومرف «یدنبشخب ,شراگن  
 رشن رد هدشپاچ یاههلاقم اب قباطم رودقملایتح عبانم

 راک هب هلاقم رد هک یتاحالطصا یسیلگنا یاهلداعم تسرهف ۰

 .دوش هداتسرف هلاقم اب هارمه دوریم

  

  

 میحرلا نمحرلا هللامسب

  

 یهاگشناد رشن زکرم یضایر ةلحم

 ۱۵۸۷۵۴۷۴۸ یتسپ قودنص .نارهت

Jeتسا زاجم خام رقذ اب بلاطم : 

 کارتشا قح ؛لایر ۱۰۰۰۶ هرامش نیا یاهب
 .لایر ۲۰۰۰۰ روشک لخاد یارب هنالاس

 فیفخت ۸۳۰ اب نایوجشناد یارب)

 کناب ٩۰۰۰۹ ٌهرامش باسح هب کارتشا هجو

 رشن زکرم مان هب نارهت کراپ نابایخ ٌةهبعش یلم
pissدوش زیراو . 

 دیریگب سامت ۷۸۱۶۸۳۲ نفلت اب ک ارتشا یارب

  

  

   



  

  

  

  

 ۲ شرازگ

 اههلاثم

 ۳ یلنتسا دراچیر یربج تایبیکرت رد ریخا یاهتفرشیپ

 ۱۴  نیاوروب ناتاناج ,یلیب دیوید هدنیآ زادنامشج و ریخا تالوحت :یبرجت تایضایر

 ۲۳ کراتسا پیلیف ؛نمدیرف دیوید ؟تسیج هلزلز عوقو لامتحا

 ۳۰ یلدنیل سیند (۱) رامآ هفسلف

 ۴۰ تونک دلناد 8 فرح

 هلاسم و شزوما

 de یکنروپ اضردمحم یهانتم یاههورگ هب سواگ زا یاهیضق میمعت

 باتک یفرعم
 :هعومحم کی زا هلاقم ود

 or وروانوب نارول حیحص یاهربدنچ سوئر دادعت ةرابرد

 ۶۱ تلاو نلآ گرزب رمک اب یاهفارگ

 دلج یور

  

       Mon یب رجت تایضایر» dle .ک.ر

at 

 یضایر رشن

 ۱ هرامش ۰۱۵ لاس

 ۱۳۸۳ دنفسا :راشتنا خیرات

 ۳۸ :یپایپ ةرامش
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 یهاگشناد رشن زکرم :زایتما بحاص

 یناهشهش شوایس :لوّوسم ریدم

 :ناراتساریو تأیه

 یناهشهش شوایس

 یرفص ماردپ

 یمظاک کمایس

 :هرامش نیا نارواشم

 دادرهم :اهیعیفش یداهدمحم راگتسر شرآ ینیرحب اضریلع

 نیعم نویامه ,یناهشهش

 :یزرمنورب نارای
 ؛یلاخلخ دوعسم ءاقت هللاءاطع شفیبولکت نیمار «یربکاریما

 یحالم ناویک «یدروجال هواک «ییاسک oly .یرکاذ دیعس

 یروالد ارهز :یلخاد ریدم

 شنمتسار نیسح :دلج حارط

 درفیبارهم انیم :ارآهحفص و نیجفورح

 یقداص یلع :پاچ رظان

 دباع :یفارگوتیل

 ةچوک ,لالقتسا نادیم .یروهمج نابایخ) جارعم :یهاحص و پاج

 (نیشون

 تسا ظوفحم یهاگشناد رشن زکرم یارب پاچ &

  
 



 ٩ ؟رامش ۱۵ لاس :یضایر رقت

 یرایسب همشچرس و یلصا عجرم ریخا لاس جنیویس رد هک تسوا "بدحم

 .تسا هدوب یضایر فلتخم یاههتشر رد طبریذ تاقیقحت زا

tly dp 
 یروگرگ هب ًاکرتشم رالد رازه دص ٌاعومجم غلبم هب ۲۰۰۵ لاس ۲ فلو ةزياج
 نیشیپ ناگدنربزا نادیضایر ود ره .دش ادها " فوکیو یگرسو " سیلوگرام
 سیلوگرام .دنتسه اکیرمآ میقم رضاح لاح رد و هرابتیسور ,زدلیف لادم
 رد شیاهراک رطاخ هب فوکیون و یسدنه ربج و ربج رد شراثآ تبسانم هب

 .دنراد ترهش یضایر کیزیف و یژولوپوت

 دادعا ٌةيرظن رد لوک ٌةزیاح

 tae) gly گی لاس هس يه رشاح لاح رد هک هانعا ةيرظن رد 4 لوک ةییاج
 یاقیرفآ رد هک کنرس .تسا هتفرگ قلعت *کنرس رتیپ هب لاسما دوشیم

 یقیقحت لاقم دنچ .تسا نتسنیرپ هاگشناد داتسا نونکا هدش دلوتم یبونج

 یراکمه اب هک یباتک و دادعا یلیلحت ٌةهيرظن رد شناراکمه و کنرس مهم

 وا هب اهنآ رطاخ هب هزیاج هک تسا یدراوم وزج .تسا هتشون ستاک سالوکین
 .تسا هدش اطعا

jbl > pay dpe 
Vly pleزا *لرم کنارف هب لاسسا و دوشیم ادهار اب کی لاس هس ره زین  

 تالداعم رد لرم مهم رثا دنچ هزیاج نيا یاطعا رد .تسا هتفرگ قلعت هسنارف

 .تسا هدوب هزیاج ٌةَنيمک هجوت دروم یطخریغ ینزج لیسنارفید

 نمگرب ةزیاج
 ینادیضایر هب " نمگرب نفتسا ٌرطاخ تشادگرزب یارب لاس ره الومعم هزیاج نیا
 یاهشهوژپ دوب هدرک قیقحت اهنآ رد نمگرب هک ییاههتشر رد هک دوشیم اطعا

 داتسل ۳ نیاتسا سایتلا هب ۶۵*۲ لاس رد یمگرب ةزیاج .دشاب هقرک سهم
 زیلاآ فلتخم یاههنیمز رد نیاتسا .تسا هتفرگ قلعت نتسنیرپ هاگشناد
 .دراد یمهم راثآ زاسمه زیلانآ و طلتخم و یقیقح

LS dle 
 رارق هک هدرک نییعت «باتک ةزیاج» مان هب یاهزیاج ًاریخا اکیرمآ یضایر نمجنا
 دوش بوسحم یتاقیقحت یرثا مه هک ریخا یاهلاس هب قلعتم یباتک هب تسا

 باتک ةزیاج نیلوا .دوش ادها دشاب هتشاد یاهتسجرب یفیصوت تیفیک مه و
 رطاخ هب ۱۹۸۲ لاس رد زالیف لادم ناگدنرب زا یکی ۱۱ نتسرت مايلیو هب
 اهلاس هک باتک نیا .تفرگ قلعت وا هب ۲"یدعبهس یژولوپوت و هسدنه باتک

tad pole دشیم تسد هب تسد یضایر هعماج رد پاحشیپ تروصهب. 

 تسا یدعبهس یاههنیمخ یدنبهدر رد نتسرت فورعم یاهسدح و تاقیقحت
  

1. Convex Polytopes 2. Wolf Prize 3. Gregory A. Margulis 

4. Sergei P. Novikov 5. Cole Prize 6. Peter Sarnak 

7. Bécher Prize 8. Frank Merle 9. Stefan Bergman 

10. Elias Stein 11. William P. Thurston 

12. Three-Dimensional Geometry and Topology 

 شرازک

 ۲۰۰۵ لاس رد یضایر نوگانوگ زیاوج

 لاس زاغآ رد فلتخم یاههنیمز رد یضایر فورعم زیاوج زا یدادعت
 اهنآ زا یضعب ٌةرابرد یرصتخم حرش اجنیا رد .دندش مالعا ای اطعا ۵

 لیتسا زیاوج
 یاههنیمز رد !لیتسا زیاوج مان هب هزیاج هس هلاس ره اکیرمآ یضایر نمجنا

AS prey)۲«یفیصوت رثا» " «زاسنارود و قیمع یقیقحت رثا» ؛" «تامدخ وراتآ  

 یقیمع و عونتم راثآ رطاخ هپ "دنافلگ لیئارزیا ۰۲۰۰۵ لاس رد .دنکیم اطعا
 تایضایر فلتخم یاههخاش رد لاس هاجتپزا شیب یط شناراکمه و دوخ هک

 دنافلگ .داد صاصتخا دوخ هب ار تامدخ و راثآ ةعومجم ةزیاج دناهدروآ دیدپ

 وا .دوب وکسم هاگشناد داتسا لاس هاجنپ زا شیب و دش دلوتم یلعف نیارکوا رد

 یل یاهربج «یئزج لیسنارفید تالداعم ءاهربج-* «خاناب ربج رد یمهم راثآ

 تایضایر نوگانوگ یاهدربراک و ,نودار لیدبت ,لارگتنا ةسدنه ,یدعب تیاهنیب
 رطاخ هب ؟زدنلگنل تربار هب زاسنارود و قیمع یقیقحت رثا ةزياج .دراد
 هتفرگ قلعت دش حرطم «زدنلگنل ةمانرب» نآ رد هکوا ۱۹۷۰ لاس فورعم ًةلاقم

 ةزیاج .دوشیم بوسحم دادعا نیون ٌةیرظن رد یفطع ةطقن ذرواتسد نیا .تسا

 یاهرهدنچ باتک رظن دروم رثا .دش ادها ۲موابنورگ وکنارب هب یفیصوت رثا

  

1. Leroy P. Steel Prizes 2. Lifetime Achievement 

3. Seminal Contribution to Research 

4. Mathematical Exposition 5. I. M. Gelfand 

6. Robert Langlands 7. Branko Grunbaum



 (۱۹۲۲-۲۰۰۴) ایاکسنژیدال انوردناسکلآ اگلآ
Iیاههرهچ نیرتذوفنرپ و نیرتفورعم زا یکی اایاکسنژیدال انوردناسکلآ  

 لیسنارفید تالداعم ناصصختم نیرتمهم زاو متسیب نرق ٌةیسور رد تایضایر

SFگروبزرتپنس رد ۲۰۰۴ ربماسد رد ناهج رد تالایس کیناکم و  

 رثأتم اقیمع (دارگنینل ًالبق) گروبزرتیرس تایضایر بتکم .تشذگرد
 یضایر نمجنا تسایر یتدم وا .دوب ایاکسنژیدال یملع یاهتیلاعف زا

 .تشاد هدهعهب ددرگیم زاب رلیوا هب شایخیرات ةقباس هک ار گروبزرتپنس
 تالداعم و یئزج لیسنارفید تالداعم رد نادیضایر نیا یساسا تاقیقحت

 دونگ سم بانک تلهرو یناقبتحق هلافس ۲۵۳ زا یقیب لمانش سکوتسا ری وات

 شناراکمه و اباکسنژیدال ," یجروج ید و شن ناج یلبق راثآ کمک هب
wl.تالداعم زا یگرزب ًةهتسد یاهباوح یگتسباو دروم رد تربلیه مهدزون  

 دنچ ره .دندناسر هجیتن هب ار یومهس و یوضیب یتزج مود ٌةبترم لیسنارفید
 هدشن لح زونه سکوتساریوان یدعبهس تالداعم یارب باوج دوجو ٌهلاسم

 تلاح رد هلأسم نيا لصفولح رد یساسا یشقن ایاکسنژیدال یلو تسا

 .تشاد یدعبود

Notices Amer. Math. Soc., (11) 51 (2004) عبنم: 

 (۱۹۳۰-۲۰۰۴) تیاف رتلاو

 نامز رد و دش دلوتم شیرتا تختیاپ نیو رد ۱۹۳۰ لاس رد " تیاف رتلاو

 هب ۱۹۴۶ لاس رد .دش هداتسرف ناتسلگنا هب یگلاس هّ رد یناهج گنج

 یگللس ۲۲ رد ناگیشیم هاگشتاد زا یرتکد ةچرد ذخا زا سیو تفر اکیرمآ

 ۲۰۰۳ لاس ات ۱۹۶۴ لاس زا .دش اکیرمآ لنرک هاگشناد یضایر هورگوضع

 GET بیس ay Bey تیاف ترهش .دوب لیب هاگشناد داتسا .دش هتسلنزاب هک

 لاس رد " نسمات اب وا کرتشم ٌهلاقم .تساههورگ ٌةيرظن رد وا یساسا و مهم
 یمداکآ وضع تیاف .دوشیم بوسحم اههورگ ةيرظن رد یفطع ةطقن ۳

 .دوب نانادیضایر یللملانیب ٌهيداحتا نواعم هرود کی و اکیرمآ مولع

 (۱۹۱۲-۲۰۰۴) یناتوک اک وئوز یش

 :کیدوگرا ةيرظن ,لامتحا ,یعبات زیلانآ فورعم یاههرهچ زا * یناتوکاکوئوز یش

 هب هدید نپاژ یاکازآ رهش رد وا .تشذگرد ۲۰۰۴ توا رد ینوارب تکرح و
 هب ۱۹۴۳۹ لاس زا .دنارذگ رهش نامه رد ار دوخ تالیضحت و دونشگ ناهجب

 هوالع .دنارذگ اکیرمآ لیی هاگشناد رد ار دوخ یملع رمع رتشیب و تفر اکیرمآ

 یکی وا تباث ٌهطقن فورعم ٌهيضق .تایضایر لخاد رد یناتوکاکراثآ تیمهارب

 .دندروآ ناغمرا هب داصتقا رد لبون ؛زیاج ود هک دوب ییایاضق یساسا یاوجا زا

 تنک یاهمان هب نادداصتقا ود یاهراک مه و شن ناج لداعت ٌهطقن ةيضق مه

 اضافت و هضرع لداعت بجوم هک ییاهتمیق دوجو دروم رد "وربد رارژ و "ورا
 .دناهتسباو یناتوکاک هيضق هب .دنوشیم هدیجیپ داصتقا کی رد

 لیپ هاگشناد هاگبو :عبنم

  

1. Olga Alexandrovna Ladyzhenskaya 2. De Giorgi 

3. Walter Feit 4. J. G. Thompson 5. Shizuo Kakutani 

6. Kenneth Arrow 7. Gerard Debreu 

 شرازگ

 نادیضایر راهح زا یدای

 (۱۹۱۱-۲۰۰۴) نرچ نش.گنیش
 هتخانش "نرچ" اي نچ نش-گنیش مان هب نیچ زا جراخ رد هک !نشگنیش نچ
 ؟گنیشایج رهش رد وا. .ذوب متسیب نرق نانادهسدنه نیرتگرزب زا یکی دوشیم

 ؟یاکنان هاگشناد دراو یگلاس هدزناپ رد .دمآ ایند هب یاهگناش یکیدزن رد

 .دش نکیرد "|وهگنیست هاگشناد یهار یلیمکت تالیصحت یارب سپس .دش

laلاس کی فرظ و تفر گروبماه هب یلیصحت سروب کی زا هدافتسا اب  

 لیان یرتکد ةجرد ذخا هب یناملآ فورعم نادیضایر ؟هکشالب ملهلبو رظن ریز

 هسنارف گرزب نادهسدنه رظن ریز یرتکد اسپ ةلاسکي رود کی زا سپ .دمآ
 ر اوهگتست هاگشناد رد تایضایر wake! cee ,سیراپ رد ناتراک یلا

 وا و دشن نکمم نپاژ و نیچ یاهگنج زاغآ ببس هب وا تشگزاب اما تفریذپ
 .دنارذگ نتسنیرپ یلاع تاعلاطم ةسسوم و نیج رگید طاقن رد ار یلاس دنج

 انب ار نیچ یمداکآ تایضایر ةسسوم و تشگزاب نیچ هب ۱۹۴۵ لاس رد

 هب وا و دنامب مامتان وا ةمانرب دش بجوم نیچ یلخاد یاهگنج یلو داهن

 زا و وگاکیش هاگشناد هب سپس .تشگ زاب نتسنیرپ یلاع تاعلاطم سوم
 رد دش هتسشنزاب هک ۱۹۷۹ لاس ات و تفر یلکرب رد اینرفیلاک هاگشناد هب اجتآ

 ۲۰۰۴ ربماسد رد و تشگزاب نیچ هب رمع رخاو رد نرچ .دنام هاگشناد نآ

 .تفگ تایح دوردب ؟ نیجنایت رهش رد
aoeتاقیقحت نرح هک ۱۹۴۰ و ۱۹۳۰ یاهههد رد لیسنارفید  

 نرچ تاقیقحت کشیب و دوبن یاهبذاج رپ ةتشر درک زاغآ نآ رد ار دوخ

 نرق مود ةمين رد ار هتشر نيا هک دوب یلماوع زا وا زا رثأتم نانادیضایر و
 نرچ .درک لیدبت تایضایر یاههتشر نیرتشوجوبنج رپ زا یکی هب متسیب
 ًةسدنه طباور ,طلتخم لیسنارفید هسدنه ,یرساترس لیسنارفید ٌةسدته رد

 راثآ طلتخم یربج ةسدنه و یسدنه طلتخم زیلانآ ,یژولوپوت و لیسنارفید

 دننام یضایر میهافم زا یدادعت رب وا مان و تشاذگ یاجهب دوخ زا یمهم

byتسا هتسب شقن نرچهنوبسواگ ةيضق ,لیو-نرچ یتخیرمه .نرچ  

 تیمها یرظن کیزیف و یژولوپوت رد لیسنارفید ةهسدنه یاهدربراک رد هک
 نسحم موحرم اب دنارذگ سیراپ رد هک یهانوک تدم رد نرچ .دنراد یساسا

 یکیرد و تفگیم نخس یدورتشه زا مارتحا اب هراومه و دش انشآ یدورتشه

 تیوضع .داهن مان "یدورتشه راتسومه ار یموهنم دوخ تالاقم نیرخآ زا

 .فلو زیاوج ءاکیرمآ رد مولع یلم لادم تفایرد ,ناهج رد مولع یمداکآ دنچ

 تاقیقحت ةسسوم تسایر نیلوا و ؛یراختفا یرتکد شش ."هنووش و .لیتسا

 نرچ بیصن هک تسا یتاراختفا هلمج زا (18517) یلکرب رد یضایر مولع
 نتشون رطاخ هب دریک یم قلعت یفیصوت تالاقم هب هک هنووش ةزیاح .تسا هدش

 ناونعهب نآ یسراف ةمجرت هک دش اطعا نرج هب «هنیمخ ات ثلثم زا» ةلاقم

 هدیسر پاچ هب یضابر رشن ٌهلجم یآ لاس ی۲ ةرامش رد «کیسالک ةهلاقم»
 :تتسا

  

1. Chen Xingshen 2. Jiaxing 3. Nankai 4. Tsing hua 

5. Wilhelm Blaschke 6. Tianjin 7. Hachtroudi connexion 

8. Chauvenet



 ۱ ةرامش ۰۱۵ لاس ,یضایر رشت

 *یربج تایبیکرت رد ریخا یاهتفرشیپ
  

 * یلنتسا دراجیر

denyیدنهن عراز دیشر  

 یزاسعابشا ةهيیسدح ۲
 ببارض مان هب هک دراد راکورس یحیحص دادعا اب یزاسعابشا ةيسدح

 روآبجعت هلاقم عوضوم هب هجوت اب .دناهدش هتخانش نسدراچیرجوولنبل
 .دنشاب هتشاد یتایبیکرت فیرعت مه و یربج فیرعت مه ایشا نيا هک هک تسین

 .تسا رتیعیبط یتایبیکرت فیرعت زا هک مینکیم حرطم ار یربج فیرعت تسخن
 یاضف زا ریذپنوراو یطخ تالیدبت همه هورگ 1(, (0) دینک ضرف

 بترم al کی باختنا اب .دشاب شدوخ هب ۷ طلتخم یدعی یرادرب

 یور WX 9 ریذپنوراو یاهسیرتام هورگ اب ار 2(, 7) ناوتیم ۰17 یارب
 تشاگن دینک ضرف .تفرگ یکی (یسیرتام برض لمع اب) طلتخم دادعا

GL(Y,C) > GL(V,C)دشاب هدش فیرعت ریز تروصهب 9:  

a’ Yab bt 
a b 

yp = jac ad+be bd 
6 

  ۲۶ 0۳ما

 زا ینیامن کی نیاربانب و) یهورگ یتخیرمه کی هک داد ناشن ناوتیم
GL(Y, C)یاهلمجدنچ عباوت (4) یاههیارد هوالعهب .تسا (۲ ةجرد 51  

 GL(Y,C) 5! یاهلمجدنچ gels کی  سپ .دنتسه ۸ یاههیارد زا

 ناوتیم هاگنآ .دشاب و 2 یاهرادقمهژیو یاراد ۸4 ع (۲,2(,41) رگا .تسا

 ةصخشح .تسا الا و ۲7۷ و 2:۳ یاهرادقمهدیو یاراد oS (A) داد ناشن

 یعبات ناونع هب م(4) رثا ربارب و میهدیم ناشن 122 ص اب ار م [تشوس]

 نیاربانب .مينکیم فیرعت ۸ زا ۷ و » یاهرادتمهژیو زا

charg = «* +ay+y" 

 ALS GL(n,C) ghilee sy یاهشیام هک داد ناشت روش راب نیلوا یا

 .دنتسه ریذپانلیوحت یاهشیامن میقتسم عومجم تروصهب ینعی .دنربذچ لیوحت
 یاهزارفا طسوت 2(, () زیامتم ریذپانلوحت یاهلمجدنج یاهشیامن

 نیلوا :یربج تاپیک رق زد وبخا گرزبر 6 هس هب مينکف ایم SSS oe ییارد

ylنیسدراچیر-موولتبل بیارض "یزاسع ابشا [نرگنا] ةيسدح تابثا  
 ننآ کارب یی اهناهرب نمی او و نسکرد سس و وان و یسنان تسخن هک تس۱

 n+ ye) و 7! یاههبسدح )۱ یمیه تاشا مود درواتسد .دناهدرک هضرع

ealدروانسد نیرخ  Gam yids Cassیدوعص ةلاندریز نیرتدنلب لوط  

oboدناهداد ۸اجنا نسناهوپ و تفیاد ؛كبد هک تس۱ یفداصف تشگپ اج : 

 همدقم ۱

 ثحبم نيا .تسایوپ و eX یتجیم ie هرازه زاغآ رد یربج تایبیکرت

 تایبیکرت تفگ ناونیم ابیرقت اما ؛درک فیرعت قیقد روطهب ناوتب لکشم ار
 .دنراد یتایبیکرت ریبعت مه و یربج ریبعت مه هک تسا یمیهافم لماش یربج
 sled کی دعب و دراد یتایبیکرت فیرعت هک هعومجم کی یلصا ددع دننام

 ندروآ تسدهب یارب یتایبیکرت ریبعت زا یهاگ .دراد یربج فیرعت هک یرادرب
 نامز زا لقادح نانادیضایر .سکعرب یهاگ و دوشیم هدافتسا یربج جیاتن
 اهزارفا یور رلیوا یاهراک زا هژیوهب) دناهتشاد راکورس یربج تایبیکرت اب رلیوا

 تایبیکرت ینابم یزیرهیاپ یارب یلوصا و مظنم راک یلو ,lo مان ناوتیم

 نآ و هدنش زاغا طور ولراک نایب رفت تحق هد و ۱۹۶ هه زا نیربع

 تایبیکرت هزورما .تسا هدرک لیدبت تایضایر یلصا یاهنایرج زا یکی هب ار
 .تسافوکش و هتفایلماکت یملع یربج

 تیعضو اهنآ حیرشت اب ات مياهدرک باختنا ار یلصا گرزب درواتسد هس ام

 یاههار درواتسد هس ره .میزاس نشور ریخا یاهلاس رد ار یربج تایییکرت
 شیپ رد یناوارف یتاقیقحت لئاسم و هدوشگ دیدج تاقیقحت یارب یدایز
 یربج تایبیکرت ناراکردناتسد زا یاهدع ٌهلغشم زین دیدج نرق رد هک دناهداهن

 حیرشت هک تسا لیلد نیا هب یدح ات دروم هس نیا باختنا .دوب دهاوخ

 رد زین یرگید مهم یاهراک .تسا ناسآ ًاتبسن صصختمریغ دارفا یارباهنآ
 .دیآیمن نایم هب اهنآ زا یرکذ اجنیا رد هک هدش ماجنا یربج تایبیکرت

  

1. saturation conjecture



 هلاسم .دروم نيا رد .مينکیم فیرعت ( و 77 یارب ار 7 و ۸0 .هباشم روطهب و
 .تسا هدرک بلج دوخ هب ار یدایز هجوت ریز

 یاهسیرتام هک یروطهب دینک صخشم ار )۵:8,٩( یاهییاتهس ثمه .هلأسم
sey A+B = C thle Cy BA celهک دنشاب هتشاد  

 .دنشاب 7 و 0 ۰ بیترتهب اهنآ یاهرادقمهژیو

 هک دوشیم هدید رثا عبات لامعا اب

x= Yat YB: (\) 

 رابرد یاهیسدح "نروه ,ناققحم زا یاهدع دایز تاقیقحت زا سپ
 و (۱) لماش هک .درک حرطم (6/۸0,5) یاهییاتهس لماک یزاسصخشم

 تروصهب یطخ یاهیرباربا

Sows Moat YB; 69 

kek 34 jet 

 صاخ یاههعومجم یازاهب

LLE Cn}, تاع| ۱3 <۶[ 

 هک داد ناشن ناوتیم یگداسهب هک) نروه یرباربان » ۲ یازاهب ًالثم .تسا
 ادنکیم صخشم تلاح نيا رد ار (1,7/,6) یاهییاتهس همه (۱) هارمه هب

 دیآیم رد ريز تروصهب

Wy > ۱ + 

2۲ > ۵۲ + ۰۱ 

1۲ > 0۱ + fy 

 دراد دوجو ریز تروصهب یرباربان هدزاود * > ۳ یازاهب

۱ > 2۱ 

By, ay + fy)درب < ظنص(مب +  

yr < min(ay + Gr, ay + 0۲۱۵۲ + 0۱( 

Wty Say tay + By + Br 

Wty < min(ay + ay + By + By, ay + ay + By + Br) 

min(ay + ay + Br + Br,ay + ar + 8۱ + ۳در۲ + >  

ay + ay + A) + Br) 

 وکجایلک ردناسکلا ار نروه ٌةيسدح و یزاسعابشا ةيسدح نیب طابترا
 .[۳۴] تسا هداد ناشن

 :دهدیم هجیتن ار ننروه ٌةیسدح یزاسع ابشا ةيسدح .هیضق

 یاهرادقمهژیو و نسدراچیر-دوولتیل بیارض نیب یرتقیقد طابترا

 یاهراک رد ینمض روطهب دوشیم هئارا ريز ّةهيضق رد هک یتیمرا یاهسیرتام

A. Horn1.  

  

 یلنتسا دراچیر /یربج تایبیکرت رد ریخا یاهتفرشیپ

 2۱ > ۰.۰ > 2 > « و۸: 62 هک لوط رثکادح اب > (۸۱,۰۰. ,2)

 6۱,۰۰۰(»5 ,») نراقتم عبات 01122 صد هوالعهب .دنوشیم یراذگسیدنا

 روش عمان مان هب نونکا و دندرک فیرعت ار نآ یبوکاژ و یشوک تسخن هک تسا

 3در اش رام رز قوا وه

 دادعت اب ار هد روش عبات و +-  ۵0 مینک ضرف میناوتیم لیلد نیمه هب
 Sy GL(m, C) b 355 .میریگب رظن رد ۰.۰. ۰۲ 5۱ ریفتم یهانتعان

 عباوت زا رتشیب تاعالطا یارب .مینک دودحم 2: ۰... 2 هب ار اهریغتم میراد

 .دینیب ار Ye] A] gale GL(m,C) ibs [YY] ةیرظن و نراقتم
SIیاهاضف یور یطخ یتالیدبت 7 : ۲۷ -ب ۷۷ و 4 : ۷ -+ ۷  

 هاگنآ تتشاب دعبیهانتم یرادرب

tr(A © B) = tr(A) - tr(B) 

 زا (رگنورگبرضلصاس اب) یروستات بر ظا صاح انتهوناضت 4995 نآ رف هک
 و دنشاب ییاهزارفا 2و ۸۸ ۰)ه رگا سپ .دنکیم لمع ۲76۵۲۷ یور هک تسا 8 و

ey = mult (pr, Gp & pr) 

 ’ee Supe) هک) مر, @ امر, یروسنات برضلصاح رد ام» یگناگدنچ

 هاگنآ .دشاب (هدش هتشون ریذپانلیوحت یاهشیامن میقتسم

 دیگر > 6 قو ۰

x 

 el نسدراچیر-وولتبل بی ارض مان هب ,on یفنمان حیحص دادعا

 یتایبیکرت ینایب "[۳۷] ۳۰[۰۲] ,۸[۱] نسدراچیردوولتبل روتسد و دنوشیم
 و تبثم حیحص یددع 97 رگا .(میزادرپیمن نآ هب اجنیارد ام هک) تساهنآ زا

A = )2۱۱ ۸۲۱۰۰۰ (میسونیم .دشاب زارفا کی  

mA = (mA\,mAy,...). 

hy Fe EN CMA vay F% SN یزاسعابشا. Ad 

 [۲۷) ,[۲۶] وئات سنرت و نستان نلآ ًاریخا ار یزاسعابشا ةيسدح
 بیارض نایب یارب لسع روبنز قودنک دیدج لدم کی زا هدافتسا اب
 طسوت تابثا نيا زا ییابیز فیصوت .دناهدرک تابثا نسدراچیردوولتیل

 زا یطوسبم یسررب زین ]٩[ نتلوف مایلیو و تسا هدش هئارا [۵] خوب سردنا
 تابثا .تسا هدرک هضرع (نآ زا رتارف یبلاطم و) و شخب نیا بلاطم همه

 طسوت ًادعب تاشاعترا یاهشیامن ساسا رب یزاسعابشا ةيسدح زا یرگید

 .[۷] دش هئارا نمیاو یزرج و نسکرد مراه
 تسا نیا باوج ؟تسا یمهم درواتسد یزاسعابشا ةیسدح تابثا ارچ

 .تسا طابترا رد رگید عوضوم دنچ اب یزیگناتفگش زرط هب هیسدح نيا هک

 3 ,4 دینک ضرف .تسا یتیمرا یاهسیرتام یاهرادقمهژیو ؛عوضوم نیلوا
 اهسیرتام نیا یاهرادقمهژیو سپ .دنشاب یتیمرا 7 * ۷ یاهسیرتام ( و

 میریگیم رظن رد ریز تروصهب ار ۸ یاهرادقمهژیو .دنتسه یقیقح

  ۰۰۰ > anقو رج : :6

  

1. [8, Ch.5] 2. [30, §1.9] 3. [37, Appendix A1.3]



 ۱ ٌهرامش ۰۱۵ لاس .یضایر رشن

 (۲ + ۱۳۳۱ و ۶۰! یاههیسدح ۳

 ود یور 6, نراقتم هورگ لمع ةرابرد (7 + ۳۲)۱ و 1 یاههیسدح
 رتهب مهف یارب .تسا (۷۱:۰۰۰ ,0») و (۱,۰۰۰ ,) ٌةریغتم 9۷ ةعومجم

 هریقتم هق اعوتم هتکی دنیور :ورگ نيآ لحع Egos gl نتاعتالطا اههیسدح نیا
 اهنابثا ,نآ یارب هک) میریگیم رظن رد ار تلاح نیا تسخن ,سپ .تسا دیفم

 A=C[ry,... ,2n] Glplabece ae یور 6 .(دنرتهداس رابسج

 رد ۷ تشگیاج یارب ینعی .دنکیم لمع اهریفتم یاج ندرک ضوع اب
 یحضاو زرطهب ار لمع نيا و ۰ :: > Bui) pS ضرف 6
 ضرف .میهدیم یرست یاهلمجدنچ یاهریغتم مه هب دوریم راظتنا هک

 AS ={fEeA:w f=f ۷۷ ع 6م)

dadeیادروان یاهیاهلمج دنج .دشاب ۸4 یور 6, لمع یاه ادروان  ASn € 

 3:۱ یاهریغتم اب نراقتم یاهی ۱هلمجدنچ
 تسا یکاح «نراقتم عباوت یداینب

(C Gy) Sa Gy tasًةيضق»  

AS» = Cfey,... ,en] 

 یربج روطهب هک تسا یتامدقم نراقتم عباوت اب اهیاهلمجدنچ ةقلح نامه هک
sl oleh wild gal otha 

ee = s: 

Vay ety Sn 

Vij,9و ۲۰۰  

 مینکیم فیرعت ار ریز ةقلح .تسا هدش هداد » دینک ضرف

R=A/(ey,...,€n) 

 ینعی .دربیم ثرا هب 4 زا ار یلومعم ندوب جردم تیصاخ 7 ٌةَقلح

 ,R=R 6۵ لر ۰

 یاهریفتم زا # ةجرد نگمه یاهیاهلمجدنج همه (ریواصت) طسوت 77: نآرد هک

 زا » ۰۰.۰. ۰6۱ ینعی 0 یاهدلوم نوچ .دوشیم دیلوت 2 ۰.۰ ۱

 هک دوشیم هدید یتحار هب .دنراد یربج لالقتسا » و ... ۰۲۰۱ تاجرد

dimc R =n! 

 یلک تلاح رد و

 ر_انسع (ظب)وک ع (۱+)(۱+ + )۰۰۰۱+ +۰۰۰ )

‘ 99 

 .[.مستسا ۷! نامه لصاح 2 ۱ صاخ تلاح رد] .تسا 72! زا یمیمعت هک

 uw :تسادروانس( لآهدیا کی R I (las. 8 s€n) لآهدیا نوح

Rey Gaیدنبهحرد لمع نیا «هوالعهب .دنکیم لمع  Rدنکیم ظفح ۳  

KR yb col lb, w € Gr » olla w- Ri = Ri oe 

 شیامن ره یگناگدنچ ناوتیم (۳) شیالاپ یارب .تسا جردح لود,

peaءدنش مرطم [۲۴] رگیلیلگ یاهراگرد رتزیپریص تیروصتب و [۲3)  
sical 

 Anse :دنشاد 7 رثکادح لوط اب ییاهژارف۱ 7 و 0 0 دبنک یضرف .هیضق

 دنالداعع ریز طرش ود هک دهدیم does یزاسع ابش۱

Cha gxoe 

  A+ B=C Soin xn Slash 9یاهرادقهزیو اب 0

  2.دنراد دوجو 7 و

 الاب ةيضق ود .تسا یطحخ یاهیرباربان زا بکرم (۲) ةطبار نوچ

 (حیرص) یاهیرباربان هب هتسباو «ٌو ندوب رفصان هک دنهدیم ناشن
 یاههطقن «تباث 1 یازاهب نیاربانب .تسا ۷ و 0 , تاصتخم نیب یطخ

 حیحص تاصتخم اب طاقن :«ژرو *  اهنآ یارب هک (,,)) 6 ۳
 طابترا یهجودنچ تایبیگرت عوضوم سپ .دنتسه بدحم طورخم کی رد

 تاعالطا یارب .دنکیم ادیپ نسدراچیر-دوولتیل بیارض ٌةهيرظن اب یکیدزن

 .دینیبب ار [۴۱] عجرم «اگدید نیا زا رتشیب
 مینادیم .دنراد راکورس یتیمرا یاهسیرتام اب دندش رکذ الابرد هک ییایاضق

 .4[۱] دنرارقرب نراقنم یقیقح یاهسیرتام :در یارب ایاضق نیمه ًاقیقد هک
 اهنآ رد نسدراچیر-دوولتیل بیارض هک دنتسه زین یرگید یاهتیعضو

 یسررب لماک روطهب ]٩[ رد اهتیعضو نیا .دنکیم افیا یهجوتبلاج شقن
 ٌةدشهداد زارفا یارب .مينکیم هراشا اهنآ زا یکی هب اجنیا رد ام .دناهدش

 (یهانتم) هورگ» کی 6 دینک ضرف ن لوا ددع و 2۸ < (۸۱۱۸۲,۰۰۰)
 ینعی .دشاب ۸ عون زا یلبآ

6 2۶ )7/۳۱۸( < )/۵۲ (۰ 

 دادعت هدنهدناشن ور ا() دینک ضرف ۷ و ۸ رگید ةدشهداد یاهزارفا یارب

 6/1 یتمسقجراخ هورگ هک یروطهب دشاب ۸۰ عون زا 7 زا 7 یاههورگریز
 .تسا 7 عون زا

 حبحص بیاوض اد 2 زا یهلمجدنچ عیان كب ۲(,/9) (فلا) .هیضق
 ؛تسا

 .6ژرر و ۰ رگا ایت و رگا 9)ر () و ۰ p وا هدع ره یازاهب (ب)

 J [Te] پیلیف ةناماگشیپ یاهراک رطاخ هب 4(,9) یاهلمجدنچ
 زج .دوب هدروآ تسدهب ار الاب هيضق لاه .دوشیم هدیمان اه یاهلمجدنج

 یاهلمجدنچ کی ناونع هب 6(,/1) دوب هداد ناشن طقف (ب) تمسق رد هکنیا
 داد ناشن [۳۱] یلیم رلیم ابقاعتم .«ر > ۰ رگا اهنت و رگا تسا رفص 4 زا

 نيا زا ار (ب) و تسا یفنمان بیارض یاراد 0م( + ۱) یاهلمجدنچ هک

 لاه یاهیاهلمجدنچ یداینب یاهیگژیو زا یفیصوت ةظحالم یارب .تفرگ هجیتن

 رتیلک تلاح رد لاه یاهیاهلمجدنچ ةيرظن .دینک هظحالم ار ۳۰[۲] عجرم
 میسقن ربج کی زا (اتکی لامیسکام بیترت ینعی) حیحص دادعا ةقلح یارب

 Gly ,نآ زا رتیلک یتح اي ۳۹[۲] کیدا-۲ نادیم کی یور یهانتم ٌةبتر اب
 .تسا رارقرب ۳۸[۲] هیلواو یاههکبشم

2. [30, Chs. If & IT. J] 
  

1. [9, Thm. 3] 

Be (30, Remark. 3, p. 179] 4. (38, Thm. 4.81]



shape y mult)دنالکش و یگناگدنج ةدنهدناشن بیترتهب .) 

 :دراد دوحو ۲ گرزب سیدنا و هیارد ۵ اب 3۷1 هس » > ۵ یازاهبًالثم

 هک دوشیم هجیتن

Ry = My ٩5 ۷۲۲۲ 6 ۷۲۱۱ ۰ 

 Th ةعومجم ود هب یتوافتم میمعت هب هک هدش هئارا 7 زا یرگید فیصوت
 (۱,۰.۰ ,2۸) هدشهداد یاهلمج دنج ره یازاهب .دماجنایم یریغتم

 طسوت هک مينکیم فیرعت یطلتخم یرادرب یاضف ار 07 یاضف «(" یور

P۵(: + و ًالثم .دوشیم دیلوت اههبترم ةمه زا نآ یتزج تاقتشم مامتو  

 ضورف .تسا 162 + )۲,۵: + ۷, ۱) نآ یاههیاپ زا یکی و تسا یدعبهس
 شک

Ve = Il (a; — 25) (f) 
\Si<j<n 

 هک دوشیم هدبد یتحارهب

۰ 0 2۶ 0[ 

 هژیوهب .دنوش هتفرگ رظن رد جردم یاهلودم5,, ناونع هب فرط ود رگا
 .دراد ار 6 مظنم شیامن ,OV و ةذص (21) > ۱

 نمیه کرام و ایسراگونابردآ  Boulو 7 زا ار قوف یاهراتخاس میمعت 017
Y= (Use. Yn) 9 B= (Try... Wn) ska ML ac gare 99 

B= Clx, y] say Sps8 Sy 90% Gn 254353 yl eed Gly tls 

 ینعی .دنکیم لمع

Wi Ti = Lyi) W's Yi= Yw(i) ۳ 

 دینک ضرف

 { 8 : ۰] < Vwe 6ع 1 > «95

  aeهک تسین نینج رگید .دشاب ۶7 یور 6, لمع نيا یاهادروان 96۰]

 زا یمومع تاعالطا بسک یارب) دوش دیلوت لقتسم-یربج رصانع طسوت
 .(دینک هعجارم [۳۶] و [۳۵] عجارم هب الثم یهانتم یاههورگ یاهادروان ةقلح
 مینک فیرعت میناوتیم زاب یلو

RM = S/I 

 dle chia SBS زا یرصانع طسوت هک تسا 23 زا یلآهدیا 7 نآ رد هک

 «[۱۲] نمیه و ایسراگ ( + ۱-۳)۱ ةيسدح .دوشیم دیلوت دنرفص تباث

 ییاهشور رب دوب ینتبم تابثا نیا .دش تابثا [۱۹] نمیه طسوت ًریخا [۱۳)

 یلنتسا دراچیر /یربج تایبیکرت رد ریخا یاهتفرشیپ

Riya Gn pbb osتسا هداس 7 لک یور لمع فیصوت .درک یسررب ار  
 ؛دهدیم تسدب ار 6, مظنح شیامن 17 :(تسین لکشم زین نآ تابثا)

 .تسا نآ (دعب ای) هجرد ریذپانلیوحت شیامن ره یگناگدنچ ینعی
 یاهشیامن زا یتاعالطا دیاب .*: یلودم6, راتخاس فیصوت یارب

 2 یاهزارفا طسوت اهشیامن نيا .میشاب هتشاد 6, ازیامتم) ریذپانلیوحت
 ینعی (دوشیم هداد ناشن ۸ ۳ اب هک) دنوشیم یراذگسیدنا « زا

 Sl = ag dy See SA < « هک ۸ 6 ۱۵ ...,( 
 اب .تسا هدش یراذگسیدنا ۸۱ 2 اب هک My pil bod لودم 5, دعب

 (SYT) تگناپ هرادنانس۱ یاهولمات دادعت ربارب و دوشیم هداد شیامن ۰

 ار * ۰.۰ ۰۲ ۰۱ دادعا ناوتیم هک ییاهتلاح دادعت ینعی .تسا ۸ لکش اب

 یلودج ینعی ۸ لکش اب لودج) دیچ 2۸ لکش اب یلودج رد (رارکت نودب)
 مه ریز اهرطس مه پچ تمس ارد هیلوا و دراد هیارد 2: نآ ماق رطس هک

 الاب زا اهنوتس و تسار هب پچ زا اهرطس دادعا هک یروطهب (دناهتفرگ رارق
 دوجو (۳,۲) ,لکش اب گنای دراماتما ولی ۵ زاقم .دنشاب یدوعس نییآپ دب
 FO =O ow .دراد

 * ندروآ تسدهب یارب بالق لوط لومرف مان هب هداس و قیقد لومرف کی

 .(دینک هاگن ۳۷(۲] و ۳۰[۱] عجارم هب ًالثم) دراد دوجو
 7 رد ۸ یگناگدنچ .دهدیم تسدهب ار 6 مظنم شیامن 17 نوچ

 ربارب طب رد ۷ یگناگدنچ هک تشاد راظتنا ناوتیم سپ .تسا 7 ربارب
 .دنراد  هب هتسباو یفاضا یتیصاخ هک دشاب ۸ لکش اب ۲ یاه9۲ دادعت
 هداد ناشن 2۷6۸7 (7) اب هک تسا 7 گرزب یجدنا رادقم تیصاخ نیا

 مینکیم فیرعت تروصنیا هب ار رادقم نيا .دوشیم

MAJ(T) = i 
 تسا ۶ زا رتنییاپ 7 رد +۱

 1 لودج رد ۶ + ۱ ددع هک دریگیم تروص ییاه# ةمه یور عمج نآ رد هک

 لکش اب ٩۷ لاثم ناونع هب .دراد رارق 4 هب طوب رم رطس زا رتنییاپ یرطس رد

 MAJ (T) -> ۶+۳+۲ = ۱۱ یاراد هدش هداد ناشنریزرد هک (۲, ۲, ۲)

Tawa 

7 - ۳۲ 

Satالقتسم ؟[۳۶] یلثتسا و (هدشن پاچ یزثآ ردا "گیتسول ار روز  
 .دناهدروآ تسدهب

oS Analتروصنیا رد .۸ ۲۳ ۷ دبنک  

mult (My, R;)=#4{SYT T: shape (T) =A, MAJ (T) =i} 
  
1. (30, Exam. 1.5.2] 2. (37, Cor. 7.21.6] 3. Lusztig 

4. [36, Prop. 4.11]



 ۱ ؟زامش :۱۵ لاس «یضایر رشت

 ضرف نيا اب ار ۸ لودج یاههناخ . ۳ * دینک ضرف .مینک فیرعت ار

 ,دشاب ما نوتس و ما رطس رد عق قاو sl تاصتخم (۶ - ۱,7 - ۱) هک

 fe = (۳,۲) لودح یاههناخ تاصتخم الثم .مينکیم یدنبتاصتخم

 .تسا ریز تروصهب

  

 هرم ۲

۱ 
    

        

 یاههناخ تاصتخم «یبیترتهب ؛(قممج) ۰۰۰ ۱,(۰) دینک ضرف

 مينکیم فیرعت ار ریز ۸ * 9 نانیمرتد ؛دنشاب ۸ لودج

  
— late ada 

Di ~~ Ex Uy رقص سر 

 هنومن یارب

 Voy Wy By تا

۲ ۲ ۲ ۱ 

Drv=|\ Yr Ye he ۳ 

۲ ۲ 1 ۲ ۱ 

Ys ۵ ۵۱ ۷۵  

 شخب کی یاراد طقف ۸« ینعی) دشاب رطس کی زا بکرم ۸4 رگا هک دینک هجوت
 هاگنآ دشاب نوتس کی زا بکرم ۸ رگا و 1, > ۷(,:۲/) هاگنآ (دشاب

 .ظلرپ < اریاش)

 تابثا نمیه طسوت اهدعب هک .[۱۳] ۱۲[۰] نمیه و ایسراگ 01 ةيسدح
 .تسا ریز تروصهب ؛[۱۸] تسا هدش

 prs HE np قازاهب !n) ًةهسدح) هیضق

dimc 0D, =n! 

RO ssl AD, clasره یازاهب .تسا جردم ود لودم 6, کی  

 حیحص ددع زا «فیصوت» کی لابند هب ناوتیم ۸۲ و 1, > ۴

 یفیصوت نینچ [۱۳] ۱۲[۰] نمیه و ایسراگ .دوب 30018 (1/», (طری)دو)
 ناوتیم هک داد ناشن ۱۷[۱ ] نمیه و دندرک هئارا

 هدافتسا دلنادكم نراقنم عجاوخ ةيرظن زا نمیه-ایسراگ فیصوت رد .دروآ

 تسدهب 101 ةيسدح زا ار نآ

 ,[۲۹] هدشهئارا دلنادکم طسوت و تسا روش عباوت زا یمیمعت هک دوشیم

 یاههورگ شیامن ةيرظن دننام یفلتخم یاههنیمز رد رضاح لاح رد و ۳۰[۲]
 تارذ کیزیف رد "دنلرداسورگلا6 لدم و .هکه نیفآ یاهربج «یموتناوک

Comalام اجنیا رد .(دینک هعجارم [۱۸] هب عجارم ندید یارب) دراد یدایز  

 نمیه جیتن زا یاهصالخ یلو .درک میهاوخن فیرعت ار دانادکم نراقتم عباوت
 .میروآیم ار

 5 * ۳ +« تب ممتا مجاطآ ۰ بیرض ۰/۱۳ ۷۰۵ دینک ضرف
Lyهک 6» روش عبات رد 1۳ > 2  

 یتایبیکرت ریبعت .دوشیم هداد GLE Hy اب و تسا موسوم ۳۹گتسوک ددع هب

 !(OMe] ogc ce atl گنای درادناتسا یاهولبات هدافتسا اب هک دراد یاهداس

bs > 7 [KV]۰(,1/) یرتماراپود میمعت .دلنادکم یاهیاهلمج دنچ 4  

1. {17, Thm. 5.4] 
  

2. [30, Ch. VI] 3. Calegero-Sutherland 

۱ Kostka 5. (30, (5.13)] 6. (37, §7.10] 

 و دوب هدروآ دوجوهب هدوشیم حرطم ریز رد هک 7۷! ٌةهيسدح SLI یارب وا هک

 ."یککم رظانت یارب "دیر و گنیک .ادنلجیرب ةيضق رب نینچمه

imc R™ = (m+ NP" ۰04 ۱(۳۳۳۱ ًهِیسدح) هیضق 

 ROD .دوب جردم لودم65 کی یفاضا راتخاس یاراد 77 هک وط نامه

 رگید ترابع هب .تسا Ts 93 لودم-6,, کی زین

 ز) - و 3 (یرادرب یاهاضف میقتسم عومجم)

 ییاهیاهلمجدنج (ریواصت) طسوت هک تسا 790) زا ییاضفریز 124) نآ رد هک

 ریغتم هب تبسن و ۶ ةجرد زا نگمه # ریفتم هب تبسن هک دوشیم دیلوت
 RW یور 6 لمع تحت Hy هوالعهب ؛دنتسه <top زا نگمه #

 هک دهدیم ناشن هبساحم 7 = ۴ یازاهب الثم .تسادروان

a 2 ۲۸۷ ۵ ۸۲۲۲ 4 ۸۳۱ 

 هژیوهب و

dime RY") = Vf" +f" +f < )۲۰ ۳( + ۲ +۳ < ۱ 

 یاهدیچیپ لومرف (دینک هاگن "[۱۷ ] هب نینچمه) [۱۱] رد نمیه و ایسراگ

 ٌةيسدح زا نمیه تابثا عقاو رد .دناهدز سدح mult (My, RS) یارب

 و ایسراگ رتیوق ًةيسدح نیا هدش هراشا نآ هب الاب رد هک «( + ۰

 ۰۱۷ ]۱۱[۰] دیآیم اجنیا رد نمیه یاهراکز ا یاهجیتن .دنکیم تباث ار نمیه
 ینعی دشاب RO یادروانداپ یاضفریز 1 دینک ضرف .[۲۴۶ .ص

 T={feERrR”:w-f=sgn(w)f ۷۶ 6م

 تروص نیا رد .تسا  تشگیاج تمالع ةدنهدناشن 9۵1: (00) نآ رد هک

9 1 

dimcT = (*") 
n+\\n 

 جردم ود زا یتایبیکرت یتروص [۱۶] دنالگاه زمیج .تسا نالاتاک ددع کی هک

  

 دنالگاه و ایسراگو دز سدح ار dime 7: دادعا یتایبیکرت نایب ینعی [ ندوب

 نالاتاک دادعا روضح ٌرابرد یتاعالطا بسک یارب .دندرک تابثا ار نآ [۱۰]

 ]۳۷[٩ عجرم هب تایضایر زا ییاهتمسق زا یرایسب رد (نآ اب طبترم دادعاو)
 ae>|s WWW-math.mit.edu/~ rstan/ec.html رد نآ ٌهلمکت و

 الثم .دراد یتایبیکرت ریبعت دنچ نه 0) < (۰ + ۳۲۱)۱ ددع

 یاهعبات دادعت ای *[۳۷] سأر »اب رادهشیر ناتخرد زا بکرم یاهلگنج دادعت
 sige ایآ هک سا حرطس نسرپ جیآ تیظ نا  لوط هب گنیکراپ
 زا یاهدشهتخانش ریبعت هک داد تسدهب dime RY زا یتایبیکرن یریبعت

(m+ ۱۳ ۷تسا هتفاین یخساپ زونه شسرپ نیا .هن ای دنک رتقیقد ار | . 

 .دناهدرک هئارا ار نآ نمیه و ایسر اگ هک Rk زا میمعت نیمود هب میدرگیمرب

 اهریغتم زا هعومجم ود هب (۳) دنومردنأاو برض زا یمیمعت تسا مزال تسخن

  

1. Bridgeland 

5. [37, Exer. 6.19-6.38] 

7, [37, Exer. 5.49] 

2. Reid 3. McKay 4. [17, Conj. 7.5] 

6. [37, Prop. 5.3.2]



C CTًهتيراو (نآ رد یوضع# ةناگدنچ یاههعومجم .دراد دوحو 7(7)  

 ینعی .دنهدیم لیکشت ار 5" (() نیفآ

YnlO"هوس( )ع ((۲ )۳/6 ع 996 نهایی و  

 .دهدیم ناشن ار ( + ۲)۱ ۱ ٌةيسدح رد 11۳ زا هدافتسا ناکما مه نيا هک

 .دینیبب ار [۸] و [۱۷] تالاقم ,رتشیب لیصفت ةظحالم یاب
 هب ار نمیه و ایسراگ جیاتن ناوتیم ایآ هک تسا نيا یعیبط لاوس کی

 رد یهیدب یاهسدح ٌهمه نونکات ؟داد میمعت اهریغتم زا هعومجم ود زا شیب

 ۲119۳ (0*) تربلیه ةترگ هک تساجنیا رد لکشم .دناهدوب طلغ دروم نیا
 .تسین راومه 7: > ۲ یازاهب

 یاههیسدح هلسلس زاغآرس طقف ۱ و ( + ۱۳۳۳۱ یاههیسدح

 نیا کأرب .دنادرک دقارا نانآ ناراکمه و ننمیه هایسراک هک اتسا :یریگمشح

 ناونع هب و تسا 1 زا یزارفا ۸ هک مینکیم فیرعت ار 1)» نانیمرتد ام ,هنومن
 هدش هتفرگ رظن رد ()۷ > (۰,۱, ۲,۰۰۰ )) ۲۷ > 2 زا یصاخ ٌهعومجمریز

 6 یوضع ةعومجمریز ره یارب ار 0« ناوتیم شور ناغه هبًاقیقد .تسا
 یخرب رد و) دننزیم سدح [۳] رلست و ایسراگ ,نورگرب .درک فیرعت | * ]۷ زا
 ۲ یاههعومجمرب ز زا یددعتم یاههدر یارب هک (دننکیم تباث صاخ یاهتلاح

 عقاو رد و 1116 (012) > /:۸۸! هک دراد دوجو /:» تبثم حیحص ددع

 .دهدیم تسدهب ار مظنم شیامن زا هخسن 1: ,لودم_6ب, ناونع هب 012«

 یدوعص ةلابندریز نیرتدنلب ۴
 4 یدوعص ةلاند يز کی ۰1۸ > 0۱۲۰۰۰6 6 6, دینک ضرف

 ضرف .ن, < << هه هک تسا 6:60:۰۰ هنر دننام یاهلابندریز

 دشاب 4 6 6, یدوعص ٌةلابندریز نیرتدنلب لوط ةدنهدناشن 19 (10) دینک

 ةدنهدناشن هک ذ0(«8) - ۴ هاگنآ ه» - ۲۷۴۱۶۳۹۵۸ ع 6۱ رگاًالثم
 عبات راتفر هب یدایز هجوت أریخا .تسا ۱۳۵۸ و ۲۴۶۹ یاههلابندریز لوط

 نيا رد هدشماجنا یاهراک رتشیب ةرابرد یرورم یاهلاقم .تسا هدش ذو,,(10)

 .[۶] تسا هدش هئارا تفیاد یسرپ طسوت دروم
 زا 1(2) راظتنا دروم رادقم هک تسا نیا هجوت بلاج lo‘ نیتسخن

w aS 5, is, (w)نیاربانب .تسبج دنکیم رییغت 65 یور تخاونکیروط هب  

E(n) = 5 is, (w) 

 66م

 هک دوشیم هداد ناشن یتامدقم یسررب کی اب

۱ 
yvns E(n) <e/n 

 یعمجریز کیدوگرا ةيرظن زا هدافتسا اب ۱۹۷۲ لاس رد ۲۱[۱] یلزرمه و
 دراد دوجو ريز دح هک داد ناشن

c= lim Ein) 
  Jnتب ج0 7

  

 و ناکول) مع ۲ هک دتداد ناشف ۱۹۷۷ لاس رد [۴*] فورک و کیشرو

 bho eat | >> ۲ لکشم تهج القتسم ریت [۲۸]) بش

i. (21, Thm. 4] 
  

 یلنتسا دراجیر /یربج تایبیکرت رد ریخا یاهتفرشیپ

 زا .دوشیم رهاظ یعیبط روطهب 7, > ,Baye \( یاکتسوک ددع زا

 دلنادکم یلو «تسا / و 4 زا ایوگ یعبات (Wry la, t هک تسا مولعم شیپ

 .تسا یفنمان حیحص بیارض اب یاهامجدنچ کی عبات نيا هک دز سدح
 هک دش هتارا عوضوم نيا زا یددعتم یاهتابثا ۱۹۹۸ ات ۱۹۹۶ یاهلاس رد

 ندوب یفنمان یلو .تسا حیحص بیارض اب یاهلمجدنچ کی ؟رر,(:1)
 هتکن نیا نمیه هکنیا ات دنام یقاب oats Jo dle کی تروصهب بیارض

 ةقلوم جودم ود تریلیه یرس اساسا 16زریاو: 8) هک داد ناشن ار بلاج

 PES? Cy pow .تسا 1), کیپیتوزی-۸

(1, ),۱/۸( Ss; mult (Md), (Dy)rs) t7¢? 

 بیارض ory tel Jed ol -b(u) = DG - ۸)۱: نآ رد هک

 بیارض نیا یتایبیکرت ریبعت زونه دنچ ره .دنکیم صخشم ار رب (0:۷)
 .تسبا هدف ,لح :یاهلاسم

 رد هطقن * یور 1110*((") تربلیه ۱ةترگ ةسدنه ةياپ رب نمیه تابثا

 تربلیه ةترگ زا شخبررمث ةدافتسا ناکما "یسجورپ ویدولک) .تسا هحفص

 ناوتیم .دنشاب ریفتم ود ۲ و ۲ دینک ضرف (.درک داهنشيپ نمیه هب ار

 درک فیرعت ریز ّةعومجم تروصهب ار 07((*13119)

Hilb"(C") < 11 C C[X,Y]: dime C[X, Y]/I =n} 

 یتمسقجراخ ٌهقلح هک یروطهب ([2.7] زا 7 یاهلآهدیا همه ینعی

 دینک ضرف .دشاب یدعب# یرادرب یاضف کی 7
{2,...,2n}رد نیامنم هطَقن * زا یاهعومجم 2 >  ail C" 

 دینک ضرف نینچمه

Iz ={f €C[X,Y]: fla)=---= flan) =} 

 ashy CLIX, Y|/Iz S emul CLIX, Y] Jletel کی 12 تروص یاد
 Iz € قنلاط" (6۳۳) نیاربانب .دوش ضرف یکی : 2 -» 6 عباوت یاضف اب
 رد هطقن » یور تربلیه ةترگ ار 11119۳ (6۳۲) ارچ هک دوشیم مولعم اجنیا زا

 0 Space یاههعومجمریز pls یاضف راتسب :a5 نیا)دناهدیمان هحفص

By ys caنیدپا لیوحت و راومه یویج ةنيراو کی راتخاس 1115۳ (6۳۴)  
 .دراد ار Ym دعب زا

 ردقنآ (» + ۱۳۳۱ و 7! یاههیسدح و 11119" (4۲) بلاج طابترا

 یکی دیراذگب یلو .داد حیضوت اجنیا رد ار نآ ناوتیمن هک دراد ینف ٌةبنج

 ol, -H” = Hilb” (C*) دینک ضرف .میهد هئارا قیتد ریغ ییامنهار ود

 دیریگب 7" رد 7 یاهلآهدیا همه ةعومحم ار [, ۰۸۱۳ 7 ةدشهداد زارفا

 2 یاهیاهلمح کت (ریواصت) زا لکشتم (1[:: 7/]7 زا یاهیاب هک یروطهب

atl apyرد .دنا/# رادومن تاعبرم تاصتخم اه(/,۸) نآ رد هک دشاب  

 نیا .دنناشوپیم ار 7" و دنتسه نیفآ و زاب 7, یاههعومجم تروص نیا
 یازاهب .هوالعهب .دنکیم حرطم ار 7! ٌهیسدح رد 77" زا هدافتسا ناکما بلطم

LEH”یعیبط یشور  SK GLO! chیوضع» هن6دنج ةعومجس  

1. scheme 

  

2. Procesi



 ۱ ةرامش ۰۱۵ لاس ,یضایر رشن

 .مینک یسررب ار نسناموپ و تفیاد «کیب مهم جیاتن میناوتیم نونکا .دشاب

 میداد عیزوت رد 0 -+ 00 ینقو .هیضق

۷ 7 2۸ 

tER pore ge 

Jim Prob (yn <t) = F(t) 

 1 = و اب ۲... وه یاژاهد .هیضق

him ()ظ ۶ ۲0۳( 

 میداد .هحیتن

7 ۳ x 

lim SO) = [tare - (/ arw) 
n— ca n /۳ 

= ANY 

 و تسا ینایراو Sams Gks Var GV ys هک

۳ 

lim Elian) Ellen) - ۷ 
APزار بم 0  

[rare (A) 

<- - ۰ 

 E(n) ؛رابرد پش-ناگول و فورک.کیشرو جیاتن هب تبسن الاب یایاضق

 یدح عیزوت لوا ةهيضق .دنتسه رتقیقد رایسب 0(»18) یضایردیما ینعی
 مود ٌهیضق هکیلاح رد .دهدیم تسدهب ار ( - 00 یتقو) 1, (0) لماک

 (۸) ٌهلداعم هک دینک هجوت .دنکیم هئارا ما 17» رواتشگ یارب یبناجم لومرف کی

 دوش هتشون زین تروص نیا هب دناوتیم

 7() ع ۲۹۷/۲ + ۱۱۴ + ۷۴۶(۵)

pga Ale Wy a = ftdF(t) al yaار () یبناجم راتفر رد  

 .دنکیم صخشم

 دورو یگنوگج ات مييوگیم الاب جیاتن تابثا دروم رد هملک دنچ اهنت

 یلیلحت ترابع یعون 10(,,18) عیزوت یارب .دوش نشور هنحص هب تایبیکرت

 هک دهدیم تسدهب [۱۴] لسگ ایا زا ریز هیضق ار یترابع نینچ .تسا زاین
 .تسا هدیسر تابثا هب زین رگید یاههار زا یفلتخم دارفا طسوت اهدعب

 دینک ضرف .هیضق

k}و (0 ع 6 : و (س) >  < () 

tn9 ۱ £  
U;,.(2) = x w(t) ae 

Yn+t £ 
Bix) = 2 niin +a! 

 داحتا «ab پش-ناگول و فورک.کیشرو تابثا

5 =A (۵) 
AFn 

  f* 5A = (Ay, Ay,..-)دادعت  wASYTلکش هب ۸

stat Ba gy آ زا ۵ 0) abl, dea a شخب رد هک تسا 

ey] جرم ؛تسا تونکدتسنش-نسنیبار متیروگلا لصفالب te هجیتن و نا 

 یضایر دیما یبناجم راتفر اهنت پت-_ناگول و فورک_کیشرو درواتسد
  parte |) is, (w).دنکیم  GIGS A ulمدق ؟تسا هدهآ تسدهب زین

 هدش هتشادرب [۱] نسناهوب تروک و تفیاد یسرپ ,کیب وهنیج طسوت یگرزب

 ءاهنآ جیاتن فیصوت یارب .تسا هدش زین رگید یاهراک یرایسب هب رجنم هک
 حیات هدنهدناشن ۸() مينکیم ضرف  le (pe tk “salیاتکی

 مود ٌةبترم لیسنارفید ٌهلداعم

Ai" (x) = 2 Ai(z) 

Gl gd SS Cal 

 , - 66 یتقو هکنیا رب طورشم

 و
Ai(a) ~ 7 

 یطخریغ موس dip Wale ةناگي باوج (2) دینک ضرف

 u(x) ع ۲)۵(۲۷ + () 2

 1 بج CO یتقو هکنیا رب طورشم دشاب

u(a) ~ —Ai(x) 

dolesدوشیم هدیمان 7 7 خولنب ةلداعح (۱۹۳۳- ۱۸۶۳) ۳ ) "هولنپ لپ مان هب (۶) ۶)  

 (مود 2 ةبترم تالداعم زا یصاخ هدر زا) لیسنارفید تالداعم زا هتسد نآ هولنپ

 لقتسم اهنآ (یساسا نیکت طاقن و یاهخاش طاقن) «دب» نیکت طاقن هک ار

 ًالبق هدر نیا تالداعم رتشیب .درک یدنبهدر لماک روطهب دناهیلوا طیارش زا

 .دندوب دیدج (۶) هلداعم هلمح زا اهنآ زا یدادعت یلو .دندوب هدش هتخانش

 فیرعت ریز ةطباض اب 18 یور لامتحا عیزوت ار "دیو-یسیرن عیزون لاح

 مینکیم

F(t) = exp )- | (x - ٩) (Y) 
t 

 ینعی .تسا لامتحا عیزوت کی ًاعقاو 6(7) هک دوشیم هدید یتحارهب
F(t) 2°عیزوت اب یفداصت یریغتم : دینک ضرف . "یر (40)1 = \5  

 فیرعت اب 6, یور یفداصت یریغتم مو

 ور, (0) - ۰
Xn(w) = ny? 
  

1. (37, Exer. 7.109 (a)] 2. Airy function 

3. Poul Painlevé 

 تی ربیو یاسیاوه رفاسم نیلوا ۱۹۰۸ لاس رد هکلب وب زاتس یئادیضایر اهتهنهونپ
 دروکر نامز نآ رد هک داد ماجنا هتیقد ۷* تدم هب یزاورپ نآ اب و دوب (امیپاوه ناعرتخم زا)

 .دیسر هسنارف یریزوتسخن هب ۱۹۲۵ و ۱۹۱۷ یاهلاس رد نینچمه .دشیم بوسحم

4. Tracy-Widon distribution



\\ 

 زا سپ) دنراد یناسکی عیزوت ۱ و 18, () ۰ -+ 00 یتقو هجیتن رد

 .(یدنبسایقم

 یارب )٩( طبار هباشم یاهجیتن ایآ هک تسا نیا لوا یعیبط لاوس
 مود و .هن ای دراد دوجو 3 زا 7 سیرتام زا 0 رگید یاهرادقمهدیو

 کی یدوعص یاههلابندریز راتفر و یاهجیتن نینچ نیب یطابترا ایآ هکنيا

 مدیو و یسیرت طسوت )٩( زا یمیمعت .هن ای تسا دوجوم یفداصت تشُگیاج
 :(تسا هدش نایب هن(ت) ی ةولنپ عبات زا هدافتسا اب هک) هدش هتارا )۳٩[

 و دش نایب هیسدح کی تروصهب [۱] رد یدوعص یاههلابندریز اب طابترا

 و ۲۲ سنا .[۴] یگسناقفا فکدرگا دوری سوت الف سپس
 حیحص دادعا ,هدش هداد 0 < 6, یازاهب .دیسر تابثا هب [۳۲] فکنوکا

 یاضعا دادعت ربارب ۱ +۰۰۰ هک مینکیم فیرعت یروط ۰ ۲۱

 یارب الثم .دشاب 10 یدوعص ًلابندریز ۸ عامتجا زا لصاح ةعومجم نیرتگرزب
 هجیتن رد و تسا ۲۴۵۶۸ یدوعص ٌلابندریز نیرتدنلب w >ع ۳۸
 ۲۴۷۹۱۳۶۸ اب تسا ربارب یدوعص ًةلابندریز ود عامتجا نیرتگرزب .۸۱ > ۵

 نتفای هک دینک هجوت) .۸۱ + ۸۰ = ۸ سپ 4۱۳۶۸ و ۲۴۷۹ عامتجا)

 لوط هب اههلابندریز زا یکی هک وضع ۸ اب یدوعص ًٌلابندریز ود زا یعامتجا
 هلابندریز هس عامتجا ۵ دوخ ماجنارس (.تسا نکممریغ .دشاب ۸۱ > ۵

 Diy اب بس Ay = 4 teed yo g تسا 6و ۱۳۲۶۸ ۱۱۳۷۹ یدوبص
 AA, = ۰ at < ۳ ره یازاهب و) (2۱۸۲,۸۲) > (۵,۳۲,۱) نیارباتب

 داد دهاوخ صیخشت تونکدتسنش-نسنیبار متیروگلا ةيرظن اب انشآ ةدنناوخ

 گنای درادناتسا ولبات ود لکش ناونع هب ناوتیم ار (۸۱,2۲,۰۰۰) ةلابند هک

 .تسا هدمآ تسدهب  یور متیروگلا نيا ندرب راکهب اب هک تفرگ رظن رد

 تلاح رد) .تسا [۱۵] ۳۷[۰۱] نیرگ سیترکزا یفورعم ةيضق بلطم نيا
 [LY] LF ةجیتن (.تسین حضاو هجوجیه هب هک ۸۱ > ۸۷ > ۰۰۰ صاخ

 :یدنبسایقم بیرقت اب هرب و ۸۸ 7 -+ ۵0 یتقو هک تسا یکاح [۳۲]

 .دنتسه عیزوتمه

 یاهسیرنام و 0(,,15) راتفر رد لقتسم الماک روطهب مدیو-یسیرن عیزوت

 فکنوکا یاهراک ؟تسا یفداصت ًافرص طابترا نیا ایآ .تسا هدش رهاظ 18

 اههیور یور یفداصت یاهیژولوپوت ةيرظن قیرط زا ار یرگید طابترا [۳۲]

 .دنکیم حرطم
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1. (37, Thin. ۸1.1.1[ 

 یلنتسا دراچیر/یربج تایبیکرت رد ریخا یاهتفرشیپ

  

 تروص نیا رد

U;.(x) = det (Bij (2))F jay 

 میراد .لاثم

B,(r) By(x) 
Uy(2) = ۱ 

By(x) B. (x) 

B,(x)' — By(z)" = 

 هک دوشیم هجیتن یتحارهب اجنیا زا

Yn۱  

et) = n+ \ (*") 

 یلزرمه لکیام ناج طسوت تسخن هجیتن نيا .تسا نالاتاک ددع کی هک

 تونک هب قلعتم نآ ؛دش پاچ تابثا نیتسخن و دش حرطم ۱۹۷۲ لاس رد

 یارب یرتهدیچیپ ترابع "(۳۷] TIVE] JAS cal [PF] متور و ۲۵[۱]
 تسا هدرک هئارا ریز تروصهب *۲۰(۳)

5 ۱ ۲۱ 7 + ۱/۲ 

 ۷۳۳ 2 2م )" ) + ( ۳ + 1
 هتخانش 1: > ۲ یازاهب "»:(00) یارب «یاهتفرهتسش» لومرف چیه هک یلاح رد

Enel oS , 

nay walt al etدودحع زی دب قف.نسادرب و تقی  
 هک ریذپلارگتنا یاههاگتسد ةيرظن رد تربلیه-نامیر ٌالأسم هب ینعی .دنکیم
 ریذپلارگتنا یاههاگتسد یبناجم راتفر لیلحت یارب لوزن نیرتعیرس شور اب

 رد هک [۶] تفیاد یرورم ٌةلاقم هب رتشیب تاعالطا بسک یارب .دوشیم لابند
 .دینک هعجارم دش رکذ االاب

 عیزوت اب (بسانم سایقم رد) 1, (0) یبناجم راتفر هک دوشیم مولعم
 تسا نیا یعیبط لاوس کی .تسا یکی (۷) ةلداعم رد ۳ () مدیو-یسیرت

 نیا بلاج .تسا هدمآ دوجوهب هنوگچ لوا ةلهو رد مدیوسیسیرت عیزوت هک

 لقتسم روطهب توافتم ٌهنيمز ود رد 4(7) «یعیبطریغ» رهاظ هب عبات هک تسا

 یناکی عمجع اب طابترا رد مدیوسیسیرت عیزوت ,لصا رد .تسا هدش رهاظ
 Gy use یعیبط لامتحا عیزوت کی ([/۳ .دش حرطم (GUE) ؟یسو6

 تروصهب ۸1 > (1/:ز) یتیمرا "۰ > ۷ یاهسیرتام مامت یاضف

7 

 و تسا [شراجنهب] یزاسلامرن تباث کی 2. نآ رد هک تسا

dM = |[ dM: [[ d(Re M,;) d(Im Mj;). 
1 i<j 

 ریز ٌهجيتن .دنشاب ۸1 یاهرادقمهژیو ۱ > 6۲ > ۰۰۰ > 6 دینک ضرف
 :[۳۹] دنکیم صخشم ار مدیوسیسیرت عیزوت یراذگمان و روهظ لیلد

lim Prob ((a - ۷۲ (۲ < t) = F(t) (4) 

1. (25, §5.1.4] 
  

2. (14, §7] 3. [37, Exer. 7.16 (e)} 

4. Gaussian Unitary Ensemble
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 ۱ ةرامض :۱۵ لاس :یضانر رشت

 :یب رحت تایضایر
  

  

 ؟هدنیآ زادنامشج و ریخا تاللوحت
  

  

 "* نیاوروب ناتاناج .* یلیب دیوید

 یوسوم سابعدیس ًةمجرت

 زورهب زور هک «یدعبهس یزاسهیبش یاههمانرب زا هدافتسا اب یددع یاهشیامزآ
 یروآممج یارب ناققحم و دنراک یلصا ءزج .دننکیم ادیپ یرتعیسو ٌةنماد
 ٌ:دانتسا یکیزیف فلتخم یاههیرظن یاهدمایپ یسررب و اههداد لیلحت و

 .دننکیم یتابساحم یروانف زا یاهدرتسگ

 (یرظن کیزیف دننام نآ هب کیدزن یاههنیمز و) «ضحم» تایضایر یلو

 نیا .دناهدرک زاغآ رخاوا نیمه رد اهنت ار نیون یروانف نيا یور یراذگهیامرس

 دیدج یانایار یروانف یرظن یاهناینب اریز دسریم رظن هب بیجع یردق رما

 هداهن انب نامیون نوف و گنیروت نوچ ینانادیضایر ٌةليسوهب شیپ ةهد دنچ
 یاهطیحم و اهرابا شیادی اب هریخا ةهد رد اهنت یروانف نیا ام .تسا هدش
 و عیرس رایسب یزیمور یاههنایار هب هدنیازف یسرتسد و دماراک یتایساحم

GSU»!تسا هدیسر یحطس هب تنرتنیا ریگارف روضح نینچمه و یزاوم  
 ریاس رد ناشناراکمه ؛زادنا هب دهدیم ناکما رگشهوژپ نانادیضایر هب هک
 .دننک هدافتسا دنمشوه راککمک نيا زا اههتشر

 یسررب یارب هبساحم ةتفرشیپ یروانف یریگراکهب ینعی ون درکیور نيا

 اهمیمعت نداهن شیپ رد و اهسدح یتسرد ندومزآ ,یضایر یاهراتخاس
 اب قفوم و لاعف ٌالجم کی نوتکا و دوشیم هدیمان یبوجت تابخ ایر ًالومعم
 dyl2 439 [Experimental Mathematics] يهجخ تایضایر ناونع

 تسا یراک نامه نيا .تسین درکیور نيا رد یدیدج زیچ ,ظاحل کی زا

 :هک درک فارتعا راب کی سواگ .دنهدیم ماجنا تساهنرق نانادیضایر هک

 رامادآ زا و .[۲] «.مروآ تسدهب ار نآ روطج منادیمن اما منادیم ار هجیتن»

 همدم ۱

 یعوضوم هب تساهتدم یاهنایار عیرس تابساحم زا هدرتسگ ةدافتسا هکیلاح رد

 تایضایر .تسا هدش لیدبت یسدنهم و مولع یاههخاش بلغا رد یساسا

 دیدج ناکما نيا زا ار مزال ةرهب زونه هک تسا ییاههتشر وزج یتاقیقحت
 یتابساحم یاهطیحم و اهرازبا هب یسرتسد اب .لاح نيا اب .تسا هتفرگن
 دادعت ندمآ تسدهب دهاش اهزور نيا «یزیمور یاههنایار قیرط زا هدیچیپ
 کمک هبًانزج ای امامت هک میتسه هجوت لباق و دیدج یضایر ةجيتن ینوزفازور
 اهرازبا نیا یزاسهب یارب هک ییاهحرط هب هجوت اب .دناهدش فشک اهرازبا نیا

 نوناق قبط رب هنایار یتابساحم تردق راظتنا دروم دشر نینچمه و دراد دوجو

 راظتنا میناوتیم «یزاوم یاههنایارربا یور اهطیحم نيا یزاسهدایپ ناکماوروم

 .میشاب هتشاد هدنیآ یاهلاس رد ار یرتریگمشچ یاهتفرشیپ

 ثحب یضایر ةهبرجت تیهام ةرابرد هصالخ روطهب ادتبا هلاقم نيا رد

 هب ًاتدمع هک هنایار کمک هب ریخا تایفشک زا لاثم دنچ سپس و مینکیم
 میسرت هدنیآ زا یزادنامشچ هاگنآ و میروآیم تسا طوبرم ام دوخ تاقیقحت

 یتسرهف و فلتخم یاههخاش رد عوضوم نیا زا یرتشیب یاهلاثم .مینکیم
 .دیبایب [۱۶] رد دیناوتیم ار طوبرم عجارم زا رتعیسو

 و ,یتسیز «یکیزیف مولع مامترد یاهنایار عیرس تابساحم یساسا شقن زورما
,یدروناوه و قرب یسدنهم لثم ییاههنیمز رد .تسا هتفای ماع لوبق یسدنهم



All Sy chlo xحیحص دادعا رگا تسا حیحص  (Ser diرفص  

 0۱۱۲۵۲۲۹۰۰۰ هریشنر, > * هک یروطهب دنشاب هتشاد دوحو .دنشابن

 تسا دماراک یتابساحم شور کی حبحم ةطمار یبخشذ منیروگلا زا روظنم
 هک دبایب ییاهنارک ای و دبايب دوجو تروص رد ار هن حیحص دادعا رادرب دناوتب هک

 دروم .حیحص ًةطبار نتفای ٌةلاسم .درادن دوجو یحیحص Ahly چیه اهنآ نيب
 جیوا دتسا دتفرگ یر رابزا و سدیلقا هلمج زا زایسب نانادیضاپر ًةعلاطم
 و نسوگرف ةلیسوهب ۱٩۷۷ لاس رد حیحص ةطبار صیخشت یلک متیروگلا
 نتفایو حیعص ًةطبار صیخشت نایم یکیدزن بار .دش فشک [۳۴] هداگروف
 لحهار کی نیاربانب .دراد دوجو !حیحص ٌةکبشم کی رد یکچوک یاهرادرب

te dle ly Spon؟ةکبشم شهاکورف متیروگلا نتفرگ راکهب حیحص  
 شور نیرتاراک رضاح لاح رد .[۳*] تسا (لملنلب) شاول تست
 :[۶ ۰۲۷۲| (Zeal cnt ی[, متیروگلا ؛حیحص ,abl صیخشت یارب

 هدانتسا دروم یاهکینکت زا رگید یدادعت لثم .حیحص ًةطبار صیخشت

 رد .دراد ۲ قیقد رایسب باسح هب یدایز یاکتا ,دیدج یبرجت تایضایر رد

 ةیروف لیدبت زا برض لمع یارب قیقد رایسب باسح یاهرازبا نیرتهتفرشیپ
 هدانتسا اب دناوتیم دراوم یرایسب رد ققحم .دوشیم هدافتسا (۳۲۳) عیرس

 رازه دنچ تقد اب یتحاهب ار یضایر یاهتبت  عات ءههمانرب نیا زا یکیزا
 ۱[ ه(طهصخانعه و ۱۷۲۵16 یرازفامرن تالوصحم .دنک هبساحم راشعا مقر

 هیلآ..دنتسع ۲دوخت» تقد اب باسح راپگپ و Juli baat تاناگما لباش
 .دشیمن هدافتسا برض عیرس یاهشوررگید ای "۳ زارخاوا نیمه ات اهنآرد
 باسح [۲۳ ۰۳| ناگیار یرازفامرن یاههتسب زا مادک ره زا ناوتیم نینچمه
 لثم ییاهرازبا زا دصاقم زا یرایسب یارب زین و درک هدافتساهاوخلد تقد اب
 .تفرگ هرهب 3۳-۲81 لثم رتیصصخت یاههتسب ای ۱60۳۸۲ ای ۱/جنلهد

 صیخشت یاههمانرب اب هارمه هنادنمشوه روطهب یتقو قیقد رایسب باسح
 یضایر یاهداحتا دهدیم ناکما ناققحم هب .دوش هتفرگراکهب حیحص ةطبار

 یی«اهداحتا» هک درک دیکأت هتکن نيا رب دیاب .دننک فشک ار یاهتخانشان
 نيا اب .دنرارقرب یبیرقت روطهب طقف .دناهدش فشک یددع تروصهب هک
 و اهدص ات یدذع تروضهپ جیاتن میراد عالطا ام هک یدراوم رد لاح

 ار اهنآ اقطنم ناوتب هک یدح زا رتارف راشعا مقر نارازه دراوم یضعب رد

 دوجو اب نیارباب .دناهدش دییأت تشاذگرانک *یددع بذاک یاههدیدپ ناونعهب
 نقل دهاوش ةلاقاه دست ol یعطق و یمسر تروصهب (اهداحتا» wl هکنیا

 ود نيا زا کیمادک «هتشذگ اهنیا زا .دراد دوجو اهنآ دییأت رد یاهدننکنات
 هحفص اهدص ٍدنمزاین نآ لماک حرش هک یمسر تابثا کی :تسا رتهدننکمناق

 اب دنکيم گرد الماک ار of راکمق :ةس وخ اهک هگ تسا لکشس لالدسا

Sy ste nlالیسوهب نآ رابتعا هک راشعا مقر تا ات سدح  
 تسا نآ اهرازبا نیا رتمهم هدياف ؟دوش دییات مه رگید یلیمکت تابساحم

 راکهب راظتنا دروم یاهطبار یرارقرب ناکما یفن یارب دراوم یرایسب رد هک
 .دنوریم

 " یزاسمسجم نوزفازور تردق درک یهانوک دیابن نآ رکذ رد هک یعوضوم

culمیسرت الثم .دریگیم رارق عیرس تابساحم رانک رد یتقو صوصخ هب  
 هوالع ۰۱۸ رثکادح ٌهحرد زا EV بیارض اب یاهیاهلمجدنج همه رادومن

  

1. integer lattice 2. lattice reduction 

3. high precision arithmetic 4. multiple precision arithmetic 

5 5. numerical artifacts 6. visualization 

 نیاوروب ناتاناج ,یلیب دیوید /هدنیآ زادنامشچ و ریخا تالوحت :یبرجت تایضایر

 و دوهش یاهدرواتسد بیوصت یضایر تقد فده» هک تسا هدش لقن مه

 هدوبن روصتم نآ یارب یرگید فده زگره و تساهنآ هب ندیشخب تیعورشم

 :تسا هدرک نایب ینشور هب ار هفسلف نیا رثلیم ,ریخا ةرود رد .[۳۴] «.تسا

 اما .موشیم لاحشوخ هنبلا .منک هئارا یزیج یارب درجم یتابثا مناوتب رگا

 Lely هک سوملم و یتابساحم یتابثامناتب رگا دش مهاوخ رتلاحشوخ یلیخ
 ماهدرک تداع هنایار اب اهراک نداد ماجنا هب نم .مهد هئارا دنک دیلوت یدادعا

 .دهدیم تسدهب دتفایم قافتا هجنآ یسررب یارب یحیرص کحم اریز

 مناوتب رگا موشیم لاحشوخ نیاربانب .مراد رکفت یارب یرصب یشور نم

 .منیبب منکیم راک نآ یور هک یزیج زا یریوصت

 رد راودم رتیپ ؟تسیچ تایضایر رد [ششیامزآ] هحرجن زا روظنم عقاو

 :دنکیم صخشم ار هبرجت عون راهچ [۳۱] یاوج دنمشناد هب یحب اصن
 کیسالک یسدیلقاان یاههسدنه» دیلوت عو زا یزیچ ینناک ةبرجت ۱

 یزیچ اب) سدیلقا یزاوت لصا نتشاذگراتک اب (یورکو یولولذه یاههسدنه)
 .تسا «رگید یلصا ندرک نیشناج و (نآ لداعم

 ٌهجیتن» .تسا یعیبط دادبور کی لباقم رد یزیج ینکبد ٌةبرجت ۲

 .تس«اهنآ فارطارد ندزهسرب یتح ای ؛یواکجنکرس زا اهزیج ندرک شیامزآ"

 یدورتکلا» تسا شیامن قیرط زا تابثا عون کی ییوطسر۱ ةبرجت ۳

 ناگت هغابروق یای هک دینیبب و دینک کیدزت هغابروق کی کیتایس بصع هب ار
 و دیروآ رد ادص هب ار یگنز .گس هب نداد اذغ زا لبق هشيمه .دروخیم

 .«دنکیم یراج ار گس ناهد بآ گنز یادص اهتت هک دید دیهاوخ

 و تاناکما هک یاهبرجت .تسا یداقتنا ٌةهبرجت کی» ی۱هلبل 6 ٌهبرجت ۴

 نانیمطا ام هب اي قیرط نيا زا و دنکیم زیامتم مه زا ار فلتخم تالامتحا
 حیحصت ار نآ دنکیم نامراداو ای و میاهدرک ذاختا یتسرد هاگدید هک دهدیم

 «.مینک

 هبهکروطنامه اما دنتسه لومعم تایضایر رد هبرجت لوا عون هس هتبلا
 عون راهج نیا زا عون اهنت یاهلیلاگ ةبرجت تسا هدش ثحب [۱۵] رد لیصفت
 یدج ًاعقاو رما کی هب نآ زا نتفرگ وگلا اب دناوتیم یضایر ةبرجت هک تسا

gt ha 

 راک یاهرازبا ۳

 تابساحم یاهرازبا نیلوا یتقو .تسا هدوب نیدامن تابساحم یارب دنمورین
 زا, ددتتشاد یراکشآ ًالماک یاهتیدودحم .دندمآ دیدپ داتفه ّههد رد نیدامن

 زجاع دوب نکمم تسد اب اهنآ یارجا هک یتایلمع نداد ماجنا زا دراوم رتشیب

 1۵016 لثم اهنآ یراجت عاونا صوصخ هب ءاههمانرب نیا دعب یاهلاس رد .دندوب
Mathematica ,یددعتم صیاقن دوجو اب و دناهتفای یریگمشج لماکت  

 ماجنا تعرس اب و یتسردهب ار یدایز تایلمع لومعم روطهب ,دنراد زونه هک
 .دهد ماجنا دناوتیمن لوقعم دح رد یشالت اب ناسنا هک دنهدیم

efor E325تسا هدوب دیدج تایفشک زا یدادعت یاشگهر &  

 دینک ,ep cul ‘ere dhl صیخشت دماراک یاهمتیروگلا روهظ
 مییوگیم .دشاب طلتخم اي یقیقح دادعازا یرادرب کس (9تت وتو دو

  

1. integer relation detection



 ۱ ةرامش NO) لاس :یضابر رشت

 زا سپ و تسا PSL منيروگلا :گنک هب هیساحم اههاع پت لومرف نیل
 یاهتبا ما مقر یارب یرتهداس یلو هباشم یاهلومرف هک wal .تتسکن ,نآ

 خیرات رد راب نیلوا ًالامتحا نيا .دندش ییاسانش ۲(108) هلمج زا یرگید

 .دیآیم تسدهب هنایار ةلیسوهب 7 یارب دیدج مهم لومرف کی هک تسا

 یضایر یاهتباث زا یدادعت یارب یهباشم یبودود یاهلومرف [۲۱۰۵] رد
Susتسا هدمآ تسدهب هس ٌةیاپ رد لومرف دنج مه [۲] رد .تسا هدمآ : 

 هلمج زا

  
 ما ۲۳۳ ۴۳۰۵

 ۲۷ تم ۷۲۹۲ ۱۱۲/+۲)۱ (۲)۱۲۸۵+۲ (۲)۱۲۸+۴

  

  

ke 
۳۷ ۷۲ 4 

)۱۲۸+۵(۲  )۱۲۸+۶(۲  )۱۲۸+۷(۲ 
‘ ۵ ۱ 

)۱۲۵+۸(۲ ~ (ep vey) 0۷ 

ales [A] ysیضعب و 108 ۲ ۰7 ندوب لامرن سم هک تسا هدش هداد  

 یکیمانید متسیس دروم رد هجوم یسدح هب ناوتیم ار رگید صاخ یاهتباث زا

 يرركت

ii. = ° 

ty =¥D(ban-\ +n) mod \ 

 9 Ces Tr = YDp(n)/q(n) 5 حیحص یددع ۷ نآ رد هک درک لیوحت

 نیا هک تسا نیا سدح .0(468) < 0(68) هک تسا رفصان یاهلمجدنج

 رد تخاونکی تروصب ای و دراد اههدنیابر زا یهانتم یاهعومجم اي متسیس
 ندوب لامرن هک تسا هدش هداد ناشن صوصخ هب .دوشیم شخپ دحاو ؛زاب

 هک دوش لبوحت هرازگ نيا هب دناوتیم T&L > ee) رد و) ۱۶ ةیاپ رد 7

 یررکت یکیمانید متسیس

2, = 

۱۲۰۱۲-۸۹۱4۶ ie 

۵۱۳۱۲-۱۰۲ ۴۶۵۲ FV \in'—vernayy 

 نایم یتاطابترا نینچمه .دوشیم شخپ [*,۱) رد یتخاونکی تروصهب

 ةادعا glib Gadget یاهدلوسو A BS y WYSE شعب قدوب لاسرت الاس

 ًةبساحم یاهلومرف فشک زا جیاتن
 .دناهدمآ تسدهب دنش هراشا gl a Vb ys هک مقرکت

  FD Fn 

 نيا مه .دراد دوجو "«یفداصت هبش

 نامیر یاتز عبات یارب ییاهداحتا .۵

 تباث هک تسا هلأسم ¢ نیا لح «تایضایر رد یاهنایار یروانف ز | یرگید دربراک

 یربج درک باسح دایز تقد اب ناوتیم ار نآ رادقم هک ۵: دننام یاهدشهداد

 زادزپ ةيساحع اب ناوتیم ار هلاسس یا .هن اي تسه زا رتمک اب 9۶ ةجرذ ناو

CNG GE ores CB)متیروگلا کی لامعا سپس و دایز تقد اب * <  

 نیا هاگنآ دوش ادیپ 2 یارب یاهطبار رگا .درک لح حیحص ًةطبار صیخشت

 joe 15 Saal یاهلمح دنج کی حیحص بیارض AS game اتیقد هطبار رادرب

  

1. linear congruential pseudorandom number generators 

 ییاههرفح دوجو .دوب راظتنا لباق هک لصاح لکش یلاخرب ةبنج شیامن رب
 دنتسه دحاو یاههشیر هدش مولعم هک ییاهاح رد iF فلتخم یاههزادنا اب

 .[دینک هعجارم هلاقم یاهتنا هب لکش حیضوت یارب ؛دلج یور لکش] درک راکشآ
 زا دوبیم لکشم یلیخ ریوصت هب اکتا نودب نآ هب یبایتسد هک هدهاشم نيا

 دوب هدق داس وگتیلدا وردثار iS تنرتنیا ٌهلاقم یارب هک یرازفامرن قیرط

 نیا لصفم و قیقد یسررب هب رجنم و [۳۲] تفرگ تروص
 [AVY NV ذنش نآ زا رثارف

 هدش هتفرگ راکهب اهیسررب زا یشییازفا هب ور دادعت رد هک یرگید رازبا

Syed lyn Culیفولپ و نوتسا ۱«حیحع یاههلاشد  cp! [PF] cu 

 یاههلابند زا یدایز دادعت تسادیپ نآ ناونع زا هک روطنامه فراعملاةریاد

 یتاعوضوم و هدیدب

 لاح رد میداراپ زا یبوخ ٌةنومن هک تسا سرتسد رد فراعملاةریاد نیا زا مه

 نویتسا رثآ ۲«یضایر بولطم یاهتباث» گید یلاع عبنم .تسا قیقحت رییغت

 تاعاجرا و [اهکنیل] اهدنویپ :تاعالطا زا یهوبنا لماش هک تسا جنیف
 ۲«تضخس یعلضشش تباث» لیبق زا .تسا یضایر تباث ۱۲۵ ةرابرذ

 یاهلمجدنچ کی ۱۹۹۶ لاس رد نمرمیز هک ۲ 2تن ۱ ۲
 دنوشیم دمآزور ًابترم ثاعالطا gpl SoS lay al ely VP Saye وا لامینیم

[YQ] 
 درکیور نيا .ميرتانشآ اهنآ اب ًاصخش هک لاثم یدادعت کمک هب همادا رد

 یحرط نآ زا دعب .میهدیم حیضوت -- تسا یمیدق مه و دیدج مه هک - ار

 هب فوطعم ام هجوت .مينکیم میسرت روهظون درکیور نیا رد ورشیپ یاههار زا
 و هتفرگ تروص نامدوخ میقتسم ناراکمه ٌهقلح رد هک دوب دهاوخ یتاقیقحت

 نيا میدقتعم هک تسا تهج نآ ز ازین و تاقیقحت نيا اب ام ییانشآ لیلد هب نیا

 .تسا تایضایر هب نتخادرپ شور رد هدمع رییغت یارب یبوخ فرعم اهراک

 میشاب لئاق دوخ یاهصصخت و اهتراهم یارب یمدتت هکنیا هن

 یپ ددع یارب یدیدج لومرف ۴
 ٌةهبساحم یارب یربنایم هار چیه هک دناهتشادنپیم نانادیضایر اهنرق لوط رد
 رایسب رخاوا نیمه رد یشور نینج فشک نیاربانب .درادن دوجو 7 مقر نیم

 مقر نیما ناوتیم هداس متیروگلا نيا اب هک صوصخ هب .[۵] دوب هرظتنمریغ
 نودب و لبق مقر * - ۱ زا مادکجیه ٌةبساحم نودب ۱۶ اي ۲ هاب رد ار 7

a jbهظفاح یمکرادقم زا هدافتسا اب و قیقد رایسب باسح یاهرازفامرن  

 کی لیسوهب VF &L G2 T AMV? Ady ناوتیم شور نیا اب .درک هبساحم
 .درک باسح هینا ۲۰ رد یلومعم یصخش ٌةنایار

 هب نآ یمسر تابثا هک تسا راوتسا ریز هجوت بلاج لومرف رب شور نیا

 :درادن زاین لوا لاس ناباسح زا رتهدیچیپ یزیچ
co 

  

 rh ۲ ار ایر رد
 سم ۱۶ ۸+۱ ۸+۴ ۸+۵ ۶

  
1. Encyclopedia of Integer Sequences 

2. Favorite Mathematical Constants 3. hard hexagon constant 

4 KES هاگن ۴ 

http://www.mathsoft.com/asolve/constant/square/square. html.
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 لگش اول تساز مس هیرس هک داد خاشت لوا ال ۷۰ یبرجت لیلعت

 دراد ار ریز

os ۱۳۰۱۵ 
۱ ()۱- 2۲/۸:۲( 

=\ 

 نآ رد هک

1-۱ ۲ 
۱+ ۳/۴ 

P,(z) = Il \— at /jt 

g=) 

 فشک تسا نآ لداعم هکریز بلاج یتایبیکرت داحتا .دنبارف نیا یط نینچمه

 دش

)(- ۳ Yn" [I (FAT +2") 

۷ ke RY TTF igen (AT -i) 

  anc jo le ylهمانرب یدورو کی رد ماجرفشوخ یهابتشا ۱1۸16

  Jl» deg Rio he sad aed.تسگ گرط رج یعایتشا

 هئارا [۱] لیونارگ و تسیوکملآ ةلیسوهب الاب داحتا زا یقیقد تاب ًایخا
 هب ,دناهدش فشک یددع روطهب هک عون نيا زا یرگید یاهداحتا اما .تسا هدش

 ناونعهب .دنسریم رظن هب یمسر تابثا یلعف یاهشور سرتسد زا جراخ یلک
 کی زا هدافتسا اب ۱۹۹۹ لاسرد تسرهدورب دیوید یسیلگنا نادکیزیف لاثم

 .درک ادیپ ۲۰(4) یارب هلمج ۱۱۸ لماش یحیرص ترابع ۳,۵ ةمانرب

 هنایار تقو تعاس شش و یمقر ۵۰۰۰ دادعا اب هبساحم دنمزاین هلأسم نیا
 .تسا هدمآ [۶] رد نآ لماک لح هار .دوب

 هناگدنچ عومجم یاهتباث ییاسانش ۶
 ۲هناگدنچ عومجم یاهتبا یور ریخا تاقیقحت Ob < رد یدایز یاهداحتا

 اب اهتباث نیا یددع رادقم ٌةبساحم زا دعب .دناهدش فشک یبرجت قیرط هب

 هدشهدز سدح داحتتا کیرد صاخ تباث کی هکنیا یسررب یاب هایز تقد
 رجنم اهشالت نيا .دشیم هدافتسا 0,]۳۹) ةمانرب کی زا .هن ای دنکیم قدص

 یبیکرت اب دعب .[۴] دندش یلک یجیاتن نداهن شیپ رد و یبرجت ییاهدروآربهب

 زا یرایسب یارب ییابیز یاهتابثا یاهنایار نیدامن تایلمع و یناسنا دوهش زا
 روطهب ادنبا هک ار ییاهیواست زا لاثم هس .دمآ تسدهب یلک اي صاخ جیاتن نیا

 دینیبیم ریز رد دندش تابثا سپس و فشک یبرجت

  

  

 ) x nw — ۲)۳(مجالب بو ) بار 2

bat ۲ 0 0 

oo ۳ 

(pe + 3 )+۱(- هند 
 بس

 ) "CY) = 7 4)۵( - oo 7 ))۳دم +
  

 یارب یصاخ متیروگلا همانرب هک دش راکشآ 111 یاجهب 1310۲ ندرک پیات اب ۱

 .دراد یروص یاهریفتم

2. multiple sum 

 نیاوروب ناتاناج ,یلیب دیوید /هدنیآ زادنامشچ و ریخا تالوحت :یبرجت تایضایر

 صیخشت یاهمتیروگلا .دوشن ادیپ یاهطبار چیه رگا یتح .دنکیم قدص نآ
 ةطبار چیه اهنآ نیب ةدودحم رد هک دننک ادیپ ییاهنارک دنناوتیم حیحص ٌةطبار

 یفن هنوگنیا ؛دش هراشا ًالبق هک روطنامه عقاو رد .درادن دوجو یحیحص

 رد دوشیم تباث تقد هب حیحص ةطبار تابساحم ًةلیسوهب هطبار دوجو
 .دنتسه یبیرقت دنوشیم فشک شور نیا اب هک ییاهداحتا هکیلاح

 ۱یرپا هب قلعتم ینایم داحتا .دیریگب رظن رد ار ریز یاهداحتا ,لاثم یارب

  

  

Ne]تسا [ ۴ : 

4 = 
c(y) =F :2 177  

 ۵ شم (-۱)۱
Wy 

TFs ۱ 
newer 

C(n) = 3, ko" al ys Sثعاب جیاتن نیا .تسا ۸ رد نامیر یانز عب 6  

 — ea یدایز یراودیما

Za = cay 
 (۱)

ia ۷۶ 7 

 ۳51,() متیروگلا اب هبساحم یلو .دشاب یربج اي ایوگ ةداس ددع کی مه
 دنک قدص رتمک ای ۲۵ ةجرذ زا یاهلمجدنج .کیرد 2و رگا الغم هک داد ناشت

 هجوت اب .دوب دهاوخ رتشیب ۲ > ۱۶۲۲ زا یاهلمجدنچ بیارض یسدیلقا مرن
 ناکما دنزاجم ناققحم و درادن دوجو یا«هداس» داحتا چیه .جیاتن نیا هب

 طباور نیمه زا یکی .دننک یسررب ار 4۵) یارب یتسفذتج طباور دوجو

 یواست [۱۴] تسا هدش G25 PSLQ ةبساحم کی ٌةلیسوهب یگزاتهب هک
= .Y  (@ 

 تسا ريز یمتیراگلسب

co = (—\)Rt) \ L ) vg 
& Seay 716+" [eae er] k=) Ak k=) 

    

۲ ۳ ۸ ۵ ۳ FLIC(N)یلش + تا6( +  - 

 ناشن ینشور هب ارجام نيا .م > (۷/۵ - ۲/)۱ و ب > 108(م) نآ رد هک
 اجک رد ار نآ مینادب هک درک ادیپ هتسب مرف کی ناونیم یتقو اهنت هک دهدیم
 .درک وجتسج دیاب

  یاهلمجود یزکرم بیرض دروم رد رگید ٌةیلوا تابساحم ساسا رب

 تابساحم زا یبیکرت ٌةلیسوهب اهنآ یسررب هک دش حرطم یمومع ییاهلومرف
 ay یاهرظتنمریغ روطهب و دش یریگیپ نیگنس نیدامث تابساحم و 10
 دیماجنا ريز داحتا

°° 

= ROSS =e 
k= 

۵ 8 

  taرس
۲22۲ a 

2. multi-term 

Dcttee ns" 

ie k-) 

2 [BY 

3. polylogarithmic 

\ ۳۲ ۴/۳ 

- ۷۴ 
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1. Apéry 

4. central binomial coefficient



 ۱ ةرامش :۱۵ لاس:یضایر رقق

 هب لماک روطهب ۷ < ٩ نزو اب رلیوا یاهعومجم ۳۹۲,6) تابساحم ٌهلیسوهب
 Wo = ۱۱ و 1 > ۱۶ یاهنزو رد .دندش هتساک ورف یب» ُهزادنا هب یاهیاپ

 تقد هب تلاح ۶۰۰ زا شیب رد ۳51, یاهشور نتفرگراکهب اب سدح نيا
 حیحص طباور ندرک لح مزلتسم اهنومزآ نيا >  ۱۱ نزو رد .دش نومزآ
 زا مادک ره «یعون دروم کی رد .تسا » > 3۱ + ۱ ۱۴۵ ةزانا اب
 رد مقر ۵۰۶۰ تقد اب و هبساحم مقر ۵۰۰۶ زا شیب تقد اب تباثش ۵

 اههلأسم نيا رد .دندش هتفرگراکهب هتفرشیپ !یتفجدنچ 38۵ ثمانرب کی
 یصاخ ریداقم ایم هدمآ تسدهب حیحص رادرب رد راوج مه بیارض تبسن

 زا ینانیمطا تبسن oles هب قیاقح نیا .دراد ۱۱۱ - ۳۹۹۱۶۸۰۰ لثم
 طقف اهیواست نیا هک اب نآ لا هنبتشک یاههطیار رش ۴۳۶-٩۳ ةیرم
 یساسا یاهناوتشپ و دنکیم رود رظن زا الماک دنشاب یددع بذاک یاههدیدپ

 .[۶] دزاسیم مهارف سدح نیا یتسرد یارب

 یضایر تایساحم تمدخ رد یزاوم شزادرپ ۷

 دوهشم ینشور هب ریخا جیاتن زا یدادعت رد یزاوم ٌهبساحم ٌةوقلاب تردق

 بجعت یاج هتبلا هک دنراد راکورس 7 تباث اب تابساحم نیا زا یرایسب .تسا

 رد .تسا یضایر تباث نیرتروهشم نیا هب رمتسم ٌهةقالع ةدنهدناشن و درادن

 رتاراک متیروگلا کی زا هدافتسا اب 131۳1۸ رد "رالب سیرباف ۰۱۹۹۷ لاس

 زا یاهکبش یور هک - دش هراشا نآ هب هس شخب رد هک یلومرف هب هیبش -
 مقر زا هک ار 7 ییودود مقر ۱۵۶ دوب هدش یزیرهمانرب یراک یاههاگتسیا

 هاگشناد رد هلاس ۱۷ لاویسرپ نیلاک .درک هبساحم دشیم عورش ما ۲

 ییودود مقر ۸۳ ٌهبساحم ,هلفاق زا ندنامن بقع یارب مه اداناکرزیرف نمیاس

 زا هدافتسا اب) درک یهدنامزاس دشیم عورش old x yen مقر زا هک ار 7

 لوفشم رگید دارفا یرایسب و وا رضاح لاح رد .(یهاگشیامزآ ةنايار ۵
 رذ .[۳۲۲] دنتسه تنرتنیا یور lve مقر زا ۲ ییودود ماقرا ٌهبساحم

 ةبساحم (۱۹۹۹ ربماتپس) یتابساحم ٌهجيتن نیرخآ ,نتم نیا نتشون نامز
 نیا .تسا "داناک اساموساب ةليسوهب 7 ددع لوا یراشعا مقر درایلیم ۶

 کی لوط رد گزافپ ۱۳۸ اب یچیابه الیربا کی اب روآباجعل ةیساحس
 ةجرد ییارگمه اب یمتیروگلا و [۱*] تنرب-نمالاس متیروگلا کمک هب زور
 .تسا هدش ماجنا ,دهاش ناونعهب [۱*] زا راهچ

 یکی رد حیحص ًةطبار صیخشت یارب یزاوم سایقم گرزب ةبساحم دنچ
 تسرهدورب فشک نیا زا اهنآ زا یکی .تسا هدش ماجنا هتشذگ لاس ود

(ak -۱()۵:۲۱ -۱()۵:۱۲۴ -۱(۲)۵: -۱()۵ -۱(۲ )۵ -۱(۹ ۵۰-۳ 

)۵۵ - ۱()۵:۱۵ -۱(۲)۵,۱۴ -۱(۲)۵۵ -۱( ۵۶۸ 
  

 یاهلمجدنج یقیقح هشير نیرتگرزب 0 = ۱ر۱۷۶۲۸۰۸۱۸۰۰۰ نآ رد هک

 :[۲۹] تسا رمل

 هد ۱+ مس مک مک مش مگ ما + ۵ +۰

 ًادعب و فشک ۳۹],) ةبساحم کی ةلیسوهب راب لوا الاب "یربریاد ةطبار
 «زب از « حیحص دادعا دیاب هک دز سدح تسرهدورب سپس .دش تباث

  

1. multi-pair 2. Fabrice Bellard 3. Yasumasa Kanada 

4. cyclotomic 

\A 

oo 

\ ney) : =f دز( بار ۱ *) (k+\) 
۳۹ 

۱ ۱ 
= FLig () —~ae In°(f) 

\\ r 
7 ۲ 7 In(Y)   

۱۷ Meco) - — 

 ۳ vA i + Leer) int(r) + جا طه (۲)- 2 (۳)

 و نامیر یاتز عبات زا یرادقم (() > 2, ۳ زاب اهنآ رد هک
 :تسا کیسالک ctr open عبات ذ,(0) > 2-۱ ۳

 (هن 6دنج یافز ید اقم اب) یدعحدنج رلیوا ی اهرع ومجم ناوتیم یلکروطهب

 تروصهب ار

Sy Gy »سس Bp من ak ok 
    
ke Be RS 

  

By, Oy res Te ky >ky > >ky>* 

 حیحص دادعا اهوز > ۰ و اهتمالع oj = ۱ نآ رد هک درک فیرعت

 ددع .میراد هناگدنج یاتز رادقم کی دناتبثم اهتمالع همه یتقو .دنتسه

 اهعومجم نیا .تسا نآ نزو 3۱ + 5۲ ۲۰۰۰+ 5م و عومجم قمع ۶ حیحص

 تایبیکرت و یموتناوک نادیم ةيرظن هاههرگ ةيرظن لثم یفلتخم یاههنیمز اب
 لیبق زا ییاههلاسم رد بوانتم مئالع اب لکش نیا هب ییاهتبا .دنراد طابترا

 .دنوشیم حرطم نورتکلا یسیطانغم رواتشگ ًةبیساحم

 قدص یهجوتبلاج یاهداحتا رد یدعبدنچ رلیوا یاهعومجم

 ناوتیم اهنآ اب هک اردلغ شچیپ یاهمتیروگلا شیادیپ .دننکیم

 یاهداحتا فشک درک هبساحم تعرس هب ار قیقد رایسب یددع ریداقم

 یتابساحم Thal کی و [۱۳] هب دروم نيا رد .درک لیهست ار یرتجنرغب
 /Sy 32S aval. www. cecm.sfu.ca/projects/ezfacet رد

 فشک یهباشم تاقیقحت نیح رد [۳۷] ریگاست ًالیسوهب هک ابیز یلک یواست

  0۳,۱۳۸ r, = ; c(r,¥ Y= ta” 
% 9 3 ۷ FF 7 تب Yn+ \ 3 gure yy = )۴ + Y)! 

 نيا نونکا .دنوشیم رارکت 0(6) ةسانش رد راب 0 ۲*۰" و *(۳,۱)" نآ رد هک
 قیقد و یمسر الماک هکنآ دوجو اب تابثا و [۱۳] تسا هدش تابثا هطبار

 هتسباو یسدح .تسا هدمآ تسدهب هدشتیاده یاهشیامزآ ٌةلیسوهب .تسا

 زا یخنرس جیه یلو تسا دوجوم نآ یارب ینقتم دهاوش هک هطبار نيا هب
 تسا ریز «داحتا» تسین تسد رد نآ تابثا

۲: ۱, ۲۱ ۱:۰. ۲ ۱ 0 ry 
A” و Vy Vy Move ee ay Na VE 
  ۱ام طب و او ۱ 1۳

 نییاپ هجرد زا یددع یجیاتن ساسا رب تسرهدورب اتسار نیمه رد

 یجتانوبیف ددع « نزو اب رلیوا یاهعومجم یاضف دعب هک دز سدح
Pot Besنیا ندومزآ رذ .تسا طب ک ۲ ۱۷ اب طبرپبم ت  te 

  

1. Hélder convolution algorithins 2. interface



 نیاوروب ناتاناح ot دیوید /هدنیآ زادنامشج و ریخا تالوحت :یبرجت تایضایر

  

 .یهجوراهچ تلاح هد ۱ لکش  

 ۸م جم
A AAAS     

 رییغت ۵ ات * زا 8 و تسا دحاو ةيلوا مشش ةشير ۸ :> (۱ + ۱۷-۳۲

 لثم یدعب۴ ررکم لارگتنا کی یفرح ۴ ةملک .دنکیم

U := C(Q*wyw, ) 

[* dey fer day [ day 

۰ ۰ » (—\—=r) (\ — a) 

5 )-۱(۳ 

Jj>k>: rk 

 اهنآ زا ات ود اهنت اما .دراد دوجو یفرح راهچ تاملک نيا زا ات ۷۲ .تسا

 .دنوشیم رهاظ یاهقلح"۲ نمنیاف یاهرادومن رد هک دنتسه یاهیلوا تالمح

 یرگید و دمآ الاب رد هک 7 یکی

)--۱( 605)۲7/۲۳( 

| 

Il 

V := Real [¢(Q"wrw )] = 
j>k>- 

 یاهرادومن رد هک ییاهتباث یاهبرضلصاح هب اهرادومن رد هدنامیقاب یاههلمح

 ناشن ۱ لکش رد تلاح هد نیا .دنبايیم لیدبت دنوشیم ادیپ رتمک یاههقلح اب
 رفصان نوکس مرج اب ییاههرذ رگنایامن اههطقن اهرادومن نيا رد .دناهدش هداد

 رد دناهدش ادیپ رظانتم یاهتبات یاب ۲5.۵0 تابساحم اب هک ییاهلومرف .دنتسه
 .( > زر. ۸/)۳//7۳(510: ,لودج نیارد .دناهدش هداد ناشن ۱ لودج

 ۱ لکش یاهتلاح یارب ۳31.6) ٌهلیسوهب هدشادیپ یاهلومرف ۱ لودج
  

۱۸ -۶۵)۳(+۳۵)۳( ۷۳ ۶)۳( - 6 )۴(-07 

1۲۸ ۶)۳(-۵۵)۳( ۲۷۲۸ <2۶۵)۳(- 3 4)۴(-۲ 

۲۲۸ --۶۵)۳(- ۳ 6)۴(-۸ ۲۷۲ <-۶/۳(-۱۴)۴( ۷ 

Ver =F C(¥)—4C(¥) ۷۵ <-۶۵)۳(- 12 )۴(+ 0-۷ 

۲۲ -۶6)۳(- 3 )۴(- ۴۵۲ ۲۷۶-۶ ۵۳(-۱۳۲۴( ۸-۲ 
  

 رادشه ٩

 زا شیپ .تسا مزال ییاهطایتحا ,شور نيا هجوت لباق یاهتیقفوم مغریلع
 ,نسریم رظن هب تسرد یدایز تقد اب یواست کی هک تقیقح نيا همه

 هظبار ,لاع کی .تسیث Af یتسرد یارب یتیمضت

5 [n tanha] _ \ 
\on ~*h \ 

n=\ 

    

 هک یروطهب دنشاب هتشاد دوحو

04)۱۷( = Loe )108 (۱۲۲ + > CrLiyy(a 
kED(.S) 

 نآ رد هک  ۱۱۵اندیس   12) ( de pares jlهمه هعومجم هک دنوشیم هتفرگ

 دنرامشیم ار ریز ٌهعومجم یاضعازا یکی لقاال هک تسا یتبثم حیحص دادعا

SY = 1۲۹, ۴۷, ۵۰,۵۲, ۵۶,۵۷, ۶۴۱۷۴۱۷۵, ۷۶, ۷۸,۱۸۲,۸۶۰ 

AY AF ۹۸, ۱۰۸, ۱۱۶,۱۱۸, ۱۲۴,۱۳۰, ۱۳۲,۱۳۸, 

۱۴۴,۱۵۴, ۱۶۰, ۱۶۵, ۱۷۵, ۱۸۲, ۱۸۶, ۱۹۵, ۲۰۴,۷۲, 

۳۴۰: ۲۳۶: ۲۷۰ ۲۸۶ ۲۳۵۵۵۸ 

 هک یزاوم یتفجدنچ ۳91: ةماذرب کی کسک هب یامطبا رینعب دتبلا
 یلکرب سنرال هاگشیامزآ رد ۹0۲/0 13 یاهنایار متسیس کی یور

  oda) Code aS Lolراشعا مقر ۵۰۶۶۶ اب یتابساحم زا همانرب رد .تسا

  1.دش هدافتسا هدنزادرپ ۲۲ تقو تعاس  ileهدمآ تسدهب حیحص

  ۲ eSیتسرد لاح ره رد امآ هدنتسس

 .دش دییأت یددع تاجاجوعا مس زا را ]۷[.
 متر ۱۳۰۰۰ ات یواست

 یموتناوک نادیم ةيرظن اب طابترا ۸
 نیمقزا هدافتسا اب تسرظذورب دیوید نهیذ نیگنا تفگش تفرشیپ کی رد

 یضعب و رلیوا یاهعومجم نیب یکیدزن ٌةطبار هک دیسر هجیتن نيا هب اهشور
 دوجو ینزقناوگ نادیم ةیرظن رد نیکان یاهوادومت ةيساحم را لصاح یایقبا

 طسب زا ار تیاهنیب طاقن هک) ۲ شراجنهب زاب دنیارف صوصخ هب .[۱۹۰۱۸] دراد
 کی «لبق لثم زاب .دوشیم هناگدنج یاتز ریداقم لماش (دنکیم فذح " لالتخا

 .[۱۳] تسا هدش رادیدپ یلک و صاخ جیاتن یهوبنا لماش شخبرمث ةيرظن

 .دنرتبلاج مه نيا زا یموتناوک یاهنادبم ٌةهيرظن رد ربخا جیاتن یضعب
 ره رد هک تسا هداد ناشن ۳9, تابساحم کمک هب [۲۶] تسرهدورب

plasنمنیاف رادومن یهانتم شخب .دحاو ای رفص مرچ اب تلاح ۱۰ زا  
 دهاکیم ورف یفرح ۴ یهاههملک» هب "رلاکسا یاهقلح۳ یهجوراهج ًالخ

 زا لکشتم «یفرح ۷ ییابفلا بسحرب ررکم یاهلارگتنا زا یشیامن هک
 نآ رد هک تسا بد :> 2/0۲ - 2) و ) :> 02/2 یاهمرف۱

2. perturbation expansion 
  

1. renormalization 

3. scalar 3-loop tetrahedral vacuum Feynman diagram



  od؟رامش ۱۵: لس نیعافر ۱

 زا لابقتسا ةدامآ دیاب ام هک دسریم رظن هب نیاربانب .دوب دهاوخ زتذزاسآ راتسپ

 و تایضایر یهاگشناد یاههرود دراو هک میشاب نایوجشناد زا یدیدج لسن
 نی | :تعشاف دنهاوخن اهرازبا نیا درب راک اب کش چیه و دش دنهاوخ مولع

 دن نرتشادرت تور و یریگدان :یسنزدن دن رب قیمت یر لس تقفرشیپ

 ناگدننکدیلوت یلام ةينب دشر .تفرشیپ نیا یلامتحا يبنج دیاوف زا یکی
 دوخ تالوصحم یزاسهب هب رداق نآ کمک هب هک تساهرازفامرن نیا یراجت

 یاهیزاسهب لصاح .دوب دنهاوخ یدج نارگشهوژپ یاهزاین اب بسانتم
 تابساحم بیکرت اب هک رتهدرتسگ یاهتیفرظ هرتاراک یاهمتیروگلا الامتحا هدنیآ
 و رتهتفرشیپ یزاسمسجم تاناکما .دمآ دهاوخ تسدهب نیدامن و یددع

 ٌهظفاح اب یزاوم ةزادرپ دنچ یاهنایار یاهمتسیس اب راک یارب هنیهب یاهرازفامرن
 صلاخ ناوت راظتنا لباق دشر اب اهنفرشیپ نیا بیکرت زا .دوب دنهاوخ زکرمتمان
 رتشیب یتح ای لاس هد یط انتمطم هک یدشر - روم نوناق قبطیتابساحم

 یضایر یاهمتسیس هک میریگیم هجیتن - تشاد دهاوخ همادا تفا نودب

 .دوب دنهاوخ سرد رد هدنیآ رد Crs orldl iss یاهنابار

 یاهنایار یاهمتسیس هک میتسه GAGS ph os هار زاغآ رد زونه ام

 زا یدیدح لس هدنیآ :لاتتب هد رد :اگشاد دنهاوخ یضایر تاقیقحت رب

 لباق رادقم هب هک ییاهرازفامرن هب زهجم یاهنایار داوس زا رادروخرب نانادیضایر
 یتایفشک روآباجعا تردق اب ییاههنایار کمک هب دناهدش تیوقت یهجوت

 oom ایژر رد اهنت ام یارب رضاح لاح رد هک درک دنهاوخ تایضایر رد

 الماک لکش نیزگیاج یمامت هب fg «تیاهت رد یاهنیار تایضایر ایآ .تسا

 دهاوخ ءامرف رخآ ةيضق زا لاو وردنا تابثا عون زا الثم : .قیقحت یتاسنا

 رادروخرب یشوه نانج زا تیاهن رد یضایر یاهنایار یاهمتسیس ایآ ؟دش

 تایضایر رد یاهزات قیمع جیاتن یناسنا کمک نودب دنناوتب هک دش دنهاوخ

 رداق ار نانادیضایر ,تایضایر فشک یاهنایار یاهشور ایآ ؟دنروآ تسدهب

 نارگید و !نیتیاج .لدوگ ةلیسوهب اهنآ دوجو هک ییاهورملق هب تخاس دهاوخ
 گرس دتسف یروض لالدتسا یسرتسد زا زئارف اوبصا و سا هننش تیاث
 ؟دنشکب

 یریگهجیتن ۱
 هک میراودیما هک میداد حرش ار ادرف تاناکما و زورما یاهییاناوت زا یاهمش

 اب بو زا هدافتسا اب هبساحم نوزفازور و هدزتسک جاور هب یلو .دشاب هدوب

 .یراجت هج یمومع هج «گرزب رایسب : یتاعالطا یاههاگیاپ هب ماع یسرتسد

 تیکلام هنایار اب ناسنا طابترا هب طوب رم لئاسم هب نینجمه .میدرکن یاهراشا

 .ميتخادرپث هدنرادن مه یتف الماک ةبنج هک اهنآ زا یشان ةلأسم نارازه و یونعم
 تایضایر هک میدقتعم نانجمه ام .دشاب هج ره اهتفرشیپ نيا هحيتن

ylنیا هک درک اعدا ناوتب دیاش یتح دوب دهاوخ و تسه یناسنا ]ضححم  

 .تسا تایضایر یناسنا EIS Cael gr cosh دوخ اهتفرشیپ

 .تایضایر یارب هنایارگناسنا ٌهفسلف کی ًهرابرد شره نبور ثحب عقاو رد

 :دیامنیم رتهدننکمناق اجنیا رد .دیآیم ریز رد نآ نومضم هک

 زیاس اب زاسمه و, یرشب گنهرف زا یتمسق ؛تسا یلاسکا تایضاید ۱

 «ینیع تیعقاو کی ار تایضایر هک هگرف ٌهديا اب و .تسا گنهرف نيا یازجا
 .درادن قباطت تسنادیم درجم و «نامز یب

  

۱. Chaitin 

۲۰ 

 یقیفد ًالماک ةطبار لاح نیلاب .هتسا سرد راشعا مقر ۷۶۷ ات هک تسسا
 طلغ یاه«داحتا» نيا زا یرگید دادعت .تسا طلغ ۶۸ متر زاد تست

 اشن [۱۱] رد

 هب دنتسه تسرد کحوک یاه/ یارب هک یجیاتن میمعت رد یلک روطهب

aonالثم درک طایتحا دیاب اه17  

oOدناهدش هداد . 

  

  

/ 
 تا

۳ 
° x ۲ 

[ sin(x) sin(2/Y) 7 
—_— dt = > 

° 4 0/۳ ۲ 

[ sin(z) sin(a/Y) _ sin(x/\¥) dua 

° x 2/۳ ap NN ۹ 

 اما

  
°° sin(x) sin(a/¥) — sin(a:/d) ln = 

/ £ 7/۲ [NO os 

۱۴۶۸  ( 

٩۳۵۶۱ ۵۴۹۳۳۰۶۴۳۰ ۵5 ۳ ۱۱/۱۷/۱۰۰۰ 7 
  

 دیسر هطبار ule یضایر یرازفامرن ةتسب کی کمک هب یققحم یتقو ًایخا

 تیعقاو .دوبن روطنیا اما .تسا دوجوم رازفامرن رد یلاکیثا هک تفرگ هجیتن

 یواست هک دوب نیا

[ sin(x) sin(a/hy) — sin(x/h,) 7 هرم پر SAW, 
x x/hy 2) De ۳ . 

 رد ۰۱/۱ + ۱/۳ +۰۰۰ + ۱/۳ < ۱ هک تسا تسرد یتقو ات اهنت

 ندرک هفاضا اب یلو ۱/۲ + ۱/۵ +۰۰۰ + ۱/۱۳ < ۱ میراد الاب لاثم

 اب ]8[ تسین رارقرب رگید یواست و دوشیم رتگرزب ۱ زا عومجم ۵

 تسرد میهاوخب هک ۸ رادقم ره ات ار یواست نيا ميناوتیم Mn ندرک ضوع

 .دوب دهاوخ ble دعب هب یپاج زا تروص ره رد اما میراد هگن

  

 هدنیآ زادنامشح ۰
 و یهاگشناد زکارم رد یساسا یرصنع هب اهزور نیا یضایر یاهرازفامرن
 یهاگشناد زکارم زا یرایسب .دناهدش لیدبت یتلود یتاقیقحت یاههاگشیامزآ
 شخب یرازنامرث یاههتسب نیا زا یکی زا هدافتسا هک دننکیم هنرا ییاهسرد
 عناوم اب اهناتسریبد حطس رد اهنآ زا هدافتسا جیورت اما .تساهنآ زا یاهدمع

 یاهنایار تازیهجت نادقف ءاهرازفامرن نیا یبسن ندوب نارگ هلمج زا یفلتخم
 حوطسرد اهرازفامرن نیا یشزومآ یاههرود یزاسدرادناتسا تالکشم «بسانم

 Saki Shy درو ار اهرابا ما هک یسرد یاهتتم دوبمگ ؛یلب اي اهم
 رگید لئاس یاهراپ و هدیدشزومآ ناملعم دوبمک .دننک هنانیبعقاو یسرد

sca yg) 

 ناوت و دباییم شهاک زور ره هنر رازفاتخس تسیت اما
 ناوتب هدنیآ لاس دنچ نیمه یط دسریم رظن هب سپ .دنکیم ادیپ شیازفا

 یتسد یاهباسح نیشام رد ار طسوتم تردق اب نیدامن تابساحم یاهرازب

ergs نا 

یناتسریبد یسرد ٌةمانرب هب اهرازبا نيا ندرک دراو هاگنآ .درک هیبعت نازرا اتبسن
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 نیاوروب ناتاناج .یلیب دیوید /هدنیآ زادنامشچ و ریخا تالوحت :یبرجت تایضایر

 اب دناوتیم تایضایر ,رگید مولع لثم .تسا ریذباطخ یضای» تفرعم ۲

Ho Solelتفرشیپ تاهابتشا ندرک حیحصت هرابود یتح و ,ندرک حیحصت  

 هناداتسا شوتوکال ی املاطما و اهخابْا رد تایضایر "یریذیاطخ ةيرظن .دنک
 LS eel شف فیسوت

 تقد یاهدرادناتسا .دراد دوجو تقد و تاش۱ )۱ یفلتخم یاینی اور ۳

 هنایار زا هدافتسا .دنک رییغت رگید یاهزیج و ناکم .نامز هب هتسب تسا نکمم
 هنایار کمک هب گنر راهج ةيضق تابثا نآ زا یاهنومت هک ,یمسر یاهتابثا رد

 .تسا تقد یتنسریغ یاهدرادناتسا زا لاثم کی اهنت .تسا ۱۹۷۷ لاس رد

 دناوتیم مه یثالامتحا تاىثا و یددع شب امزآ ؛یمرجت دهاوش 1

 قطنم .دنک كمك ام هب برید ار یزیچ هچ هکنیا هب عجار یریگیمصت رد
 .تسین یریگمیمصت هار نیرتهب هشيمه ییوطسرا

 یخیر ات _یکنهرف_-یعامنجا یابش زا یصاخ ی اهنوگ یض ابر یایس ۵

 تایضایر ناوتیمن ,نردم تسپ نادقتنم زا یضعب یاعدا فالخ رب .دننسه

 زا یلبخ لاح نيا اب .درک دادملق بهذم اب ثایبدآ زا یدیدح لکش Ks ار

 رد کید یبوم دننام .تسناد کرتشم یاههدیا ناوتیم ار یضایر میهانم

 .تیجیمم زر نسالتم حال اب تایبدا

ap abetیدرهشددیت» .یاهسایگ زا ناتیم هکنیآ نتخاتش تبیعسر » 
 یریگداب هب دناوتیم .درک هدافتسا تایضایر رد تریصب ندروآ تسدهب یارب

 یشاور :تافاضکار دار نآ عن قداص :نانادیضایر و دنگ کمگ تایضاعر
 دناهت دنهاوخ- چرا

 .دروآ دهاوخ دوخ اب هدنیآ هچنآ هب .میرگنیم شیپ هب
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 کراتسا پیلیف ,نمدیرف دیوید /؟تسیج هلزلز عوقو لامتحا ۳۳

 "؟تسیج هلزلز عوقو لامتحا
  

  

 * کراتسا پیلیف ,* نمدیرف دیوید

 لصایدبحو مساقدمحم :یهوکش داهرف ًةمحرت

 :مينکیم حرطم راصتخا هب ار ریبعت دنچ شخب نیا رد ؟تسانعم هچ هب تسا
 یسررب .ٌ[هلاقم نایاپ رد ۱ تشاددای .ک ر] رواب نازیم و یبسن یناوارف ,نراقت

 یارب ییوگلا ناونع هب ار یسانشاوه ینیبشیپ ریبعت ناوتیم ایآ هک مینکیم

 فوروگوملوک عوضوم لوصا ماجنارس .هن اي تفرگ رظن رد هلزلز ینیبشیپ ریبعت

 میزادرپیم لامتحا زا هیاپلدم ریبعت کی ةرابرد ثحب هب و مينکیم حرطم ار
 .دشاب ریبعت نیرتبسانم دسریم رظنهب هک

 سناشمه یاهدمآرب و نراقت ۲

 یدرکیور دشاب «سناشمه یاهدمآرب» بسحرب لامتحاریبعت نیرتیمیدق دیاش

 یسنانک شیامزآ گی نکسم لارب ههرگا .تسا هتفرگ تاشف رامق یسررب زا هک

 یاراد دیاب مادک ره -- نراقت ساسا رب ؛لاثم یارب - مینک یقلت سناشمه ار
 ندمآ سناش هه < ۲ دوش باترپ کس کی رگا الثم .دنشاب ۱/۸ ,لانتعا
 کی یتقو روطنیمه .تسا طخ ندمآ سناش دننام هک تسا ۱/۲ ریش

 یبلقت سات رگا اما .دنتسه سناشمه نکمم دمآرب ۶ دوش باترپ بیراان سات

 .تسا نایم رد زین یرتفیرظ تالکشم .تسین قداص عوضوم نیا ,دشاب
 ۲ زا یددع ره دناوتیم اهلاخ عومجم .دنوش بانرپ سات ود رگا لاثم یارب

 چیه .هلزلز ینیبشیپ رد .دنتسین سناشمه daly هدزاب نیا اما ؛دشاب ۱۲ ات

 لامتحا ٌةهیرظن هب نیاربانب .دوش هدافتسا all هک درادن دوحو یصخشم نراقت

 .میراد زاین هلزلز یاهینیبشیپ مهف یارب یتوافتم

 ارگیناوارف درکیور ۲
 رد دماشیپ نآ نداد خر یبسن یناوارف دح تروص هب بلغا دماشیپ کی لامتحا

 ,نایرگیناواف رظن ربانب .دوشیم فیرعت ناسکی طیارش تحت ررکم یاههیامزآ
 ,مینک باترپ [۲ تشاددای .ک ,ر] ناسکی طیارش تحت ًررکم ار یاهکس رگا
 نیا هب :دش دهاوخ ارگمه ۱/۲ هب دوشیم رجنم ریش هب هک ییاهباترپ تبسن
 ریبعت یارب ارگیناوارف درکیور .تسا ۱/۲ ریش ندمآ سناش هک تسا لیلد

 همدقم ۱

 ةيحان رد رتشیب ای ۶ر۷ یگرزب هب یاهلزلز ۲۰۳۰ لاس زا لبق هکنیا لامتحا
 تالایا یسانشنیمز نامزاس ؟تسا ردقچ دتفیب قافتا وکسیسنارفنأس جیلخ
 رد .[۱۲] تسا هدرک دروآرب هر۷ + هر۱ ار لامتحا نيا 17505(۱) هدحتم

 .مینک ریبعت ار اهلامتحا هنوگنیا مينکیم یعس هلاقم نیا
 نیا هب یدح ات هدراد یاهرظتنمریغ يراوشد هلزلز یاهینیبشیپ مهف

 ؛یسانشنیمز یاههشقن زا یاهدیچیپ بیکرت رب اهینیبشیپ نيا هک لیلد
 ,یفداصت یاهلدم ,یکیزیف یاهلدم ,یسانشراک تارظن ,یتشگنارس دعاوق
 و یاهزرل ,یشیامیپنیمز یاههداد نینچمه و .یددع یاهیزاسهیبش

 نیا رد زین لامتحا موهنم فیرعت یتح یلو .دنتسه یکتم یاهزرلهنیرید
 رد ار لامحا درادناتسا تیراغت .یریگراکهب تالعشم ام :تسا راوشد هثیمز

 هک - ار ۲/5615 ینیبشیپ روظنم نيا هب و مينکیم یسررب هلزلز عوقو دروم

 رظن رد هنومن ناونع هب - هدوب هنازاورپ دنلب و قیقد رایسب یقیقحت لصاح

 ات دنراد راکورس ریباعت اب رتشیب و دنایلک ام ثحب دروم تاعوضوم .میريگیم
 هدشماجنا [/5675 ینیبشیپ رد هک یدایز راک مغریلع .یددع ریداقم

 .دراد یلزلزتم یانبم .تیمتح مدع زا زین و لامتحا زا هسسوم نيا دروآرب

 لامتحا ریبعت ۲
 نیروص+یایبشایر bs اب هتبسیرگن ناتیم هاگدیف رید زا لامتسا

 رد یعوضوم لصا تروص هب ار نآ [۷] فوروگوملوک هک تسا تسد رد

 طوب رم یعقاو ناهج هب ار تایضایر هک یمسرریغ ٌةيرظن کی و تسا هدروآ

 یاهدماشیپ یارب هک یماگنه «لامتحا» هک دنکیم فیرعت ینعی ؛دزاسیم

 رد ار هداس دراوم تسا رتهب زاغآ رد .تسانعم هج هب دوریم راکهب یعقاو

 ۱/۲ ریش ندمآ سناش هکنیا نتفگ .ار هکس کی باترپ الثم «میریگب رظن

1. U.S. Geological Survey 

 



 ۱ ةرامش ۰۱۵ لاس «,یضایر رشن

 ار یموتناوک تلاح ره رد تارذ دادعت تلاح رادرب .!نیتشنیاززوب ۲

10 4 ۲ - ۱ 
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 .[۵ تشاددای .ک .ر] .تسا دوحوم تلاح رادرب یارب نکمم رادقم

 تارذ, دانش تلاح راذرب :ننتشاروپ یاههراهآ .دتنام .کارید-یمرف ۳

 رد دنناوتیمن یاهرذ ود چیه اما .دنکیم صخشم یموتناوک تلاح ره رد ار

r 
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 .[۶ تشاددای .ک .ر] .تسا دوجوم تلاح رادرب یارب نکمم رادقم

 ؛هدئراد لامقح| ةب رظن رد,یاهدرتسگ درب راک نامستلو-لوسکاع یاههرانآ

 .دننکیمن فیصوت ار یاهدشهتخاتش زاگ چیه اما .[۷ تشاددای .گ ,ر]

 هک دننکیم فیصوت ار اهنوزوب یکیمانیدومرت راتفر نیتشنیابزوب یاههرامآ
 .تسا [ زا یحیحص برضم اهنآ ینیپسا یاهیواز تکرح ٌهزادنا هک دنایتارذ

 یاههرامآ .دنتسه نوزوب 136" یاهمتا و اهنوتوف .۲۶ رب میسفت ۶ کنالپ تباث
Shesتکرح ةزادنا هک یتارذ .دننکیم فیصوت ار اهنویمرف راتفر  

 یاهمتا و اهنورتکلا .تسا زا یحیحص ددع مین برضم Ue نیس
 .[۸ تشاددای .ک ر] .دنتسه نویمرغ 7

 اهنآ رد هک نییاپ رایسب یامد اب ییاهزاگ - نیتشنیابزوب یاههدیلاگچ

 تروص هب راب نیلوا - دنراد رارق یناسکی یموتناوک تلاح رد اهمتا مامت

 ییاههدیلاگچ نینچ .دندش هدهاشم [۱] ناراکمه و نسردنا Deny a یبرجت
 توافت «Gl یاهدننکمناق لیلد هک ,اهنویمرف a 9 دنفایم قافتا اهنوزوب یارب

 کی زیف یارب یفاک یاهیاپ ,یفاکان لیلد لصا .تسا یکیمانیدومرت یاهرامآ
 هدافتسا رگید لدمزا هن و لدم کی زا تقو هچ هگ دیوگیمت لصا خیا :تسین

eSیاهشور هب ناوتیم ار شیامزآ کی یاهدمآرب «یلکروطهب  WSیتوافتم  
 رد - اهدمآرب زا هعومجم مادک هک تسا راکشآ شیپ زا تردنهب و درک فیرعت

 .دنکیم یوریپ سالپال یسناشمه مکح زا - دوجو تروص

 دادعت هب .دنکیم صخشم

 رسا یاهیواز

 یسانشاوه یاهینیبشیپ و هلزلز یاهینیبشیپ ۳
 رظنهب یسانشاوه یاهینیبشیپ هیبش تاهج یرایسب زا هلزلز یاهینیبشیپ
 رظن رد امتهار ناونع هب ار یسانشاوه ینیبشیپ میناوتیم نیاربانب .دسریم

 هر۷ دشاب ینارابادرف هکنیا سناش» ريظن ییاههرازگ ناسانشاوه .میریگب
 هنایارگیناوارف یاههدیا هدرادناتسا ریبعت رد ؟دننکیم ریبعت هنوگج ار «تسا

 ادرف هکنیا سناش» .هاگدید نيا رد .دوشیم لامعا اهینیبشیپ دروم رد

 نینچ هک یدراوم زا /۷۰ رد هک تسانعمنیدب «تسا هر۷ دشاب یناراب

 .دیآیم ناراب دعب زور .دوشیم ماجنا ییاهینیبشیپ

 کی زا هلزلز ییوگشیپ اب یسانشاوه .دشاب هچ ره هاگدید نيا یاهتیزم
 تسشکزاب نامز هردات هکروب یاهقطنم یاههلزلز .دراد توافت هدمع تهج

 یاههدننکینیبشیپ یلو ٩[. تشادداپ .ک .ر] .تسا لاس اهدص ٌةهبترم زا اهنآ

 یساتشارخ نیوگتپ 4 .دنراد راگچیس eS les gly pl اوق

 .درادن هلزلز ییوگشیپ اب یتهباشم نادنچ
  

1. Bose-Einstein 

۳ 

USGS toute wet oly edhe ps teal qld ay tats 
 یاهلاس رارکت تسا مزال .یناوارف ةيرظن زا هدافتسا اب جیلخ ٌةيحان دروم رد

  ۶یتح هک میروآ رد روصت هب اهراب و اهراب ار ۲۰۳۰ ات

 .تسا یراوشد رایسب راک اهنهذ

 یزیب درکیور ۲۳

 یسایقم رد نازبم نيا .تسا رواب نازیم یانعم هب لامتحا نایارگزیب رظن ربانب
 .تسا رفص لامتحا یاراد نکممریغ دماشيپ .دوشیم یریگهزادنا ۱ ات زا

Slate!اموزل فلتخم یاهرگهدهاشم .تسا ۱ .دهدیم خر ًامتح هک یدماشیپ  

 هک تسین ینعمنیدب اهرگهدهاشم نایم توافت و دنرادن یناسکی یاهرواب
 .دزراد ةتسبردات رظن ییسک

 رظن رد .دنکیم ضوع ار عوضوم .نآ یاهتیزم مغریلع «یزیب درکبور
 دروم متسیس يتاذ هک یزیچ هن و تسا هدیقع کی ASE JL اهارگزیب

 دیوگیم 19025 رگا ,هاگدید نيا زا

 ةيحان رد رتشیب اي هجرد ۶ر۷ یگرزب هب هلزلز کی لقادح هر۷ سناش اب»

 ار هسسوم تینهذ ًافرص ,«دهدیم خر ۲۰۳۰ ات ۲۰۰۰ یاهلاس نیب جیلخ

 هتفگن تخاسنیمز و یزیخهلزلز ؛رابرد یزیچ تسا نکمم و دهدیم شرازگ
 یارب یتیمها دیاب رگهدهاشم کی ارج هک تسین نشور رتیلک ترابع هب .دشاب

 ریبعت یارب یزیب درکیور دسریم رظنهب اذل .دشاب لئاق رگید رگهدهاشم ةدیقع
 یاهدرکیور ٌرابرد رتیلک یثحب یارب .دشاب بسانمان هلزلز یاهینیبشیپ

 .[۵] نمدیرف ةلاقم هب دینک هاگن ارگیناوارف و یزیب

 یفاکان لیلد لصا ۳

 زا هدافتسا اب بلغا ار اهلامتحا - اهارگیناوارف یلوا قیرط هب و - اهارگییب

 دوجو یلیلد رگا [۲ ص .۶] دنهدیم صیصخت سالبال یفاکان لیلد لصا

 دیرگب سناشمه لا نتسین سناشمه اهدمپ هک دنکروپ هک راد
 .رگید زیج «یربارب زا عالطا و .تسا زیچ کی یرباربان هب نتشادن داقتعا اما

 سالپال لمعلاروتسد نیاربانب ؛دنشاب سناشمه دنناوتیمن اهدمآرب re :هوالاع هب
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1. Maxwell-Boltzinan



۳۵ 

 یعقاو ناهج یارب و تسا یضایر لدم زا یتیصاخ لامتحا هکریبعت نیا

 ریبعن نیرتبسانم هلزلز ییوگشیپ یارب تسانعم یاراد سابق قیرط زا اهنت
 یارب یفداصت لدم کی صخش هریبعت نیا ندرب راکهب رد .دسریم رظنهپ

 هیساحم لدم یور زا هک ار یددع و دنکیم عضو نیعم یاهیحان رد هلزلز

 لکشم .دنکیم ریبعت ینامز ةزاب کی رد هلزلز کی لامتحا ناونع هب هدوشیم
 -- سات باترپ یاهلدم فالخرب - اهلدم نيا هک تسا نآ هلزلز ینیبشیپرد

 «یرشب ینامز سایقم رد تقیقح رد .دناهدشن نومزآ طوب رم یاههداد ةلیسوهب

 یاهدروآرب ندرک رواب یارب ینادنچ لیلد اذل ؛دنتسین نومزآ لباق اهلدم نيا

 زا یخرب هچ رگا ؛میتیبیم دعب شخب رد هک هنوگنامه .درادن دوجو لامتحا

 ییاهماگ زا یرایسب .دنتسه یکیزیف نیناوق هب دیتم هلزلز یاهلدم یاهشخب
 یباینورب یتشگنارس دعاوق نمضتم دوشیم هتشادرب اهنآ تخاس یارب هک

 اهماگ یضعب .دراد یعقاو یاههداد اب یدایز فالتخا اهنآ لصاح هک دنتسه

 رب مه یضعب .دنتسه یکتم یاهداد ره زا لقتسم یسانشراک تارظن هب

 طبر ات دنوشیم ذاختا تلوهس یارب رتشیب هک دنایکتم یدروم یاهمیمصت

azole 

 هلزلز هراب رد 5 ینیبشیپ ¥

 وکسیسنارفناس جیلخ ةيحان رد هلزلز دروم رد 119618 ییوگشیپ هب کنیا
 ةلحرم رد .تسا هدش یط هلحرم ود ینیبشیپ نی یارب [NY] میدرگیم زاب

 تاعطق یارب لدم ۲۰۰۰ زا یاهیادرگ یزیخهزرل گنهآ دروآرب روظنم هب لوا
۳7 

hesهتخاس «یاهقطنم یتخاسنیمز یشزغل دوبق اب راگزاس .هتسویپ مههب  

 اههداد زا هدافتسا اب هک لامتحا عیزوت کی زا ولراکتنوم شور هب اهلدم .دش

 .[۱۱ تشاددای .ک ,ر] دندش جارختسا .دوشیم فیرعت یسانشراک تارظن و

 لکش ظاحل زا اهلدم هک مينکیم رکف اما .میتشاد لکشم تابتزج کرد رد ام

 تاعطق زا کی ره رب یاهزرلان ةدشاهر شزغل رسک ,لسگ تاعطق داعبا و
 اماوت اهیناوارف نآ اب لسگ تاعطق توافتم تابیکرت هک یبسن یاهیناوارف .لسگ
 توافت مه اب هریغ و هلزلز ةزادنا و لسگ ةيحان نایم ةطبار .دنوشیم هتخیسگ
 .دنراد

 یاهقطنم گنهآ ییوگشیپ یارب ولراکتنوم ٌهلیسوهب هدشدیلوت لدم ره

 ةزادنا هب هدشییوگشیپ یلکشرگد رگا ؛دش هتفرگراکهب یتخاسنیمز یلکشرگد

 هتشاذگ رانک لدم .دوبن کیدزن یلکشرگد ةدش یریگهزادنا گنهآ هب یفاک

 اهدیق دجاو لدم ۲۰۰ هک ینامز ات راک نیا .[۱۲ تشاددای .ک .ر| دش

 تذمزارد تشگزاب گنهآ دروآرب یارب اهلدم زا هعومحم نيا .دش رارکت دندش

 اهگنهآ دروآرب تیمتح مدع دروآرب یارب و فلتخم یاههزادنا اب یاههلزلز

 .تفر راکهب .مود ٌةلحرم رد هدافتسا روظنم هب

 یلسگ تاعطق یگتخیسگ یارب ماع یفداصت لدم هس مود ةلحرم رد

 یاهگنهآ یور زا ار اهلدم نيا رد اهرتماراپ ندرک دروآرب ناکما هک دش داجیا

 یفداصت یاهلدم سپس .درک مهارف لوا هلسرم رد هدش ادیب تدمزارد تشگزاب

 ات رتشیب ای رتشیر ۶ر۷ یگرزب هب هلزلز کی لقادح هکنیا لامتحا دروآرب یارب

 Ce, ja دهد خر ۲۰۳۰ لاس

 ۲۰۰۶ نآ نتخاس - لوا لحرم یلصا یاهماگ هک درک میهاوخ یعس

Jدوش صخشم راک یگدیچیپ ات میرامشب کی هب کی ! — . 

 کراتسا پیلیف .نمدیرف دیوید /؟تسیج هلزلز عوقو لامتحا

 فوروگوملوک عوضوم لوصا :یضایر لامتحا ۳
 ؛تسا لامتحا هیرظن ٌةیاپ فوروگوملوک عوضوم لوصا ,نانادرامآ رتشیب رظن رد
 ربح کی 2 دینک ضرف .دنوش ریبعت هنوگح اهلامتحا هکنیا زا رظنفرص

 نینچمه .دشاب ٩ ةعومجم کی یاههعومجمریز زا [۱* تشاددای .ک .ر]
 Sy P تروصنیا رد .دشاب 27 رب رادقمیقیقح عبات کی  دینک ضرف
 دنک قالص ریز لوبضا رفقا :تسا لاتتحا

 ؛۸(۳) > ۰ 4 ع 27 ره یازاهب و

‘P(S)=\e 

 ۵ ۷0-0۸۸ ژ و : یتقوو شز عب ,ژ ۱, ۲,۰۰۰ ره یازاهبرگا

 هاگنآ

p(Oa,) = Pty (0۳ 

 :دنکیم فیرعت ار سایقم یمود .تسا یفنمان لامتحا هک دیوگیم لصا نیلوا

 یاهدماشیپ رگا دیوگیم لصا نیموس .تسا تیمتح یانعم هب ۱ لامتحا

Ayاهشز زا یکی لقادح هکنیا لامتحا ,دنشاب ازجم ود هب ود ... و 4۱  

 .تساهتآ یاهلامتحا عومجم دهد خر

 لامتحا یاهلدم ۳

 :دسریم رظنهب رتدنمدوس هلزلز یاهییوگشیپ کرد یارب لامتحا زا یرگید ریبعت
Dae glialتفیصوت نأ زا روظنم هک تسا یضایر لذم کی زا یتیضاخ  

 ناشن دیاب .دشاب دیفم لدم هکنیا یارب .تسا یعیبط alge یاههبنج یخرب
 تساجنیا .دراد تتباطم یبوخهب دنکیم فیصوت هک یمتسیس اب دوش هداد

 .دوشیم راک دراو ملع هک

 نینچ .دنکیم حیرشت ار هیاپلدم درکیور هک هکس باترپ زا یفیصوت
 اهطخ و اهریش زا نکمم ٌةلابند ۲۳ .دوشیم باترپ راب  یاهکس .تسا

 :دنوشیم هتفرگ سناشمه ییاههلابند نینچ «یضایر لدم رد .دراد دوجو

 ۱/۲ باترپ ره رد ریش ندمآ لامتحا اریز ۰۱/۲۳ لامتحا یاراد plas ره
 .دنلسع اهلامشحا و تسا

 ندومزآ یارب اهنآ زا ناوتیم هک دراد یتادهاشم ییاهدمایپ لدم نيا

 1: رد اهریش لک دادعت «ک لامتحا عیزوت لاثم یارب .درک هدافتسا شرابتعا

 :تسا یاهلمجود «باترپ

n \ 
P(X =k)= 0 

 ار ریش راب 0/۲ دودح دیاب دشاب گرزب الک 0 یتقو .دشاب تسرد لدم رگا
 یارب ار لامتحا عیزوت لدم نيا ءوحن نیمه هب .مینک هدهاشم ۷/1 یاطخ اب
 لدم ناحتما یارب نآ زا ناوتیم هک دهدیم هریغ و اهنآ لوط ,اهشدرگ ٌهدع

 یارب اهییوگشیپ .دشاب رازه دنچ اهباترپ دادعت رگا .درک هدافتسا اههداد ٌةلبسوهب
 اقیقد یعقاو یاههکس .باترپ رازه دص دنچ یارب .دنقداص یعقاو یاههکس
 انعم یرامآ ظاحل زا اهتوافت :دننکیمن راتفر دنکیم ینیبشیپ لدم هک هنوگنآ

.دنراد



 ۱ ؟رامسق :۱۵ لاس :یضایربربت

 دهدیم تسدهب دماشیپ کی لقادح یارب "ر* ٩ اب ربارب یلامتحا هک دننکیم

 :[۱۶ .تشاذدای :ک ر]

 Saal و دوشیم دیلو be Tors USGS td fl Bays رد

 دروآرب یاهزرل ةمشچ ره یارب یگرزب زا یعبات ناونع هب تدمزارد یزیخهزرل
 .تسا هلزلز ینیبشیپ دوخ هک مینکیم فیصوت ار مود ٌةلحرم لاح .ددرگیم
 لکشم 175015 شرازگ تایتزج کرد رد ام اریز تسا یحطس ام فیصوت

 لدم ینعیس- هلزلز تشگزاب یارب یفداصت لدم عون هس مود ٌهلحرم رد .میتشاد

 یاهگنهآ هب - «ریذپییوگشیپ ْنامز» لدم و ینوارب رذگ نامز لدم ,ینوساوپ
 .[۱۷ تشادداب .ک .ر] دوشیم هدنازارب لوا ةلحرم رد هدش دروآرب یزیخهزرل

 مه اب گرزب ةلزلز کی لامتحا دروآرب یارب یفداصت یاهلدم نيا ماجنارس

 .دنوشیم بیگرت
 هلزلز کی هکنیا لامتحا دروآرب یارب ینوارب رذگ نامز و ینوساوپ یاهلدم

 لدم یاهرتماراپ یخرب .دنتفر راکهب دوش لسگ هعطق ره یگتخیسگ بجوم

 یرایتخا روطهب اندمع یخرب و دندش هداد شزارب اههداد هب ینوارب رذگ نامز

 میسقت تشگزاب نامز رایعم فارحنا) ندوب یاهرودان .,لاثم یارب .دندش نییعت
 هر۷ و هر۵ هر۳ توافتم رادقم هس اب ربارب (تشگزاب نامز یضایر دیما رب

 ره یگتخیسگ نیرخآ خیرات دروآرب هب یزاین ینوساوپ لدم .دش هتفرگ رظن رد
 اهخیرات نيا اذل .دراد زاین دروآرب نیا هب ینوارب رذگ نامز لدم اما .درادن هعطق

 ,گرزب یاههلزلز ةلیسوهب شتت شخپزاب .دندش دروآرب یخیرات قباوس یور زا
 نودب زین و شنت شخپزاب ساسا رب یتالیدعت اب اهییوگشیپ .دش یزاسلدم
 ره یارب اهییوگشیپ اب هعطق ره یارب اهییوگشیپ .تفرگ ماجنا تالیدعت نیا
 یاههمشج یبسن یاهییامنتسرد ٌةرابرد یسانشراک تارظن زا هدافتسا اب لسگ

 id Ss Silt یگتخیسک

 یتخاسنیمز یراذگراب زا یشان شتن) «ریذپییوگشیپ نامز لدم» رد
 هکنآ ات هدش هتخیسگ یلبق دادخر رد هعطق هک دسرپ حطس نامه هب تسا مزال

 زا لبق شنت تیعضو ندرک دروآرب (دنک زاغآ ار یدیدج دادخر دناوتب هعطق

 نیرخآ لالخ رد شزغل و دادخر نیرخآ خیرات نتسناد هب زابن دادخر نیرخآ
 ۱سایردنآ نس لسگ یور رب ۱۹۰۶ ةلزلز یارب اهنت اههداد نیا .دراد دادخر

 نیاربانب .دندوجوم [۲] "درویه لسگ یبونج ٌةهعطق یور رب ۱۸۶۸ ةلزلز و

 ةيحان لسگ تاعطق زا یرایسب یارب ناوتیمن ار «ریذپییوگشیپ ْنامز» لدم
 درب راکهب جیلخ

 هک دراد نامز لوط رد لسگ یراذگراب دروآرب هب زاین نینچمه تابساحم
yeیاهقطنم یتخانشنیمز راتخاس یناسشک ورنارگ یاهلدم رب یکتم دوخ  

 هتخاس یتالامتحا تروص هب شتت یراذگراب و تفا یاهگنهآ لدم .تسا

 لدم .تسا هدشن صخشم لامتحا یاهلدم لکش .[۱۷ ص ۰۱۳] دش

 يراذگراب لدم و هفیرپ امول ۱۹۸۹ از رثا رب ساپردشآ نس لسگ یراذگراب
 اب هدش. دروآب یاهلامحا .دش هتخاس ۰۱۹۰۶ دلزلز رثآ رب درویه لسگ

 ساسا رب ییاهینیبشیپ هب دنش لیدبت ریذپییوکشیپ نامز لدم زا هدافتسا

 کی یور هک یدادخر هکنيا یبسن ییاهییامنتسرد ةرابرد یسانشراک تارظن

 .دوشیم لقتنم رگید تاعطق یور اي ددرگیم فقوتم .دوشیم زاغآ هعطق

 کی تارظن رباتب لسگ ةعطق ره یارب یفداصت لدم عون هس esr هب

Oleزا یجیاتن یتقو .دش هداد تبسن ییاهنزو .هربخ دارفا زا یرفن هدزناپ  
  

|. San Andreas 2. Hayward 3. Loma Prieta 

Ys 

 ساسا رب یلسگ یعمجت یاهتکرح یور رب یاهقطنم یاهدیق نییعت .۱

 .یشیامیپنیمز یاهبریگزادنا
 یاهگنهآ اب لسگ تاعطق ییاسانش ؛لسک تاعطق و اهلسگ هشقن ٌهيهت ۲

 روطهب لسگ ةعطق ره یور رب شزفل دروآرب .لاس رد رتمیلیم کی لقادح شزفل

 یاههداد ٌةليسوهب یدراوم رد هک یاهزرلهنیرید یاههداد زا هدافتسا اب هدمع

 «شزغل لماع» کی نییعت .دشیم لیمکت رگید یاههداد و یشیامیپنیمز

 یور تدمزارد شزغل نازیم هک (یسانشراک تارظن ساسا رب) هعطق ره یارب
 ؛اهلوط رد تیمتح مدع شیامن .دراد قفو یاهزرلات تکرح اب هک تسا هعطق

 یسواگ لقتسم یاهریغتم ناونع هب لسگ ٌهعطق رد شزغل یاهلماع و اهانهپ
 زا یاهعومجم یفداصت جارختسا .[۱۳ تشاددای .ک .ر] رفص نیگنایم اب
 .لامتحا عیزوت نیا زا شزغل یاهلماع و لسگ ةعطق داعبا

 دنناوتیم لسگره تاعطق هک (یسانشراک تارظن ربانب) ییاههار نییعت .۳

 یبیکرت نینچ ره .[۱۴ تشاددای .ک ,ر] دنوش هتخیسگ مه اب ای و هناگادج
 .تسا «یاهزرل ةمشج» کی تاعطق زا

 زا بیکرت ره یگتخیسگ اب لسگ تدمزارد شزغل قفو نازیم نییعت ۴
 .(یسانشراک تارظن ربانب) لسگ ره یارب تاعطق

 زا یکی (*ر۶# و "را هرآ یاهلامتحا اب بیترتهب) یفداصت باختنا .۵

 یاهیگرزب یزاسصخشم یارب رواتشگ ییاهر و لسگ ةيحان نیب ماع ٌةطبار هس

 مدع شیامن .دنکیم دییات ار نآ لسگ تاعطق زا بیکرت ره هک ییاهدماشیپ

 فارحنا و رفص نیگنايم اب یسواگ یعیزوت ناونع هب ماع ةطبار رد تیمتح
 .[۱۵ تشاددای .ک .ر] لسگ ةيحا زا لقتسم .هر۱۲ رایعم

 یارب هدش هتفرگرظن رد لامتحا عیزوت و هدش باختنا ةطبار زا هدافتسا ۶

 هب یاهزرل ةمشچ ره یارب دماشیپ یگرزب نیگنایم کی نییعت .نآ یاهرتماراپ

 ولراکتنوم یزاسهیبش شور
 ییامنتسرد هک یاهنوگهب» لسگره لوط رد یاهزرل یاههمشچ بیکرت ۷

 هتسناد ربتعم .هدش صخشم یسانشراک یاههورگ ةلیسوهب هک اهنآ یبسن

 ره هک یروطهب همشچ ره یور رب اهدماشیپ یبسن یاهیناوارف لیدعت .«دوش
 یاههداد زا ًالبق هک هلوگنآ - شایتخانشنیمز شزفغل گنهآ اب لسگ هعطق

 نتشاذگ رانک .دنک تقباطم -- دناهدش دروآرب یشیامیپنیمز و یاهزرلهنیرید

 .دنک ضقن ار یاهقطنم شزغل دیق هکیتروص رد اههمشچ بیکرت

 دیق دجاو یاهقطنم لدم ۲۰۰۰ هک یتقو ات یلبق یاهماگ رارکت ۸

 مدع و ,اهگنهآ ؛اهیگرزب ندرک دروآرب روظنم هب لدم ۲۰۰۰ نيا .دنوش یشزغل
 .دنوشیم یقلت سناشمه اهتیمثح

 ییاسانش یلسگ متسیس تفه یور اهدماشیپ لدم ۸ ات ۱ یاهماگ اب ٩

 دوحو زین اپلسگ نآ اب طبترمان یاهنیمز یاهدماشیپ اما .دوشیم هتخاس هدش

 ةویش کی زا .دوشیم دروآرب ريز تروص هب یاهنیمز یزیخهزرل گنهآ .دنراد

 گرولاتاک هس زا هتفرگرب یخیرات یاهدماشیپ یدنبهورگ یارب (صخشمان) یزیب
 اطبار گی .دوشیم هدافتسا -- یلاسگ متسیس تشه ننآ اب طبترمأن اي طبترم س

ple۸(۷/) > ۱۰۲۷ تروص هب «ارتشیر-گرینتوگ یناوارف-یگرزب  
 دنتسین طبترم یلسگ متسیس تفه اب دسریم رظنهب هک ییاهدماشیپ هب ار
 دنیارف کی تروص هب یلدم .یاهنیمز یزیخهزرل نيا یارب .دنهدیم شزارب

 یباینورب ۸۷7 > ۶ر۷ یارب ار نوساوپ لدم .دنریگیم رظن رد رادناشن نوساوپ

1. Gutenberg-Richter 

 



۳۷ 

 ةرازگ دنج میناوتیم اریز) دراد دوجو هیلوا ةرازگ کی طقف هک درک میهاوخ
 .4 راصتخا یارب ار «لامتحا عوضوم لصا» نيا ؛(مینک ماغدا مه رد ار هیلوا

 ناهرب تیلباق دوخ تیهام ریاتب .دشاب تسدد دیاب هرازگ نیا هجرگ .میمانیم
 .. تسا یعقاو ناهج ةرابرد هک یفاک لیلد نیا هب alah یسایق

 نورد .دیمان مهاوخ یضایر ار نآ هک «یکی .دراد دوجو بتکم ود

 بتکم اب .درک مهاوخ یسررب Lae هک دراد یجیاتن و دریگیم رارق تایضایر

 هب امیقتسم بتکم نيا .دیمان مهاوخ یفسلف ار نآ هک مينکیم عورش رگید

Jiuعوضوم لصا .دزادرپیم «یعقأو» لامتحا  Aلامتحا» یانعم و » 

 هاگدید نتفرگ رظن رد اجنیا رد ؟مینک هیجوت ار ۸ میناوتیم هنوگچ و دنتسیچ

 رگا هک مینک رواب تسا یعیبط .تسا هدنزومآ «یناوارف ةيرظن» هب موسوم

 یتقو دوش رارکت راب n سات باترپ دننام یلمع (یعیبط یطیارش هب طورشم)

 ییاهشالت) .دنکیم لیم » دننام یدح هب منح روطهب اه۶ تبسن 0 < 00

 هدش ماجنا "یکیوکیپ موهفم یعون بلاق رد دح نیا ندیشخب یلاعت یارب
 ای دشاب یلومعم دح امش روظنع هاوخ اما .همویگ لخاد رد «دح» - تسا

 ینادنچ تفرشیپ و دیراد ار «دح» راتفر یگنوگج حیضوت لکشم ,رگید زیچ

 تیعورشم نآ هب ناوتیمن همویگ لخاد رد موهفم کی نداد رارق اب .دیاهدرکن
 میناوتیم لقادح «میریگب رظن رد «۸4» ناونع هب ار هرازگ نيا رگا (.دیشخب
 ام ؛مینک عوجر و عفر ینیچهمدقم نودب ار لامتحا ges ینعی رگید لکشم

 یقاب یارب اما .مينکیم فیرعت » ددع هرظن دروم دماشیپ یارب ار نآ ةزادنا

 ار سات راب ۱۰۰۴ دینک ضرف .دربیمن اجک جیه هب ار ام 4 نيا .تالکشم

 ۱۰۰ ایآ .میشاب هتشاد دیاب یراظتنا هج هک مینادب میلپام و مینکیم باترپ

cl,۸4 ؟دح هج ات و تسا گرزب یفاک ةزادنا هب دیآ تسدهب ییارگمه هکنیا  

 ay ییارگمه گنهآ ةرابرد یزیچ میراچان سپ .دیوگیمن هراب نیا رد یزیچ

 دادعت ةرابرد تبمتح زا یکاح یزیچ دناوتیمن .1 کی لاح .مینک هفاضا نآ

 یفاک ةزادنا هب ۶ یارب اه۶ تبسن» هکنیا ریظن .دنک نایب باترپ » صاخ

 نيا .«تفرگ دهاوخ رارق م  ع نورد امتح (دراد - هب یگتسب یگرزب) گرزب

bis Aلیوگب دناوتیم  dn aلقادح اب  Seal odsیگتسد هک)  

 «.تشرگ دهاوخ رارف 2 2 2 ید 7 > 7, هک یمگنه (دداد 1, و 6 هج

 یندرب راکهب ی کی هیجوخ رد اهتت هن .تسا راکشآ «لطاب رود» دوجو

 نآ یتسرد نتفریذپ تروص رد هک یا4 ناب رد یتح «میاهدروخ تسکش

 یناوارف ةيرظن هک دنراد رظنقافتا ًامومع .مياهدروخ تسکش هدیایب راکهب لقاال

 رایسب لطاب رود هک تسا حضاو دشاب هچ ره هبرظن نيا اما .دیآیمن راکب
  

sls jeo\ Pickwickian .\رد ضحم نانادیضایر ءليسوهب راب نیتسخن یکیوكبب  

 یدوجوم هک دندرک هظحالم اهنآ .دمآ دوجوهب گنگ دادعا دننام ییاهزیج فیرعت یارب شالت

 ۷/۳ ای ۷/؟ناوتیم th etl دیب ای دراد ار ۷۳ و ۷۲ یروص صاوخ نامه هک ار
 .دوشیم هداد تبسن گنگ دادعا هب ًامومع هچنآ اب نآ ینورد راتخاس هک دنچ ره «تفرگ

 فیرعت ایوگ دادعا زا ییاهیرس تروص هب ار ۷۳ و ۷۳ اپنآ نیاربانب .دشاب توافتم رایسب

 گنگ دادعا هک دنراد یطباور مه هب تبسن ییاهیرس نینچ هک دنهدیم ناشن و دننکیم

 ار ۷۳ و ۷/۲ ریظن یگنگ دادعا صاخشا پلغا هتبلا .دنشاب هتشاد رگیدکی هب تبسن دیاب

 .دننکیم یقلت ددع زا یصاخ عون ار اهنآ هکلب دنریگیمن رظن رد یلومعم دادعا زا ییاهیرس

 هک تفگ ناوتیم .مينکیم ob «گنگ دادعا» مان اب us دادعآ زا ییاهیرس زا یتقو نیارباتب

 :یگیوکیپ یانعم هب «دح» مه اجنیا رد مياهدرب راکهب «یکیوکبپ یانعم هب» ار ترابع نیا

 .م-. دشاب زرامه نآ اب ظاحل نيا زا و دشاب هتشاد ار دح صاوخ نامه هک تسا یزیچ

 کراتسا پیلیف .نمدیرف دیوید /؟تسیچ هلزلز عوقو لامتحا

 رفص المع نآ یجورخ یاهنزو .دندوبن سرتسد رد ریذپییوگشیپ ْنامز لدم
 .دندش :هتفرگ

 زا یرایسب .درادن دوجوآ 5 لامتحا ینیبشیپ زا یتساررس ریبعت چیه

 .دناشیامزآ لباق ریغ ًاتدمع هک دنتسه ییاهلدم نمضتم هدش هتشادرب یاهماگ

 هتفرگ یکی اهلامتحا اب اهیناوارف .دسریم رظنهب هاوخلد بلغا اهلدم باختنا
 ,دناهدش ضرف سناشمه اهدمآرب .هدش هدافتسا ییاکتا یاهعیزوت زا .دناهدش

 دننکیم ضقن ار یزیب نیناوق هک دناهتفر راکهب یاهنوگهب ینهذ یاهلامتحا و
 .[۱۸ تشاددای .ک ,ر]

 ؟تسانعم هچ هب تیمتح مدع دروآرب ۳

 تیمتح مدع زا یدروآرب هر۱ نآ رد هک تسا *ر۷ + هر۱ ۰119615 ینیبشیپ

 زا یدروآرب .دندش دیلوت ۱ ًةلحرم رد هک یاهیحان لدم ۲۰۰۰ نآ .[۱۲] تسا

 (هتسویپ مههب یلسگ تاعطق) همشج ره یارب ار تدمزارد یزیخهزرل گنهآ

 هک یدنیارف قیرط زا .دنهدیم گنهآ ره یارب ار تیمتح مدع زا یدروآرب و
 لامتحا تیمتح مدع دروآرب روظنم هب اهتیمتح مدع نآ .میمهفیمن ار نآ ام

 حیحص هاگدید نيارگا .دناهدش لقتنم ۲ ةلحرم هب گرزب ةلزلز کی ةدشهدروآرب

ey) aclزا یرایسب .تسا تیمتح مدع یارب ماخ یناصقن دروآب کی  

 :دیآیم ريز رد اهنآ زا یدادعت تسرهف هک دناهدش هتفرگ هدیدان اطخ عبانم

 ۱٩[. تشاددای .کر] لسگ تاعطق ییاسانش و لسگ یاههشقن رد اطخ ۱

 ؛یاهزرل هنیرید یاههداد رد ,یشیامیپنیمز یاهیریگهزادنا رد اطخ ۴

 شزغل و لسگ یراذگراب دروآرب یارب هتفر راکهب يناسشک ورنارگ یاهلدم رد و

 .یحطس یاههداد یور زا یحطس ريز

 شزخ قیرط زا یاهزرلان ةدش اهر شتت ةدش هدروآرب رسک رد اطخ ۴

 ًةمشچ ره اب هدش ضرف هک شزغل یبسن رادقم رد اطخ و لسگ هعطق ره رد

 .دراد قفو یاهزرل

 .یخیرات یاههلزلز یاهناکم و اهرواتشگ ,یگرزب یاهدروآرب رد اطخ ۴

 .یاهزرل رواتشگ و لسگ ةيحان نیب یاهیگتسباو رد اطخ ۵
 .لسگ یراذگراب یاهلدم رد اطخ ۶

 :اهلسگ لباقتم تارثا یاهلدم رد اطخ ۷
.Aرتشیر-گربنتوگ یاههطبار رد اطخ  oleاهرتماراپ ریداقم رد اهنت هن  

 .یعبات لکش رد هکلب

 یاهلسگ زا کیجیه اب هک هلزلز کی :دشهدروآرب لامتحا رد اطخ ٩
 .تسین طبترم لدم رد هدش روظنم

Veیاهرتماراپ رد و هلزلز تشگزاب لامتحا یاهلدم لکش رد اطخ  
 .اهلدم نآ ةدشهدروآرب

 هتشذگ زا یهاگدید

 :تسا هتشون )٩[ دوولیل
 ار یعقاو ناهج کرد تردت (تسا ضحم تایضایر مروظنم هک) تایضایر

 یلماوع دیاب .دشاب هتشاد راکورس یعقاو ناهج اب لامتحا تسا رارق رگا ؛درادن

 یعقاو ناهج هب دیاب «لامتحا» ینعم ؛دشاب هتشاد رب رد ار تایضایر زا جراخ

 هتشاد دوجو یعقاو ناهج :رابرد «هیلوا» ةرازگ دنچ ای کی دیاب و دشاب طوب رم
ضورف .میورب شیپ (یتایضایر ینعی) یسایق روطهب اهنآ ساسا رب هک دشاب



 :٩ ةرامش ۱۵ لا «یضایر رفت

 رتماراپ یمک دادعت و هدهاشم یدایز دادعت هک ینامز رما نيا .[دعب هب ۲۴ .صص .۶]

 و هدهاشم یمک دادعت هلزلز ییوگشیپ رد «لباقم رد .تسا تسرد .دشاب هتشاد دوجو

 .دراد دوحو رتماراپ یدایز دادعت

 .مينکیم فیصوت ام هک ییاهلدم رد .دراد زاگ یامد هب یگتسب هلمج زا اهتیعضو دادعت ۴

 .دنبسچیمن ییایمیش روطهب رگیدکی هب اهنآ .لاثم یارب .دنرادن «لباقتم رثا» تارذ

 ۸: باختنا یاری شور دنچ .دیریگب رظن رد ار ءیش ۰ «یاهلمجود بیارض فیرعت یارب ۵
 :دوشیم هداد یاهلمجود بیرض ٌةلیسوهب باوج ؟دراد دوجو -یش 7 نایم زا -یش

m m ml 
 و ۱و. ره .یازاهب « = > بس
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 دادعا زا (:,2۲,... ,ج) ٌهلابند دنچ .دنشاب یتبثم حیحص دادعا 7 و دینک ضرف

 زا تسا ترابع باوج ؟دراد دوجو ژب + +۰۰۰ + م > اب یفنمان حیحص

nce = | 

0 
 یاههرامآ اب بلطم نیا ندرک طوبرم یارب .[۴] رلف باتک هب دینک هعجارم ,لالدتسا یارب

 تارذ دادعت اب ربارب ار ژ: و تلاح رادرب نکمم رادقم ار (۱,11,۰۰۰ ,)ج] «نیتشنیازوب

 .دیریگب رظن رد ۶ یموتناوک تلاح رد

 هرذ کی ةليسوهب کی ره هک «تلاح > زا ات  باختنا یاهشور دادعت نگید ثرابع هب ۶

 .دوشیم لاغشا

 زا لکشتم هک مینک روصت ار ناسشلوب_لوسکام هزاگ» کی مينوتیم .لامتحا ةيرظن رد .۷
 اب ریش یموتناوک تلاح » > ۲ زا کی ره رد دناوتیم هکس ره .دشاب هکس 7 > ۲

 .هکس ره یارب یکی .هفلژم ود تلاح رادرب ,نامستلوب_لوسکام یاههرامآ رد .دشاب طخ

 دادعت هب .تسا طخ ای ریش هرظانتم ةکس هک دننکیم نایب اههثلوم .دراد

۷ - ۲۲ ۴ 

 اهتلاح wl -TT 5 .TH HT .HH :دراد دوجو تلاح رادرب یارب نکمم رادقم

 ۲ ۰... ۰۲ ۰۱ یاههرامش اب هک ار طیلب 1 یواح یاهبعج Jie yl میمعت یارب

 جارختسا هبعج زا یراذگیاج اب فداصت هب ار طیلب " .دیریگب رظن رد .دناهدروخ بسچرپ
 تلاح * مادک ره هک هرذ 9* یموتناوک تلاح ناونغ هب ار جارختسا »: ميناوتیم .مينکیم

 یگمه ؛نکمم دمآرب ۲۴ دادعت .تسا «زاگ- طیلب» نیا موی رظن رد .دراد نکمم

 اب رظاتتم 2 ۲ تلاح ..دراد دوجو نامسعلوب_لویسکام یاههرامآ اب رظانتم :سناخمخ

 سات a by یارب درادناتسا لدم هک «تسا «زاگ-سات» ۲ > ۶ تلاح ؛تسا زاگهکس

Saal 

{Xeon Xe} aes yop5 ظیلب یارب لاغشا دادعا 2 = Sتابع هی: دنشاب  

Ssدادعت هب .دشاب ۸ تلاح رد تارخ داتفت  

n+r—\ 

n 

 ریداقم نیا .دوبیم ینیتشنیازوب هزاگ- طیلب رگا .دراد دوجو ۸ یارب نکمم رادقم

 .ضوع رد :دنتسین سناشمه ریداقم نيا نامستلوب_لوسکام ةرامآ اب .دندوبیم سناشمه
 یفنمان حیحص دادعا 7 ۰۰۰ ۰: ,» دینک ضرف .تسا یاهلمجدنچ عیزوت یاراد ۲

 تروصنیا رد .دنشاب 7 عومجم اب

11 ۱ 
 دم تست

gt dele gel ۳ 
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 فیرعت یارب یفراعتم شور چیه اریز ed BS JLo Bs یارب یفاکان لیلد لصا
 .درادن دوچو هلنوش هتفرگ سبناضمه .دیاب هک ییاهدمآرب ًةعومجم

۳۸ 

 .مینک نییعت هک یزیچ ره ار ۸ مکح .تسا نکممان .تیمتح :تسا رادهشیر

 ddl «لامتحا» ap ys دیاب مکح نیا

 یریگهجیتن .۵

 یاهریبعت هک لیلد نيا هب یدح ات «تسا راوشد هلزلز یاهینیبشیپ کرد
 ؛تسا رتهب «هیاپلدم» ریبعت .دننکیمن تیافک دروم نيا رد لامتحا درادناتسا

 زا یشخب اهتت لامتحا یاهلدم هوالعهب .تسا یبرجت هیجوت دقاف اما
 ةيحان ةرابرد 17308 ینیبشیپ ,لاثم یارب .دنتسه ینیبشیپ یاهرازبا

adeیاههشقن نمضتم ۲۰۰۶-۲۶۳۰ یاهلاس یارب وکسیسنارفناس  
 ,یناسشک ورنارگ یراذگراب تابساحم ,یشیامیپنیمز یاههشقن ,یسانشنیمز

 هقطنم یایفارفج دروم رد یباینورب یتشگنارس دعاوق «یاهزرلهنیرید تادهاشم

 رظنفرص .تسا یسانشراک تارظن هب دایز یاکتا و ,یزاسهیبش ,یگرزب و
 رظنهب هاوخبلد یدایز دح ات لامتحا یددع یاهرادقم ,یفساف تالکشم زا

 .لنسر یه

 زا و نیذپانبانتجا وکسیسنارفناس حیلخ ةيحان رد یرگید گرزب ةلزلز
 فارحنا ببس اهلامتحا یلو .تسا عوقولابیرق یتخانشنیمز نامز ظاحل

 تاررقم حالصا هب هلزلز ینیبشیپ یاجهب دناوتیم 175635 .دنوشیم راکفا
 یزیرهمانرب یدعب گرزب ةلزلز هب تلود شنکاو یارب و دنک کمک یزاسنامتخاس

 هلمج زا هک دنروآ لمع هب ار ینالقع یاهطایتحا دیاب جیلخ ٌةبحان نانکاس .دنک
 ,نکمرگبآ هاگتسد ندرک نمیا زین و ,ناشیاههناخ ندرک مکحم و ندرک مواقم
 .هیلوا یاهکمک دیاب نینچمه .تسا نیگنس یایشا رگید و باتک یاههسفق
 لامتحا دروم رد ار ۲۹05 ینیبشیپ و ؛دنشاب هتشاد سرتسد رد اذغ و بآ

 .دنریگن یدج نادنچ هلزلز

 اهتشاددای

 لاح رد .دینک هعجارم [۱۱] رلگیتسا باتک هب ۱۹۹۰ زا شیپ عوضوم نيا خیرات یارب .۱

 زین ارگینیع هک ءاهارگیناوارف .ییارگزیب و ییارگیناوارف زا دناترابع یلصا بتکم ود رضاح

 ارگینهذ هک ءاهارگزیب .دننکیم فیرعت یبسن یناوارف بسحرب ار لامتحا .دنوشیم هدیمان

 رگید ةرایرد ام .دننکیم فیرعت رواب نازیم ناونع هب ار لامتحا .دنوشیم هدناوخ زین

 هب هچ رگا ؛مینکیمن ثحب هزنیک و زیرفج هرشیف هب قلعتم یاههیرظن لیبق زا ءاههیرظن
 .مينکیم یاهراشا رصتخم ۱۱ تشاددای رد رشیف «ییاکتا یاهلامتحا»

 .تقیقح رد و ,دشاب ناسکی اهشیامزآ لالخ رد دیاب طیارش مادک هکنيا قیقد ندرک صخشم ۲
atin sya windy gelled ag laden Selماشرگا :لاغم یارب هگیسالک گیزیق رد  

 :ندوب یفداصت زا ام روظنم هک ؛دوب دهاوخ ناسکی هشيمه هجيتن .دنشاب ناسکی طیارش

 هدافتسا اب .اههداد دورو اب نیشیپ [رواب] نيا .دراد نیشیپ رواب کی تعیبط ؛رابرد ارگریب ۳

 هرابود نزو نیشیپ هب اههداد ییامنتسرد ربانب .ساسا رد :دوشیم زورهب هزیب نوناق زا

 رواب ینعی ,دشاب هتشادن هرس نیشیپ هک ییارگریب .[دعب هب ۲٩ .صص .۶] دوشیم هداد

 ربانب هدنکن هدافتسا ندرک زورهب یارب زیب نوناق زا ای .دشابن لامتحا عیزوت کی وا نیشیپ

 هرسان امومع زیرفج نیشیپ .لاثم یارب .(۵] دنکیم راتفر هنالوقعمان ,شدوخ ةيرظن لوصا

 ضرعم رد .دربیم راکهب ار نیشیپ نیا هک ییارگریب ؛تسا یهانتمان مرج یاراد اریز .تسا
 وحم ار نیشیپ ءاههداد هک دوشیم هتفگ بلغا .دراد رارق [4۴۹ ص ۰۲] "لوپ ةبملت

 درأدن تیمها «دشاب هتشاد دوجو هدهاشم یفاک ةزادنا هب هک یتروص رد نیشیپرثا :دننکیم
  

aspen SI tb S cubs Gauls smoney-pump .\دوخ ییاراد همه یلام رومآ  

.م-. دهدیم تسد زا بولطم تالدابم یرس کی زا سپ ار
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 هتفرگ رظن رد ۱۹۹۹ لدم رد اما هدشن هداد صیخشت ۱۹۹۰ لاس رد .دزفلیم لاس

 تاعطق تروص هب یبوخهب تسا نکمم یاهزرل یاههمشچ هوالعهب .[۱۲] تسا هدش

 .دشاب هدشن هداد شیامن هتسویپ مههب یلسگ

 عجارم
1. Anderson, M., J. R. Ensher, M. R. Matthews, C. E. Wieman, 

and E. A. Cornell: 1995, ‘Observation of Bose-Einstein condensa- 

tion in a dilute atomic vapor’. Science 269, 198-201. 

2. Eaton, M. L. and W. D. Sudderth: 1999, ‘Consistency and 

strong inconsistency of groupinvariant predictive inferences’. 

Bernoulli 5, 833-854. 

3. Ellsworth, W., M. Matthews, R. Nadeau, S. Nishenko, P. Rea- 

sonberg and R. Simpson: 1998, ‘A physically-based earthquake 

recurrence model for estimation of long-term earthquake proba- 

bilities’. In: Proceedings of the Second Joint Meetina of the UJNR 

Panel on Earthquake Research. pp. 135-149. 

4. Feller. W.: 1968, An Introduction to Probabilily Theory and Its 

Applications, Vol. I. New York: John Wiley & Sons, Inc., 3rd 

edition. 

5. Freedman, D.: 1995, ‘Some Issues in the loundations of Statis- 

tics’. Foundations of Science 1, 19-39. 

6. Hartigan, J.: 1983, Bayes Theory. New York: Springer-Verlag. 

7. Kolmogorov, A.: 1956, Foundations of the Theory of Probabil- 

ity. New York: Chelsea Publishing Co., 21d edition. 

8. Lehmann, E.: 1986, Testing Statistical Hypotheses. New York: 

John Wiley and Sons, 2nd edition. 

9. Littlewood, J.: 1953, A Mathematician’s Miscellany. London: 

Methuen & Co. Ltd. 

10. Reif, E.: 1965, Fundamentals of Statistecal and Thermal 

Physics. New York: McGraw-Hill Book Publishing Co. 

Il. Stigler, S.: 1986, The History of Statistics: The Measurement 

of Uncertainty befor 1900. Cambridge, MA: Harvard University 

Press. 

12. USGS: 1999, ‘Working Group on California Earthquake Prob- 

    

abilities. Earthquake Probabilities in the San Francisco Bay Ke- 

gion: 2000-2030-A Summary of Findings’. Technical Report Open- 

File Report 99-517, USGS, Menlo Park, CA. 

] KOK ok ok 

e D. A. Freedman and P. B. Stark, “What is the chance of an 

earthquake?” , Technical Report 611, University of California, 

Berkeley (Sep. 2001; revised Jan. 2003). 

 اکیرمآ Sy ایئرتیلاک هاگسناد :کراتسا پیلیف و نمالیرف دیزند *

 کراتسا پیلیف .نمدیرف دیوید /؟تسیچ هلزلز عوقو لامتحا

 نورتکلا ود و ,نورتون ود .نوتورپ ود یاراد متا ره ؛تسا 116* .مویله پوتوزیا نیرتعیاش ۸
 .دهدیم رییغت یساسا روطهب ار کیمانیدومرت هک ,تساهنورتون زا یکی دقاف 116" .تسا

La.جیلخ ةيحان رد .دهدیم خر ایند رد لاس ره رد ۸+ یگرزب هب هلزلز کی طقن  

 لوط نرق کی یگرزب ةبترم زا ینامز .دنکن رییفت یزیخهزرل گنهآ رگا ,وکسیسنارفناس
 اهییوگشیپ یبایزرا یارب یبساتم ینامز سایقم هک ,دتفیب قافتا گرزب ةلزلز کی هک دشکیم

 هکنیا ینعی ؛دشاب هتسب ارامش یاهعامتجا و یریگممتم تحت و 5 لماش دیاب ۲ ةيادرگ ۰
 رگا و ؛۸۶ ع 5 هاگنآ 4۸ ع  رگا ؛5 ع  :دنک قدص ریز طیارش رد دیاب 5

UA; EE MT AY, Ay... ED 

 ییاهرتماراپ نینچ ولراکتنوم ةویش رد .دندش دروآرب اههداد کمک هب اهرتماراپ یخرب ۱
 یاهرادقم اهنآ راظتنا دروم ریداقم هک دنوشیم یقلت یفداصت ییاهریفتم ناونع هب

 ,نيا .دنکیم تیعبت (یسواگ) یرتماراپ لکش زا اهنآ یریذپرییغت .دنتسه هدشدروآرب
 .تسارگزیب هن و ارگیناوارف هن هک ۲۲۹-۲۳۲۰ صص .۸] تسا «ییاکتا طابنتسا»

 نیدنچ هلزلز یگرزب و لسگ ةيحان نایم ةطبار ریظن ءاهلدم یاههبنج یخرب یارب نینچمه
 ار بیقر یاههیرظن زا یکی ولراکتنوم ةویش .یدراوم نینچ رد .دراد دوجو بیقر هیرظن

 ماگنه هب هک یسانشراک رظن» بزاب هک دنکیم باختنا یلامتحا عیزوت ربانب فداصت هب

 ,دندش هتساریپ اههداد لیلحت زا دعب اهرظن هک اجنآ زا .دشابیم «هتفاي لماکت یسررب

 .دندشن زورهب زیب نوناق زا هدافتسا اب زین اهرظن ؛دنتسین نیشیپ لامتحا یاهعیزوت اهنیا
 .دینیبب ار ۲ تشاددای

 شزغل هک دیق نیا ضقن لیلد هب «هدش دیلوت فداصتهب یاهلدم زا ۸۴۰ دود رد ۲

 .دندش هتشاذگ رانک .دنشاب لاس رد رتمیلیم ۴۳ و ۲۶ نیب دیاب یاهیحان یتخاسنیمز

 قیبطت صاخ یاهزرل تیلاعف اب شزغل دوشیم روصت هک دروم نیدنچ رد اهرایعم فارحنا ۳

 .دینیبب ار [۱۲] شرازگ ی۲ لودج ؛تسیین راک رد یتیمتح مدع - دنرفص دشاب هتشاد

 .دنیآیم یرایتخا رظنهب رفصان یاهرایعم فارحنا یتح

 ینکمم قیرط ۲۳ - ۱ مامت دناهتشاد دصق ثحب دروم یسررب رد هک دسریم رظنهب ۴

 لاثم اما ؛دنریگب سناشمه دوش هتخیسگ دناوتیم لسگ هعطق » زا یکی لقادح هک ار

 هتخیسگ دناوتیم یاهعطق هس لسگ کی هک نکمم قیرط ۶ هب [۱۲] شرازگ ٩ ةحفص
 هفاضا ار هروانش الزلز» کی لامتحا ًادعب اما .۲۳ - ۱ > ۷ هب هن و دنکیم هراشا دوش

 یزیچ هچ ًاقیقد اههدنسیون هکنيا .دنادرگیم زاب ۷ هب ار اهبیکرت لک دادعت هک .دنکیم
 ییاههعطق :دشاب هتشاد دوجو ینمض دیق کی دیاش .تسین مولعم lat نهذ رد

 هس لسگ کی یارب هاگنآ .دشاب نینچ رگا .دنشاب راوجمه دیاب دنوشیم هتخیسگ هک
leds(۳ ذعطق) اهتنا رگید ات (۱ ةعطق) لسگ یاهتنا کی زا بیترتهب اههعطق نآ رد هک , 

 AVY (۷) :(۱) :تسا ریذ ناکما ریز تسسک یوراتس شش had یرانگهزامش

 اهنآ هب ار «روانش» ةلزلز نیمتفه .ثحب دروم یسررب ؛(۱,۲,۳) .(۲,۲) ۱.۲(۰]

 .دنکیم هفاضا

 رواتشگ یگرزب M نآ رد هک .دنتسه ۷ > ۸: + 1هوج ۸ یعبات لکش هب اههطبار مات ۵

 نتفرگ رظن رد یارب اینرفیلاک هب طوبرم یریگهزادنا یمک دادعت .تسا لسگ ةيحان ۸ و
 هب هک , > ۷ اب «دنتسم» زغل-دادتما لزلز تفه طقف) دراد دوجو اههطبار رد دیق

 یزیخهزرل هک تسا تسد رد یدهاوش و ؛(دراد دوجو ددرگیمرب ۱۸۵۷ زا لبق خیرات

 .دنکیمن تیعبت ماع لدم زا اینرفیلاک

 .تسیپ هارمه ددع نیا اب یتیمتح مدع چیه و دوشیم هفاضا لیلحت نایاپ رد لامتحا نیا .۶

VVهب ۲ ةلحرم رد اهنیا رهاظ ؛دش دیلوت همشچ ره یاهگنهآ یارب ییاهدروآرب ۱ ةلحرم رد  

 یسانشراک تارظن زا روظنم نيا هب و دناهدش کیکفت لسگ یاههعطق هرابرد یتاعالطا

 هدافتسا دنوشیم هتخیسگ مه اب ای هناگاذج هک ییاههعطق یبسن یاهییامنتسرد هرابرد

 :تبسا هدنش

 .دینیبب ار ۱۱ و ۳ یاهتشاددای ۸

Diablo Thrust) cul} sobs cogs PS Ste oly V4رد رتمیلیم ۲ هک ,(060اصا 



 ۳۰ ۱ ارامش ۰۱۵ لاس «یضایر رشت

  

 " یلدنیل سیند
Soy der dams 

 ار رامآ راک تفرشیپ تابجوم دیاب اهنآ یارجا هک میراد یرامآ شخبتیاضر

 هب ات دراد هحوت وگلا تخاس هب رتشیب هلاقم نيا رد هدشهئارا هاگدید

 یارب لیلد کی .دراد قفاوت ارآ نیرتدیدج اب ظاحل نيا زا و ,یروص طابنتسا

 رد دنمماظن راک ای لاور کی یروص طابنتسا هک تسا نيا .هجوت نوناکرییغت نيا

 دنا دنسماطن یلیف- دنا یمن وگلا تعاس یلو.تسا لامتسا باس بلاق
 هک تسا یزیب رامآ سنارفنک نیمشش زا نم تایبرجت لصاح هلاقم نیا

 ریثأتتحت نم هچ رگا .[۵] دش رازگرب ۱۹۹۸ لاس نئوژ رد ایسنلاو رهش رد

 یلو متفرگ رارق هدمآ تسدهب یاهتفرشیپ و هدشهضرع تالاقم یلک تیفیک

 هتسیاش هک نانچنآ ار یزیب ةفسلف ناگدننکتکرش زا یرایسب هک دیسر مرظن هب
 نم هاگدید حیضوت یارب تسا یشالت لصاح هلاقم نيا .دنهنیمن ردق تسا

 یصخش هاگدید لوحت و یرامآ ةبرجت لاس هاجنپ باتزاب و ,هفسلف نیا ةرابرد

 شرگن هب سپس و زیب یارگینیع بتکم هب ییارگیناوارف زا هک تسا نم
 یشالن چیه .ماهدروآ یور ,دوشیم ثحب نآ ؛رابرد هلاقم نیا رد هک ارگینهذ

 هک ماهداد ناشن طقف eS لیلحت لیصقت هب ار رگید یاههفسلف هک ماهدرکن

 لصاح یلمع یاهشور و دنتسه ریافم ام جیاتن اب یدراوم هچ رد اهنآ جیاتن
LIماهدرک هبساقم مه . 

 رامآ ۲

 زا روظنم هک مینک نشور یدح ات تسا مزال رامآ هفسلف هب عجار ثحب یارب
 palsy هک یدح رد هکلب .میروايب یقیقد فیرعت هکنآ هن هتبلا ؛تسیج رامآ

 ةعلاطم رامآ هک تسا نیا هلاقم نیا رظن .میشاب هتشاد عوضوم زا یلک یروصت
 مدع ٌةلاسم هب یگدیسر صصختم نانادرامآ و [۲۵1] تسا تیمتح مدع

 ندوب رادینعم حوطس و درادناتسا یاهاطخ ریظن ییاهرازبا نانآ .دناتیمتح

 بلطم نیا رد قیقحت یارب .دناهداد هئارا تیمتح مدع یریگهزادنا یارب ار

 .دراد تقباطم میهدیم ماجنا المع ام هک یراک اب ردقچ فیرعت نيا هک

 همدم ۱

 دهدیم هتارا یزادنامشچ .نیعم ٌةأسم کی هب عجار تحب یاج هب هلاقم نیا
 ناونع رد .درک یسررب ار یرامآ تاعوضوم بلاغ ناوتیم نآ قیرط زا هک
 هی منت :نشنادززا یصاع SLL ییلک لوصا ؟هلاطمو یتعم هب «هقتسات» هلاقم
 میهافم روآدای رتشیب اهزور نيا «هفسلف» ملک .تسا هدمآ [۲۲) «تیلاعف اي

 دیرجت زا هک تسا نيا اجنیا رد نم دصق یلو .تسا تیعقاو زا ادج و درجم

 رگا .مزادرپب رامآ اب طبترم یلمع تاعوضوم هب هتسج یرود دح زا شیب
 ًةتشون دباین دنمدوس دوخ یارب ار نآ دناوخیم ار هلاقم نيا هک یاهشیپرامآ

 یارب یشور دوشیم شالت هلاقم رد .تسا هدیسرن شیاهفده زا یکی هب نم

 لحهار میناوتب رتهب نآ کمک هب نانادرامآ ام هک دوش هضرع رامآ هب شرگن

 بلغا ینف یاهثحب زا .ميبايب میروخیمرب اهنآ هب هک یلتاسم یارب ار حیحص

 ماهتساوخ نوچ هکلب دنتسین مهم اهثحب نيا هکنآ لیلد هب هن ماهدرک زیهرپ

 کی هنوگچ هک دشاب عوضوم نیا ندش نشور هب فوطعم نامهجوت رتشیب
 ات ماهدرواین ار تایتزج اهاج یخرب رد .درک یسررب ناوتیم ار یرامآ سم

 راشا نودب لامتحا یاهیلاگچ ؛لاثم یارب .دنوش رتصخشم یساسا یاههدیا
 .دناهتفرگ رارق هدافتسا دروم اهنآ ؛دننکلرتنک ةزادنا هب یحیرص

 تیمتح مدع اب یرامآ تالوقم هک دوشیم زاغآ رظن نیا شریپ اب هلاقم
 ناوتیم طقف ار تیمتح مدع هک دنکیم یریگهجیتن همادا رد و .دنراد راکورس

 رب «طابنتسا» ٍدنمماظن حرش یریگهجیتن نیا اب .درک یریگزادنا لامتحا اب
 یضعب اب توافتم داد میهاوخ ناشن هک .دوشیم رسیم لامتحا باسح ساسا

 لامتسا هک یانناب یققت زا ییاتسرد لصا .تسا لوادم یاهدزگیزب
 یاهوگلا نتخاس رد اههداد لیلحت شقن سپس .دوشیم هجیتن دنکیم افیا

 یارب یشور هب ثحب نيا .دریگیم رارق ثحب دروم اهوگلا تعیبط و لامتحا
 و یملع شور .دوشیم یسررب هرطاخم تعیبط و دماجنایم یریگمیمصت
 دهاوخ هداد حیضوت یتالامتحا بوچراج رد یقوقح ةلوقم دنج رد نآ دربراک

و یمومع یاهشور زا یاهعومجم «بیترت نیا هب هک تسا نيا هجیتن .دش
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 نيا ةرابرد قیقحت .تسا تیمتح مدع ٌةعلاطم رامآ هک رظن نیا شریذپ اب

 نآ یریگهزادنا ینعم هب تیمتح مدع هب یملع تفایهر .دیآیم مزال هدیدپ
 یملع موهنم هب ددع باستنا اب طقف .تسا هتفگ نیولک هکنانجمه اریز تسا

culنیا طقف یریگهزادنا لیلد .درک کرد یتسرد هب ناوتیم ار موهنم نآ هک  

 هک میشاب هتشاد عوضوم نیا زا الثم یرتقیقد تشادرب میهاوخیم هک تسین

 دیشروخ عولط ینیبشیپ زا رتمک سروب رازاب عضو ینیبشیپ رد ام تیمتح

 تالاح رد طقف .تسه مه اهتیمتح مدع قیفلت هکلب .تسا دعب زور رد

 هتشاد دوجو هلاسم کی رد تیمتح مدع دروم کی تسا نکمم یبانئتسا

 یروآعمج ماگنه .دراد دوجو All یددعتم دراوم یلک تلاح رد و دشاب

 adil ددع ند و .دواذ فوجو :تیمتخ مدع یریگهنومن دحاو رد :اههداد

 رد مه یعون glad Mle گی وذ .اتسف :تتینع مدع زین یریگهنومن رد

 :یساسا ةلاسم نیاربانب .دراد دوجو تیمتح مدع رتماراپ رد مه و اههداد

 دادعا .تسا ناسآ رایسب دادعا بیکرت نیناوق .تساهتیمتح مدع بیکرت

 میهافم یانغ هب بیکرت نيا و دنوشیم بیکرت برض و عمج قیرط ود زا

 ات میریگب هزادنا ار اهتیمتح مدع میهاوخیم ام .دوشیم رجنم یضایر

 حیحرت دادعا هب ار دویق هک تسا هتفگ یرادمتسایس .مینک بیکرت ار اهنآ میناوتب
 .تسا لکشم دویق بیکرت هنافساتم یلو .دهدیم

 اب هسیاقم یانبم رب اهیریگهزادنا همه ؟دوشیم رسیم هنوگج یریگهزادنا نيا

 یحنرانزمرق طخ زا لوط یریگهزادنا یارب ام .دریذپیم تروص درادناتسا کی

 شقن .مينکیم هدافتسا درادناتسا ناونعهب ۸۶ نوتپیرک پوتوزیا هب طوبرم
 دوخف یریگهزادنآ :یأیند رد یقلطم چیه هک تسا نیا رب لاد هسیاقم یساسا

 مزال نیاربانب .ميدرگیمرب نآ هب ۱۱ شخب رد هک تسا یاهتکن نيا .درادن

 داهنشيپ ینوگانوگ یاهدرادناتسا .میبایب تیمتح مدع یارب یدرادناتسا تسا

 نیلوا یخیرات رظن زا یسناش یاهیزاب ینعی اهنآ نیرتهداس اما تسا هدش
 دنتسه تیمتح مدع زا یدراوم نیتسخن نمضتم اهیزاب نيا .تسا داهنشیپ
 ناونعهب ار هداس یزاب کی دیراذگب نیاربانب .دناهدش یسررب دنمماظن روطهب هک
 .دجربب را درادناتسا

 سهم 3 دقآ هک تسلا کچر cof 3۳ ماش یاس دینک ی
 روطهب پوت کی دینک روصت .تسا هتخاس مه هب هیبش ار اهنآ .هتسناوت نردم
 نشور هلمج نیا موهنم هکنیا یارب .دوشیم هدروآ نوریب هسیک زا یفداصت
 ۸۷ ات ۱ زا es هک دیک ظرف .دوش صخشم «ینداصت» ینعم دیاب دشاب

 یارب یاهنیزه هکنآ نودب .دینک ضرف نینچمه و دنشاب هدش یراذگرامش

 امش هب یاهزیاج دیروایب نوریب ار ۵۷ ةرامش پوت هچنانچ .دوش روظنم امش

 قلعت امش هب هزیاج نامه هک دیریگب رظن رد ار تلاح نيا نونکا .دریگ قلعت
 رتیلک روطهب ای تلاح ود نیا رگا .دیروایب نوریب ار ۱۲ ؛رامش رگا دریگیم

WN ge Blo aروطقب بوت هاگنآ هدشاب ةتشاذت .توافت امش یارب 1۷  

 اجنیا رد ندوب یفداصت فیرعت هک دینک هجوت .تسا هدش هدروآ نوریب یفداصت
 تسا نکمم تسا یفداصت رفن کی یارب هجنآ .تسامش هب هتسباو و ینهذ

 pilin A die ys like نیا هب ام .دنشابن ,یقذاصت یرگید صخش یار

 دادعا دش صخشم هسیک زا پوت یفداصت ندیشک نوریب موهنم هک لاح

 هیقب و زمرق پوت 2۷ نيا زا ات RAS ضرف و دینک شومارف ار اهیوت یور

 یلدنیل سیند /رامآ فسلف

 رد ارامآ یتنطلس نمحنا طسوت هدش رشتنم alas یرس راهج هب ناوتیم

 یتح نوگانوگ ییاههلوقم ناوتیم تاراشتنا نيا رد .درک هعجارم ۱۹۹۷ لاس

 انئتسا دنچ زجب .تفای تباث یقوقح نیناوق و یعامتجا یرادباسح هب عجار
 :شزومآ ؛رابرد یاهلاقم و (تسا هدش فذح law هک) اهمتیروگلا شخب ریظن

 یاههصخشم ةرابرد ای دنراد راکورس تیمتح مدع اب امیقتسم ای تالاقم مامت
 رب یدهاش .دناطبترم تیمتح مدع اب یوحنهب هک دنتسه یلئاسم رد هدشحرطم

 ؛تارییفت لماش یاههلوقم رد یرتمهم رایسب شقن رامآ هک تسا نیا ءام هاگدید

 تاعوضوم اب هک ییاههلوقم رد ات دراد دنوشیم رجنم تیمتح مدع هب هک

 رد .دراد رامآ اب یکیدزن طابترا یزرواشک ,لاثم یارب .دنراد راکورس قیقد

 یسررب طقف هک دینک هجوت .تسین یطابترا نینچ یاراد کیزیف هکیتروص
 یمتحریغ هک یعوضوم دوخ هن دراد تیمها ام یارب هک تسا تیمتح مدع

 مینادب میدنمهقالع هکلب مينکیمن هعلاطم ار ناراب شراب راکوزاس ام الثم .تسا

 رارق بیجع یتیعقوم رد رامآ ملع هک هدش ثعاب ما نيا .ریخ اي درابیم ناراب

 مه ناراب شراب ینیبشیپ .دنکیم هتسباو نارگید هب ار نانادرامآ ام هک دریگب

 زادرپهیرظن ماقم رد اهنت ام .دوشیم طوبرم نانادرامآ هب مه و ناسانشاوه هب
 تلاح نآ رد یتح .مینک لمع نارگید هب یگتسباو نودب میناوتیم هک تسا

 las نيا رد .دید میهاوخ بیسآ میریگب هلصاف مولع زا یلیخ هچنانچ مه

 رد هک دوشیم قالطا نادقوقح ای دنمشناد دننام یدرف هب «یرتشم» ظفل

 رامآ هب شلئاسم لح یارب و تسا هجاوم تیمتح مدع اب شدوخ یراک ةتشر

 .دنکیم هعجارم
 اساسا رامآ هک تسا نیا ميريذپیم اجنیا رد هک یایفسلف عضوم سپ

 ییاهیرتشم هب ندرک کمک نادرامآ شقن و تسا تیمتح مدع ٌهعلاطم

 هجاوم تیمتح مدع اب ناشدوخ راک ةزوح رد هک تسا رگید یاههزوح زا
 زاگورس اههذاد اب ابلاغ رامآ هک دراد ةوجو تیذولحس نیآ لعع رد .دنوشیم

 رد تیمتح مدع و اههداد یریذپرییغت ای .تیمتح مدع نيب ٌةطبار و دراد
 زا یخرب .دزادرپیم شایسررب هب نادرامآ هک تسا یزیچ نآ ,هلوقم دوخ
 تروصهب رارکت لباق هک یناوارف یاراد یاههداد هب ار اههداد یتح ناگدنسیون

gles lastهبذاج ءاههداد زا جراخ رد تیمتح مدع .دننکیم دودحم دنشاب  

 eed gblyjll a perda Gude مدع ًةهعلاطم .درادن نادرامآ یارب یدایز

 کی زا یبتخب یدوب یقذاصت هک دننکیم تسپ هزاب نیا رد نانادلامحا
 [یلدم] ییوگلا نیاربانب .دراذگیم ریثأت نآ یاهشخب رگید رب هنوگچ متسیس
 دیلوت دنیارف نآ هک ییاههداد دروم رد ییاهینیبشیپ یفداصت دنیارف کی زا
 ینامز لکشم ؛تسا نشور اههداد هب دنیارف زا رذگ .دهدیم تسدهب دنکیم

 رتشیب هلاقم نيا .میورب دنیارف یوس هب اههداد زا میهاوخیم هک دیآیم شیپ

 دنگیم دیلزت هک یلمع و دتساذیم طایتسما لوصع زر نآ هک هفلسبوم نیا دهب
 .دراد صاصتخا

 یتح ای مولع هب رصحنم و تسه اج همه تیمتح مدع هک دینک هجوت

 دریگیم oles Alsi تایهلا یاههبنج زا یضعب ,هلمح زا .تسین اههداد

 ار یاهدرتسگ شن تیمتح مدع ٌةعلاطم ناونعهب رامآ ییاسانش نیاربانب .[۲]

 مدع مه هک دروآ دیدپ یفسلف یبتکم ناوتب رگا .دنکیم لوحم نانادرامآ هب

 تسدهب ناهج زا ام تخانش رد یمهم تفرشیپ هدریگب ربرد ار اهتیمتح

 هب یمتح یگرزب فده نینچ هب یبایتسد رضاح لاح رد یلو .دمآ دهاوخ
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 ۱ ةرامش ۰۱۵ لاس ,یضایر رشن

 لامتحا و تیمتح مدع .۴
 اهنآ میناوتب هک تسا نیا ءاهتیمنح مدع یریگهزادنا یلصا لیلد کی هک میتفگ

 ام هنوگج هدشداهنشيپ شور هک مینیبب دیراذگب نیاربانب .مینک بیکرت مه اب ار
 Bip pl Rais لخاد پوت ۸۷ زا دینک ضرف .دناسریم فده نیا هب ار

 حارختسا هب طوبرم ِتیمتح مدع تروصنیا رد .دنتسه دیفس هیقب و یبآ ات

 ( ۲+ ۸۷/)9 - ۳/۶۷ + 8/۷ زا تسا ترابع هسیکزا یگنر پوت کی
 یبآ هب طوبرم و زمرق هب طوبرم یاهتیمتح مدع عومجم اب ربارب ینعی
 هب ناشیاهتیمتح مدع هک راگزاسان دماشیب ود ره یارب هجیتن نیمه .تسا

 مدع یارب ار عمج نوناق ام و دیآیم تسدهب دشاب B/N y R/N بیترت
 .میراد راگزاسان یاهدماشیب یاهتیمتح

 ات و تسا هسیکرد دیفس پوت ۸۷ - 1 و زمرق پوت 17 دینک ضرف لاح
 تسا پوت عون راهچ یاراد الاح هسیک .دناهداس ات۷ - 5 ورادلاخ vs ۷ زا

 هب طوبرم تیمتح مدع نیاربانب .دنرادلاخ و زمرق .ات الثم ؛اهنآ زا یدادعت هک
 RIN 67/18 اب تسا ریلرب هک دقابیم 7/3۷ رادلاخ رمرق پوت جارضتسا

 پوت کی تیمتح مدع رد زمرق پوت کی تیمتح مدع برضلصاح ینعی
 یاهپوت اب هک دماشیپ ود ره یارب هجیتن نیمه زاب .اهزمرق نایم رد رادلاخ
 ار برض نوناق ام و دیآیم تسدهب .دنوش هسیاقم رادلاخ یاهپوت و یگنر

pte ul,میراد اهتیمتح . 

 71/۷ :زادنا دیوگیم هک بدحت نوناق هارمه هب عمج و برض نیناوق نیا
 هک دنتسه ینیناوق .دریگیم رارق دحاو لوط هب (بدحم) ةزاب لخاد هشيمه
 ۵ شخب] دننکیم فیرعت ءاهدماشیپ زا یهانتم دادعت یارب لقاال ار لامتحا

 اب ناوتیم ار تیمتح مدع یاههزادنا هک میریگیم هجیتن نیاریانب .(دینیبب ار
 ay لامتحا نیناوق ,سکع تهج رد .درک نایب لامتحا باسح زا هدافتسا

 بلطم نیا هب هجوت اب .دباییم لیوحت اهتبسن هب طوبرم نیناوق هب یگداس
 قیقا هدنتسه دیقم نایسب بلا UF Ah یاهشور ازچ هک تفایرد ناوتیم
 رد .هورگ کی رد اهیناوارف ای اهتبسن ساسا رب ناوتیم ار اهتیمتح مدع

dig ag J tee)دیاج و تسا هداس رایسب لمعحا یشایر لب کرک هلاطم  
 .دوشیم هدیجیب و دیفم جیانن هب جتنم vile al ul هک دشاب روآبجعت

 تیمتح مدع و دنراد راکورس تیمتح مدع اب نانادرامآ هک میریگیم هجیتن

 حیضوت هک دوش روصت تسا نکمم .درک یریگهزادنا لامتحا ةليسوهب ناوتیم |
 :دنکیمن تیافک یمهم یریگهجیتن نینچ یارب دش هداد اجنیا رد هک یلمجم

 .میزادنیب یرظن زین رگید یاههاگدید هب دییایب اذل
 هدوب رامق و یسناش یاهیزاب اب طبترم تیمتح مدع ,یخیرات ظاحل زا

 تسا ییاهرامق قیرط زا تیمتح مدع یریگزادنا هار کی نیاربانب .تسا

 یدماشیپ حوقو یور رب ٩ غلبم هب یدنبطرش .دناهتسباو تیمتح مدع هب هک
gly jo w se & wrx ul: vobعوقو تیمتح مدع زا یصخاش  al 

 یاج هب لاح .دهدیم تسدهب ۱ هب 0/5 [تبسن] تخب بسحرب ار دماشیپ
 نیا ندش رتصخشم یارب .میراد اهرامق زا یاهداوناخ اهدماشیپ زا یبیکرت

 كب رد هک بسا ود دروم رد .دیریگب رظن رد ار یناودبسا تاقباسم :موهفم

 یور یدنبطرش مه و اهنآ یور هناگادج یدنبطرش مه .دنراد تکرش هقباسم
 و ؛تسا یسررب لباق ,دربب ار هقباسم اینآ ز۱ یکپ لقادح هک دماشیپ نیا

 دماشیپ نیا یور ناونیم دننک تکرش فلتخم یاههقباسم رد پسا ود رگا

 esl زا هدافتسا اب .دنربب ار ناشیاههقباسم بسا ود وه هک درگ یدنیطرش
 دوشیم هدناوخ ۱«یدنله هحرتفد» ناتسلکنآ رد هک ار یزیح ناوتیم تابیکرت
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۳۲ 

cell lant oy» Sigsدراش اش باغشا رد . plیمحریخ داش  

 .دشاب زمرق دوشیم هدیشک نوریب فداصت هب هک یپوت هک دیریگب رظن رد ار

 تسدهب تیمتح مدع یارب یدرادناتسا بیترت نيا هب هک تسا نيا رب هدیقع

 یاهپوت لک هب زمرق یاهپوت دادعت تبسن ینعی 11/۸۷ نآ ةزادنا و دیآیم
 یلکش طقف نیا و درادن دوجو یقیمع ةتکن چیه اجنیا رد .تسا هسیک لخاد

 نیا لاح .دنتسه اهئآ رب ینتبم یسناش یاهیزاب هک تسا ضرف کی زا
 ای دشاب تسرد ای و دهدن ای دهدب خر دناوتیم هک یاهرازگ ای دماشیپ هب ار

 دماشیپ کی عوقو تیمتح مدع هک دوشیم داهنشیپ .میهدیم میمعت ,دشابن

 مدع دینکیم رکف رگا ًالثم .دینک یریگزادنا درادناتسا اب هسیاقم قیرط زا ار

 زا زمرق پوت کی یفداصت ندروآرد اب تسا لداعم دماشیپ کی تیمتح

 یاراد رظن دروم دماشیپ هاگنآ .دنزمرق نآ یا هک پوت ۸۷ لماش یاهسیک

 یگتسب امش هر 2۳ و 35 باخعتا هتساسق یارب 73/27 اب ریرب یتیعطق مدع
 نینج کی زا شیب هک داد ناشن ناوتیم یناسآ هب هدش هداد ۷ یازاهب .دراد

 تسد رد دماشیپ ره یارب تیمتح مدع زا یصخاش لاح .درادن دوجو یا

 یسررب تقد هب ار یریگزادنا دنیارف دیراذگب میورب رتولج هکنآ زا لبق .تسا

 مک
 تیمتح مدع موهفم هکنیا رب ینبم هدش ذاختا یدج ضرف کی اجنیارد

 دیفم ,ندوب یفداصت هب عجار ثحب رد .درک ادج رگید یاههبنج زا ناوتیم ار

 پوت ای ۵۷ پوت ندروآ نوریب الم ,فلتخم طیارش تحت ار هزیاج کی هک دوب
 Sli, Bi Saal رد دنا زیاوج نام Lgl Ua رینگ هسیاقم ۲
 مدع هک یدماشیپ دینک ضرف لاثم ناونعهب toh gy درادناتسا کی اب

 یمتا بمب کی تسا رارق دعب لاس هک دشاب نیا تسا هعلاطم دروم شتیعطق

 یرالد ۱۰۰۰۰ ةزياح تروصنیا رد .دوش رجفنم امش یلبام ۵۰ ٌهلصاف رد

 شزرا یاراد یمتا تاعشعشت زا زیرگ یارب و زمرق پوت کی ندروآرد یارب
 نیا رب یتتبم دش هداد حیضوت هک یریگهزادنا دنیارف .دوب دهاوخ یتوافتم ًالماک
 یاهدمایپ زا ار یاهتسه راجفنا تیمتح مدع دیناوتیم امش هک تسا ضرف

 رارق ثحب دروم ۴ شخب رد وا راک هک [۲۴] یزمر .دینک ادج نآ دنیاشوخان

 رد هک درک یفرعم ار «یثنخ ًاقالخا دماشیپ» مان هب یموهفم .تفرگ دهاوخ

 بمب .دنکیم داجیا یرتمک تالکشم اهپوت ٌهسیک ٌهلاسم اب هسیاقم .نآ دروم

 .تسین یثنخ یقالخا رظن زا یمتا
 :یدماشیپ جیه یارب .دینک هجوت تسا هدشن ذاختا هک یضرف هب لاح

 و یریگهزادنا ییاناوت امش هک تسا هدشن ضرف «یمتا بمب راجفنا هلمج زا

 یریگزادنا رد ار امش تقد هک ار 1۷ نییغ نیتچمه زا ذیراد ار 13 نییعت
 نيا دیراد تسود هک مينکیم ضرف هکلب .(دنکیم سکعنم تیمتح مدع

 ره دروم رد هک یزیچ .دوشیم ماجنا هنوگچ دینادب رگا دیهد ماجنا ار راک
 یگداسهب هکنآ هن و دشاب لوقعم هک تسا نیا دوشیم ضرف یریگهزادنا دنیارف

 نيا هب میریگب هزادنا هام ات ار دوخ ًةلصاف روطچ مینادیمن رگا .دوش ماجنا

 تقد نادنمشناد .دراد دوحو نآ ات یاهلصاف میرادن رواب هک تسین ینعم

pple Ig slo iy iets vealed Sm whlهلساف  as wg yp 
 مینک یعس هک دسریم رظن هب لوقعم «هباشم روطهب .دنراد رواب نوتپیرک رون

.میزیگب هزادنا ار تیمتح مدع



۳۳ 

 جیواس هکنآ ات تفرگن رارق هجوت دروم نادنچ یزمر هلاقم opt بمب لامتحا

 یلو یزمر یاهضرف اب توافتم ییاهضرف اب و درک حرطم ار لاّوس نامه [۲۵]

 یطابترا نینچمه جیواس .دیسر لامتحا هب ینعپ هجیتن نامه هب اهنآ اب طبترم
 ناسک نونک ات نامز نآ زا .درک رارقرب یتنیفود یاههدیا و عوضوم نيا نیب
 نتم .دناهدروآ تسدهب یهباشم جیاتن و هدرک واکودنک هزوح قرن رد زی یرگید

 .دنرادروخرب لماک تقد زا هک ییاهنتم نایم رد .هنیمز نیا رد نم بوبحم

 یدیدج یلاع حرش مه [۷] تیمسا و ودرانرب رثا .تسا [۱۱] مشش لصف
 .تسا عوضوم نيا زا

 لامتحا ۵

 باسح نیناوق زا دیاب تیمتح مدع یاهصخاش هک تسا نیا الاب ثحب هجبتن

 !ناکما ةيرظن ای یزاف قطنم نیناوق ریظن رگید دعاوق .دنک تیعبت لامتحا
 نینچمه و .برضلصاح و عومجم هب هن دناهتسباو ممیسکام و ممینیم هب هک

 .دنوشیم هتشاذگ رانک .دننکیم هدافتسا اهنآ زا ناتادرامآ هک رگید نوناق دنچ

 eas لخاد cles ةياپ رب هچ .تاجاتنتسا نيا مامت .دینیبب ار ۶ شخب

 رب ینتبم «یریگمیمصت ای و یدنبزایتما نیناوق ٌةياپ رب هچ و رامق اپ رب هچ

 .دنوشیم مهم راپسب یاهیریگهجیتن هب رجنم تایضرف نیا ,نوچ تساهنضرف
gilراگ ما نانورامآ گرزب هتبیرتگا هناقساتع .دنیش یسروب قد هب هتسسا  

 هکنآ نودب دننکیم یفن ار لامتحا یروحم شقن اهنآ زا یضعب .دننکیمن ار
le ANSدب مجژر یقیمع:یبمررب هگ تست میل دلم نیل فده .دننک زا نآ  

 شایدعب جیاتن رطاخ هب ضرف کی هب دیهد هزاجا یلو دهد ماجنا بلطم نیا

 مه ضرف نیا هک دوشیم روصت رگید یاهضرف ةمه دننامه .میزادنیب یهاگن
 ینتبم ضرف نیا .مینادیم هناقمحا ار نآ فالخ و تسا یهیدب دوخ هبدوخ

 رتلمتحم رگید دماشیپ زا دماشیپ کی هکنيا ینعی هیلوا موهنم کی رب تسا
 هب طقف و تسین رظن دروم نآ ینف موهنم هب اجنیا رد «لمتحم») ٌهملک .تسا

 <A) ظ» میسبونیم .(تسا هتفر راکهب یعیبط نابز رد نآ یلومعم یانعم

 Ay SIS تسا نيا رظن دروم ضرف .دشاب «12 زا رتلمتخم 4» هاگره

 # > ۱,۲ ۰ ب > ی هاگنآ دنشاب راگزاسان مه اب 3۱ ۰ و مه اب ۸۱

anc13 دهدیم  Ay > By Uعوقو ینعم هب ۵ ال ۸4۲ اجنیا رد) 4۱ ال  
 مینادب رگا .(دهدب حر 4۱ اي ۸۱ رگا اهنت و رگا دهدیم خر هک تسا یدماشیپ

 دشاب تسوپدیفس ریغ ینز تسا رتلمتحم دوشیم دراو رد زا هک یدعب درف
 ات (۸4۸۱) دشاب تسوپدیفس ینز اب (13۱) تسوپدیفس ریغ یدرم ات (۸۱)

 هک مینک یدنسرخان ساسحا تسا نکمم هاگنآ (By) تسوپدیفس یدرم

 لمتحم (12۱۱112:) وا ندوب درم زا تمک (۸۱ ال ۸:) هدنوشدراو boy نز

 زا یعوضوم لوصا ای اهضرف اب دش هراشا اهنآ هب الاب رد هک یثحابم .دشاب
 تیعقاو نيا هب اهنآ ةمه هک تسا نيا مهم نکن و دنوشیم عورش عون نپا

 .تسا تیمنح مدع نایب یارب هدننکناق ٌهلیسو اهنت لامتحا هک دنماجنایم

 لوصا رد قمعت اب ناگدنسیون زا یخرب .تسین قیقدًالماک ریخا ٌالمج
 هدرک یعس [۲۷] ییابیز دقن رد یلاو .دناهدرک زاربا all lel ؛عوضوم

 هب ددع کی یج هب ینییاب و ییالاب یاهلامتحا مان هب ددع تفج کی اب
 هب هک ,تسا رتهدیچیپ یمتسیس هراک هجیتن .دنک انب ار یمتسیس لامتحا مان

 تاقوا یهاگ هک مریذپیم لاح نبا اب .درادن یترورض یگدیچیپ نيا نم رظن

1. possibility theory 

 یلدنیل سیند/رامآ ةفسلف

 صخشم یااهتبسن] اهتخب اب اهیدنبطرش زا یاهلبند دنیوگیم .تفرگ راکهب
 اهیراذگهیامرس زا یاهعومجم ناوتب هاگره دهدیم یدنله ةجرتفد کی لیکشت

 لوسم .دبای شیازفا هدش هتشاذگ ةيامرس .لک رد هک داد ماجنا نانچ ار
 تخاس یدنله ةجرتفد ناوتیم اهنآ ساسا رب هک ار ییاهتخب زگره یدنبطرش

 یدنله ةجرتفد زا بانتجا هک [۱۶] داد ناشن دوشیم یناسآ هب .دنکیمن شاف

 و .عمج ,بدحت نیناوق رد هک ,اهتخب زا جرختسم تالامتحا اب تسا لداعم
 لامتحا ؛" تخب یارب .دننکیم تیعبت دش هتفگ الاب رد هک اهلامتحا برض

 هب تخب زا هدافتسا ,هصالخ روطهب .م > (۱ + )۳۱ اب تسا رپارب رظانتم

 .دزاسیم نومنهر لامتحا هب لبق دننام ار ام یدنله ٌةچرتفد زا بانتجا هارمه

 هتساوخ امش زا دینک ضرف .تسا هدرک یفرعم زین ار یرگید شور یتنیفود
 ناتدوخ رظن زا ار دماشیپ کی تیمتح مدع یددع glee FS Cuil هدش

 دیریگیم 5(, (E ةزادنا هب یزایتما هک هدش هتفگ امش هب و دینک صخشم
 عوقو اب رظانتم بیترت هب ظ > * و 0 > ۱ ؛دیریگب :ن ار نازیم نیا هاگره
 .دنوشیم عمج اهزایتما توافتم یاهدماشیپ یارب .دندماشیپ عوقو مدع و

 S(x, E) = (2 - )۲ زا تسا ترابع تفرگراکهب یتنیفود هک یاهمیرج

 یرگید عبات ره دنوشیم یکحضم جیاتن هب رجنم هک صاخ عبات دنچ زجب یلو
 یعبات ناونعهب ار  امش رگا نیاربانب .تفرگ رظن رد همیرج عبات ناوتیم زین ار

 تیعبت لامتحا نوناق هس زا هک یزیچ زا یعبات ینعی دیریگب راکهب لامتحا زا

 راکهب یرگید شور هک یرگید صخش زا هک دوب دیهاوخ نتمطم .دنکیم
reشور .دیریگیم یرتمک ةميرج هک ینعم نيا هب دینکیم لمع رتهب  

 میلعت یارب و درب راکهب ار نآ ناوتیم المع اریز تسا یباذج شور یتنیفود
 نیا .تسا هتفرگرارق هدافتسا دروم دننکیم ینیبشیپ ار اوه عضو هک یناسک

 رد و ءامش یتالامتحا یاهدروآرب تیفیک یارب یبرجت Sou الومعم شور

 ار ٩ شخب) دهدیم تسدهب نادرامآ ناونعهب امش ییاناوت زا ینومزآ هجیتن

 ادعب .دوشیم متخ لامتحا هب مه شور نيا هک تسا نيا مهم ٌةتکن .(دینیبب

 لامتحا زا هدافتسا مه اهنآ رد هک مينکیم هعلاطم ار اهشور زا یموس هورگ
 .تسا یمازلا تیمتح مدع فیصوت یارب

 رد یرامآ یاههورگ زا رگید یرایسب و ناتسلگنا رامآ یتنطلس نمجنا

 ام ثحب اب فده نیا .دندش سیسأت اههداد راشتتا و یروآعمج روظنمهب زاغآ

 ,اههداد یروآعمج یاههزیگنا زا یکی ایز دراد قفاوت تیمتح مدع دروم رد

 نيا هب یرامآ یاهتیلاعف زا یمهم شخب مه زورما .تسا تیمتح مدع شهاک
 یلصا ٌهفیظو هک دنتسه یتارادا یاراد اهتلود بلغا .دوشیم ماجنا روظنم
 دنداتفا رگف نيآ هب نانادرامآ هک دیشکن لوط یلیخ .تسا رامآ ةفارا و هیهت اهنآ
 یرامآ طابنتسا و .درک هدافتسا هجو نیرتهب هب ناوتیم اههداد زا هنوگچ هک

 ناونعهب یرامآ طابنتسا هک دندوب دهاش اهنآ .داهن دوحو صرع هب اپ نیوت

 Shee یسررب هب عورش نارگید هارمه و دوریم راکهب اهلمع و اهمیمصت یانبم

 هب مه عوضوم نیا هنوگج هک میهدیم حیضوت لاح .دندرک یریگمیمصت

 Spica ,یهتنس لامتحنا

 یزمر تشادرب یریگمیمصت تمس هب ار مدق نیلوا هک یسک دیآیم رظن هب
 میاهجاوم تیمتح مدع اب یتقو» :درک حرطم ار یاهداس لاوس یو .دوب [۲۴]

 ار ییایاضق اهنآ زا و درک ذاختا یقطنم ضرف دنچ و «؟میریگب میمصت هنوگچ

 یاهصخاش دیوگیم هک تسا نآ تسام روظنم نالا هک یاهیضق .دومن جاتنتسا

هب مه زاب نیاربانب .دننک تیعبت لامتحا باسح نیناوق زا دیاب تیمتح مدع



  ۰۱۵ Sls spol at:ةرامش ٩

 .دنافورعم «نتمطم یاهزیج» مان هب هک تسا نیناوق زا یاهتسد عون زا طالتخا

 رواب (17, دشاب هچ ره) دتفیب یقافتا ره هچنانچ .تفگ ناوتیم حماست هب

 .تسا ۸: یطرشریغ روطهب رواب نیا هاگنآ دشاب 1 ربارب هدیدپ کی دروم رد امش
 هب هک ینامز طقف طالتخا تیلباق زا هک دسریم رظن هب نانادرامآ زا یخرب
 یسررب ۸ شخب رد ار نآ یدربراک ate ام :دننکیم هدافتسا تساهنآ عفن

 دننام میدرک هراشا اهنآ هب اجنیا هک یلامتحا نیناوق هک دینک هجوت .مينکیم

 ءاهنیا .دنتسین دوشیم هدروآ لامتحا یسرد یاهباتک رد هک یعوضوم لوصا
 .دنتسه یرگید رتهداس یاهضرف زا یجیاتن ۰۴ نوناق زجب

 نانیمطا و ندوب رادینعم ۶

 لامتحا زا دیاب هک مکح نیا هب تبسن نانادرامآ زا یرایسب لمعلا سکع
 اجنیا رد هک ییاههاگدید و دننکیم ار راک نيا اهنآ هک تسا نيا دننک هدافتسا

 .دناهدرکیم لبق زا هک یراک رب تسا یدییات رهم طقف هدش هداد حیضوت

 هدید روفوهب یاهلمجود و لامرن یاهعیزوت :تالامتحا زا تسا رپ تالجم
 چیه زا دوش اعدا تسا نکمم یتح .تسه اج همه ییامن bal Se ؛دوشیم

 یمک ؛دع :دوشیمن هدافتسا تیمتح مدع یریگزادنا یارب یرگید صخاش

 لمعلاسکع نیا یلو .دننک هراشا یزاف قطنم هب تسا نکمم نانادرامآ زا
 اب هک دنربیم راکهب ار تیمتح مدع زا ییاهصخاش نانادرامآ ؛تسین تسرد

 .دنوشیمن بیکرت رگیدکی اب لامتحا باسح نیناوق زا هدافتسا
 لماع کی ای و تسا ریثأتیب وراد کی هک دشاب نيا 3 ضرف میریگ

 رظن 11 ةراب رد سانشهعماج اي کشزپ .درادن تیانج نازیم رب یریثأت یعامتجا

 تیمتح مدع نيا هک دیما نيا هب دنوشیم یروآعمج ییاههداد و درادن یمتح

 تیمتح مدع دروم رد ییامنهار یارب .دبای شهاک مکتسد اب و دوش فرطرب
 هک دنک داهنشیپ :تسا نکمم نادرامآ نیا و دوشیم هتساوخ کمک ینادرامآ زا

 رادینعم حطس ای ینحنم ریز حطس لثم تیمتح مدع زا یصخاش یرتشم

 17 دنک ضرف ینعی .دریگ Se رفص ضرف ناونعهب 17 دروم رد ار ندوب

 هیساحم ضرف نیا تحت ار هدش هدهاشم یاههداد لامتحا و تسا تسرد

esهح ره و تشاد 11 هب ناوتیم هک تسا یداقتعا صخاش نيا عقاو رد  

 .تسلا تگ 13 هچ داقتعا دنقاب رتکسرگ لانضعا نیآ

 هک دوب نيا رب دیکاأت لب رد اریز تسالاب ثحب اب ریاغم عقاو رد شور نيا
 رادینعم حطس .دوش یریگهزادنا 17 لامتحا اب دیاب 7 دروم رد تیمتح مدع

 تروصهب ناوتیم ار توافت نيا .دهدیمن تسدهب ار یلامتحا نینچ ندوب

 .درک حرطم زیژ

 اب ءاههداد زا یصاخ ةبثج ةدهاشم لامشحا - ندوب زاده حطس
 ؛تسا تسرد 77 هکنیا ضرف

 .اههداد :دهاشم ضورف اب هدیالئاق 7 یارب امش هک یلامتحا - لامتحا

 طلخ رثا رد عقاو رد .تسا فورعم یقوقح لفاحم رد هک «ناتسداد ٌهطلغم»

 .دهدیم خر .دنربارب مه اب تردنهب هک یتیمکود p(BlA) & p(A|B) ندرک

 :تسا ناتسداد ةطلغم دننامًابیرقت لامتحا و ندوب رادینعم حطس نیب توافت

 ربارب ناوتیم ار 23 «ناتسداد لاثم راتخاس رد هچرگ هک لیلد نيا هب «اییرقت»

 ناونعهب ۸ .دنوشیم یسررب یرگید وحن هب اههداد یلو تفرگرظن رد اب
 ندوب رادینعم حطس نارادفرط .دریگیم رارق هدافتسا دروم لامتحا رد اههداد

 مزال هکلب دننک هدافتسا اههداد زا طقف تسین یفاک هک دنتفایرد دوز یلیخ

۳۴ 

 یریگراکب اب دناوتیم تقد مدع نیا و تسین قیقد الماک یتالامتحا شور
 .ددع تفج نیا هک تسا نیا فده .دوش میمرت ینییاپ و ییالاب یاهلامتحا

 یصخات ,لماش ,ییانتت wy Jat) ly to agate ار .یفالامتسا یاهازگ
 .دراد حیجرت هدیچیپ رب هداس هک تسا نيا نم ةديقع .تسه شدوخ تقد زا

 .مقفاوم ۱ ماکآ غیت اب اساسا نم و دشاب زاسراک هکنآ طرش هب

 یاهدننکمناق زرط هب لامتحا طسوت اهنت تیمتح مدع هک یریگهجیتن نیا اب

 یمسر روطهب ار لامتحا باسح عوضوم لصا هس اي نوناق هس .دوشیم نایب

 یطیارش و یمتحریغ دماشیپ :تسا هتسباو رصنع ود هب لامتحا .مینکیم نایب

 :هسیکزآ gh نیدیمشگ نوریب ره الثس .دینکیم هبیزت دساشیپ نآ هباهنآ تعت هک
 تسا هتسباو طرش نیا هب دیوشیم لئاق یوگ ندوب زمرق یارب هک یلامتحا
 یتقو ۸4 عوقو لامتحا یارب .دوش هدیشک نوریب هسیک زا فداصت هب یوگ هک
 و ۸4(2]) میسیونیم تسا هداد حر 13 هک مينکیم ضوف اپ مینادیم هک

 :زا دناترابع نیناوق نيا 3 (ضرف هب ای) طرش هب ۸4 لامتحا میناوخیم
3° < P(AIB) SV GB y A (فلا) ةمه یارب :(بدحت) ۱ نوناق 

p(A|A) = 

 ,دشاب ضورفم 6 و دنشاب راگزاسان ۸3 و ۸ رگا :(عمج) ۲ نوناق (ب)

p(AU BIC) = p(AlC) + p(BIC) 

 اه 6 و 3 و ۸ مه یارب :(برض) ۳ نوناق (ج)

p( ABC) = p(A|BC)p(B|C) 
 ود ره ۶ و ۸4 رگا دهدیم خر هک تسا یدماشیپ ینعم هب 412 اجنیا)

 :دوشیم تیوقت ریز ةطبار طسوت تاقوا یهاگ بدحت نوناق .(دنهد خر
 نوناق هب عمج نوناق .دشاب 7 یقطنم ٌهجیتن ۸ رگا اهنت 8|۸(7) > ۱

 .تسا فورعم لومارک
 دسرب رظن هب یضایر یراکفیرظ عون کی طقف تسا نکمم عمج نوناق

 دهاوخ هداد ناشن ۸ شخب رد هک دراد یمهم یلمع جیاتن تقیقح رد یلو

 الاب رد هک ینوناق هس اب .تسا رکذ نایاش یاهتکن نوناق نيا ةرابرد .دش

 اهدماشیپ زا یهانتم دادعت ره هب ناوتیم ار دماشیپ ود عمج نوناق .دش رکذ

 هب دش ثحب اهنآ ةرابرد ًالبق هک یرایسب یاهدرکیور زا کیجیه .داد میمعت

 تسا لومعم یلو .دوشیمن رجنم دماشیپ تیاهنیب یارب نوناق نیا یرارقرب
 ریز تسا رارقرب اهدماشیپ زا یهانتمان دادعت یارب عمج نوناق دوش ضرف هک

 نیا هب ندیشخب تحارص یارب .دوشیم دنیاشوخان جباتن هب یهتنم نآ فالخ

 هک درک هفاضا یمراهچ نوناق ای و درک حالصا ار عمج نوناق ناوتیم ضرف

 راگزاسان ودهبود ٍدماشيپ تیاهنیب هب ار عمج نوناق میمعت الاب نوناق هس هارمه
 هفاضا ريز لکش هب یمراهچ نوناق مهدیم حیجرت اصخش نم .دهد تسدب
 ۱ مک

 1 ,یهانتمان اب یهانتم «یزارفا 113 ) رگا :(طالتخا تیلباق) ۴ نوناق (د)

 .م(ش|0) - ۸ هاگنآ (0,|۵) > 1و 0 ریداقم همه یازاهب و دشاب 7

 تسا یهانتم زارفا هک یتقو ۴ نوناق هک داد ناشن ناوتیم یتاسآ هب)

 Cobbs (eal یتنیفود نآ زا فیرعت نیا .دیآیم تسدهب ۲ ات ۱ نیناوق زا
  

1. Occam’s razor 

 ینیم (مکآ ,لصا رد) ماکآ مایلیو یسیلگنا فوسلیف هب بوسنم یلصا هب تسا یاهراشا

.م-دوش هدروآ تاضورفم لقادح دیاب هدیدپ کی حیضوت رد هکنيا رب



۳۵ 

 حطس کی ره هک ار ضرف کی ةرابرد هداد ةعومجم دنچ ناوتیم هنوگچ

 تفاوت یا نومزآروق جیاتن ؟درک بیکرت مه اب دراد دوخ یارب یندوب رادینعم

 راگزاس (/۱,۸۷۲) یارب هریغتم ود ی نومزآ اب ۸۲ و ۸.۱ یاهنیگنایم یارب
 :[ ۱۸| تست

 کی افرص تسا تیمتح مدع صخاش اهنت لامتحا هک یریگهجیتن نیا سپ

 یاهیاپ یاهتیلاعف زا یرایسب هب هکلب تسین یلاخ و کشخ دیجمت و فیرعت
 لمع هیحوت یارب یشالن رد ار شدوخ یاههدیا جیواس .دوشیم طوبرم یرامآ

 یارب هک دروآ تسدهب یجیاتن نآ زا ییاههبنج رد کیکشت اب وا .داد هئارا یرامآ

 یاههدیا تمس هب و میرذگب اهرظن فالتخا زا لاح .دوب زیگناتفگش شدوخ

 Kil dj aes lal رذ ,لامتحا یساسا شتن ییاسانش زا هک میورب یاهدنزاس

 طابنتسا ۷
 رب هدرک رامآ هب یاهتسپاش تامدخ نرق نيا رسارس رد هک یایدنبلومرف

 عیزوت کی رظن دروم رتماراپ زا رادقم ره یازاهب هک تسا ییاههداد ساسا

 نابز هب دیاب اههداد تیمتح مدع هک رظن نيا اب یدنبلومرف نيا .دنراد لامتحا
 یزیج اههداد زا هک تسا نآ بولطم .تسا راگزاس .دوش نایب یتالامتحا

 :تسین رظن دروم abl یاههبنج همه الومعم .مینک طابنتسا رتماراپ ةرابرد
 9 دروم رد Cre میهاوخیم هک ینعم نیا هب (0,«) میسیونیم نیاربانب

 اههداد رگا .تسا محازم رتماراپ ای تیزاراپ ینف حالطصا رد « و مینک طابنتسا

 هداد « و 9 هک یتقو تسا # لامتحا (:۱0,0) هاگنآ میهد شیامن : اب ار

 سنابراو و ۵ نیگنایم اب لامرن یعیزوت دناونیم هداس لاثم کی .دنشاب هدش
 .دراد رب رد زین ار هدیچیپ یاهتلاح زا یرایسب یدنبلومرف نيا یلو دشاب «

 لرتنک صخش ره لیم قباطم اههداد نورد تیمتح مدع ,شور نیا اب

 هک تسا تیمتح مدع نیا تقیقح رد .تسا یمتحریغ زین رتماراپ .دوشیم

 لامتحا کی اب دیاب زین نآ ,شور نیا قبط و تسا نادرامآ یلصا ةغدغد
 ابلاغ .مياهدرک لودع لومعم شور زا ام راک نیا اب .دوش فیصوت 0(۸,)

 نینچ یلو .دنتسه یفداصت ییاهتیمک یضرف هج انج اهرتماراپ هک دنیوگیم
 یفدأاصت تیصاخ و دنوشیم ضرف هک دنتسه عوضوم لوصا نيا .تسین

 باسح زا هدافتسا و لامتحا ود ره ندوب تسد رد اب .دوشیم هجیتن اهن زا ندوب

 :درک رظندیدجت اههداد هب هجوت اب تیمتح مدع نازیم رد ناوتیم لامتحا

p(6, ala) x pla], a)p(6, a) (\) 

 دروم ۸ هک اجنآ زا .اهرتماراپ هب هن و دراد یگتسب 7 هب طقف بسانت تباث هک

 sgt Sic لر نزآ لامتسا باس, زا هدافتما اب ميلاتیم تسیث ام ةقالع

p(@lx) = [ v@.a\x) da. ۲) 

 کمک هب طابنتسا ةلأسم .تسا عمج نوناق (۲) ةطبار و برض نوناق (۱) ةطبار

 مهارف نآ لح یارب یبوچراچ رتهب ترابع هب اپ و دوشیم لح هطبار ود نيا
 نیا لک هب یخیرات یفداصت هب انب نآ مان هک تسا زیب هیضق (۱) ٌةطبار .دیآیم
 زیگنافسأت یراذگمان نیا .دنیوگیم یزیب شور نآ هبو تسا هدش هداد درکیور

 (]) و نیشیپ عیزوت ار 0(2) ابلاغ .تسا هارمه رتدب یراذگمان دنچ اب
 یتاحالطصا نیسپ و نیشیپ اریز دنابسانمان اهنیا .دنمانیم نیسب عیزوت ار

 یلدنیل سیئد//رامآ ةفسلف

 روط نامه .دننک دراو عیزوت کی مد لکش هب ار «رتنیرف» ةداد یدادعت تسا

 نکمس هک تسا ییاههداخ لمانش مطس نیا دنکیم دراشا [۱۹] زیرفج هک
 .دندشن یلو دنوش هدهاشم دوب

 رثا تسا نکمم 6 رتماراپ .میوریم یاهطقن دروارب هب ضرف نومزآ زا لاح
 یمتحریغ 0 زاب .دشاب تیانج نازیم رب یعامتجا لماع کی ریثات ای وراد کی
 هتساوخ تروشم ینادرامآ زا هدش یروآعمج ییاههداد تسا نکمم اذل تسا

 ةزاب کی ًالومعم نادرامآ .(دشاب نيا زا ربغ بیترت هک تسا نیا دیما) دوش
 یریگهزادنا ِتیمتح مدع رب ینتبم هک رما نيا رد .دنکیم داهنشیپ ار نانیمطا

 .دوشیم هدافتسا یلاگچ نآ زا یاهزاب دیاش و 0 لامتحا یلاگج زا .تسا هدش

 :میاهجاوم دوب ناتسداد ٌهطلغم رد هجنآ هب هیبش یداضت اب ام هرابود

 ؛دشاب 8 لماش هزاب هکنآ لامتحا - نانیمط»

 .دریگرارق هزاب نيا رد ۵ هکنآ لامتحا - لامتحا

 ۵ :دهاشم هب طورشم .هزاب کی دروم رد یتالامتحا یاهرازگ لوا ترابع

 .تساههداد هب طورشم ۵ دروم رد یاهرازگ مود ترابع هکنآ لاح ؛تسا

eel WEهن هک تسا نيا هابتشا نيا زا رتمهم .دنریگیم هابتشا مه اب ار ود  
 باسح نیناوق ساسا رب کیچیه نانیمطا یاههزاب هن و ندوب رادینعم حوطس

 .دنوشیمن بیکرت لامتحا
 تسا نینچ ًانلس یرظن ظاحل زا ؟تسنا :تیمخا ةفاح هابتشا نیل ایآ

 ًتیاهن دنکن تیعبت لامتحا باسح نیناوق زا هک یصخاش زا هدافتسا اریز

 رد یهیدب هک ییاهضرف .دوب دهاوخ یاهیاپ یاهضرف زا یضعب ضقان

 یلمع ظاحل زا یلو .دنکیم لاکشا داجیا اهنآ ضقن و دناهدش هتفرگ رظن

 اهنآ یلمع یاهدمایپ ةرابرد تسا مزال و تسین حضاو ردقنآ عوضوم نيا
 AS هعلاطم هناگادج ار هلاسم ره دنراد لیامت ناتادرامآ .دوش هداد حیضوت

 هک تسا جیانن بیکرت نیا ؛دننک بیکرت مه اب ار جیاتن هک دننیبیمن یزاین و
 .میدید ۵ شخب رد تیسنج-گنر لاثم رد ار نيا و .دروآیم دوجوهب لکشم

 زا هدافتسا اب ار یدنله ةجرتفد ناوتب هک دراد ناکما تردنهب لاثم ناونعهب

 یاهرگدروآرب زا یخرب هک تسا مولعم .تخاس یرادینعم حوطس یاههرازگ

 ةطبار زا یشان .مهم لاکشا کی زا لاثم نیرتنشور .دنالوبقلباق ریغ جیار
 نآ رب حطس نیا هک تسا یاهنومن (9) ةزادنا و ندوب رادینعم حطس نیب

 هکنآ لاح دراد ۷ هب یگتسب Ld» حطس رد رادینعم» ریبعت ,تتسا :هدنش اتب

 نایب هک یاهراگ نیب طاترا هبب نانادرامآ :تسا coll chan ۵ لامتجا

 .دناهدرکن ینادنج هجوت تسا نآ رب یتتبه هرازگ هک یاهنومن ؛زادنا و دننکیم

 /۵ رادینعم حطس قدروآ تسدهب مینک رکف هک دراد دوجو یرظن یلیالد

 اهشیامزآ زا یرایسب دشاب تسرد بلطم نيا رگا و .[۲] تسا هداس یلیخ
 .دننکیم داجیا ,درادن دوجو عقاو رد هک ,دنمدوس est هب یهاو یدیما

 دوجوهب ینامز لکشم .دنرادن یلاکشا ًالومعم یرامآ درفنم یاههرازگ

 نانیمطا یاههزاب .لاثم ناونعهب .مینک قیفلت مه اب ار اهنآ میهاوخب هک دیآیم
 یتح .هن رتمااپ نیدنچ یارب یلو دنتسه لوبقلبق ابلاغ رتماراپ کی یار
 .دسریمن رظن هب بسانم الاپ داعبا رد زین لامرن عیزوت زا هنومن کی نیگنایم
 یاههسیاقم یلو دنابوخ درفنم یاهنومزآ ؛نوگانوگ یاهرامیت اب یشیامزآ رد
 یاهشیامزآ جیاتن قیفلت اب یملع تقیقح اما .دنوشیم لکشم راچد هناگدنچ

 .تسا رامآ زا راوشد یاهزوح " لیلحتارف ثحبم زونه :دوشیم ققحم نوگانوگ
  

1. meta-analysis



  NO dla a poly piراه ۱

traps, pat ay yaa Vee JT lilleیار .نوشیس طالتخا  

 رایتخا دناوتیم ار تبثم حیحص ریداقم طقف 0 هک دینادیم دینک ضرف ,لاثم
 لهج یلومعم موهفم زا هاگنآ .دیرادن نآ ریداقم ؛رابرد یرگید عالطا و دنک

 یازاهب 0 > 7|۶) > « :دنتسه سناشمه ریداقم همه هک دیآیمرب نینج

able lb {@=i}, 

 دیابن یلامتحا جیه بدحت لصا ربانب ریز 6 > * دهدیم هجینن 76 > ۱

 اگزاسان ودهبود دماشیپ ۱» یارب عمج نوناق Let همه

 یوضع هس ییاههعومجم هب ار تبثم حیحص دادعا لاح .دوش رتشیب کی زا

 و درف ددع ود اهنآ زا کی ره رد هک دینک زارفا
 نآ دماشیپ 7 رگا 4 > (۴ - ۳,۴۸ - ۱, ۲۶۵) تروصهب ًالثم دشاب

 تیصاخ هب هجوت by p(E|An) = ۱/۳ هاگنآ تسا جوز 0 هک دشاب

 رظنن رد ییاههعومجم زا بکرم ار یرگید زارفا .م(7) > ۱/۳ ,طالتخا
 تروصهب الثم تسا درف ددع کی و حوز ددع ود لماش کی ره هک دیریگب

(fn — ۲,۴, ۲۶۰ - ۱(تروصنیا رد .8,, >  P(E|Br) = Y/Y » 

 باختنا اب عقاو رد .تسا توافتم یلبق رادقم اب هک م(/) > ۲/۳ نیاربانب
 cree HS LS] Sy RL رد ار یرادقم ره دناوتیم 2(2) ,رازفا بسانم

 هتشاد دوجو حوز ددع کی

oweدنمانیم هرسان ار . 

 هاگنید زا هدافتسا اب 011(0) دیلوت تهج رد اهشالت رتشیب هناقساتم

 راگزاس طالتخا تیصاخ اب اهنت هن هک دوشیم رجنم یگرسان کی هب «مزال»
 [۱*] الثم ,هنیمز نيارد .دراد مه یرگید لوبق لباق ریغ یاهدمایپ هکلب تسین

 ودرانرب .داد رارق یسررب دروم ]۱٩[ زیرفج راب نیلوا ار مزال هاگدید .دینیبب ار

 a هلأسم یلو دناهدش بجوم ار یریگمشچ ,tal یاهتفرشیپ نارگید و [۶]
 یاهرازگ لامتحا هک دوشیم ذاختا رظن نيا هلاقم نیا رد .تسا هدشن لح

ya Sy of tlیمتعریغ تیبگ گی دزوم ید یسخشع یهاگآ اب  
 رواب نازیم (17|۸۸) .مينکیم داب «امش» ناونع اب صخش نیا زا .دزاسیم

 زا تسین تسرد دید نيا اب .دینادیم ار 7 یتقو تسا ۸ دروم رد امش

 زا لامتحا» طقف ؛تسا درفهب رصحنم ییوگ هک مینک sb یتروصهب لامتحا

 دماشیپ هک دراد تیمها هزادنا نامه هب اهطرش نایب .دراد ینعم «امش رظن

 .رظن دروم یمتحریغ

 ضحم هب دنکیم رایتخا ار تبثم حیحص ریداقم طقف ۵ هکالاب لاثم رد
 رگید :دیدلسهف دراد هراشآ نآ دب ینانوب فرح نیا هک ار یزیج موهفم هکنآ

 یخرب 220: > ۱ طرش اپ 0(2 > ) > 6: تروصنآ رد .دیتسین لهاح

 فرح هک یتیعقاو و ینانوی فرح نیب یمگردرس تهج هب یرامآ تاقیقحت زا

 یتیمک هک میلطیم هزرابم

 ed gl Bun HS ,دتمشاب لهاج نآ هب تبسن اضزر هک دننک دارا یعقآو

 (WO < nil > 76 > ۰ هک اجنآ زا ۵ زا یلاثم دناوتیمن هنایار

 امش هک دشاب یددص رخ زا رتگرزب ًاعطق دناب 8 نی ارباب (0 > ۷) ۱و

 .دنک هبساحم دناوتیم a ای و دسریم ناترکف هب

 یشخب هک یماگنه ًالومعم .تسا یرورض زین یرگید بلطم هب هجوت
 .تسا هداد حر هک دوشیم ضرف اما تسا لوهجم هدننکیطرش دماشیپ زا

 نانادرامآ مه Js glace .دوشیم هدافتسا اهدامن و patie نیمه زا زاب

 20,0: 76) رتقیقد ترابع هب اب 0,6|0(2) دامن

 نایب دامن نيا اب هک یزیچ .دننادیمن ار رتماراپ رادقم اجنیا رد اهنآ هک دینک

 دننک ذخا ار ۵ و 0 ریداقم اهرتماراپ رگا تسا * ةرابرد تیمتح مدع دوشیم

bsهب ار همه نم .دنوشیم شودخم تسا نآ 844  

 هحوت .دنربیم راکهب ار

۳۶ 

 .تسادرف نیشیپ :زورما نیسپ .دنوشیم طوب رم اههداد هب هک دنتسه یبسن

 نکسمان اهنآ زا لماک باتتجا هک دناهتفای جاور نانج حالطصا ود نيا یلو
 بسا

 .مينکیم رکذ راوهصالخ مياهتفاي تسد اهنآ هب هک ار یعضاوم لاح

 .تسا تیمتح مدع ةعلاطم رامآ (فلا)

 .دوش یریگزادنا لامتحا اب دیاب تیمتح مدع (ب)
 هاهرتماراپ هب طورشم .قیرط نیا هب اههداد هب طوبرم تیمتح مدع (ج)

 .دوشیم یریگهزادنا

 .دوشیم یریگزادنا لامتحا اب زین رتماراپ تیمتح مدع (د)

ys Lleol (6)طباور گیگ هب انفسع :لابتعا باسح پلاق  AY 

AY)دوشیم ماجنا . 

 .دنریذپیمًامومع زین ر (ج ج) و میدرک ثحب البق (ب ب) و (فلا) دراوم ةرابرد

 «یزیب شور هب هدمع cae .دوشیم هجیتن (د) ات (فلا) دراوم زا (ه) دروم
 .میزادرپب نآ هب دیهد هزاجا نیاربانب .دوشیم طوبرم (د) دروم هب

 تینهذ ۸

 اهتیمتح مدع هک تسا نشور .میدرک عورش اجنآ زا ار ثحب هک یاهیاپ حطس رد

 یاه gly Ela ges تسا نگمس ءتسا تواطتم الو هتففس ضاطتخا رظنرد
 اهنآ ناوتب هک یروطهب دشاب هتشاد دوحو یقفاوت دنوش ارجا بوخ هک یسناش

 مولع رد یتح «تاعوضوم زا یرایسب رد یلو .درب راکهب درادناتسا ناونعهب ار

 نادنمشناد روطس نیا نتشون نامز رد .دشاب هتشادن دوجو قفاوت تسا نکمم
 یکیتنژ روطهب هک یاییاذغ داوم) 03۷170 هب طوبرم لئاسم زا یخرب ةرابرد
 تینهذ هک دسریم رظن هب مزال نیاربانب .دنراد رظنفالتخا (دناهدش یراکتسد

 هک تسا نیا جحرم هار .مینک سکعنم نامیاهدامن رد بسانم یوحنهب ار

 راک دراو .دنکیم یتالامتحا تواضق هک ینامز رد ؛ار صخش یماگآ موهفم

 دامن 0(2) زا رتهب دامن کی اذل ,دشاب نآ رگنایامن 7 دینک ضرف .مینک

 (2|0, 5) هب اههداد ساسا رب هک تسا هل طرش هب 0 لامتحا (0۱16)

 دیکأت لامتحا ندوب یطرش رب اریز تسا دنمشزرا دامن نیا .دبايیم رییغت
 هک یزیج :تسا هتسباو هفلوم ود هب دامن نيا .(دینیبب ار ۵ شخب) دنکیم

 نآ رب تیمتح مدع نيا هک یایهاگآ و دوشیم فیصوت ol ِتیمتح مدع

Mile Bde taal at byیا .دماجتایم یمکردرس هب الاغ هدنتکیطرش  

 روم ثمزاپ لامتحا هک یتراقم دیارش رپ دیگن اب ییسپ و ییشیب جیب
olدوشیم فیصوت رتهب .دوشیم نییعت طیارش . 

 کی هب مجار یناسکی یهاگآ رفن ود رگا هک تسا هدش حرطم رظن نيا

 ناسکی دیاب اهنآ رظن زا لامتحا هجیتن رد و تیمتح مدع .دنشاب هتشاد عوضوم
 حیضوت الوا .دراد لاکشا ود هاگدید نیا .دنمانیم OY هاگدید ار نيا .دشاب

 رد نآ صیخشت نینچمه و تسیچ ناسکب یهاگآ نت نتشاد زا روظنم هکنیا

 دیاب سپ دیآیم تسده ًاموزل لامتحا رگا هکنیا مود ةتکن .تسا راوشد ,لمع

 هتسناوتن سکچیه نونکات .مینک هبساحم صخش هب عاجرا نودب ار نآ میناوتب
 زا هدافتسا ار کی .دهد ماجنا یاهدننکناقًالماک تروصب ار هبساحم نیا
 یهاگآ نادقف هاگنآ دوش صخشم 7 یهاگآ حطس رگا .تسا لهج موهنم

 یازاهب ار 08| 16) و ددرگیم فیرعت 7|0(2) و دوشیم صخشم 0 دروم رد

.درک هبساحم ناوتیم  هب [ لیدبت اب (۱) ةطبار ای زیب لومرف طسوت 75 ره
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 نیا لومعم یانعم اب ,.دش دهاوخ هداد حیضوت هکنانج tol یانعم دنج ره

 .تسا توافتم مه مولع رد جیار یاهلدم اب و دراد قرف lal js حالطصا

 .دزاسب وگلا هعلاطم تحت یمتحربغ یایند یارب هک تسا نیا نادرامآ راک

 ار رظن دروم صاخ یاههبنج ِتیمتح مدع .دش ماجنا راک yl هک یماگنه

 .درک هبساخم دوجوم تاعالطا ساسا رب و لامتحا پاسح ةلیسوهب ناوتیم
 اساسا یمود .نآ لیلحت و وگلا نتخاس :دراد هبنج ود ام ٌةعلاطم نیاربانب

 ماجنا نیشام طسوت ار نآ ناوتیم لوصالایلع ؛دوشیم ماجنا دوخهبدوخ

 رد یراکتسد اب .تسا تیعقاو اب کیدزن سامت هب دنمزاین یلوا یلو .داد

 یزاسیم وگلا هک یتقو» :تفگ ناوتیم ولغ یردق و یتنیفود زا یاهلمج

 رگید راب .«راپسب هنایار هب ار نآ و نکن رکف یراد ار وگلا یتقو و .یک رکف
cp!یسررب وا رظن دروم تالامتحا هک یصخش هک مينکیم رارکت ار بلطم  

 ؛تسا یرتشم کی هکلب تسین نادرامآ «ءامش» «هلاقم نیا نابز هب اي هدوشیم

 نادرامآ ةفيظو .تسا هدش یرامآ رظنراهظا راتساوخ هک تسا یققحم ابلاغ
 زا هدافتسا اب اهنآ ةبساحم و لامتحا نابز هب ققحم یاهتیمتحمدع ًةمجرت

 رکف رد هتیعقاو ساکعنا ًافرص وگلا ره .درویم تسدفپ هک تسا یدادعا
 هکلب .دنکیمن فیصوت ار امش یایند هن و ار امش هن لامتحا دننام و تسامش

ba! bisنآ و امش نیپ  Lisناوتعهب نآ زا ندرب مان اذل .دنکیم فصو ار  

 بلاغ هک درب راکهب ار هملک نيا ناوتیم ینامز .تسین تسرد یعقاو یوگلا
 تسا نکمم ار یریفتم ود لامرن عیزوت الثم .دنشاب قفاوم وگلا نآ اب مدرم

 .دیمان نارسپ و ناردپ دق یعقاو یوگلا ناوتب
 هلاسم ؟دراد دوجو ییاهتیمتح مدع عون هچ یلومعم یویرانس کیرد

 هتشذگ یاههداد یور زا ipl یاههداد ینیبشیپ ؛ارقتسا و طابنتسا یساسا

 I Ul saul Eee Alene یناتسآ مارجا تکرح ررکم یاهدصر .تسا

 دهدیم ناکما کشزپ هب وراد کی یور یکینیلک تاعلاطم .دنکیم ریذپناکما

 یهاگ .دنک ینیبشیپ «هدش زیوجت شیارب وراد نآ هک ار یرامیب :دنیآ عضو هک
 کی زا میت وک هاگره .هدنیآ رد هن .دناهتشذگ رد یمتحریغ یاههداد تاقوا

 دراد تسد رد هک یدهاوش مامت زا حروم ,دشاب هدنامن اج هب یخیرات ٌهعقاو

 هاگداد .تسا هتسوبپ عوقوهب یقافتا هج دنک صخشم دیاش ات دنکیم هدافتسا

 مولعم «هدمآ تسدهب تیانج زا سپ هک یدهاوش ساسا رپ دشوکیم ییانج

 یاههداد هک مينکيم ضرف اجنیا رد ام یلو .تسا هداتفا یقافتا هچ دنک
 روطنامه) دنوریم راکهب ۷ :هدنیآ یاههداد هب عجار طابنتسا یارب .۵: .هتشذگ

 ةبساحم ام ٌةلأسم :بیترت نیا اب .(تسا ل زا لبق * یسیلگنا یابفلا رد هک

p(ylz, K)تباث راک لوط رد هک ار یلبق تاعالطا ,یگداس یارب .تسا  

 .(0|1) میسیونیم و مینکیمن روظنم یراذگدامشرد تسا

 مینک هبساحم امیقتسم ار (1)() مینک یعس هک تسا نپا نکمم هار کی

 ماظن رد لمع زا یاهنومن ار نآ ناوتیم دنچ ره .تسا راوشد الومعم راک نيا
 تاعالطا و دنیشنب ملعم سرد یاپ دیاب درگاش اجنیا .تسناد یدرگاش و داتسا

 ام درگاش :هنیمز نيارد هب رجت بسک اهلاس زا سپ .دنک بذج ار (2: یاههداد)

 ةدهاشم .دهد حر تسا نکمم هج هک دنک طابنتسا ییاهنت هب شدوخ دناوتیم

 زا هک دهدیم وا هب ار ییاناوت نیا ریات نتخاس یارب داوم نالف زا هدافتساررکم
alدراد دوجو یرتهب هار یلو .دنک هدافتسا شدوخ یارب ريات نتخاس رد داوم  

 نتوین نیناوق .تسا هدننکلمع راکوزاس و و 2 نیب یاهطابترا ةعلاطم نآ و

 ريان تخاس و یحارط هب داوم ملع .دنهدیم ار دم و رذج ٌهبساحم ناکما

 یلدنیل سیند /رامآ ةفسلف

 بوچراچ نیا رد هک تسین مزال .(دشاب 5 ةزادنا هب اهنآ هب عجار ام یهاگآ و)

 .دنکیم تیافک 17|۸(7) دامن و دوش هتشاذگ قرف تیعقاو و ضرف نیب
 قبرط زا امش یصخش تیمتح مدع هک تسا نیا نم یفسلف عضوم

 یهاگآ حطس ساسا رب یمتحریغ تیمک کی دروم رد امش یصخش لامتحا

 هب ینهذ اي یصخش شرگن ار نيا .دوشیم نایب ,یضرف اي یعقاو ءامش
 ,مينأتم لامقحا

 رکف .دنراد راکورس یملع میهافم اب یتقو ًاصوصخم .دارفا زا یرایسب
 زا و .دنوشیم ایب انکب لامتحا کی قیرط زا و دناینیع ناشیاههرازگ دننکیم

 تیعقاو هب ندرک هجوت اب ناوتیم ار ساره نيا .دنراد ساره تاینهذ تمحازم
 مولع بوجچراج رد ام .داد شهاک لامتحا باسح رد تیعقاو باتزاب ْهوحن و
 لاثم قوقح ملع .تسا تسرد یلک روطهب درکیور نيا یلو مينکیم ثحب

 رد) .دشاب رظن دروم یملع تیمک 0 دینک ضرف .دهدیم تسدهب یرگید

 ,هن ای هدش تیانج بکترم مهتم هکنیا بسحرب ار ۵ ناوتیم ییانج قوقح
 عالطا نوج دنادیم مک 0 دروم رد ققحم ادتبا رد .(تفرگ * ای ۱ ربارب

 اب هک تشاد دنهاوخ یفلتخم دیاتع قّقحم ود و .تسا کدنا 76 یاهیاپ

 .دوشیم هداد بینرت ییاهشیامزآ سپس .دوشیم نایب 16|0(2) یاهلامتحا
 دش هتفگ البق هک یتروصهب تالامتحا نیا و .دنیآیم تسدهب یا یاههداد

 یطیارش تحت هک [۱۴] داد ناشن ناوتیم .دنوشیم لیدبت (16,]0) هب

 فلوخ دیافع :كیاب شیاقا اهههاد دات هچناتس هدوشیم لیصاح "لو هک

 اب نآ نییعت «لقادح ایو 0 ندش مولعم هب الومعم و دوشیم ارگمه ۵ هب عجار
 اب :تسا نيا مینکیم هدهاشم لمع رد ام هک یزیچ .دماجنایم .دایز تقد

 ریاغم دراوم یخرب رد و توافتم یتارظن ادتبا رد تسا نکمم نادنمشناد هکنیا

 هتفگ یصخش هک روطنامه .دنسریم قفاوت هب alg یلو دنشاب هتشاد مه

 هبرجت نیب یبوخ قفاوت نیاربانب .تسا قفاوت نامه تقیقح رد تینیع :تسا

 کی ةرابرد همه ًابیرقت هک تسه یدراوم .دراد دوجو یزیب میاداراپ و یملع
 یسررب ۱۴ شخب رد یریذپضیوعت تحبم رد ار نيا .دنراد قفاوت لامتحا

 .درک میهاوخ

 نامه هک [د) نکن شریذپ رد هاکا یعون ارچ هک دیمهن ناوتیم لاح
 دوجو .تسا رتماراپ تیمتح مدع فیصوت یارب لامتحا عیزوت زا هدافتسا
 یتقو .تسا هدنام رود رظن زا ینهذ یساسا ٌةبنج هک تسا نیا تلع .دراد

 یتقو .تسا توافتم فلتخم ناهذارد (0,6) رادقم تسا مک اههداد دادعت

 (0,0۵|:8) هک دینک هحوت .دوشیم لصاح قفاوت .دنبابیم شیازفا اههداد

 یوگلا ود اههداد هعومجم کی لیلحت رد نادرامآ ود یتقو .تسا ینهذ زین

 نيا هب هرابود ام .دوشیم قیدصت اراکشآ عوضوم نيا .دنربیم راکهب فلتخم

 .مینک یسررب ار اهوگلا شقن ات میدرگیمرب ۱۲ و ٩ یاهشخب رد بلطم

 اهوگلا ٩
 هدرک لیلحت یزیب هاگدید زا تقد هب [۱۲] رپارد ار [اهلدم] اهوگلا عوضوم
 هعجارم وا ٌةلاقم هب دیاب دیآیم اجنیا رد هچنآ زا رنلصفم یحرش یارب و تسا
 طقف تیمتح مدع هک تسا نیا هلاقم نيا رد هدشهئارا یفسلف مضوم .درک

 هب زاین رظن نیا یارجا .دوش فیصوت امش رظن دروم لامتحا بسحرب دیاب

 دروم یعقاو :دیدپ رد یمتحریغ رصانع مامت یارب لامتحا یاهعیزوت نتخاس
.دوشیم هدیمان (لامتحا) لدم ای وگلا ,لامتحا لماک نییعت .دراد هعلاطم
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 ۱6 NO Shai pele, pilرامش ۱

 (AY ٌهطبار ,0 یاهیشاح یلاگچ هب )6,0( ply عیزوت زا راذگ اب و یتالامتحا

 .درک فرطرب

 لیلقت (0,«) و | «) ٌةبساحم هب ار وگلا تخاس اهرتماراپ یفرعم

 ۵:0, ) هب هیبش نآ نییعت یلو دوشیم حرطم زین 00۱0, ۰) .دهدیم

 توافت اجنیا رد .دریگ رارق ثحب دروم هناگادج روطهب تسین یزاین و تسا

 عیزوت رب ینتبم طقف هک نآ زا یلومعم ails «وگلا» زا ام ةدافتسا نیب

 ام فیرعت .دوشیم هدید .تساهرتماراپ نتشاد تسد رد طرش هب اههداد

 ر دوحوم تیمتح مدع زا یمهم شخب اهنآ ایز تساهرتماراپ عیزوت لماش

 تساههداد هب فوطعم اهوگلا هب طوبرم یلعف نوتم بلاغ .دنهدیم لکش

 نیا هب هرابود رضاح لاح رد .ميزادرپیم عوضوم نیا هب دعب شخب رد امو
 لیلد نيا هب الومعم .تسا ینهذ زین (0|2, 4) یتح هک مينکیم هراشا هتکن

oe ble a dh glةرابرد مدرم تاعالطا .دراوم یرایسب رد هک دنرادنپیم  

 شیازفا اب هک میدید ۸ شخب رد ام و ءاهرتماراپ ةرابرد ات تسا رتشیب اههداد

 .دنوشیم کیدزن قفاوت هب مدرم .تاعالطا

 ر (0) نآ زا دعب و 200, 6) و 7:8, 0) نییعت لحارم هلساس ارچ
 ار (8|0) امیقتسم ارج تسا هبساحم لباق (0,0) رگا ؟میهدیم ماجنا

 لاوس نیا ؟میش ناب هدرک زیهرپ هدیچیپ تابساحم یضعب زا ات مينکیمن هبساحم

 زین روط نیا ناوتیم , ,مرادن یاهقالع اهنآ هب نم هک یتاحالطصا زا هدافتسا اب ,ا

 امش نیسپ عیزوت رچ تسا نییعت لباق امیقتسم امش نیشیپ عیزوت رگا :درک نایب
 یلاگج ًة؟رابرد الومعم هک تسا هتفهن یتاعالطا رد باوج زا یشخب ؟دشابن
 .تسا میهافم یراگزاس هب ام لیامت ,یساسا لیلد یلو تسا تسد رد اههداد

 هاگره دنوش یم هدیمات yO تیمتح مدع هب عجار یاههرازگ زا یاهعومجم

 و 4(2)ظ) - هر۷ ةرازگ ود ًالثم .دننک تیعبت لامتحا باسح نیناوق زا

p(Al ~ B)=°,¥fهر۵ :رازگود اب  p(B|~ A) = 25% 5 p(BlA)= 

 ۸ دینک ضرف .(تسا 9 ةعومجم ممتم رگنایامن مس 3) .دنتسین راگزاس

 هک لوا ةرازگود .۵ رتماراپ ةراب رد یاهرازگ 13 و تسا  یاههداد هب عجار یاهرازگ

 ینعی رتماراپ هب مجار هرازگ نیلوا اب دنتسه اههداد لخاد تیمتح مدع هب عجار
 .((ظ) > *ر۴/۱ر۱ > هر۳۶ دینک ضرف) .دنراگزاس 4|3(2) > هر۵

 (13| )4  > *ر۳ ینعی رتماراپ هب عجار رازگ نیمود اب هرازگ هس ره یلو
 .تسا «ر۲۲ یراگزاس رادقم p(B) = ر۳۶ ضرف اب .دنتسین راگزاس
 4 ءاههداد رادقم ره یارب هک دهدیم امش هب ار نانیمطا نيا درادناتسا شور

 عومجم رد 18 هب عچار ییلهن یاهلطابتتناو دیادرگهدامآ ار هنیمز رد 4 اب
 .دنراد ینعم
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۳۸ 

 یرتماراپ قیرط زا ناوتیم ار یطابنتسا نردم یاهشور بلغا .دنکیم کمک
 نیا .تساههداد زا هعومحم ود نیب طابترا ةدنهدناشن هک درک نایب 0 دننام

 :دوش لماش زین ار ۵ ات ميهدیم طسب لامتحا باسح زا هدافتسا اب ار ثحب

vluyke) = f r(y/@.x)p(0)x) a9 

 تسین حرطم هتشذگ یاههداد تسا مولعم 8 یتقو هک دننکیم ضرف ًالومعم
 .دنالئتسم ۷ و 2 یاههداد 0 نتشاد تسد رد ضرف اب ,لامتحا نابز هب

 تشاد میهاوخ زیب dated Abang (2|0) نییعت اب و تیعقاو نیا هب هجوت اب

0 

 ود یاهتیمتح مدع و (0) ای رتماراپ هب طوبرم تیمتح مدع دیاب لاح
 ماد تسد رد طرش هب ار ص(۱0) و 0|2(۵) هداد هتسد

 و درک فقوتم 7|8(7) رد ناوتیم ار طابنتسا .دراوم یرایسب رد .درک

 دراد زین رتکد ورد دروم رد اب لاثم رد .تشاذگ نرگید ةدهعهب ار 6//21)
 .دنک هبساحم شرظن دروم ضیرم یارب ار (YA) ات دنادب ار 0 ییاراک عیزوت

 تسا (8|0) نییعت دراوم زا یرایسب رد طابنتسا یلصا عوضوم هچرگ

 ةدیاف مه (7) یسررب یلو دوشيم نایب نآ بسحرب قحب طابنتسا و

 هدهاشم تیاهن رد هک دریگیم تاشن تقیقح نیا زا هدیاف نيا .دراد یمهم

 رتماراپ .دمآ دهاوخ شضیرم رس رب هچ دید دهاوخ اتیاهن رتکد ؛دش دهاوخ
 مدع یلو دنامیم یقاب ابلاغ ۸ تیمتح مدع .دوشیمن هدهاشم الومعم

 هبساحم رتماراب نتش

 طابنتسا ییاراک هک دهدیم ناکما هصیصخ نيا .دوریم نایم زا  تیمتح

 طابنتسا رگا .میهد شیامن ۴ شخب یهدزابتما نوناق میمعت زا هدافتسا اب ار

 عبات هاگنآ .تسا 9۰ ربارب 1 هک مینک هدهاشم ًادعب و دشاب 2//0(2:) .رظن دروم
 هدوب بوخ یدح هچ ات طابنتسا هک دهدیم ناشن 5(. , 2/:(۸)] زایتما

 رد شور نیا .دوشیم هدز کحم نادرامآ و یرتشم ییاناوت هلیسو نیا هب و

 هتفرگ رارق هدافتسا دروم .ادرف یگدنراب ینیبشیپ یارب See یسانشاوه ملع

 زا یکی .دنتسین سرتسد رد 05(2) یارب یناسآ هب ییاهشور نینچ .تسا

 یسررب هک تسا نیا دوشیم حرطم ندوب رادینعم حوطس هیلع هک ییاهداقتنا

 حطس رد هک ییاهضرف زا دادعت دچ هک هدماین لمغ هب دراب نیا رد ینادنچ
 مینک رکف هک درادن یلیلد .دناهدمآ رد بآ زا تسرد ادعب ,دناهدش در ۵

 رد و دشاب رتالاب یلیخ دیاب هک دیآیمرب نینچ هیرظن زا .تسا /۵ حطس نیا
 ینیبشیپ یسانشاوه رگا .دوشیم لصاح عیرس یلبخ ندوب رادینعم هجیتن

 ناراب اهزور ۸۲۶ دوش هدید ًادعب و دوب دهاوخ یگدنراب اهزور ۵ طقف دنک
 یبایزرا هار نیرتهب .تسبن ینادردق لباق مه دایز سانشاوه نآ .هدیراب
 یا(2|7) ای اههداد یاهلامتحا قبرط زا 3|0(2) یسررب اهطابنتسا تیفیک

 .دننکيم دیلوت اهنآ هک تسا
 هرااع عب ازم رتمارپ تسا می الوصم ردش هراقا البق هک روطنامه

 و .دنک فیضوت تیافک رذق هب ار و 9: نیب طابترا ات دوش راک دراو 0 رب

 تسا نکمم « وراد لاثم رد .دزاس رارقرب (0,) طرش هب ار اهنآ نیب لالقتسا

 یگروپ رایسب :تالاکشم محرم یاهتمآزاب .دشاب رامیب یصخعت تایسوصخ
 طقف هک ییاهطابنتسا ًالثم .دننکیم داجیا طابنتسا لاکشا زا یخرب یارب ار

بوچراچ رد یتحار هب ناوتیم ار لئاسم نیا اما .دناییامنتسرد رب ینتبم
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 ۴۰ ۱ ةرامش ۰۱۵ لاس «یضایر رشن

 دصیسالض لاقم

 8 فرح
  

  

 تونک دلناد

deyیمیهاربایعیفش هفوکش  

 .تسا هدمآ [۳ شخب .۳] رد نآ زا یلماک فیصوت و .تسا فورح لکش

 نینچ ةرابرد ارج راب نیلوا هک میوگب bb ینف ثحب هب دورو زا لبق دیاش

 اساسا پاج ینونک یروانف هک تسا نيا نآ یلصا لیلد .مدرک رکف یزیچ
 فویرح و تازلف ساوع هن و تسا دنا مولع و هتسسگ تایضایر رب ینتیم

 نتخاس اساسا .یپاچ هحفص کی یارب حول کی نتخاس نونکا .لوقنم یپاچ

 و دبفس یاهاضف اهرفص هک تساهکی و اهرفص زا میظع سیرتام کی

 مود تساربو متساوخیم نم .دننکیم صخشم ار پاچ بکرم یاچ اهکی

 غاد برس یمیدق یروانف اب هک دشاب شلوا تساریو هیبش مياهباتک زا یکی

 یاهکینکت اب ناوتیم ار لکشم نیا مدیمهف هک یتفو و ؛دوب هدش ینیجفورح

 هسوسو نیا ربا رد متسناوتن درک لح هنایار مولع و هتسسگ تایضایر بسانم

 اب ینیچفورح یارب بسانم یابفلا کی یحارط ةرابرد یتقو شیپ لاس دنچ

 یابفلا فورح زا فرح ۲۵ یحارط هک مدیمهف .مدرکیم رکف دیدج لیاسو
 تاقوا زور هنابش هس .دوب Sy) هدنامیقاب فرح .تسا هداس اتبسن یسیلکنا

 دناوتیم روطچ بسانم «5» ًاعقاو هک مدیمهف ات مدنارذگ یرابتقشم شالترپ
 دوب یبلاج تایضایر لماش مدبسر نآ هب تیاهن رد هک یلح هار .دوش فیرعت

 زا نم دننامه «یلیلحت ٌةسدنه و ناباسح نایوجشناد هک مراد هدیقع نم و
 هک تسا یزیچ حیضوت هلاقم نیا فده .درب دنهاوخ تذل هلاسم نيا لیلحت

 مسانشیم یپاچ یاه5 یلوصا و تسرد تایضایر ناونعه ار نآ نونکا نم
 ندنارورپ لاح رد ًایخا هک (1۳7۸۳017۳) تنوفاتم نابز زا یلاقم تدیوآ زا

 یحارط نآ زا فده هک تسا یاهنای نابز و متسیس کی تنوفاتم) .ماهدوب نآ

   



۴۳۱ 

 زکرم هب هطقن نيا زا یاهریاد نامک کی و تسا (۴ر٩,۵) ۰۱ ةطقن
 poy ty > ۶ اجنآ رد هک ۲ طقن ات ۳ر۵ عاعش و (؟ر۵, ۵ر۵)

 S25 OLS [yy = ۵ر۵ + ۷/۱۰ جن ۸ر۶۶ نیاربانب] دوشیم
 ات ۳ > (۶ر۵,۸ر۵) ٌهطقن زا «ر۵ عاعش و (۶,۵,۹) زکرم هب

 ات ۴ > (۶,۷) ٌهطقن زا یتسار طخ .دوشیم مسر )٩,۷(

 ار هطقن نيا ؛دوشیم هدیشک ددرگ سامم نامک نیا رب هک ییاج

 تاصتخم یاراد ۵ ba هک مینیبیم همادا رد] .میمانیم ۵

 نتسناد زا ولینروت مینزب سدح هک تسا بلاج .تسا (۶32, ۸۰۲ )

 و (۴,۷) زکرم هب ینامک لاح [.هن ای هدش لاحشوخ بلطم نيا
 و »۷ > ۳ اجنآ رد هک ۷ هطقن ات ۶ > )۴,٩( ٌةطقن زا ۲ عاعش

 yy] > ۷ - ۷۳ دن ۵ر۲۷ نیاربانب] دوشیم هدیشک .۷ < ۷
beدوشیم مسر ۸ > (۵,۴) ةطقن ات ۷ ةطقن زا یتسار . 
 دلت اع ۲ هطشن را phew ag (FOYE) یناسک سپس
 یتسار طخ تروصهب شاهمادا و ددرگیم مسر ٩ > (۳ر۵,۶)

 زکرم هب یاهریادمین .دوشیم هدیشک ۱۰ < (۶,۴۵) ةطقن ات
 ۱۱ -- (۳۰ ءر۵) dai ات هطقن نیا زا ۲ر۵ عاعش و (۴ر۵, 1,9(
 (۲ر۵,۷) زکرم هب یرگید کچوک یاهریاد نامک لاح .دوریم

 ayy = Vt اجنآ رد هک ۱۲ ٌهطقن ات ۱۱ ٌهطقن زا ۱ عاعش و

 و ) > (۲/)۰۷/۳-۱ من -هر۲۷ نیاربانب] دوشیم مسر

 یاهریاد ییاهنامک .[۱ > (۷/۳۹ + ۴ - ۸/)۴۷/۳ هن هر۱

 یاهطقن زکرم هب ۱۳ هطقن ات ۸ ٌهطَقن زا ۲ عاعش هب

 مسر ۰۱۳ > ؟ر۵ و تسا ۴ اب ربارب نآ ۸ صتخم هک

 و تسا ۲,۴۷۳ من ۲ر۲۷) زکرم نیاربانب] ددرگیم
 هب ۱۴ ةطقن ات ۱۳ ةطقن زاو :[ر ۱۳ 2 ۰/۳-۰۷/۳-۴ر۷۵ دن هر۳

 مسر ۰۱۲ > ۲ و تسا ؟ر۵ اب ربارب نآ 5 صتخم هک یاهطقن زکرم

 تسا (۴ر۵,۶ ۱/۳ - ۰/۳۷۵ 24 ۲ر۳۳)زکرم نیاربانب] دوشیم

 تونک دلناد/ 3 فرح

  

  

-1., con quello tondo quale ha lo sto puncto de niezo fora del 
quadro, longe da la inferiore linea del quadro puncto mezo, 
Poi largo lo circino puncti.2., ponendo una puncta dove fi- 
nisti la inferiore parte del .S. qual fu facta a drita linea, ciog 
longe da la linea del spacio da parte drica puncti .2., ¢ altri 

  

              

  

puncti .4. da la [linea] inferiore del quadro. L’altra puncta 
longe da quella del spacio da parte sinistra puncti.2.descen- 
derai in tondo verso man drita tanto che giongi sopra la me- 
dia linea. Poi con dicta largheza de circino ponendo |’una 
puncta dove al presente finisti, l’altra puncta longe da la li- 
nea del spacio da parte sinistra puncti.2., venendo dal dicto 
ultimo loco del... tanto che sia lontano da la inferiore linea 
del quadro puncti .2. Poi da questa ultima parte in tondo 
vengasi a drita linea a congiungere con lo inferiore tondo 
longe da la linea da parte sinistra del quadro puncti.1.¢ sette 
octavi; & sara finita la littera .S., come apertamente si vede. 
  

  
 ,۴ - ۰/۴ - )۴ ۰۷/۳ - SB YO) & Lorر۵ - ۷»

 .دوشیم هدیشک ۱۲ ةطقن ات ۱۴ ٌةطقن زا یتسار طخ هرخالاب و

 شرب کی هلاقم Lala العلاطم زا شیپ هک دوب دهاوخ بلاجب هدننآوخ یاب
 حرش .دهد ماجنا شدوخ ار کیسالک میسرت نيا و درادرب یجنرطش ذغاک

 نکمم یانعم نیرتشیب هک مدرک یعس نم و دوبن قیقد دح نيارد اعقاوولینروت
 لکشم اه«8» اب ردقنامه وا هک دسریم رظن هب ؛مشکب نوریب وا تانایب زا ار

 حالصا .تسا هدرک فیرعت رتحضاو رایسب ار شفورح ةيقب نوچ ,نم هک هتشاد
 (۴,۵,۷۶) زا ٩ و ۴ طاقن نایم نامک زکرم ریبعت ماهداد ماجنا نم هک یلصا
 ندراذگ هتفگان و یکیدزن نامه رد (۴ر۵,۷7) ٌهطقن هب ولینروت میسرت رد
 ۰۷/۱۳۵/۸ عقاو رد اما تسا ار۵ عاعش هک تسا ةتفگ یوآ تسا شغاعش

 ۴ طاقن زا یناسکی ٌةلصاف هب (۴ر۵,۷۲) نوچ .تسا رتشیب یکدنا ینعی
 .تسن ٩و

 رد هیاپ طخ رب سامم ۱۱ و ۱۶ طاقن نایم یاهریاد نامک هک دینک هجوت

 بوخ یلبخ هک ؛دراد یدومع سامم (۷, ۲ر۵) هطقن رد و تسا (۴ر۵,۶)

 ةزادنا هب ولینروت هک مرواب نیا رب نم و ۳۲ + ۴۲ > ۵" نوچ دیآیمرد روج
 وا .دنک هدافتسا شحرط رد ریذیلد قفاوت نيا زا هک هتسنادیم یضایر یفاک

 .[۴۵ .ص .۴] ۱۵۱۷ لاس رد «عبرم کمک هب 8 میسرت» رد ولینروت شور ۱لکش

 .منک تمواقم .مبايب یلحار مدوخ هک

 خیرات زین و دهدیم حیضوت رتشیب نم راک ةنيمز شیپ ةرابرد [۲] عجرم
 صخالاب .دنکیم فیصوت ار فورح یحارط هب هیلوا یضایر یاهدرکیور

 دصق مهدفه و مهدزناش یاهنرق رد رفن نیدنچ روطچ هک دهدیم ناشن
 .دننک مسر راگرپ و شکطخ اب یسدنه روطه ار 5 هک دنتشاد

 هک درک رشتنم یسدنه یابفلا کی ۱۵۱۷ لاس رد !ولینروت وکسجنارف

 میرگنب 5 میسرت رد وا شور هب دییایب .تسا هیلوا تامادقا نيا زا یاهنومن

 ار شور نيا (.دینیبب ار ۱ لکش) .میوش انشآ رتشیب ثحب دروم Ml اب ات
 :میهد حرش ریز تروصهب یضایر دیدج نابز هب میناوتیم

 اب ار نآ میناوتیم هک دوشیم مسر ٩ <» ٩ عبرم کی رد «3» کی

 ۰ < ۷ < ٩و " < 2 ک ٩ یازاهب (2,۷) یتراکد تاصتخم
 فیرعت فرح زرم یور ار هطقن هدراهچ دیاب .میهد شیامن

ars yr) (ery yr) by Usd pcs (ayy, yr) teak 3میمانیم . 

  

1. Francesco Torniello



 ۱ ةراق ۰۱۵ لاس ,یضایر رقث

 ز و زا هدنرذگ یاهریاد رگا دوب دهاوخ یاهریاد ینامک مخ نيا .دبای نایاپ

 کی رثکادح یاهریاد نامک هکنآ طرش هب ,دشاب دوحوم هدشنایب تاهج رد

 Lily tay at plans lave توت ميزت دوی. یادم
 :درک نایب ریز تنوفاتم

2, = 4.5u; yy = 9u; 

Z2=6u; yo—5.5u= 

sqrt((3.5u)(3.5u) — (r2 — 4.5u)(zr2 — 4.5u)); 
draw l{y: —5.5u,4.5u—2;}.. 

2{y2 — 5.5u, 4.5u — £2}; 
gy=6.5u; ys = 8.55; 

fe 6 yom Ty 

r= (6+ 18)u; ys = (8+ Hy; 
draw 3{9u — y3,23 — 6.5u}.. 

5{9u — ys,z5 — 6.5u}; 
draw 4..5; 

 ; 4u; ye == 9uجو

fr = قاری Tu—y = 

sqrt((2u)(2u) — (zy — 4u)(z> — 4u)); 
draw 6{7u — ys, 26 — 4u}..7{Tu — yz, 27 — 4u}; 
tg == 5u; ye=4u; draw 7..8; 

Go == 3.58; yy om Bus 

 = 2 = 4.5u;) yis —7.125uرو

sqrt((rg — 4.5u)(z9 — 4.5u) + 
(yo — 7.125u)(yo — 7.125u)); 

draw 4{7.125u — ya, t4 بس 4.5u}..15.. 

9{7.125u — ,لو 29 — 4.5u}; 

Zio = 6u; yio = 4.5u; draw 9..10; 

Ti1 == 3u; Yr = .5u; 

draw 10{yio — 2.5u,4.5u — zyo}.. 
ll{yu دی 2.5%, 4.5u — Tin} 

Zig = 2.5u; Yi — رو 
sqrt(u-u — (211 — Tis)(211 — 16); 

Zi2 = 1.875u; yi2—yig = 

sqrt(u-u — (r12 — Z16)(L12 — T16)); 
draw 11{yi16 — yi, 211 — Zis}-. 

12{yie — yi2, 212 — 16}; 
Zig = 4.5u; ti7=4u; ys— yr = 

sqrt((2u)(2u) — (zs — 217)(za — 217); 
y71— 13 = 

aqrt((2u)(2u) — (213 — zir)(z13 — x17); 
draw 8{ys — yit,Z17 — Za}. 

13{y13 — yit, 217 — 213}; 

Tig = 4.5u; yis—yi3 = 
sqrt((2u)(2u) — (zis — 213)(18 — 213); 

Yi4 = 2u; Tig—Ti4 = 

sqrt((2u)(2u) — (vis — yra)(Yis — yra)); 
draw 13{y13 — yis,21g — 213}.. 

14{yig — yis, 21g — 214}; 
draw 14..12. 

  aun Le! joبیرض» ناونعهب دناوتیم هک تسا هزادنا هاوخلد دحاو کی

G لوا هگت رد :همانرب نیا :دور راکهب میسرت رد یلک ةزادنا لرتنک یارب «سایقم 

 نابز هب البق هک یمسرریغ فیصوت اب ار نآ رگا اما دسریم رظن هبراوشد یدح
 هطقن دنچ .دوب دهاوخن تخس اعقاو شندیمهف .دینک هسیاقم دش نایب یعیبط
 تنوفاتم ۱۵ ةطقن .دناهدش یفرعم ۱۸ و ۱۷ ,۱۶ ۰۱۵ یاههرامش اب یفاضا
 رگید ًةطقن هس و دشکب هریاذنتش نا رتگررب یاهریاد ینامک هک دنکیم راداو ار

۳ 

  

 (س,)

6 

6 

(z,y) 

(—r,0) | 

 .دییایب ار 1 و * ,ضورفم ۸ و ۲ یازاهب :دیآیم شیپ ولینروت میسرت رد هک یاهلأسم ۲لکش

 ؛دنور راکهب ۳ و ۲ ای ۶ و۱ طاقن نایم دیاب ییاهمخ هچ هک هتفگن ًاقیقد زگره
 رگید مخ و ,دهد دنوبپ مه هب ار ۶ و ۱ طاقن دیاب میقتسم طخهراپ کی ًرهاظ
 .دوش رپ دسریم رظن هب بسانم هک هچ ره اب ذیاب

 رد یلیلحت ةسدنه رد ار هدنزومآ اما ییادتبا نیرمت کی ۵ ab ةبساحم

 تمسق رد اد (2,1) ةطقن ؛دناهدش هداد ۶ 3 7 تسثح دادعا :دهنیم شیپ

 طخ هک دیجایب یاهنوگهب ادس زکرم هب 7 عاعش هب یاهرباد ینافوف تسار

 ار ۲ لکش) .دشاب (2:1/) رد هریاد رب سامع (2:1) هب (-7,1) زا ٍتسا»
 'y/e=tand=(a24+r)/(h-y) sa’ +y'=r میراد (.دیتسیب

 ةلداعم هب رجنم نيا >  ۲-۷ وه +۲ + را - » > « نیاربانب

=(hy-r')hytr'y(y—h) =re(ratr’)+r'y(y—h)2  

 یدوزهب و دوشیم ا(:۳) - 1۳۲ +۲9 - ۱۷۲۲) < « ةلداعم هب اجنآ زاو

 بولطم یاهباوج هب

۳/۳ ۲ 
r=——, y= > 

  ۲زر ۷ ۲ + ۲,[

 یاههشیر هب یزاین ینعی) تسا 2 و / زا ایوگ یعبات باوج .میسریم
 زین رگید ةلعقن نیا ؛تسا (-,۰) رگید سامم ab نوج (تسین مود

 تردق شیامن نيا ندید زا تراکد هنر .دنکیم قدص هدشرکذ تالداعم رد

ttl ative tianلانمشوخ ًاملسم  ieee 

 ؛درک نایب تنوفاتم نابز هب یلکشم چیه نودب ناوتیم ار ولینروت میسرت

 بسانم هک یتروصهب فورح یاهلکش فیرعت یارب اریخا نم ار نابز نیا
 راگرپ و شکطخ یاهشور رد دنچ ره .ماهتحاس دشاب هنایار یاههدنزادرپ یارب

 gills | sat ad هدافتسا دراف .تبوفاس هک ییاهتیلپاف زا نرابسپ زا عقاب

 تنوفاتم دروم رد ییاهزیچ میناوتیم .لاثم نیلوا ناونعهب میسرت نيا هب

 .میزومایب

 یئالداعم نتشون اب تنوفاتم نابز رد صاخ یط کی مهم طاقن
ul,دییوگب دیناوتیم هاگنآ ؛دنوشیم صخشم ناش#) و 5 یاهصتخم  

«draw i..j»نینچمه .دوش هدیشک ژ ٌةطقن هب 1 ٌهطقن زا یتسار طخ ات  

 زا هک دوش مسر یمخ ات ۷ 116: /)۰.12,6)» دییوگب دیناوتیم

aba7,6( تهح رد ژ ٌةطقن رد و هدش عورش (0,۸) رادرب تهج رد ۶ (



۳۳ 

  

 دناهدش رپ و لماک ۲ لکش یاهمخ ۴لکش

 کا :تبسین یاهرناد یاهنامک مسر هب دودحم تنوفاتم ییاناوت هک اجنآ زا

 روطهب دناوتیم .مینک صخشم مهم طاقن ةمه رد یراگزاس تاهج طقف ام

 تروص دشیم ماجنا ولینروت میسرت رد هچنآ دننامه ییاهلیدعت و حرج راکدوخ
 یاهطخهراپ یاتسار ناونعهب ۱۰ و ٩۰۸ ۰۷ طاقن رد اهسامم رگا .دهد

 لصاح ۵ لکش .دشاب یتفا ۱۳ ةطقل رد اتسارو دنوش هتفرگرظن رد میظتسم
 قبطنم ۱ ّةطقن رب ات هدش هداد تکرح ۶ ٌطقن هوالعهب .دهدیم ناشن ار راک

 هب هدیسر یاهمش .دونکیب :باتتسا الاب رد :بسانساففاس طخ نا ال فوش
 ار مدرم رثکا هک دنتسه کیدزن نآ هب ردقنآ اما .دنتسین هریاد رگید طاقن نيا

 دیدیم ار بیرقت نیا رگا ولیتروت هک دسریم رظن هب دیعب و دنزادنیب هابتشا هب

 .دشیم رطاخ هدیجنر

  
 دنکیم رتراومه قاحلا طاقن رد ار اهمخ ۴ لکش رد یکدنا لیدعت ۵لکش

 تونک دلناد /. 8 فرح

  

 .دنکیم مسر تروص نیا هب ار ولینروت ٩ .هلاقم رد روکذم ِتنوفاتم ٌةمانرب ۲لکش

 نیا هدش هدافتسا نآ زا اج همه هک یلصا ةتکن .دنتسه میسرت رد اهنامکز کارم

 (2::, 0:) ُةطقن زا درگتعاس هک (2۸,۷۸) زکرم هب یاهریاد نامک کی هک تسا
 ۳1 هک یلاح رد دنکیم تکرح Yi} — 0م, - 2:) تهج رد .درذگیم

 .دوب دهاوخ ( - :, 2: - 2) شتهح WS eS ye درگتعاسداپ نامک

 ناشن .دنکیم مسر قوف تاحیضوت ساسا رب تنوفاتم ار هچنآ ۳ لکش
SSE Callin gteew las,لاک یاهریادریخ بسلنع یاهمخ اب ار  

 یاهروتسد رگا درک دهاوخ

draw 1..6; 

draw 2{y2 — 5.5u, 4.5u — Za}. .3{9u — y3,Z3 — 6.5u}. 

 یفالت لحم رد هک ییاهسامم تاهج اب یسامم تاهج نیا .میيازفیب زین ار

 تنوفاتم زا رگا .دننکیم قیبطت دوش مسر اهمخ رب یمیدق و دیدج یاهمخ

 .میسریم ۴ لکش هب دنکرپ ار یزرم یاهمخ نيا نیب یاضف میهاوخب
 تهج رد دسریم ۷ ٌةطقن هب ۶ ٌةطقن زا یاهریاد نامک هک یتقو

Se CS > {Vu — yy, ay — Fu} = {VPu,—u}هک یتقو اما  

 ناهگان تهج دباییم دادتما ۸ ةطقن اب میقتسم یطخ یور ۷ ةطقن زا ریسم
 لیدبت 5۸ - 2۷, ل» - 9۷) > (۷۳(,۲۵ - ۷)۳) هب و دنکیم رییغت
 زا اما تسا هظحالملباق ۴ لکش رد یکدنا اهنت یگتسویپان نيا .دوشیم
 A طاقن رد یهباشم یاهیگتسویپا .تسا یدنسرخان ٌةیام یضایر هاگدید

 نایامن ۱۳ و ٩ طاقن رد صوصخهب لکشم نیا ؛دنهدیم یور ۱۳ ۲ ٩

 هک) تالاکشا نيا ات دوش یراکتسد یمک دیاب ولینروت باتک ريوصت .تسا

 نرق رد تقد یاهدرادناتسا الامتحا .دننامب ناهنپ (درکن هجوت اهنآ هب ولینروت
 نامیاههنایار هک میهاوخ یمن ام زورما اما .دوبن تخس و تفس یلیخ مهدزناش

.دننک مسر یتسردان طوطخ نینچ



Vile ۰۱۵ len pelt 

(Ze, ye) 

  

 .دییاب هدنشاب هدش هداد الم و 2« ay ye te Da ly yy a :هلأسم ۷لکش

 ندرک حرطم یوس هب ارم عوضوم نیا .دراد لابند هب رگید یضیب کی سپس
 )274, Yt) o> GAMER Cp SN 4S تسا یضیج (ادک :داد قوس ریز ٌةلاسم

yr Se SNS (27,91) > GARD Cp Soe 9طخ رد ینامع و تسا  

 Yt ۸ یورفع ریداقح یازاهج (۳ع, ۷ع) زا هدنرذگ 7 بیش هب یتساد

 کجوک و گرزب یاهرطق هک تسا نيا رب ضرف) ؟تسا ال و 2 ۰ 1

 نراقت دیاب یضیب «رگید نایب هب ؛دناتاصتخم یاهروحم رب قبطنم یضیب

 Lab lle نینچ ندرک حرطم یاب نم لیلد (.دشابهتشاد تساردپچ
 دوشیم ضرف ٩ مخ جوا هک ار یاهطقن :دشاب نشور الاب ثحب هب هجوت
 هوالعهب ؛دوش هدیشک پچ هب دیاب ردقچ مخ هک مینادیم زین و میسانشیم

 .دزاسیم ار لکش ینایم شخب هک میراد نهذ رد یتسار طخ

 بلاج نم یارب لیلد دنچ هب دش نایب لبق فارگاراپ رد هک یاهلأسم
anilدراد ییابیز باوج (دید میهاوخ هک هنوگنامه) وا . sb۳  

 ؛تسین یهیدبًالماک باوج ؛ألاث .دوشیم ٩ بولطم یاهمخ هب رجنم عقاو
 Gola فلتخم یاهنامت رد راب pe ye le ود ًادودح رود کی یط رد

 یگنوگچ دروم رد مياهتشادداي متسناوتن راب ره و مدش هجاوم هلأسم نيا اب

 یطباور ةرابود جاتنتسا فرص ار تعاس نیدنچ نیاربانب «منک ادیپ ار نآ لح

 ان ییسییتپ 1 lie نیل tS ميس تیبا رد .مدرگ cals ناز هک

 .مروایب تسدهب ار باوج هرابود مشابن روبجم

(v4, ye) absدینک ضرف .میتسه شلابند هب هک تسا یایضیب زکرم  

 7 بیش هب یطخ رب سامم بولطم یضیب اجنآ رد هک دشاب یاهطقن (2:1)

 ةلاسم .تسا هدش هداد ۷ لکش رد هک روطنامه «دشاب (00,,2) زا هدنرذگ

 :ار و 7 ۰ لوهحم هس بسحرب هلداعم هس لح هب دوشیم هصالخ ام

iو س ج ۱ ۷ -1  mn) ۰( 4)4 = <( 

Li — 2 1۰ 7 0 

V1  oS, oe 
Ba @ 

۳ 

(4 —y ) c= 2 
2) ===, — =o 

uy — 2 y= Yr 
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 ؛میسریم لکش نيا هب دوشیم هدیشک ۸۲۰ یتفا دادتما رد ۵ لکش هک یتقر ۶لکش

 .دناهدش یضیب اههریاد

«Syمیناوتیم .دسر یم رظن هب رغال یردق یزورما مشچ 4 یسناسنر  

 تباث و 2 یاهصتخم همه یدصرد ۲۶ شیازفا اب هک میهاوخب تنوفاتم زا

 .دهدیم ناشن ار هجیتن ۶ لکش .دنک رتقاج ار نآ 9 یاهصتخم نتشادهگن

 ولینروت یارب .دنکیم لدب یضیب هب ار اههریاد ,ششک نيا هک دینک هجوت
 یتسیاب یاهریاد الماک یاهنامک زا هدافتسا اب یلکش نینج ندرک صخشم

 لدم نوچ هک میروآیم رطاخ هب ار میدق نامجنم .دشاب هدوب لکشم رایسب

 هب روبجم دنتفرگیم هریاد (تسا یضیب عقاو رد هک) ار تارایس یاهرادم

 .دوب تمحز رب رایسب ناشیارب هک دندوب ریاود زا یاهدیچیپ متسبس میسرت
 صخشم رد دوجوم تالکشم اب یدح ات ميناوتیم لاثم نیا ةعلاطم اب

 یاهلاسم لح لابند هب عقاو رد نم یلو .میوش انشآ 5 بسانع لک ندرک

 یاجهب .تسا هدوب هجاوم نآ اب ولینروت هک تسا یاهلاسم زا رتیلک هک مدوب

 نیا زا یرایسب فلتخم یاههنوگ هب نم ,صاخ «8» کی اهنت ندرک صخشم

 .متشاد زاین .تسا یداع نتم ملق زا رتهریت رایسب هک هایس ٌةنوگ هلمج زا فرح

 مينکیم شال ام یتقو :تفگوا و مدرک وگتفگ "سیلرپ نلا اب دروم نیارد اریخا
 نتخاس ریغتم رنه" یلصا عوضوم ,مینکراکدوخ بسانم یاهنوگهب ار یزیج

 کی میهاوخیمن اهنت ام .فورح یحارط دروم رد .تسا "تباث یاهزیچ

 رد هکلب .مینک هئارا نآ فیصوت یارب یتایضایر و میشاب هتشاد صاخ لکش

 لکش تیاهیب مينوب ات میبايب ر تامیسرت يبانبوز لوصا میهاوخیم عقاو
 .میزاسب بسانم یاهرتماراپ زا یعبات ناونعهب ار [ضورفم لکش ,هلمج زا)
 یاهنوگهب رتماراپ هدزاود هد هب هتسباو هک دوب یلماک یابفلا قلخ نم فده

 .دننک رییغت گنهامه تروصهب فورح مه اهرتماراپ رییغت اب هک دشاب

 هجیتن 5 دیدج لاکشا یرایسب و یسناسنر تامیسرت نیا یسررب زا دعب

 مخ هب هیبش مدوب شلابند هب نم هک یلک 8 رد ملق یلصا تکرح هک متفرگ
 و تسار طخ کی هک دشاب یضیب کی دیاب یزرم مخ ره :تسا ۶ لکش

  

1. Alan Perlis



FO 

 درک یسیونزاب ریز تروصب ار (*) ٌةلداعم هس ناوتیم لاح

 هآ + 61 2-۱

۲( -۱) < 02۲ +0 

)* +( 
aY =acZB 

X=aa. 

 تسدهب (1/,0, 26, ۲ ) لوهجم راهچ بسحرب هلداعم راهچ قیرط نيا هب

 اما ؛میاهتشگز اب بقع هب ماگ کی هک دسرب رظن هب تسا نکمم نیاربانب .دیآیم
 ات مینک فذح ار ۷ میناوتیم .دنتسه یرتهداس راپسب تروصهب تالداعم نیا

 :میدرگ زاب لوهجم هس هب

 2۲ + ها0 ع هآ ۱(

 ا + 16 > (۱- )۲ )۲

(۳) ۰ 2 ۲ 

 هب رجنم (۲) زا هدافتسا و (۱- 8) رد (۳) برض لاح

X(b+ 0X) =a'af(\ — 8( 

 و دوشیم قیفلت (۱) اب ییاسآهزجعم روطهب نیا و دوشیم

)¥( (۱- 0۲000 < 2 

 0۳( -۲))۱ +۵۳0۲ ۵۲ > ۵۲0۲ هک دوشیم هجیتن .دهدیم تسدهب ار

(۵) ۰ ((۱+ ۷۳/۵ + (۱- ۵ ۱()/۵0۲ - )۳ 

 تیاهتیب هاگتسد و دنیآیم رد هدیهابت تروصهب ام تالداعم , >- ۰ رگا

 رگا .دراد -۱ < < ۱ یازاهب ار (2,۲) > (۱(/۰,0 - 0)) باوج
 «7 > * رگم یباوج چیه هک دپآیم شیپ یرگید هدیهابت تلاح . > ۰

 هکنیا هظحالم .تروصنیا ریغ رد .دراد دوحو (,0:/) > (۰,۰,۱)

 دنکیم صخشم اتکی روطهب ار 0 رادقم (۵) نیاربانب .تسین راوشد ۰0 ۱

 :مینک هدافتسا لماک باوج نییعت یارب (۴) اب هارمه نيا زا میناوتیم و

—Yabo 

ato’ +b" 

0۲ - ۲0 

۲ + ۲0۲ 

07 0- 

۲ + ۲0۲ 

bt — ato" 
Y= 

Yb 

 تونک دلناد/ 5 فرح

 و تسا طخ فراعتم ٌهلداعم یمود تسا یضیب فراعتم ٌةلداعم لوا ٌةلداعم

 :یلوا زا یریگقتشم اب یموس

۳ 
۲0 a بس 

(ye — 1)" 

- ۲ 
 هوس 4 ۵

(a, — x)" ۷ 

 .دیآیم تسدهب ۶ اب ریارب 7/02 نداد رارق و

 رد نم راک رد هک ار یدامن مدنمهقالع (*) تالداعم لح هب مادقازا لبق
 دینک ضرف :منک یفرعم هدمآرد بآ زا دیفم هداعلقوف یضایر تنوف یحارط
 6 رسک» ار نآ ناوتیم هک دشاب ن + ۵( - ن) یارب یتشونهنوک 2,1[۵]

 tx, y] N[2,y] = y 2 [x,y] =o eplply .تسناد «۷ هب ۵ ریسم زا

 cle BLE نيا و y le ol همین 7[, ] ؛تسا ۷ و * نیب ینایم ةطقن
culاب ۷ هک دراد ] اب ار هلصاف نامه و تسا 7 یوس نآ رد 2,۷[۲] و  

ax2 دننام یپاهداحتا  = abe alz,y] =(\—a)[y, 2] 5 a[v, a] 

 رد عقاو ٌةطقن دننام ییاهزیچ هب هراشا یسدنه تامیسرت رد .دنوشیم هجیتن

 ار bas gran Less 3[, 7] دامن ؛تسا لومعم  هب ۸ زا ریسم ثلت
 .دراد

 طخ ود (2,۷) عطاقت ٌةطّقن نتفای یاهشورک دامن نیا یاهدربراک زا یکی

 (۷۳:,2۳) زا و (2۲,۷۷) هب (2۱,۷۱) زا بیترتهب اهطخ هک تسا هدش هداد
 یا ددع هکنیا هب هجوت اب ار bw سم میناوتیم .دنوریم (:۲,۷۴) هب

 هک دراد دوجو

r=alzy,z], y=alyy,y] 

 هک دراد دوحو GIB ددع و

 [ y= Blur. yrعمره, 2

 یگداسهب 8 و AY 9 بسحرب یطخ ٌهلداعم راهج هاگتسد نيا .مینک لح

 یطخ تالداعم هاگتسد نیا راکدوخ روطهب تنوفاتم عقاو رد و دوشیم لح

 تنوفاتم یاههمانرب رد طوطخ عطاقت ًةطقن kes نیاربانب دنکیم لح ار

 .تسا هذاس

 .دوریم راکهب اهیضیب یارب یبلاج شور هب نینچمه یاهشورک دامن
 یلک ٌهلداعم .y=Bly ادعا و 1 >> alz, tinal نتشون اب میناوتیم

y-y. \"( تل + )+( 3 و سا  
Vinax — © Ymax — Yo 

 .مینک لیدبت 6۳ + 0۲ > ۱ رتهداس رایسب ٌةلداعم هب ار

 میهدیم رارق نامدوخ یضیب ًالأسم هب تشگراب اب

y= Aly, ylهد ع هجرت  

 ز دع ون - و ۳ > ار -

6 < 2 - 0 b= (ye — 02) — (yr — O41)



 Vlad NO لاس یار ربقق

(Ze, ye) 

    

  

     

(2f, yf) 

2( 2 
(z{ 9 ) 

   (2, y)) 

(taut?) 

(2, y3) 

(ty?) 

 ندرک رپ سپس و ۷ لکش شور قبط صقا یضیب ود میسرت اب بوخ ٩ کی ۸لکش

 بولطم فورح «کزان طوطخ» یانهپ هب شرطق هک یملق زا هدافتسا اب اهنآ نایم یاضف

 .دیآیم تسدهب «تمسا

SSSSSSS$ 
 رییفت بیش اجنیا .درک فشک ناوتیم اهرتماراپ نداد رییغت اب ار یفلتخم یاهناکما ۹لکش
 ۰۳/۲ ۰۱۰۲/۳ ۰۱/۲ ۰۳/۵ اهبیش ؛دنوشیم هتشاد هگن تبا تاصخشم رياس اما دنکیم

 .دنتسه یطسو 5 رد «تسرد» بیش ربارب ۲

  
 اما دنرتنهپ ینییاپ تسار تمسق و ییالاب پچ تمسق رد 8 نیا یلصا یاههکت ۱*لکش

 شا :هاله مشنون ۷ لکش رد یطسو 5 تاصخشم قبط لکش .ظاحل نیا زا زجب

۴۶ 

 تروصهب یپاههشیر (* *) مود ةهجرد تالداعم هاگتسد هک متفایرد یتقو

 و باوج نيا نایم یبیرغ تهیاشم .مدرک بجعت دراد uss ًافرص تارابع

[Sich Haw saleدراخ دیجو ۲ . 

 هدنادرگرب دش نایب (۷ لکش) هیلوا سم هک ینابز هب (۶) هکنیا یارب
 ؛دشاب (1,:2/) زا هدنرذگ « بیش هب طخ یور (1,:2),) دینک ضرف ,دوش

 تکی باوج اذل .البب, > الو + 0(, - ۵:ع) نیاربانب

Yo(x: — r+)" (yt — Ym) C= ip? Sar 
at (xy = x)" =P (Ye ~~ Ui)” 

Yo" (xi — 4)" (ye — Ym) 
=f. OS سپس ی 

m at (a1 — 24)" + (Yt — Ym)" 
(Y) 

Y= Ye — 
۳ ~ Yn) 

 Yn = Ye kay = 9, ةديهابت یاهتلاح رد زگم تسا

 رد ار [۷ .۵] ۸05/۸ یانیار یربج متسیس تیلباق ًانمض نم
 عوضوم نيا زا یروصت ات مدرک ناحتما هلأسم نيا یور هلداعم راکدوخ لح

 نادیضایر یاج هنایار ات دیشک دهاوخ لوط ینامز تدم هج هک مروآ تسدهب
 یارب ار (26,۲:) باوج یتسردهب ۷0۸05226۸ .دریگب هبساحم رد ار
 دروم رد یزیح هکنیا زجب تفای هینا ۱۷ ابیرقت رد (۳) و (۲) ۱(۰) تالداعم

 دروم نامز .تفگن دنیآیم تسدهب ۵0 > ۰ یازاهب هک یاهدیهابت یاهیاوج

 نامز اب اساسا (* *) یاهلداعم راهچ هاگتسد لح یارب 1۷1۸052۲۸ زاین
 10۸05914۸ زا نم یتقو اما .دوب یکی (۳) :(۲) (۱) لح یاب مزال
 تیفرظ .دنک لح 0 و 7 ۰ بسحرب ار (*) ةیلوا ٌهلداعم هس هک متساوخ

bsیتقو یتح .دش مامت هینا تسبب و هقیقد کی دودح زا دعب هنایار  

 نیارباتب .مدرک رتهداس (1,.2,) یاج هب (2/, ل») نداد رارق اب ار (*) هک
 رییغت و دنتسین یهیذب الماک (*) تالداعم هک مدرک لصاح نانیمطا ًاددجم
 ۱ .تسا هدوب یمهم ماگ (++) هب اهنآ

 ؛دوشیم بولطم 5 یاهمخ هب رجنم ًروف یضیب ةلأسم یارب قون لح هار
 هب (۷,:2/,) زا هدنور Col طخ_یضیب نامک نیب یاضف میناوتیم نوج

dey y (0, yO) a de y (al, of)هک ار رگید نامکو (2یب 90 1) هب  
der y (arp yf?) 4 (es ye) JIهب  yO)0, ( هب دعب و yh?)20, ( 

 لکش بولطم تماخض ةلیسو هب wf? yp? cme ةلصاف ؛مینکرُپ دوریم
 بولطم تماخض ةلیسوهب 9" و ۸) نيب Weel و دوشیم نیعم پچ رد
 کجوک عاعش هب رودم ملق کی اب یعقاو 5 مخ .دینیبب ار ۸ لکش) زکرم رد

 .دوشیم هدیشک دنکیم مسر ار هدش هداد ناشن یاهمخ شزکرم هک تبثم و

 ینییاپ تسار تمسق دروم رد هتبلا (.تسین لماک یضیب کی یعقاو زرم اذل

 .دوشیم لمع ییالاب پچ تمسق اب هباشم یشور هب 5

 بیش کی یتقو ار شور نيا اب هدش میسرت 5 فلتخم یاهمخ ٩ لکش

 ۱۶ لکش .دهدیم ناشن دننامیم تبا تاصخشم ریاس اما دنکیم رییغت 7

 «مخ اما دراد ٩ لکش یطسو 8 اب یناسکی بیش هک دهدیم ناشن ار ٩ کی

 نییاپ تسار تمس رد و دوریم الاب پچ تمس رد یدومع روطهب هک یتقو
 نیا یضایر و هدشیرتماراپ شور یلصا یایازم زا یکی .تسا رننهپ .دیآیم
زا یتیعضو ات دیهد ماجنا یدایز یاهشیامزآ یناسآ هب دیناوتیم هک تسا



۳۷ 

 رگااهتت و رگا دنرذگیمن رگیدکی زا اهمخ :درک
Ue = yf (A)1 9  

 (a - al) یوم )۲

 زا یرازاب هتفشآ رد «تسرد ,bye ysl ul دوخ شالت نیلوا رد

 نیا یارب ريز isle اتش لح ها ay :تسابت رد اما .مدمآ راتفرگ اهدامن

b= yy —y Yt 

 میم اه نرو اب. جو < ۷۲ و ۸ > هب - ها
 زا یوضیب نامک ینییاپ تسار عبر هک ۱ - ۳-۲ - )۳ می

 ی شو کم تل ۰ ۸

 یناوت یرس هب طسب اب .دشاب نآ ربارب اي 3 - 3۱/۱ - (ت - ۸)" هب

a = لپ 7 8 دینک ضرف peu sata 
(") 

۳ 

 >  - 0/۱ - )2/0(۲ار

۲ ۲ ۱ k 1 xv ۲ و / 4 ۲ 7 طا oo... 
Ya hat * + k ۳ 2 

 هک

۱ 

۲ (۲ = (Yk — Y)! 

k ۲۲۲۰۲۱:۱6: - ۱(( 

 .تسارگمه |ةن| < ۵ یازاهب یناوت یرس و تسا تبثم >  * ره یازاهب

 هباشم یتاوت یرس نه" < 13/4۲ رگا

B-B —(a/A)' = 

۲ ۴ ۱ Yk ge ff ۲ زیبا ۳ _\ ۰ 
rat hah ار (“ae + 

 رگا اما .دننکیم یقالت مخ ود و دنکیم دشر رتعیرس کحجوک یاه# یازاهب

 0/۵ > 8/0۳ تشاد میهاوخ 1 > ۰ ره یازاهب ۷/6۲ > ۸۲

SG cen Hee oh gal 
 .مالسلاو

 میراد ,دمآ تسدهب رتشیپ هک یاهیرظن هب هجوت اب

 .دش دهاوخ رتشیب مود یرس ٌهلمج ره زا لوا

1 ۲ 
۱ _ Ut Ym ; _ 0 69 

(a — 1) ۲), - 2,( ۲) - لو ( 

 sy woah lt زا عررش اب هک مک اصاس نانیمطا میناوتیم اذل
i = 1 1 ۰ yo a : altزر  - ho (Meاب ریارب  

۳ A) 
 تیاهن رد و لر

1, - Yl   

pas ۳9 ) ادتبا : seul ( -y"" ((/)۵, - 

aeدوشیم . 
 .درک مسر یضایر تقد اب ناوتیم هوکح |( § متسناد هکنيا زا سپ

 تایضایر رد هک یرگید یاهدامن ز زا یرایسب ب یحارط رد ناوتیم هک مدرب یپ

 تونک دلناد/ 58 فرح

  

 تسا نکمم .دشابن یفاک ینییاپ تسار تمسق و یبالاب بج.تمسق یانهب رگا ۱۱لکش

 .دشاب هتشاد یبولطمان رایسب تارثا

 ٩ یاهلکش یاه٩ هک تنوفاتم ٌهمانرب کی .دیبایب دیراد تسود هک ار اهرتماراب

 .دیآیم هلاقم تسویپ رد .دنکیم مسر بسانم یاهرتماراپ هب هتسباو ار ۰۱۶ و

 متخاسیم شور نيا اب ار اه5 تیاضر لامک اب لاس ود زا شیب نم

 Sip hd 5٩ فرح کی مهاوخب تنوفاتم زا هک متفرگ میمصت زور کی اما
 یضعب ینیبزاب اب .دوب تشز یاهرظتنمریغ روطهب لصاح لکش .دنک مسر

 صقن کی هجوتم « .دندمآیم باسح هبابیز و دندوب هدش مسر ًالبق هک ییاه5

 ًبسن متشاد راگورس اهن اب البق هک یکچوگ یاهسایقم رد هک مدش یدروم
 یحضاو رایسب زرط هب دوشیم گرزب زیچ همه هک ینامز یلو دوب ررضیب

 .ماهدیسرن ناتساد نایاپ هب زونه هک مدیمهف سپ .ددرگیم راکشآ

 .دهدیم ناشت ناهدشنارغآ تروصم ار دیدج لاکشا نا ۱۱ لکش

 2 تسار تمس رد ار هل نم هک تفگ ناوتیم ۸ لکش یاهدامن بسحرب

 زا هدنرذگ یضیب ود عقاو رد la ,مدوب هدادن رارق نآ زا رود یفاک ةزادنا هب

Sus (af, yf) 5 (af, yf)ثعاب نيا .دندرکیم عطق ًاددجم |  
 هک ؛سکعرب و ددرگ ینوریب زرم و دنک رییغت ضورفم ینورد زرم هک دشیم

 یطاطخ رد یزیچ نینچ متساوخیمن نوچ تسا بولطمان حوضوهب یاهجیتن

 .دیایب شیپ 5
 امآ :دوشیس فرطرب ۱۹ لکش لگتشم دنشاب گرزب یفاگ ةزادنا هی )۷ را

 و) موس ٌلأسم هب .تسا بولطم دنتسه زاجم یریداقم هچ هکنیا نتسناد هتبلا

 یوضیس نامک هکنیا یارب یف اکو ؟) ال طرش :میسریم اهیضیب ةرابرد (ییاهن
 5 (?huh) 5 یوضیب نامک یالاب (تعمالم) ات (ت) ۳,۵۲ ) زا

 my > (ya < af هک مينکیم ضرف) ؟تسیچ دنامح یقاج (1۸::3)

 تساردپچ نراقت یاراد هتشذگ نوچمه یضیب ود ره و 9۱ < ۷۳ < ۷

نایب هداس یلیخ ناوتیم ار لاوس نيا هب حساپ هک دوشیم مولعم (.دنتسه



 ۱ ةرامه ۰۱۵ لاسیضایر رشت

  

          

  

      

  

  
  

  

                        
  

 تسویپ رد تنوفاتم لاور هک دنتسه یدادعا اب رظانتم ۵ نيارد رادهرامش طاقن ۱۴لکش

yidsهنگ  

 رتینغ ار تایضابر دوخ هک دنوشیم رادیدپ یدیدج ضحم یضایر یاهلاوس
 یارب شالت نمض رد نم هک یلئاس ایآ:منادب هک مواکجنگرایسب ال .دننکیم

 دروم ًالبق Seo یتروصهب دیاش .مدش هجاوم اهنآ اب دننام ٩ یاهیضیب مسر

 رجنم ینیجفورح رد تایضایر دیدج دربراک ایآ اي ؟دندوب هتفرگ رارق هعلاطم

 رایس هک «طختسار» یضیب دننام یزیح ةرابرد ینح یاهزات یاهتریصب هب

 ؟دوشیم هتفرگ رارق هعلاطم دروم

ol,تیاهنیب و) ۱۴ لکش رد هدش هداد ناشن ٩ .دعب هحفص تنوفاتم  

 .دنکیم مسر «دنوش صخشم لیذ یاهرتماراپ یتقو ار (رگید لکش

shفرح عافترا ! 

 ؛نییاپ و الاب رد هدیمخ یاهطخ «زیررس» 0

 ؛فرح یانهب مهد کی

 bs‘ میسرت رد هتفر راکهب رودم ملق هزادنا ۰

wreفیرس یانهب  ue)؛ندرک کاپ زا شیپ یثلثم یاهاملق  

 ؛5 یطسو ٌهکت تماخض ۸

 .تسار ینییاپ و پح ییالاب تمسق تماخض

 زا همانرب نيا .دنراد هلصاف مه زا ماگ ۰ ۰۱۴ لکش رد مئاف یاهطخ

Ipen #»و  # go SSL Gl, crpenو پج تمس رد هتساوخان بکرم  

 ریوصت رد ندرک کان نیا Jl !دنکیم هدافتسا هدنشضخشم ریسه کی تسیار

 .دناهدش کاپ اهدومنهر زا ییاهشخب اریز تسا تیر لباق

FA 

 و دوو
 تمسق یانهپ اهنآ رد هک دوشیم اه5 نيا هب رجنم ینایم ةکت تماخض رییغت ۱۲ لکش

 Kesh i Sel sie BU, JS SR IG. ath شیاب تار تست و یر تچ
 .تسا هدش باختنا

 ۱۳ لکش یاهدامن همه رد عقاو رد .درب راکهب ار یهباشم یاههدیا ,دنامزال

 هئارا ٩ فرح یارب ار نآ راب نیلوا هک هدش هدافتسا تنوفاتم لاورریز کی زا

 یاهیرظن نودب .(۷ و ۶ تاصتخم ضیوعت زا لصاح ناگود لاورریز ای) مداد

 یضایر شور هب اهباتک فیرعت فده زا دیاب ای مدرک هضرع هلاقم نیا رد هک

Cawمدرکیم زیهرپ اهدامن نیا ةمه زا هداتسا زا اي مدیشکیم . 

 صاخشا نهذ هب یرگید رایسب یاهحرط هدنیآ رد و دنرود رایسب ناشهنیهب

 pone oT لاس دنچب رد هک تسا نیا نم ینونک یایور .درک دهاوخ روطخ
 دیدج یاهحرط عادبا هب یپاج فورح برجم ناحارط یراکمه اب اهنادیضایر

Lilyنیرتتیژر لباق زا یکی نیا انتمطم .دنزادرپیم اهدامن یارب ییابیز  

 !دوب دهاوخ تایضایر یاهدربراک

 اهیضیب .میناسرب نایاپ هب ار هلاقم نيا ,هدنناوخ زا یشسرپ حرط اب دیراذگب
 ضرف هک تسا یقطنم نیاربانب ,دناهتشاد رارق هعلاطم دروم لاس نارازه

 ةبرجت لاح نیا اب .دناهدش فشک شیپ اهتدم اهنآ بلاج صاوخ ًةمه مینک

 بلغا هدوریم راکهب یدیدج زوح رد تایضایر یتقو هک تسا نيا نم

 Ss و جن
 لس جت

1 ۰ 
HK۵ 8  

 هک دوریم ۳ یلاورریز ناونع هب نینجمه ٩ میسرت یارب هتفر راکهب شور ۱۳لکش

 مسر تسا هدش هداد ناشن اجنیا رد ار هجنآ هلمج زا رگید یاهدامن زا یرایسب زا ییاهشخب

.دنکیم 3
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 تونک دلناد/ 5 فرح

] scomp(index 2) % starting point 
(index p) % turning point (yp to be defined) 
(index 7) % transition point (to be defined) 
(index k) % ending point 
(var s): % ending slope 

% This subroutine computes y,, z), and y, so that 

Ge Uk — Yj = S.(2e — Z;) and so that the following curve 
% is consistent with an ellipse: 

% t{Lp — 2,0}..p{0, yp — yr} -- 7 {re — Tp, $.(Ze — Ip)}. 

Ye — Yj = )و — T5); 
new a,b; a= s(tp—Zi); b= ye — yr — 8(Ze — 2); 

—2a-b(zp — x:)/(a-a + b-b);جو تور =  
Up — Ya = -5(b-b — a-a)/d. 

subroutine sdraw (index 7) % starting point 

(index p) % upper turning point (yp to be defined) 
(index k) % middle point 
(index q) % lower turning point (yq to be defined) 
(index 7) % ending point 
(indexa) % effective pen width at turning points 
(indexb) % effective pen height at middle point 
(var s): % slope at middle point 

cpen; topeys = top,y.; boteys = botsys; 

Zs = Ig = Te; 

ttetp = tor; Iftarp = Iftoza; 

rtatq = tors; lftarg = Iftori0; 
Y2= Up, Yo = Ya: 
call scomp(i, 1, 3,5, 5); 
eall scomp(t, 2, 4, 6, s); 

% compute y; and point 3 
% compute y2 and point 4 

eall scomp(j,9,7,5, $s); % compute yg and point 7 
call scomp(j, 10,8, 6, s); % compute yio and point 8 
hpen; wo ddraw i{z,; — 2:,0}..1{0,y. —y:}.. 

3{Zq — Zp, 8(Zq — Zp)} .. T{Zq — Tp, (Tq — Ty)} .- 
9{0,y¥) — yo} ..9{Z, — x9, 0}, 

132 — Xi, 0} ant 2{0, y= ys} ix 

4{Zq — Zp, 5(Zq — Zp)}.-8{Zq — Tp, (Iq — Zp)} .. 
10{0, y, — yro}.. 7 {zy — 10,0}. % the s-curve 

“The letter 8”; 

hpen; toppy: = round(h + 0); botoys = —o; 

y= -52h;دو سا 7  

Iftsr2 == roundu; rtgz4 = round 9u; 

aye 4.5uy gs = -5.5u; 

Iftozg = roundu; rtoz7 = round8.5u; 

ys = goods th—1; yr = good, $h+1; 

botoys = 0; yo= Ye; Is =e; rare = rtoro; 

toppyio =; Yr = Yt) Tio = 27; lftar7 = Mftor11; 
wo ddraw 6..8,9..8; % lower serif 

ddraw 7..10,11.. 10; % upper serif 
rpen#; w,4 draw 6{0,—1}..5{1, 0}; % erase excess 
Ipen#; wa, draw 7{0,1}..1{—1, 0}; % ditto 
hpen; wo draw 6{0,—1}..5{1,0}; % lower left stroke 
draw 7{0,1}..1{—1, 0}; % upper right stroke 
call ~a sdraw(1, 2,3,4,5,8,9,—A/(50u)). % middle stroke



  VFL ND flu ely ntiصص ۵۳۵۰

 هلأسم 4 زن زومآ

 یهانتم یاههورگ هب سواگ زا یاهیضق میمعت
  

 * یکنروپ اضردمحم

 امرف کچوک هبضق [۴] نسرتیپ ۱۸۷۲ لاس رد .([۶] هب دینک هاگن نینچمه
 میمعت اب ۱۹۱ لاس رد [۷] وبت و درک تباث یتایبیکرت شور کی کمک هب ار
 یو تابثا زا یاهصالخ) دنک هئارا سواگ ةيضق زا یتابثا تسناوت شور نیا
 ةيضق کمک هب تسناوت ویت نینچمه .(تسا هدمآ [۲] زا ۸۲ ٌةحفص رد

 .دنک تباث تسامرف کچوک ةيضق زا یمیمعت دوخ هک |ررلیوا ةيضق ,سواگ
 یتشهنمه هک دنکیم نایب رلبوا ةيضق

all”) = \ (n Bley 4) 

ged (a,n) = \V Sa arco sic» uljleاجنیا رد .تسا قداص  

 فیرعت 211 yy pin = (rn) — +( تروص هب و تسا رلیوا یف عبات 7

 هباشم هک درک هئارا سواگ ةيضق یارب فلتخم تابثا هس [۶] هلزس .دوشیم

 یاهلاس رد بیترت هب هک دوب وبت و ,نسکید ,!یدنارگ طسوت هدش هتارا یاهتابث
 ۰۱۹۸۶ لاس رد ماجنارس .دندوب هدش هضرع ۱٩۱۰ و ۰۱۸۹۵ ۲

 تسدهب سواگ ةيضق زا یئزج میمعت کی یارب «یگن»» یتابثا [۵] تیمسا
 یخبرات رظن زا یکی :تسا تیمها یاراد هبنج ود زا سواگ هيضق سپ .داد

 ir steal fal lagi Big یا زا یسییسع هکر جی زا رگ
 SiS تاب و نایب یهنتتم یاههوزگ هب نیواگ یضق زا .یمیمت هلاقع نا
 .دش دهاوخ abl gl یارب کیسالک یطخ ربج

 یلصا هبیضق

 نایب یلصا ةيضق ناونع تحت ار سواگ ةیضق زا روکذم میمعت شخب نیا رد

 حرش یهانتم یاههورگ تشرس ةيرظن اب ار هیضق نیا طابترا سپس .مينکیم
 .داد میهاوخ

 9 ةدثرم زا als 09,5 ob G oS ys .یلصا هیضق

 \f:G>C* S :میریگیم رظن رد رفص ان طلنخم دادع» یرض هورگ ۱)

1. Grandi 

  

 هاگنآ ,دشاب لوا یددع » رگا هک تسا یکاح امرف کجوک ٌةهیضق

 هل > 0( ةنامیپ هب)

 هک دوش حرطم لاّوس نیا تسا نکمم .تسا قداص  حیحص ددع ره یازاهب

 ددع یاجهب) 0 دننام یهاوخلد ِتبثم حیحص ددع هب الاب یتشهنمه میمعت

 یتح .نانادیضایر یارب لاّس نيا حساپ دوشیم ساسحا .تسیچ ( لوا
 ناوتیم زین ار ییانشآان نیا تلع و ؛دشاب انشآان یمک هدادعا هبرظن ناصصختم

 «فراعتم یاهباتک رد مکتسد .اهیاتک زا یرایسب رد میمعت نیا ندشنرهاظ

 بوسنم یمکح هک ار الاب یتشهنمه زا روکذم میمعت ناوتیم عقاو رد .تسناد
 :دروآ رامشهب دادعا کیسالک ٌةیرظن ماکحا نیرتابیز زا یکی تسا سواگ هب

 Stated SGT .دشاد یتبثع حبحص ددع 7 رگا .سواگ ٌةيضق

 ۰ p(n/d)at = ۰ (» ةنامیپ هب)
d|n 

Qoaa\ یسویدوم cs fe \oss\ زد ؛تسا ae a oe ددع ره S\VS 

 رگا ۸۲) > ۰ ://(۱) > ۱ هک دوشیم فیرعت تروص نیا هب و 7۷

aS am = py... Py SV ulm)  )-۱(" و ؛دشابن عمرم زا یلاخ 

  So) shack epi:دنوشيم ضرف ذی امتع

 اب و تسامرف کچوک ٌةهيضق زا یمیمعت سواگ ةيضق هک تسا حضاو

 تاحفص رد نسکید .دهدیم هجیتن ار امرف کچوک ٌهيضق 7 ندوب لوا ضرف
 زین ام .تسا هدروآ سواگ هيضق زا یاهجخیرات [۲] دوخ باتک زا ۸۶: ۲

 دوخ ةيضق مکح سواگ .مينکیم هراشا هچخیرات نا هب ًرصتخم همادا رد
 گرم زا سپ تابثا نيا هک دنک تباث لوا یاه« یازاهب دوب هتسناوت طقف ار

 راهچ ۱۸۸۰-۱۸۸۳ یاهلاس لوط رد نکیل .دش رشتنم ۱۸۶۳ لاس رد یو

 ,اروتناک طسوت (حیحص یاه« مامت یازاهب) سواگ ةيضق یارب لقتسم تابثا
 ؛[۲] هب دینک عوجر عجارم نتفای یارب) دش هئارا " تلپ و ," ساکول ."ربیو

  

1. Kantor 2. Weyr 3. Lucas 4. Pellet



۵۱ 

 hel Gable a حبحص ددع ره کاژاهد «تسا رلیوایف حیات م نا رد هک

5G = (xمیناوتیم .دشاب 1 ٌهبترم زا یرود  

 ۰/۶09 = 11 یا هاعا)
l=\344  

n 

 و
t=\ 

11 

 2 ۱۳ر (/>-
d|n 1=\ 

ged(I,n)=d 

= Co (n/aat 
d|n 

 اذل .تسا ریذپشخب * رب 2, 0۳/9 ۱(۰) هب هجوت اب
  Dan ? (n/d) a4.دناسریم تابثا هب ار هجیتن نیا و تسا نینج زین ۲1

4 sb نآ طابترا ةرابرد یرصتخم حیضوت hel Quad OWI I LS 

 مینک ضرف .میهدیم یهانتم یاههورگ تشرس  09,5 SoGهاوخلد یهانتم
 لمع !رادافو روطهب 5 هاوخلد یهانتم ٌةعومجم کی یور (تسارزا) هک دشاب

 وضع ره یارب .دنکیم  9 EGباستحا اب و یاهرود دادعت /(0) میریگ
 یارب .دشاب 5 یو لسع رد 8 ) یاهرادم دات ینعی) کی لوطهبیاهرود

 یور یعیبط لمع اب 5 نراقتم هورگ 6 رگا ,لاثم )۱,۲,۳,۴,۵( > 5

 کی .0(4) > ۳ هاگنآ دشاب و < (۱ ۳()۲ ۴) یا ةبترم وضع و و دشاب
 هورگ هک یتقو ینعب .3 > 6 هک دیآیم شیپ یتقو مهم و صاخ تلاح

 یتحارهب تلاح نیا رد .دنکیم لمع هورگ برض اب شدوخ یور 6 هاوخلد
G هورگ زا لمع نيا .* > |0] ؛9(4) > »/0/9) هک دوشیم هدید 

  6ممانیم عطن لیع ار
 یهانتم ةعومجم کی هب 5 زا یاهتشاگن مامت ةعومجم ار ۸2 لاح

(|A| =a) Aروصت «گن»» ار ۸4۸ یاضعا تسا دیفم) میریگیم رظن رد  

 (میریگب رظن رد 5 یاضعا زا یزیمآگنر کی زین ار ۷ یاضعا و مینک
 ضرف .مینک فیرعت 1 ٌدعومجم یور 6 هورگ زا یلمع میهاوخیم نونکا
 تسا ۸ زا یوضع 1۰ 9 تروص نبا رد . ۷۰ و و 6 6 مینکیم

 مينکیم فیرعت ۵ 6 ٩ ۰0۳۰۰ 9)(ه) 900۵ ۰9۱) ةطباض اب ار نآ هک
 ینعی .دنکیم فیرعت M یور لمع کی Lily هطباض نيا هکنیا یسررب)

 .(تسا تسار رس (۰ )۰ < ۰۰ (0) و, 6 6 ره یازاهب
 میریگیم رظن رد 11 زا ییاضعا دادعت ار 9(7) wrt slog € G یازاهب

 یور 6 لمع یتشگیاج hye TID .دوشیم هتشاد هگن تباث و طسوت هک

 یتحارهب ؟درک هبساحم ار 0(7) ناوتیم هنوگج هک تسا نیا لاوس .تسا

 رگا دوشیم هتشاد هگن تبا 9 طسوت 70 یزیمآگنر کی هک دوشیم هدید

 ناسکی یگنر 5 یور لمع رد (0) زا رادم ره رد طاقن مامت رگا طقف و

 رد صخالاب .0(7) )8*0  هک دوشیم هجیتن زین اجنیا زا .دشاب هتشاد
 .0(7) > (ar/olg میراد * ٌةبترم زا 6« هورگ مظنم لمع

  
1. faithfully 

 یکنروپ اضردمحم / یهانتم یاههورگ هب سواگ زا یاهیضق میمعت

Soینشینمه ۰ گن دشاب ینخی ممه  

ar/(9) = (n les a) S> f(g) 
g€G 

 eel 9 وضع ٌهبقوع 0(0) هک تسا قداص 2 حیحص هدع ره یاز۱هج

 تسا سواگ ةیضق زا یمیمعت ًاعقاو یلصا ٌةهيضق هک میهدیم ناشن ادتبا

 دشاب * ةبترم زا یرود هورگ 6 > (2) مينکیم ضرف روظنم نيا یارب

 f(a!) > ۲7:۱(60/) تروص هب ار [ : 6 -+ (* یتخیرمه و
 زا دعب لاثم و ۶.۸ ٌةیضق ۰۱] هب هجوت اب .مينکيم فیرعت .۱ < <

Cada [AA anesمیروآیم : 

Y flare 
9۰ 

 تن exp (Yail/n) نی )
۳۹ 

= 2 exp (Yail/n) aeed(n) 
1 

n 

=> ( 2 exp (Yril/n)) a4 
d|n l=\ 

gcd(1n)=d 

n/d 

-> ( 5 exp (Yril'd/n))a# 
d|n v=\ 

ged(l’,n/d)=\ 

= So u(n/dja*. 
d|n 

 یاهیربارب اذل .تساریذپشخب 19 رب 2 ز وب ۶ (9(0۳/۹)0) ,یلصا ةيضق ربنب
 نا هک تسا ریذپشخب 10 رب زین 2 بر, ۰/0(۸۰)هگ هک دنهدیم ناشن الاب

 دهدیم هجیتن ار سواگ ةيضق «یلصا ةيضق سپ .تسا سواگ ةيضق نامه

 تسا نآ زا یی ال و

 ییاهمیمعت یلصا ةيضق رد صاخ تالاح نتفرگرظنرد اب میناوتیم یتح

 زا 7 ةدش هداد هورگ یارب رگا الثم .میروآ تسدهب امرف کچوک ٌةهيضق زا ابیز

 GEG f(g) = Vu pik یایتخیرمه ار ۶ : 60 -ج 62 . بوم
 یتشهنمه هاگنآ میریگب رظن رد

arl(9) =o (n slew a) (\) > 

gEG 

 یتشهنمه .تسا قداص . ٌةبترم زا 6 هورگ ره و « حیحص ددع ره یازاهب

 اذل و دوشیم لیدبت امرف کچوک ةيضق هب .لوا 0 «67 > 2م ضورف اب الاب
 رظن رد یهانتم یاههورگ هب امرف کچوک يضق زا یمیمعت ار نآ ناوتیم
 ةيضق زا یمیمعت هک میروآ تسدب ار ريز هجیتن میناوتیم صخالاب .تفرگ

 .تسا سواگ ةيضق اب هباشم و امرف کچوک

 یتشهنمه GT .دشاب ینبثع حیحص ددع 7 رگا .هجیتن

 ۳م (۰/۵) ه۳ > ۰ ( ةناميپ هب)
d\n



  NO flor edly 2ةرامه ٩

 ۱ ملربانب .تقیقح رد .تسا ناوت دوخ یرگلمع 1 هک مينکیم اعدا .تابثا

۰ | 3 < 5 ۶( 
1€G OES 

 ) ] ۰۶۵ ۶): 1باب -
i€G \jEG 

(EH ‘9) "5 و  
 2ع( ۶

 = ~ 2 ر۶0)
0 2660 

fGسس تب -<  

1۳ 

 تب

 تسا ربارب نآ ةبثر اب ناوتدوخ یطخ رگلمع کیرثا اما .دوشیم تباث اعدا سپ

 2 .تسا نینج زین ۸ 1 سپ .تسا یفنمان حیحص ددع کی 1 ةهبتر نوج و

 تسا زاسراک ريز مل روظنم نيا یارب .مینکیم هبساحم ار 4۲7 نونکا

 als | (Wye In) Se GE LEN pls depo TH یراذگدامن)

 .(: 6 1۱,۰۰. ,۵) 4 6 6 ره یازاهب هک دهدیم

 0۳" 0: 6 1 بترع یاهیپ ات دادعف < G pire .۳ مل

City «<= 477i)همه روم) =  p\>او, تسا  pL OCA 

 ()» مینک ضرف .تابثا
 هدید یتحارهب .4 > [0 : ()] > »/۶(0) نآ رد هک دشاب 6 رد ()

 ره یارب رگا طقف و رگا (2,۰۰۰ ,9) < (:۰

 زیامتم تسار یاههعومجممه ()) «.. ۰

 (ia هک دوشیم

5 > > ۱ 

 Vige هم )و

aS: (rye جت ور E ce Se یاهییات shins on 

cin clegbn slas b Cal phe (a. --- In) = (ary --- Yin) 
 ? F(1,.-.,%m) ETره یازاهب 5 < ۶ < ۰۱

Vig Fe = و( + 

 فیرعت یارب باختنا « طقف ۱ < < 6 ره یازاهب اما

Vie = ... = Violin 5, 

 (O at = ar/ol اج تسا ریارب مکح رد بولطم دادعت هجیتن رد .میراد

 نیاربانب .مينکیم باختنا 7 یارب ار =B (6۱,۰.۰ ,6,) اپ لاح

B® = fey @-+- Bey, [(1--- In) EL} 

oY 

 یاهتشرس زا یطخ یبیکرت تروص هب ار یتشگیاج تشرس میناوتیم لاح

 یاهتشوس نیازا یکیزپ رگ .میسیونبیفنمان حیحص بیارض اب 7 ریذیانلیوحت
dtl pdb ob ouیاهتشرس یارب دهاعف طحاور هب هحوت اب اب هاگنآ  bi 

 5 (n/\) >روعج ۲ (9(۳)0) اب تسا ربارب هیزجت نیا رد ۷ بیرض

.n = |G|(9(7)9) 7 ةيزجت زا ۲ باختنا ره یارب صخالاب  Doe 
 نسب .تسأ زیدبنشخب 1۳ رپ

 Ye x(g) a = > (۲)۵() > * ( ةنامیپ هب)
9 9 

 هورگزا ریذپانلیوحت یطخ تشرس کی (2* هب (1 زا یتخیرمه ره نوچ
 li Acq gH yolk Cll یلسا ett gh able تسا 9

G foe ylja Seoulهجیتن رد .یطخ تشرس ار )۲ و مياهدرک ضرف مظنم ار  
 ینابز هب یلو دنتسه انشآ دناهتفر راکهب هلاقم نیا رد هک ییاههدیا و یلصا ةيضق

 .تسانشآان یسانشراک ةرود نایوجشناد یارب بلغا هک دنوشیم نایب هدیجیپ

 یاهشور کمک هب و هداس ینابز هب ار یلصا ٌهيضق ميهاوخیم همادا رد

 یلصا هبضق تابثا

 تّیلک نتفر تسد زا نودب .ميهدیم همادا یلصا ةيضق تابثا اب ار هلاقم

 6 زا هنادازآ همادا رد G = {\,...,n}. مینک ضرف مینأوتیم عوضوم

 .درک میهاوخ هدافتسا سیدنا هعومجم کی ناونعهب

 SV مینک ضرف .دشاب یتبثم حیحص ددع 6 مينکیم ضرف ادتبا

 یروسات برضاصاح | ۳  دقاب ۲ ندیم یورو دسزایراذرب یاضق
 Bn wd میریگیم رظن رد راب 7 دادعت هب شدوخ رد 7

 شیامن تسا QV زا یوضع هک ار ریدبهچ جن روسنان کی 0 ۰۰.۰ ۰۱

 یازاهب ۱ ۰

11 nm 

xV = OV , ع 0 ره یازاهب .دهد 

 مینکیم
 فیرعت ریز تروص هب ار 4: :

Vin»گن( وتو نو 6۵ ۰ @  

 تیصاخ ربانب ال و تسا یطخ ۷ عبات کی ۸4: مینک تباث ميناوتیم یتحارهب

 7 : 6۷ - ۲7 درفدب رصتم یطخ رگلمع «یروسنات برضلصاح ماع

 تسا ریز تروص هب ریذپهیزجت یاهروسنات یور نآ لمع هک تسا دوجوم

 1( ۰-۵۰ ۵ تمو) ک الی ۵۰۰۰ ۵ از

 .دیآیم تسدهب یتسار رس تایلمع اب ریز مل

 TT; = Ti رژ ع 6 ره یازهب ۰۱ مل

 ار 7 : 65۲۷ - ۷ یطخ رگمع اه7: نیگنایم کمک هب نونکا

 مينکیم فیرعت ریز تروص هب

7-7 

Sa» یفنمان حیحص هدع كي trT iT دا ۰۲ مل



or 

 ۲ () حیحص ددع زا حیحص بیکرت کی اب تسا ربارب 0 بیرض هجیتن رد
 مکس جیا سپ .(ارقتسا ضرق) * < 8 < و ءمزب حیحص دادعا و (ضرت)
 0" .تسا تباث ارقتسا کمک هب مل اذل و تسا رارقرب زین  سیدنا یازاهب

 میهدیم رارق نونکا

۲ ۱ 
 F(X) = 2م

 .تسا ظلتخم بیارض اب 26 زا یاهلمدنب کی ۳( ) هگ مينکيم هجیت
 ریداقم یفنمان حیحص یاه۳ یازاهب 26(7) .۴ مل زا لبق تاحیضوت ربانب
 مامت یازاهب (2*) هک دهدیم هجيتن ۴ مل دل Sp‘ دوخ هب ار حیحص

 ره یازاهب هک تسا نيا ینعم هب زین نيا و دنکیم نینچ حیحص یاه

6 0 

So fare = ° (n Bly a) 
10 

 .تسا یلصا ةيضق نامه هک

 یرازگساپس
 یط رد (1۳21) یداینب یاهشناد هاگشهوژپ یلام تیامح زا هدنراگن

 .تسنا رازگسایس هلاقم نا شراگن
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 یکنروپ اضردمحم /یهانتم یاههورگ هب سواگ زا یاهیضق میمعت

AEG pr یازاهب .دوب sald OV cl, lel 

Tiley, @ +++ Bey.) = €y,, 6۵۰۰۰ 6۵ گم 

 ۱ ای * اب ربارب 295 ab a تبسن 1: سیرتام یاههیارد هک دهدیم ناشت
 (Wren) 6 1 بترم یاهییات#» دادعت اب تسا ربارب 1 1: سپ .تسا

 میریگیم هجینن ۳ مل زا نونکا .هد, (۵۰۰۰ ۵ 6دب, = ,,y€ ۵۰۰۰۵ تر هک

delel. te Te ano as 

\ . 
ar = tr (: S107] 

16€G 

=- SFT 
10 

n/fo(i)۰ ۱ ۱ ( - << 
1€G7  

 ۲ مل رباتب هجیتن رد

 > ۶(:) ۰۳/۶ > ۰ (» ةناميپ هب)
۰ 

 ریز مل .تبثم یاه« یارب طقف اما .تسا هدش تبا یلصا ةبضق ینعی

 .درک دهاوخ لماک ار یلصا ٌهيضق تابثا

 یقازاهب هک دشاد (26[7] رد یاهلمج se ch F(X) es ss ۲ مل

 Doge phos :دریگیم دوخ هج ۱ر حبحص ریداقم 5 یفنعان و حبحص رید اقم

 :دنکیم cde Bs A هاوخلد حیحم رادقع ره یازاهب 7 (2۶)

 uk ةحرد یاهلمح a> ik fx 9 هاوخلد حیحص ددع یازاهب .تابثا

 یاهلمجدنچ نيا ,ا: > ۰ یازاهب .مينکیم فیرعت ريز تروص هب ار (ْع)
 ik < « یازاهب و ۱ تباث یاهلمجدنج زج تسین یزیج

AV XX = \)o (XR) 

k! ۱1  

 یارب هیاب کی «یاهلمجود بیارض» نيا هک مینک cul میناوتیم یتحارهب

 میسیونب میناوتیم اذل و دنهدیم لیکشت (7[] یاضف
m 

F(X) = Soa (7) 
pes 

 بیارض نآ رد هک  agییاجنآ زا .تسا " ٌهجرد ۸ و دنتسه طلتخم یدادعا

 ریداقم حیحص یاه یازاهب «یاهلمجود بیارض» یاهیاهلمجدنچ نيا هک

 یازاهب مینک تباث تسا یفاک مل تابثا یارب اذل هدنریگیم دوخهب ار حیحص

 عورش اب ژ یور ارقتسا کمک هب زین ار مکح نیا .هر 6 7.۶ < ک 7 ره
 تسرد ژ > * یازاهب مکح نيا هک تسا حضاو .مينکيم تباث ژ < * زا

 .تسا  yee deمینکیم  ulتسرد ژ زا رتمک یاهسیدنا یازاهب مکح

 اذل ,(3) ۰ ۰ > ji chey 2) =V aye .دشاب

a; = F(j) - Sa, (7) 
k=e



NELSNO Shs نیضاتر رقت» 

images 
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 بأتخص رهفرعم

 هعومجم کی زا هلافم ود
  

  des mathématiques 
a, ییاهریوصن مان هب یاهعومجم هنالاس دوب رارق ((115) هسنارف یملع تاقیقحت یلم زکرم 

tess Ve als (images des mathématiques) o\.5\s)5\هاتوگ اتبسلاو  

 یلو دش فقوتم یتدم هژورپ نیا یارجا .دنکر شتنم یضایر تاقیقحت رد یراج ثحابم ةراب رد
 0155 وضع هک یتانادیضایر ار هعومجم یاههلاقم .تسا هدش هتفرگرس زا ۲۰۰۴ لاسزا

 CNRS ار تالاقم باختنا یلک تسایس و یتاقیقحت یاهروحم یلو دنسیونیم دنتسین

 هتخادرپ نآ :دنیآ زادنامشج زین و عوضوم یخیرات ٌهقباس هب هلاقم ره رد .دنکیم نییعت

 ریاس رد نآ یاهدربراک و یضایر تاقیقحت رگید یاههخاش اب عوضوم طابترا و دوشیم
 .دریگیم رارق هجوت دروم کیتنژ و ,یمیش .داصتقا ,تالایس کیناکم ,کیزیف دننام مولع

  

 اب ندز نیمخت زا تسا ترابع یمیدق یلیخ ًةلأسم کی دشاب یبدحم ربدنچ
 حیحص طاقن دادعت WP زا 24 (۴ ۲۱۶۳ ) حیحص طاقن دادعت ندرک طوبرم

 ۵0( 0 2۳) حیحص طاقن دادعت هل نورد رد هع4 ( 0 2۳)
 رد هدشهداد شیامن یعلضدنچ یارب . یسدیلقا مجح اب 7" بل یور
 ۵10 (ط ۲ 2) > ۳۰ :هک دهد ناشن یتحارهب دناوتیم هدنناوخ ريز

(Pn Zo) =n ۰هک یطرش هب و «۵20 (۵ ۲۲) ع ۱۰ مه  

 میهاوخ نینچ سپ نيا زا هک) مینک ضرف کی ار هکبش ٌةناخ کی تحاسم
 col FF gle (CN Sk ۳ تحانس )558

 .دناهتفرگ همشچرس دادعا ةيرظن زا هک مکح دنچ ةئارا هب لوا تمسق رد ام

 رد ار یربج ٌةسدنه زا دیدج رایسب مکح دنچ مود تمسق رد و ميزادرپیم
 ربدنج .مینکیم نایب "وناف هب موسوم .هداس رایسب حیحص یاهربدنچ دروم

 و دشاب شنورد حیحص ah اهنت رفص هک ربدنچ کی زا تسا ترابع وناف

 لیکشت 7 ةكبش یارب یاهیاپ هک دشاب سأر » ًاقیقد یاراد نآ «هجوربا» ره
1. Fano 

  

(Etienne Ghys) (oj gpd! wee! le VA 5) لکشتم هک ار رضاح ٌهعومحم 

ules 9 wyglo,5 (Jacques Istas) utuul S15 5دناهدرک . 

 ناترظن زا تاپضایر زا ییاهریوصت ۲۰۶۴ لاس ٌهعومجم زا هلاقم ود اجنیا رد

 .دینک تفایرد ریز هاگبو زا دیناوتیم ار هسنارف نابز هب لماک ٌعومجم .درذگیم
ttp: .spm.cnrs-dir.fr/actions/publications -htm http://WWW. sp d fr/ i /publi i /IaM.h 

 حیحص یاهربدنح سوتر دادعت هرابرد

 "وروانوب نارول

demiینیرحب ًاضریلع  

 تسا یاهلأسم ءاضف زا هیحان کی رد حیحص تاصتخم اب طاقن دادعت نیمخت

 ربج ,هسدنه رد) ناوارف یاهدرب راک و دناهتخادرپ نآ هب یددعتم نانادیضایر هک

 یربح ًةهسدنه اب ار Aleta | احنیا رد ام .دراد (... و یزاسهنیهب .دادعا هی رظن

 عون نيازا یتامدقم یلئاسم هنوگچ هک میهدیم ناشن و مینکیم فیصوت نیون
 هک یثحبم .دننکیم کمک یربج ةسدنه رد یساسا یلئاسم ندش نشور هب

 زاروظنم نتم نیا مامترد .تسا هدرکدیپ ندوب «لکشم» هب ترهش (اطخ هب)
 رد (۱ یولبات) بدحم یهجودنچ کی زا تسا ترابع یدعب#۱ حیحص ربدنچ
 یور نآ سوتر و تسین یاهحفصربا چیه رد لومشم هک 8" یسدیلقا یاضف

نینچ  رگا .دنراد رارق ,حیحص تاصتخم اب طاقن رب لمتشم «7* کش



۵۵ 

 obs dn اجنآ زا و هز > « + هو < 16 هک دنوشیم تفاب یاهنوگهب
 ار 7 ادتبا تسا یفاک ۲۵۱ (1) = m هک IE یارب .دوشیم لصاح

 کی تمس هب طاسبنا بیرض یتقو ار نآ دح سپس هدرک طسبنم یکدنا

 .میریگب رظن رد دنکیم لیم

 )۱ یاهدونف و بدحم ةعومجع دز 1 دبنک شرف (یکسفوکنیم) هجیتن

 هدع 17 و GV & Saad plain g ادبع لعاش دشاج 18" یسدبلقا یاضف

meeةطفن تفج 17 هگنآ ۷۵۱ (16) > 7۲۳ رگا .دشاب یتشح  plete 

tu; sholdدوشيه تفاپ 9۳2 رد : 

 Py AK ely تلفشیلب ةيضق ندرب راکهب زا تسا ترابع تابث
 .دناهدش هداد هیضق نآ ًةلیسوهب اهنز هک هل >ع لز - هنووب» نداد

 نورد حیحص ٌهطن کی لقادح رگا هک دهدیم نانیمطا لبق ٌهيضق

 زادنا هب هعومجم نیا مجح و دشاب دوجوم هدرشف بدحم ٌةعومجم کی
 .دش دهاوخ تفای نآ رذ یزایس حیحص طاقت هاگنآ دشاب گرزب یفاک

 مجح بسحرب حیحص طاقن دادعت یارب یبالاب نارک هک ار ریز یرباربا
 ةعومجم Os IL رگا :دنهدیم تبسن تلفشیلپ هب هو دهدیم تسدهب

 هک یاهئوگهب دشاب che Yeh AR یسدبلقا یاضف زا هدرشف بدحم

Spee KZ”۸00 (ظ ۲۱ ۳) < هگنآ دشابن یاهحفص دا چیه رد  

oplel 51 S25 b) joes of bl 4 JE .n +n! vol (XK)اریپ ). 

ck = card oN Z") —n Slسوتر اب ,مجح نیرتمک اب 5 کداس  
 ۱/۸۸! لقادح کداس نیا مجح .میریگیم رظن رد او 1 رد لومشم و حیحص

 oe Saag EC رد هدایای حیعص اطفن ۱-۶ نایمزا .[۱ ییلباآ تسا
 Aang هدشدیلوت 5 کداس .میمانیم هنری+۲ ار نآ هدرک باختنا ار ٩ هب هطقن

 ۰۱/7! ربارب لقادح تسا یمجح یاراد تب! هب 5 هجو رتکیدزن و ب۷
vol (IL) > vol (S$) + vol (S’) > ¥/n! Iبیترت نیمه هب و . 

 رتدیدج یاهنیمخت
 ار حبحص ربدنچ کی ٌةبل یور حیحص طاقن دادعت میراد دصق فارگاراپ نیا رد

 .هنیمز نیا رد مکح نیلوا .مینزب نیمخت نآ مورخ حیحص طاقن دادعت بسحرب

 یاهیعاضدنج یور ار نآ دناوتیم هدنناوخ هک تسا ود دعب رد "کیپ ٌهیضق
 .دنک شیامزآ ۲ لکش

ere 
      

  

  

      

 کد ال
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 حیحص یاهربدنچ سوتر دادعت ةراب رد

 و
 اس
 مس
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۱
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 لاثم کی ۱لکش

 عوجر دعب ٌحفص رد ۱ یولبات هب هکبش ُياپ و هجوربا میهافم یارب) دنهدیم
 شدوخ هب ار 7۳ ٌکبش هک یطخ یاهلیدبت یتخیرکی بیرقت اب .(دینک

 یاهئارگ و دنراذ ذوجو ییاهریدنچ نینعب زا یهانس دادعت طقف .دنراگنیم
 نییاپ داعبا رد و هدش هدز سدح یلک تلاح رد اهنآ سوئر دادعت یارب یقیقد

 هب طلتخم یربج [یانوگدنچ] ةتيراو کی نداد تبسن اب ام .دناهدش هتخانش
 یاهربنچ dedi فشک هب هدنناوخ هارمه هب درک میهاوخ یعس وناف ربدنچ ره
 .مینک یسررب "یروم ٌةيرظن نیون هاگتسد کمک هب ار لبق تالاّوس و هتخادرپ

 کیسالک مکح دنچ
 هلاس دصدنج جیاتن

 تسا یاهلاسم لصا رد 8" یاضف زا هیحان کی حیحص طاقن ندرمش

 سواگ :دوشیم طوبرم ایوگ دادعا ةلیسوهب گنگ دادعا ندز بیرقت هب هک
 نورد حیحص ٌةطقن ۲۸۲۶۹۷ ةبساحم اب 7 ددع یارب ار ۳ر۱۴۱۰۷ بیرقت

 یمیدق رایسب ةيرظن نيا .دروآ تسدهب رفص زکرم هب و ۳۰۰ عاعش هب یصرق

 یارب .تفای لماکت ۱٩ نرق یاهتنا رد یکسفوکنیم یاهششوک نمی هب هژیوهب

 یلو یتامدقم ةيضق تاباهب مینک نشور یکدنا ار هتفر راکهبیاهکینکت هکنیا
 یاهکینکت زا زین یو) .مينکیم تعانق "تلفشیلب هب قلعتم ریز یداینب
 ار ريز ریگمشچ ٌهیضق لاح ره هب اما دوب هتفرگ ماهلا یکسفوکنیم یلبق

 .(میتسه وا نویدم

 زا هدرشف ةعومجمریز كج 6 دبنک یضرف ۰.۱۹۱۴ .تلفشیلپ) هیضق

 ۷016۲ ) 2 Mm وگا ,دشاب یتبثع حبحص ددع 77 و," یسدیلقا یاضف

 یقروطهب دوشیم تفاب 1 )۱ 0وووب۱ ۰۰۰۰ ۰0۱ نو امنح +Mews m ( لقادح

 Vi — هلو 6 ۳ eek هتشاد 7 و 7 ره یازاهب هک

 ةناخکت 6 دینک ضرف .تسا هداس رایسب هیضق نیا تابثا

 دشاب (ظ ص (قب... بظ) ۳۳ هک 9و < ۱ ۶ ره یازاهب)

 Ky = {ew 6 0۳۳+ دن ع 1؟) میهدیم رارق « < ۳ یارب

pole uly vol(K) = SS vol Ky) wllهک مينکیم ضرف  
vez" 

 دنتسه کی یواسم اپ رتمک اه۲0] (16,,) مامت هک اجنآ زا .۲۵] (16) >

 ٌةعومجم 9 + ۱ هب قلعتم * < 6 ْةطقن کی لقادح هک میریگیم هجیتن

 ity leks bl Sus ترابخ هب .دراد دوحو لب

2. Blichfeldt 

Z” jl tUmpy ue. 
  

1. Mori



 ۱ فرامش «۱۵ لاس «یضایر ربقت

  
 اب یهجوراهچ .دنشابیم گرزب هاوخلد هب مجح یاراد یلو تساهنآ یاهسآر
 حیحص ی یازاهب) (۱,۱,0) و (*۱۱,۶) ۱۴*,۱(۰) ۱۴*۰6, ) سوتر
 رگا دهدیم ناشن ریز ٌهیضق هک روطنامه اما .تساهنآ زا یلاثم (هاوخلد

 لیمحت ار حیحص یهجودنج نورد رد حیحص طاقن دادعت ندوب رفصان طرش

 .دوب دهاوخ توافتم یلک هب تیعضو مینک

 طافن دادعت هک aL Gat حیحص ربدنچ كج " دینک شرف .هیضق

 هگنآ 7 > ۲ رگا هتسا رفصان : :ح 0 SN Gos (™Pa Z) حبحص

 دشاد هاوخلد 1 رگا .(۱۹۷۶ "تاکسا) ۰۵:0( 0 2۲) < +۲۷

was B(k,n) wasطفف هک دوش يه  & konقادر و دراد یگتسب  

 ,نگیست و سایراگال NAAT Luca) vol (P) < B(k,n) مداد نآ

۱ 

 :دیآیم تسدهب قوف ٌهيضق زا هلصافالب ریز ٌهجيتن تلف شیلب یرباربان کمک هب

 هک ياهنوگ هب دشاد قدس حبحص بدنچ كب [ رگا .هجیتن

 ng kh هح طقف هک 7,(3) ددع ه6نآ | < 6۵270( 0 ) > ۱

 هک یروطهب دوشیم تفای تسا هنسباو

card(PNZ") <n +n!B(k,n). 

 Gee Th ewe pte yl S یور حیحص طاقن دادعت رگید ترابع هب

  

1. Scott 2. Hensley 

OF 

 دشاد حیحم بدحم یعلضدنج كلي 7 < 18" رگا .(۱۸۹۹ .کیپ) هیضتق

 هگنآ

A(P) = card (PN Z") - card (OP NZ") -\ 

 .تسا 7 pas db\ cokes A(P) OV ys هک

 حیحص ثلثم کی 7 رگا :ميزادرپیم تلثم تلاح هب ادتبا تابثا یارب

 عقاو رد .7(۸) >> ۲ هاگنآ دنشاب نآ سوئر شحیحص طاقن اهنت هک دشاب

 1 نراقت زا هدمآ تسدهب عالضالایزاوتم هاگنآ دنشاب 7 سوئر ( و 7 4 رگا

 شحیحص طاقناهنت هک تسا یعالضالایزاوتم 360 طخهراپ طسو هب تبسن
 یاهیاپ 0 - ۸ و 13 - ۸ هک تسا بیترت نیا هب .دنتسه نآ سأر راهچ

 بیارض اب ۲ > ۲ سیرتام ,رگید ترابع هب .دنهدیم لیکشت 7" ةکبش یارب
 ۱-2 نانیمرتد یاراد دنتسه (- ۸و 13 - ۸ یاهرادرب شیاهنوتس هک حیحص

 حیحص طاقن اهنت رگا .تسا کی عالضالایزاوتم نیا مجح ینعب .دوشیم
 هجیتن ناوتیم کیپ لومرف زا هدافتسا اب دنشاب نآ زرم یور حیحص تلثم کی
 هک تفرگ

card (TN Z") = YA(T) + ¥ 

eshte) (dy 2) 5 Cs N) C2) es bee Sy bobs CoS onl و 
odمینک هحوت نینحمه .تسیین رادنارک دهدیم ناشن (هاوخلد تبثم حیحص  

ناشحیحص طاقناهنت هک دنوشیم تفای حیحص یاهیهجوراهچ ,هس دعب رد هک
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 ولاف یاهربدنچ
 یسررب ار هداس رایسب حیحص یاهربدنج زا یاهدر میهاوخیم تمسق نيارد

 رفص رگا دوشیم هدیمان وناف (عون زا) یدعب حیحص ربدنج کی .فیرعت

 سآر * ًاقیقد شیاههجوربا مامت رگا و دشاب شاینورد حیحص ٌةطقن اهتت
 .دنهد لیکشت 7,۳ یارب یاهیاب هک دنشاب هتشاد

 یعامتجا 10 هاگنآ دشاب شیاههجوربا دادعت ۶ و وناف ربدنج کی  رگا

 حیحص طاقن ,هوالعهب .تسا رفص کرتشم سر اب فراعتم کداس زا

 نینچ ندوب یهانتم ةرابرد یلبق جیاتن زا .دنتسه نآ یاهسأ ًاقیقد ۳ یاهل
 یدعب7 یوناف ربدنچ یهانتم دادعت (2],م(2) لمع بیرقت اب هک دیآیم رب

 هک دز نیمخت یتباث اب ناوتیم ار یریدنچ نینچ یاهسار دادعت و دراد دوجو
 هک یلاّوس تسا لومعم تایضایر رد هکر وطنامه .دراد یگتسب دعب هب طقف

 داعبا رد لقادح ایشا نیا یدنبهدر زا تسا ترابع هدرگیم حرطم اجنیا رد

 جنپ وناف یاهیعلضدنج اهنت دنک تباث هک مینکیم قیوشت ار هدنناوخ ام .نییاپ

 .دنتسه ۲ لکش لوا یعلضدنح ات

 کی «یریج ًهسدنه تامدقم یمکز ا دعب ,یدعب یوناف ریدنج ره هب ام

 .داد میهاوخ تبسن یدعب# یربج طلتخم هنیمخ

 (طلتخم) یربح ٌةهسدنه هب هاتوک یدمآرد

 طلتخم یربج یاههنیمخ
XN ةعومجمریز زا تسا ترابع نتم نيا رد یدعب# طلتخم Ge os 

 حیحص ددع یازاه) 2۷ دعب زا ۳ (۲) طلتخم یریوصت یاضف کی زا
 >  )۸۷بیارض اب نگمه یاهلمجدنج تالداعم زا یهاگتسد ٌءلبسو هب هک

 یگیاسمه کی یاراد " ع ۲ ٌةطقن ره هک هدش فیرعت یاهنوگهب طلتخم

 ةثيمش کی زا هطقت ره.نیلبانب .دشاب 6۳ رد یوگ گی اب تشیرگی # رد
 [فرومولوه] تخیرمامت عباوت ٌهلیسوهب یعضوم روطهب یدعب 1 طلتخم یربج

  ۰.۰ ۱عطاقت .تسا فیصوت لباق دنوشیم هدیمان یعضوم تاصتخم هک

 ییاههنیمخریز هدنریگربرد یاضف یاههحفصربا اب 1 دعب زا 26 یربج ةنيمخ

 عطاقت روطنیمه .دنکیم دیلوت ار ۸ زا  Xتیعضو رد هحفصربا ۱-۷ اب

 دهاوخ داجیا دنوشیم هدیمان مخ هک ار ۲ زا یدعب۱ یاههنیمخریز یمومع

 ژرس رثا «یسوتنافوید کیمانید» ُهلاقم هب دیناوتیم رتقیقد یسررب یارب) .درک

 .ادینک عوجر هعومجم نیمه رد !اتناک

 فراعتم یاههحفصربا

 یتاعالطا ناوتیم هنیمخ کی یور لیسنارفید یاهمرف ةعلاطم اب هک مینادیم

 زارتینف یمک هک ) فارگ اراب نيارد .دروآ تسدهب نآ یژولویوت و هسدنه ءرابرد

 ددع 7۲ طلنخم ٌةنیمخ کیزا  یدعب ( ٌهنيمخ ریز ره هب ام (تسا هلاقم ٌةیقب

h Ke “VYعطاقت «هزادنا» هک میهدیم تیسن  AC garsیاهرفص و اهبطق  

 .تسا Y هنیمخ ریز اب ۲ یور [فرومورم] تخیرهخرب مجح رصنع کی

 لیسنارفید مرف کی .دشاب یدعب» یربج طلتخم ةنيمخ کی 1 رگا
 تاصتخم رد) ميريگیم رظن رد ار هجرد نیرتالاب زا لر یدعب1 تخیرهخرب

 (تسا تخب رهخرب عبات کی هک سرچ > ()02۱ ۸۰۰۰۸ یعضوم
  

1. Serge Cantat 

 حیحص یاهربدنچ سوتر دادعت ٌةرابرد

LW lad diyeدهاوخ لرتنک ,دوجو تروص رد ,نآ نورد حیحص  
 لنت

 رتهب راگیست و سایراگال طسوت یلسنه ةلیسو هب هدمآ تسدهب نارک
 اجنآ ات .تسا هدمآ رد 36, 0) < ۷(6/+ ۳۳))۱ ۲ تروض هب و هدش

 تلاح رد .درادن دوجو هنیهب نارک کی یارب یقیقد سدح منادیم نم هک

card (PN Z") = \زا سکلیو و سیلرپ ,سکاز ةلیسو هب ییاهلانم  
 vol (P) < ۲۳۳/۶۶! هک یروطهب دناهدش تفای یدعب1» حیحص یاهربدنچ

 Bal .تسا هنیهپ ًاماللا یگرزب ًابترم نیاربانب .ههع0 (۳۱2:۳) > ۲۳ و

 نتطسانش اب ,یکسقوکنیم ةیيتت یاب هک تسا نامه یلسشه ةچيتن یارب تابثا
 یلیخ مجح هکنآ طرش هب یرگید حیحص طاقن ناوتیم ینورد حیحص طاقن

Syl Curse ath 5p 

 ندوب یهانتم ٌةراب رد یاهیضق
 ظفاح هک ین ار 18" یاضف یاهلیدبت دیاب حیحص یاهربدنچ ةعلاطم ماگنه
 هب دنتسه (حیحص یاهربدنج و حیحص طاقن میهافم هجیتن رد و) 7۳ ٌهکبش

 تاصتخم اب یرادرب ًةلیسوهباهلاقتن زا دنابرابع تالیدبت يا .دروآ باسح
 GLn(Z) 5) Hl سیرنام ۸ هک ت »» ۸ یطخ یاهلیدبت و حیحص

 یسیرتام نینج ؛-۱ نانیمرتد و حیحص یاههیارد اب 7 »70 یاهسیرتام ینعی)

 .دناهدروآ تسدهب لبق جیاتن زا ار ريز ندوب

 اب >  ۱ حیحم ددع ره یازاهب ۱ هراگیست و سایراگال) هیضق

 حیحص ریدنچ یهانتع یدادعخ طقف (تآب», (2) هورگ لمع و اهل اقنثا بی رقث

dy Genدشاد ینورد حیحص ةطفن  یاراد هک دوشيم . 

 abi ۸: یاراد هک یدعب M حیحص ربدنچ کی مجح یلسنه ةيضق ربانب
 نیمخت دراد یگتسب ۸: و » هب طقف هک یتبا ةليسوهب تسا ینورد حیحص

 اب ياهربدنج نینج زا یهانتم دادعت طقف هکنیا تابثا دنامیم .دوشیم هدز

 هدرشف بدحم ةعومجم کی 15 رگا مينکیم تباث .دراد دوجو تباث مجح

 لومشم مجح نیرتشیب اب کداس کی 5 رگا و دشاب 18" یسدیلقا یاضن زا
 5 هاگینارگ ۶ نآ رد هک 7 [( (-)8 + ( + ۵)۱ هاگنآ دشاب < رد

 دشاب ۷ مجح اب حیحص کداس کی 5 رگا مينکیم تبا سپس .تسا

A E GLa(Z) ya ple oilکداس هک یروطهب دوشیم تفای  A(S) 
 یواسم ای رتمک حیحص علض لوط اب و حیحص سوتر اب بعکم رد لومشم

 1" حیحص ربدنچ ره یارب هک دوشیم هجبتن بلطم نيا زا اتیاهن .تسا ۷
 ربدنج هک دوشیم تفای نانچ AE GLn(Z) سیرتام کی ۰17 مجح اب

 رارق 17 زا رتشیبان علض لوط و حیحص سوتر اب پعکم رد ۸()
 دوجو بعکم کی رد حیحص ٌةطقن یهانتم دادعت طقف هک اجنآ زا .دریگب

 .دوشیم لصاح نآ زا oles dnc .دراد

 ربدنچ ۱۶ 63 (2) لعع و حیحض یاهلاقتنا بیرقت اپ .ود دعب رد
 .(۲ لکش) دوشیم CSL ASL ینورد حیحص ةطقن کی یاراد ًاقیقد هک حیحص

 رایسب یتسرهف رظتنم دیاب) درادن دوجو هس زا رتمکان دعب یارب یدنبهدر چیه

(!دوشیم ینتفاینتسد اعیرس هک دوب دنلب



 Vale ۱۵ لاس ,یضایر رشن
OA 

  

 نیرتهداس .درادن دوجو رفص اب دحتم مرف زجب لامیسکام ٌهجرد زا تخیرمامت
 ٌهجرد یاههیورربا و دنتسه اه( نامه ۸ دعب رد وناف یاههنیمخ زا اهلاثم

 ۰۷ < 8 < 9+ ۱ یازاهب ۳۳۲۱ زا 8

 یاهربنج ةسدنه هب هاتوک رایسب یدمآرد

 یاهربنچ یاههنیمخ
 یاههنیمخ ٌةعلاطم لصا رد .دمآ دیدپ ۱۹۷۰ ٌةهد رد هک ,یاهربنج ٌهسدنه

 طاتخم ؟ربثچ ۱درگناسگچ یاهیزاسورشف (لضاح) هک :تسا یریج

 ناوارف یاهلاثم اما دنتسه ((0۳۱)* و (2۳* اهنآ نیرتهداس .دنا((2۳)*
 .دراد دوجو زین یرگید

 ۷ دعب زا # طلتخم یربج ٌهنیمخ کی ,یاهربنچ یربج ةنيمخ .فیرعت

 Tis (C1) طلتخم ةربنچ اب تخیرکی لاگچ وزاب ةعومجم کی هک تسا
alsa alمع هک  iy io UG aay ghd gts cay T 

 .دشاب 2۲ یور یربج لمع کی

 فیرعن NX یربج ٌةنیمخ زا م, یتخیردوخ کی ۶ 6 7 ره هژیوهب
 هداس یارب .صرب > بر مر میراد 1 رد ۲ و # ره یازاهب و دنکیم

 1 رد / نآ رد هک ۸۰ > م,(8) میسیوتیم الومعم اهبراذگدامن ندرک

 یازاهب :تسا یدعب۱» یریوصت یاضف مهم لاثم کی .تسا 2 رد 2۶ و

[x, -2@n] € CP™ 44 = (toy... 5th) ETرارق 2 2  

 Gaal نآ یساسا ةهتکن tS [bit ال ۰۰ tye & Ln میهدیم

 یتایبیکرت هداس رایسب ایشا ًةلیسوهب یراذگدک لباق یاهربنج یاههنیمخ هک

 .مينکیم فیصوت ار اهنآ کنیا هک دنتسه

 نزیداب و طورحم
 طورخم کی زا تسا ترابع 18" رد ۶ دعب زا 7 مظتنم یایوگ طورخم کی

asl۳ لیسوهب هدشنیلف * سلب اب بذحب  yp CZ” bigهک 9...  
 یاهعومحم 7 طورخم اذل .دنشاب 7" ةكبش زا یاهیاپ تروص هب لیمکت لباق

 .دنرفص اپ تبثم یقیقح دادعا اه: هک 2 -, ۸:12: یاهبیکرت زا تسا

  

1. equivariant. 

 یاههنیمخریز ینعی) 2 یاههیورربا یور ییاهرفص و اهبطق یاراد مرف نيا

 یبطق (2/ ۳ )۱۵۱ مرف «لاثم ناونعهب .دشابیم (2 یدعب ۷-۱

 ًةحفصربا یور ۸ ٌةبترم زا یرفص و (0۲ >> *] ٌةحفصربا یور 1۸ ٌةبترم زا

 هجرد نیرتالاب اب ادب تخیرهخرب لیسنارفید مرف ره هب .دراد (#۱ > ۰)

 ترابع هیورربا نيا :میهدیم تبسن ریز ةویش هب ۲ زا فراعنم ةيوررما کی
 یاههیورربا اه: هک ر :> 21:11: یهانتم یروص عمج زا تسا

 بطق ٌةبترم سکعرب اب 11: یور رفص ةبترم 1۷ و نر« یاهرفص و اهبطق
 .لکرب ع هه ع )۵/8 {o= لبق لاثم رد tal Ay یور

 یگتسب درب لیسنارفید مرف باختنا هب فراعتم ةيورربا نيا هک تسا حضاو
 رگا 2 زا 0 مخ ره یارب هک دهدیم ناشن هدنام ٌهيضق ضوع رد .دراد

 ًعقاو ددع نيا) دهد ناشن ار 0 مخ اب 2قر ةيورربا کارتشا ددع لب 0

 ؛دنشاب هتشاد عطاقتم کارتشا مه اب Cy Hy 1$ تسا کارتشا طاقن دادعت

Lis al oSتسا سامم 11: رب 0 اهنآ رد هک یطاقن یارب ار سامت  

 باسح هب زین ار 11: و 0 یلامتحا یاهیگنیکت دیاب نینچمه درک روظنم
 هب 1 ۰ 0 :> 2 miHy-C (ts be) حیحص ددع هاگنآ (دروآ

 روطهب .درادن یگتسب wx nil bo مرف باختنا هب اما دراد یگتسب 6 مخ

 ۳ کارتشا ددع هدشاب 4 دعب زا 2 زا یربج ٌةنيمخ ریز کی 7 رگا رتیمومع
 لتفسم ًافدجم [یلنح ای تقن] حیعض تسا یجدع هقراغتم hal # اب

 خآ رد هک دیش ار ۲ یولبات) ميهدیم ناشن 1 ۰۲ اب ار نآ هک سرم زا

 .(تسا هدش یسررب تایئزج اب ةف» (70) - ۱ تلاح

pO igs 
 :ددرگیم زیامتم هیقب زا صاخ روطهب هدر کی طلتخم یربج یاههنیمخ نایم

pls Gladys 

 دوشیم هدیمأن وناف (عون زا) 0 دعب زا 2 طلتخم یربج ٌهنيمخ کی .فیرعت
 زا ۲ یربج ةنيمخ ریز ره و ۱ <ب 1 < * هک یاهنوگ هب 4 دعب ره یارب رگا

X(-۴)۱ 16 ۰ ۲ > * میشاب هتشاد  

 رب 67۰0 < * میراد هییوتب ددقاب وئاف ةنيمخ گی د# رگا

 هجرد زا تخیرهخرب لیسنارفید یاهمرف هک تسانعم نادب نيا ..۲ زا ( مخ ره

لیسنارفید مرف چیه هژیوهب .رفص ات دنراد بطق رتشیب یلیخ لامیسکام



 حیحص یاهربدنچ سوتر دادعت ةرابرد 8۹

  

 اه. ؛داوناخ هک دوشیم تفاب نانچ رب نزبدام .هرازگ
ped X yo 2S Ge C, = {uv € Z"|lim,.(z-y t-) = 2} 

 y Ay\ ۰7 هک یمگنه اه 0۱7۳ زا یهانتم ةداوناخ اب ًاقبفد دنکيم
bbیاضف رد 7 نورد )ا تسا ترابع 7۱ تسا ربارب دنکيم  Sy\sp 

 Ao ةلیسوهب هدشدبلوت

 دنک تباث هک مينکیم قیوشت ار هدنناوخ اما مينکیمن تباث ار هرازگ نيا ام

 هب طوبرم یمود و ۲ یریوصت ٌهحفص هب طوبرم ۳ لکش نزبداب نیلوا
CP’ x CP’مظتنم نزیداب ره .دربذپیم مه نوراو کی راتخاس نیا .تسا  

 تشگزاب یارب بسانم نامز کنیا .دنکیم نییعت صلاخ یاهربنچ ًةنيمخ کی
 .تسا هدیسر اهربدنج هب

 یاهربنج یوناف یاههنیمخ

 ریز ةویش هب مظتنم نزیداب کی یعیبط روطهب 7 یوناف یهجودنچ ره هب
 یکتم و رفص سأر اب طورخم ۰" زا 1" هجوربا ره یارب .دوشیم هداد تیسن
 هب ناشهوجو و اهطورخم نيا همه ةداوناخ .تسا مظتنم طورخم کی 7 رب
 .(۴ لکش) دنهدیم لیکشت مظتنم نزبداب کی ینشور

 تابثا و دنکیم نیعم ار 2 یاهربنچ ةنيمخ کی ۳ .تشذگ هچنآ ربانب
 تخس نادنچ تسا هدز سدح ًالبق ار نآ کش نودب هدنناوخ هک ریز ةرازگ

 یاههنیمخ و یدعب# یوناف یاهربدنچ نیب كيهبكی یرظانت .هرازگ

Slope SSدراد دوجو قدعب77  

 یروم ٌهیرظن رد هک ییاههوبش و یتایپیکرت یاهشور زا نامزمه ةدافتسا اب
 دمب و fb tla ie تاههنیمخ ةمه زآ تمسرهف تکی ةقرا (۶ یون دناهدمآ
 داعبا رد و دراد دوجو ۳۱ طقف کی دعب رد :تسا ریذپناکما ۴ زا رتشیب ان

 نیآ :دوشیم هتشاب یًهربلچ یوناف aad INE » 18: 8 بت هاب ۳و
 .دنتسه ۴ دعب رد وتاس و فریتاب و ۳ دعب رد "فریتاب و !هباناتاو راک اهیدنبهدر

  

1. Watanabe 2. Batyrev 

 مظتنم 18" رد (۱,۱) و (۱,*) طسوت هدشهدیلوت طورخم ,لاثم ناونعهب
 تسیین روطنیا (۱, ۲) «(۱,۰) طسوت هدشدیلوت طورخم هک یلاح رد تسا

 مظتنم نوبداد کی .تسین 7" یارب یاهیاپ ((۱,۰), (۱, ۲)] ةداوناخ اریز

 مظتنم یایوگ یاهطورخم زا ۵ یهانتم ةعومجم کیزا تسا ترابع 18۳ زا
RPSرگا :دننکیم قذص رير طرش ود رد و دنناشوپیم |,   ty Glee 

 همه زا یهجو :" هک دینک هحوت) دنتسه ۵ رد نآ هوجو همه هاگنآ دشاب ۵

 یهحو 0 0۱0 هاگنآ دنشاب ۵ هب قلعتم 0 و 7 رگا و (تساهطورخم

 یلوا ,دینیبیم ار 18" زا نزیداب ود ۳ لکش رد .تسا 0" و 7 زا کرتشم

 و (یدعب رفص یکی و «یدعبکی ات ۲ «یدعبود ات ۳) طورخم ۷ زا لکشتم
 .تسا طورخم ٩ زا لکشتم یمود

 اهزبداب و یاهربنچ یاههنیمخ
 رد 7 < 2۲ هک اجنآ زا .دشاب یدعب0 یاهربنچ ةنيمخ کی 6 دینک ضرف
 ره یازاهب .دراد دوجو 2م > (۱,...,۱) 6 7 2 26 صاخ ًهطقن ۲

 ًةطبار طسوت هک دراد دوجو 26 یور (2* یدعب ٌ؛ربنچ زا یلمع ۸ 6 ۴

 BEX 2 ع (* نآر د هک دوشیم فیرفت 2و دع (2۳۱, ۰.۵ )۵۵

Lee Dyنکمم یاهدح نتفرگرظن رد اب .دنتسه ۷ حیحص تاصتخم ۷  

 رییغت 7۳ رد ۷ هک یماگنه و (دنکیم لیم رفص هب 2 یتقو) 2, ةطقن یاهرادم

 .تسا یزبج لمع ةدرشف ۶ هک اخنآ زا ةتخاس نزبداب کی ناوتیم دنکیم

..(2-y Le)دیآیم تسدهب ریز یساسا ًةجيتن و تسا دوجوم 2 رد 110 : 

1۳" نزیداب ود ۴لکش



 ۱ ةرامش ۰۱۵ لاس ,یضایر رشت

  
 مخ ره یارب هک یروطهب دشاب طلتخم یربج ٌةهنیمخ کی 7 دینک ضرف

ols (bos wai Ky OC > ۰ 0یهانتم دادعت طقف هک دهدیم  

 رد لاوس نيا لاح .دراد دوجو هدش هداد دعب اب تسد نیا زا یاهربنج ٌةهنيمخ

 ope یاهیسبدرگد عاونا دادعف ابآ :دوشیم حرطم یاهربنجریغ یایند

 زا و لکشم هداعلاقوف لاوس نیا ؟تسا یهانتم هدش هداد دس )ا یاهنیمخ

 هک اوایسیبالاک یاههنیمخ یارب هلمج زا تسا هدنام خساپیبًالماک دعب هب ۳ دعب

 یاههنیمخ اهنآ) تسارادروخرب یصاخ تیمها زا اهنادکیزيف زا یضعب یاب
 اههد مغریلع نيا و 16 ۰0 < ۰ 7 مخ ره یارب هک دنتسه یدعبهس

 .تسا هدش هتشون عوضوم نیا ؛رابرد ریخا لاس هد یط هک تسا یرثا

  

1. Calabi- Yau 

2 

  

    

 ,هتسباو یوناف یاهربدنچ هک میتفگ ًالبق ,یاهربنچ یوناف یاههیور تلاح رد
 AY یولبات) دنتسه ۲ لکش رد لوا یعلضدنچ ۵

 lel اب وناف ربدنج هک مينکیم هدهاشم یادنبهدر جیاتن نیا زا هدافتسا اب

dpaجیاتن نیا .تسا سأر ۱۳ اي ۸۰۶ ۰۲ رثکادح ,یاراد ۴ اي ۳۰۲ ۰۱  
 .مينکیم نایب ار نآ کنیا هک دنتسه فریتاب زا یسدح یاتسار رد یگمع

 دش اب جوژ 17 هک یتلاح رد Gas یوناف ربدنج ره .( ۱۹۸۸ .فریتاب) سدح

 هدراد یر ۱-۳۲۰ ثکادح seals درخ nas ینلاح دد و ot Yn رثکادح

 رایسب دوب هداد تسدهب یلسنه هک ییاهنارگ زا اهنارک نيا هک دید ناوتیم
 ربدنج .یاهسار دادعت هک تسا هداد ناشن یگزات هب ارابذ .دنتسه رتکجوک

 و تسا ۰ + ۲ + ۲۸/۲ - (n — V¥)(\ زا رتشیبان یدعب# یوناف

 چیه هک یتلاح) تسا هدرک تباث جنپ دعب رد ار فریتاب سدح "هدنارگ اساک
 دنیآیم یاهربنچ ٌةسدنه زا مه هدنارگاساک یاهکینکت .(درادن دوجو یدنبهدر

 .میدنمزاین یربج ٌهسدنه زا یلیمکت یموهفم هب نآ ندیمهف یارب ام هک

 یاضف دشاب طلتخم یریوصت یاضف زا یربج یاهنیمخریز ۲ رگا
 یقیقح دادعا اههز هک میریگیم رظن رد ار 2 0:0: یطخ یاهبیکرت یرادرب

 نآ ناوتیم اما هتسا دنبیهانتمات اضف نیا .دناذک زا ییاهمش اه و

rw ale |,20:0: و 20:0: یطخ بیکرت ود هکنآ طرش هب درک  
 میشاب هتشاد ۲ زا 7 ةيورربا ره یازاهب رگا طقف و رگا میریگب یکی ار

Hرگا دنتسه یکی مخ ود :6۳۳" رد ًالثم) زر هی: ۰ 27 < زر اب: ۰  
 یکی اهنآ ةجرد رگا رگید ترابعهب دشاب یواسم طخ ره اب اهنآ کارتشا ددع

 و هدیمان 2 ةنيمخ ")کبب ددع دیآیم تسدهب نینج هک ییاضف دعب .(دشاب

Lapeدوشیم هداد ناشن مر اب . 

 هب هتسباو یوناف ریدنج هک 10 دعب زا ۶  یوناف یاهربنج ةنيمخ کی یارب
 نینج فریتاب سدح سپ ,تسا 7+ مری, یواسم ]0 سوتر دادعت تسا ۲ نآ

 pes 71 دعب )ا یاهرنج قوناف ةنیمخ كلي راکبب ددع :دوشیم یدنبلومرف
 ؛دشاد درف 1 وگا تسا ۲7۲ - ۱۱ وتشپبان و دشاب جوژ 17 رگا تسا ۲7 )۱

 یوناف ٌهنيمخ کیراکیپ ددع رابرد یقیقد سدح منادیم نم هک اجنآ ات

 یطخ نارک کی دوریم راظتنا اما درادن دوجو (یاهربنجریغ (es هاوخلد

 .دوش تفای دعب هب تبسن

 یاهربنچ یاههنیمخ یور یربج ةسدنه زا یناوارف یاهسدح ریخا یاهلاسرد
 اب .دناهدیسر تابثا هب یربج ةسدنه کمک هب زین یخرب و دناهدش شیامزآ

 زا ,نتم نیا نایاپ رد .دناهدنام باوجیب یددعتم تالاّوس زونه .نیا دوحو

 مينکيم حرظم ار یکی تالاوس نيآ ةمه نایم
3. Picard 

  

1. Debarre 2. Casagrande



۶۱ 

 "گرزب رک اب یاهفارگ
 *تلاو نلآ

 فارگ رگا .فارگ نآ رد رود نیرتکچوک لوط زا تسا ترابع فارگ کی رتک
 تاعالطا فالتا ندرک مک یارب .دشاب تاعالطا لاقتنا هکبش کی یارب یلدم

 .مظتنم فارگ کی دروم رد .دشاب نکمم رثکادح فارگ نآ رمک تسا رتهب
 ream p فارگ رمک هک دهدیم ناشت هداس شرامش کی رب ینتبم یلالدتسا

 یاهفارگ زا ییاههداوناخ اما .تسا یمتیراگل ةبترم زا رثکادح اهسأر دادعت
 دشر سونر دادعت میتراگل تروصهب aly Lal ردک هک دنراذ دوسو مظتنم

 تسا ییاههداوناخ زا هتسد نآ نتخاس شور تارا هلاقم نيا زا فده .دنکیم

 دنقر گنهآ نیرتبرس زآ شک عدس تر یاهگنهآ یمامت نایم رد هک

 .دنرادروخرب

 یاهلاب نودب و هقوط نودب ینعی) هداس و یهانتم یاهفارگ اب هلاقم نيا رد

 ۱ لکش رد اهفارگ عون نیا زا یروهشم ٌةنومن .تشاد میهاوخ راکورس (هناگدنچ
 تسا مظتنم-۳ نسرتپ تارگ نامه هک هدنش هداد ناشت

 اب ار نآ و ۲ رد رود نیرتکچوک لوط زا تسا ترابع 2 فارگ "مک
(LS G(X)دنهدیم . 

 AS ces Gloaler ahead «2 یهانتم و دنبمه .مظتنم_ا: فارگ دروم رد

G(X)ادیکا حیحص ددع نیرتگرزب .دراد دوجو || سوتر دادعت و و =  
 gate EX سأر .ميهدیم ناشن ۲ 0([  - ۲/)۱] اب ار 9/۲ زا رتگرزب
 اجنآ زا .میریگیم رظن رد ار ۶ عاعش هب و ۸. زکرم هب 7+(. ) ةتسب یوگ
 هک یفارگ رگید ترابع هب ؛دشاب رود لماش دناوتیمن یوگ نيا 7 < 9/۲ هک

 AY 2( ةتسا تعرد % (oS» Bl Rees نیور
 دادعت :دز نیمخت یناسآ هب ناوتیم ار ۵(3.) یوگ نسوترب ذادعت

 ۱ ٌةهلصاف رد هک ییاهسأر دادعت اب دنراد رارق ۰. زا رفص ةلصاف هب هک ار ییاهسأر

 روطنیمه و هدنراد رارق 4:۰ زا ۲ ٌةلصاف هب هک ییاهسآر دادعت و دنراد رارق ۵, زا
 :تشاد میهاوخ «تسا مظتنم-: 5 فارگ نوچ .مينزیم عمج ,رخآ یلا

 |39 ع,(8۰ )| ۲ ۱4 4+ 0: - ۱) +( - ۲)۱

 tet ی( -- ۱ )۲

۲ - ۱۳ - )1 

۲ - :۸ 

 هدافتسا اب .میسیون یم |, | جا ۱ > X| یهیدب egal lt‘ نوتکا

 میروایم تسد هب ار رظن دروم ٌهطبار «: - ۱ یانبم رپ متیراگل عبات زا

  

۲ 

|: - ۲+ 

[x] 
  

eS = X|+log,_y 
۱ 

 ۲ ۱ <ک 108-۱ ۲

  

“systole” & “maille” .\؛هسنارف رد  “girth”رد ۱ام" ؛یسیلگنا رد  

 .یناملآ

 ییاتسا دروم کی. نیا اهاهتسا زاهرب 1ام ) ج  یربارب نسرتت فارگ درومز» ۲

 داشمسنا

 تلاو نلآ/گرزب رمک اب یاهنارگ
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 ۱ رامش ۰۱۵ لاس ,یضایر رشن

  

 ؟لکش
 ییاهشور زا هدافتسا اب ود نآ :دندناسر تابثا هب ۱۹۶۲ لاس رد "سکاسو

 2(0») 2 08م اما \<L (Xn)n یاههداوناخ دوجو «ینتخاسریغ

 شور سیلوگرام ۱۹۸۲ لاس رد ؛نآ زا سپ .دندرک تباث ار (0 > ۱ ینعی)

 :شور نیا رد هنافسأتم ؛درک هارا یحیرص الداک و ابیز و هداس تخاس
VT) ۱نیا رد ام فده .0 > ۲08۲/۳ ۱(۱0۵+  ah] das 

 ,یکستوبول طسوت القتسم ۱۹۸۸ لاس رد هک تسا ریز ةيضق زا "هداس یتابثا

 .دش هئارا رگید فرط زا سیلوگرام و فرط کی زا کنرش و سپیلیف

 ؛دنشاد دیامتم درف لوا ددع ود 0 و mie ss .۱ هيضق

 ( ةنامی هب (p/q) (eye Se P33 > -۱ و » 2 ۱0۴ ةناميچ هب) و
 مظتنح-( ۱) یاهشارگ )۱ ۰( 7۲۹ ) یاهداوناخ تروص یب۱ رد .(تسیف

 رد و تخاس ۱) ننآ نناونیم ioe yo هک دراد دوجو یاد 0001 - ۱) اد

 .و(26۳) > (۱(۵)) 10عم |۳٩ نآ

 ةبترم زا PGLy(q) cats هورگ یلیک یاهفارگ نامه XP یاهفارگ

 .دوشیم هتخاس یبوکاژ عبرم راهچ ةيضق زا
  

1. Sachs 

 یوق بیرقت ةيضق صوصخهب y (acéls) اهلدآ یور یربج یاههورگزا یلصا تابثارد ۲

 .تسا هدش هدافتسا (1611656۶) رزن

۶۲ 

 ۱لکش

lS ule a S|یهانتم .دنبمه .مظتنمت یاهنارگ ةداوناخ  

(Xn)n>\میشاب هتشاد ۶ + 6 یازاهب نآ رذ هک میریگب رظن رد ار  

|X ,| 4 +00دیآیم رد یاهداس رایسب لکش هب قوف ةطبار : 

g(Xn) < (¥ + o(\)) 108-۱ [Xn (\) 

 .(« - هم هاگره دنکیم لیم رفص یوس هب هک تسا یتّیمک ۱(0) اجنیا رد)

 یشان یطابترا یاهرادم ٌةيرظن زا اهفارگ یاههداوناخ یسررب تیمها

 اهربراک ةدنيامن نآ سوئر ,یطابترا ةهکبش کی یارب تسا یلدم فارگ .دوشیم

 دهدیم شیامن ار اهلاناک نآ یاهلای و تسا (تاعالطا یاههدنریگ/ اههدنتسرف)

 jim [Xn] = +00 طرش .دوشیم رشتنم تاعالطا اهنآ دادتما رد هک

 گرزب هاوخلد هب هک میشاب هتشاد ییاههکبش ميهاوخیم هک تسا نیا یارب

 .عقاو رد :تسا یداصتقا دشاب مظتنم_: فارگ میهاوخیم هکنیا تلع .دنشاب

 یسأر ره نآ رد هک ,تسا لماک فارگ کی ,سأر 98 اب تاطابترا ةكبش نیرتهب
 77107 - ۲/)۱ اهلای دادعت تروص نيارد ؛دراد طابترا رگید سوتر یمامت اب

 یاهفارگ هداوناخ دروم رد «ضوع رد .تسا ود ّةحرد زا 70 رد هک «؛تسا

 ۲/|»2۲(:۸ ربارب 6, یاهلای دادعت تسا رظن دم هک( )مچ» مظتنملت
 تسا بوخ دراوم عون نيارد .تسا یطخ |25, | بسحرب نآ دشر هک ؛تسا

 تشگزاب هک تسانعم نيا هب اهرود ندوب ینالوط .دشاب نکمم رثکادح رمک
 .دوب دهاوخ مک مه فالتا pe ay دهاوخ مک تاعالطا

 .مظتنس یاهفارگ زا یاهداوناخ (2,)م>۱ مينکيم ضرف :فیرعت
 XnJndr posse «lim) را 2 +۵6 و tly يهاتنم و دنبمه
 هنشاد دوجو ؛6 > ۰ ؛تسشع یددع ۰ ره گرزب مک اب تسا یاهداوناخ

 17 > ۱ ره یاژاهب هک يروط هب دشاد

WXn) 2 (EC + 0(N)) logy _\ |Xn] 

 گروپ رتک یاراد dislge O'S tly هک سدیم ناضن ۱ تریابات

 نینچ هکنیا .دشاب یمتیراگل ةبترم زا سوتر دادعت بسحرب نآ رک هک تسا
 رد اب .عقاو رد .تسین یهیدب هجوچیه هب دنشاب هتشاد دوجو ییاههداوناخ

 نکمم .دراد دوجو ۷ و 13(,) نیب ةسياقم رد هک ییاطخ نتفرگ رظن
 نیاباتب :تسا |۳۴ تساطم Yh Bl pis یلی ۱۳| لوس هک دوتا رویت :تسا

itis. Spey LB ly shen Ss pts ylشودرآ ار نیا ادراف بچه تاج 



۶۳ 

 راهچ تاعبرم عومجم تروصهب ار 0 ناوتیم قیرط ۸( + ۱) هب دشاب لوا
 :تمشون حیحص ددع

 |(. هر ) 6 2۲ : و دو وا +۵ و) | ۸( + ۰)۱

 ار تاعبرم عومجم رگا . > ۴(۱ ةنامیپ هب) مينکیم ضرف دعب هب نيازا
 میروایب داب هب رگاو + 8 + 2 + 2۲ 0 میراد میسیونب ۴ ةنامیپ هب

 هدهاشم هتسا ۱ ار ای ورفص ری ی ۴ ةنامیپهب تاعبرم زا کیره هک
 بیئرتنیدب .دنتسه جوز هیقب و درف اه: زا یکی اقیقد هک درک میهاوخ

[{(w.,2\, 27,27) € Z": 

at fal +ay+at =p, o3a,,2,>°}| ۲( 

=p-+ \. 

 اهنوینرتاوک
 یاهلوینتاوک ةقلس .دشاب رادهکی ییاتبباج اقاح کی 18 مينکيم شرف
 :میهدیم شیامن 138 اب ار 1 رد بیارض اب یتثیمه

R}ج 60۱ + 0۱ + 0۳/۵ : هم, 6, ۵۲,۵۲ 6  A(R) = {a, 

 دننکیم قدص ریز لومعم طباور رد 1: ,ژ 4 یاهدامن نآ رد هک

i =j' =k’ =-\, = —ji=k 

jk=-kj =i, ki=-ikh=j. 

 نوبنرناوک «دشاب نوینرتاوک کی ه > هو + ۶ + ۵, + ۳: رگا

h Toyتروصهب  a=, —ayi- ay) —aykدو  I, alتروصهب  

< 3 At st a nik N(a) =GQa=a@=a, +a\+a,+a,. 

 روآداپ .ميهدیم ناشن ۳و اب ار (درف 0) رصنع 4 اب یهانتم نادیم
 کی لقادح هشيمه ۲+۱ + ور" > « Joke ۳م رد هک میوشیم

 میهدیم رارق «مینک هدهاشم حوضوهب ار نیا هکنيا یارب) دراد باوج
Fy} 4, = f\ 40's ce Fy}ود نیا :1- >ع 1-ورا : €  

 یاضعا فصن زا رتشیب هک هدنراد وضع (0 + ۲/)۱ ود ره ۳ ٌهعومجمریز

 ۳, هب قلعتم 2. ن ورنیا زا :تسا یهتریغ اهنآ کارتشا نیاربانب و .تسا ۳و
 .(۱ + و > ۲ هک یروطهب دنراد دوجو

 بیا دک ۲ ۲ .ناهس زاع We | AOD نیاهییزاز ةقلح
Hata , the Su gal evel By Sy LUI) acter al Ex Ul 

 ةطبار رد 3, رد هک دراد ۷ و # وضع ود باختنا ةوحن هب یگتسب و تسین
 باختنا تباث روطهب ار وضع ود نیا .دننک قدص ۱+ ۲ + رر > «

 میهدیم رارق و مینکیم

uy: A(F,) = My( Fy): a. + at +ayj + ark 

a, +a\u+ ary 

—ayy — ay + ۳۵ QA, — Ayu — ayy 

—ayytay+ ") 

 تلاو نلآ /گرزب رمک اب یاهفارگ

 دروکر بحاص ۱ ًهیضق رد 0 > ۴/۳ تباث .مینادیم ۳ هک ییاجنآ ات

 ۱فودیواد اب lp کرتشم راک لصاح دیآیم ریز رد هک یتابثا .تسا یناهج

 .تسا کنرس و

 اهبروآدای
 یلیک یاهنارگ
 لامجا هب ار اهفرگ نی .دنتسه یلیک ياهفارگ ,تخاس میهاوخ هک ییاهفارگ
 .مينکیم رورم

 ةعومجمریز کی 5 و (یهانتمان ای یهانتم) هورگ کی 1" مينکیم ضرف
 1 ینامه وضع لماش 5 هک مينکیم ضرف نینچمه .دشاب 1 يهانتع

 فارگ .دشاب دوخ یاضعا نوراو لماش ینعی .دشاب نراقتم اما دشابن ۰۱ ینعی

 ٌةعومجم و تسا 1 سوئر ةعومجم نآ رد هک تسا ,lS G(T 5( یلیک

 5 هب قلعتم یا اهنآ دروم رد هک (,) یاهجوز زا تسا هدش لیکشت اهلای

 files یگیاسمه ٌةطبار نیا هک دینک هحوت .۷ > 5 هک یروطهب دراد دوجو

 AVES اریز) ,cowl sles G(T 8( فارگ هکنیا ون انک ع ٩ اریو) تسا

 7 > 7/۶7, یعمج هورگ يليک یاهفارگزا یفلتخم یاههنومن ۳ لکش رد
 :تسا هدش هداد نان (۶ ةترف زا یرود هورگ)

 زا دناترابع یلیک فارگ کی یلصا یاهیگزیو
G(T, S) «؛اب > |5| و .تسا مظتنم  

ey Teیدعتم روطهب سوتر یور رب و «یتخیردوخ قیرط زا 1,5(0)  

 ؛(1 رد پح برض لیلد هب) دنکریم لمع

G(T, S) «عقاو رد) دنک دیلوت ۲ هورگ ٩ رگا اهنت و رگا تسا دنبمه , 

 قلعتم هک :۱ opel ay دناوتب یسارره رگا اهنث ورگا تسا دنیمه 1(9ی)

 تروصهب ناوتب ار ۲ رصنع ره رگا اهنت و رگا .دوش لصو «تسا آ هب
 اتش 3 رصانع برضلساح

 عبرم ۴ عومجم
 ,هیضق نيا زا یاهداس یاهتابثا یارب) مینکیم عورش یبوکاژ عبرم ۴ هیضق زا

 یددع رگا :([۲] تلاو و کنرس «فودیواد رثا زین 9 ]4[ لیو رثا هب دینک هاگن

 و2 31

  

1. Davidoff



 ۱ ةراش ۰۱۵ لاس:یضایر رشت

 یتخیرکی اب هک

iy: H(F,) > My(E,) 

 میراد ۵ < 5م یازاهب .تسا هدش بیکرت

det: (thy (t4(a))) = N(e) = plq blag 4). 

 ریذپنوراو یاهسیرتام هورگ ینعی GLr(q)» هورگ a Yq(Tq(Sp)) نیاربانب

eg aryl Glo Mr (Fy)رادیاپ ۲ ۲+ 0 حودزم هب لیدبت تحت 5م هک میراد  

 رب تسا رتهب تسا رلاکسا سیرتام کی 2(,7(,۶: 2)) هک ییاجنآ زا .تسا

 PEL) connie va اب eal و pe میمشت رلاکسا یاهسیرفام
 .مینک راک

 میراد ۵ < گرب یازاهب .تروصنیا رد

 مو ۵1 ۰ 0/6(7) ۱

 زا نراقتم یتزج گرو > (ضو هو O Ty) (Sp) هک دهدیم ناشن نيا و

 ةزادنا هب » هب تبسن 4 رگا هک تفایرد ناوتیم یناسآ هب .تسا 4(:,۳01)

 (هو ۰, ۰ 5|)۲۸, تروصنآ رد 4 > ۲,/ ینعی) دشاب گرزب یفاک
Gabeو تسا  NG Bg 

 lS] (42b 4 ةناميپ هج عبرم کی  رگا ینعی) (p/q) = ۱ رگا
PSLy(q)میهدیم رارق .5م,و <  co : ۷ < 6 )۳۹],۲)(, Sp,q) 

 .سأر 000۳ - ۲/)۱ اب مظتنم-( + ۱) فارگ کی
 4 ةناميپ هب عبرم کی 7 رگا ینعی) (0/0) 2 -۱ رگا

C PGLr(q)/PSLy(q) LSI (alsمیهدیم رارق و گرو  

XP = G(PGLr(q), Sp,q)اب مظتنم(» + ۱) فارگ کی ینعی  
 .سأر 00۲ - ۱)

 کرر,و هک میهد ناشن ینعی .تسا دنبمه XPT AS میهد ناشن دیاب نونکا

 دلوم

 ۳ - ۱ رگا تسا طول (و)

 9 ص * رگا تسا طب

 ود نیا هب نتخادرپ یارب . ۲۰۹ رمک ندز نیمخت دنامیم یقاب نا زا سپ

 ناشتخاس زرط هبانب هک .تخاس میهاوخ ۹*7 یاهفارگزا یاهداوناخ .هلأسم

 .درک میهاوخ هسیاقم اه" اب ار اهنآ و .دنشاب دنبمه

 ها یاهنارگ

 دشاب ریز تروصهب 7(11) زا یاهعومجمریز ۲(۸) مينکیم ضرف

+ayit+ayj +ark € H(Z):۲(۸) > 6 هم  

N(a) =p"(r EN), 95 a}. 
Mul StS ANY) SS angدوشیم 8, لماش هک تسا یبرض . 

 Sy [fox یابفلا ۳ هدش لیکشت] یاههژاو یواح (۲) ؛صوصخ هب

1. monoide 

  

۶۴ 

 هک یروطهب .تسا هقلح ود نیب یتخیرکی کی 4, هک داد ناشن ناوتیم

det y_g(a) = N(a) (a € H(F,)) ۳( 

 .تسا رلاکسا سیرتام کی tg (A 2) = ۸( 0) هوالعهب

 یهانتم یاههورگ

 اب تسا 3, رد اهنآ بیارض هک ار ریذپنوراو یا » ۲ یاهسیرتام هورگ
 اب تسا ربارب (21ى0(۷) ُهبترم .ميهدیم ناشن (+1ن0(۲)

|GLr(q)| = a(¢ — \)(q" — \) 

 قیرط ۲ - ۱ هب ناوتیم ار ریذپنوراو سیرتام کی نوتس نیلوا .عقاو رد)

 زا یطخ لقتسم روطهب قیرط ۲ - 4 > 0/0 - ۱) هب ار نآ مود نوتس و
 :افرک باطتتا یلوا

 رد .میهدیم ناشن )4(٩:۲ اب ار ۱ نانیمرتد اب ياهسيرتام هورگریز
 ax yo y SLr(q) = ker[det : آب (0) -+ ۲۳] میراد تروصنیا

|SLr(q) = g(q' — \). 

 رلاکسا یاهسیرثام زا هکر نآ کرم رب 37. (ف) کمسشيراح هرننلاب
 میراد تروصنیا رد .میهدیم ols PGLy(q) & .تسا هدش لیکشت

[PGLr(q)| = ۵00۲ -۱(۰ 

 .هداد ناشن vy : GLy(q) > PGLy(q) b |( تمسق جراخ تشاگن

 میراد سس PSLy(q) = %q(SLr(q))- میهدیم رارق

 زوجح  )۱- 00
۲ =f 2 ) okey, [PSLr(q)| = 

$1 Gq(A) € PSLr(q) msl A € GLr(q) hla, هک مینادیم» 
  det A S145 5.دشاب عبرم کی ۳ رد

XP یاهنارگ 

doles Sle p+ VAT) ack gy! 

۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 
 2و دط ظ۱ ۲ ۷ ٩ 1۲ > 0 و > * هدرف و

 نوینرتاوک اهباوج زا کی ره هب .میریگیم رظن رد ار

Go ۲ ۱ ۲ ۲7 ۴ ۸ 

 .يزاسیم Maly اب
 تسدهب 2(۳1) رد نوینرتاوک » + ۱ زا لکشتم کر هعومحم راک نیا اب

 ميريگیم رظن رد ریز تروصب ار ( ةنامبج هب شهاکورف .دیآیم

T, : H(Z) > H(F,)



۶۵ 

seal MPR ste aie Wa کی VOR AS tas, ox ZUG ذوق نادومت نيآ 
 مینادیمن baal یاهسأر دادعت لمق )۱ ام هک تسا نیا 1۳۰٩ دروم رد لکشم

 کی تمسق جراخ تروصهب هک تسا نیا رد نآ زایتما اما .(۳:* سکعرب)

 زا و تسا هدش یفرعم (۲(۸) ~ +۱۲ دازآ هورگ تخرد) تخرد

 هجا هاست نآ رک نیمخت ور نیا

 ناوتیم ار ۲(۸/) .میهدیم ناشن ۲0(۸) اب ار 1م یتخیرمه ٌهتسه
 ناونیم یناسآ .تفرگ رظن رد ۲(۸) رد یتشهنمه هورگریز کی تروصهب

 هک تفایرد

 ۷ + ۳۸ ٩  ۱هو < 0 : )6۸۲ ]۱۵( > )۲(۸

00۱۱ ۵۱0۷۱0۱۳ [ ۰ (fF) 

 ST (p/y) = -۱ رگا هوالعهب ؛۳(0) > ۲10 4 ۰۱ ٌةرازگ
2 .g(¥?7) < ۴1۵عر 4-18 ۳ 

 ۱۰۰ مينکیم ضرف .ميهدیم شيامن و اب ار ۲۳۹(0) .تابثا
 1۳۳8 هک اجنآ زا .دننشاب ۳۳:* رد و لوط هب یرود سوتر By عام ۰

 رد لاقتنا زا سپ .دشاب مزال رگا) مینک ضرف میناوتیم .تسا یلیک فارگ کی

 ۲) یلیک تخرد رد هک.,یریسم ابر ریسم نیا رگآ دهم < ۱ هک (الصللم

 دید میهاوخ .میهد قیبطت دوشیم عورش ادبم زا

[a] € A(¥q), [a] 4 \} g = min{\|f{al|s, : 

 A(T) دازآ هورگ رد گم هب تبسن اههژاو لوط ةدنهدناشن |۰|و, نآ رد هک
 + ۶ 1 ۰۱) + 0۲ 6 ۲(۸۷) مينکیم ضرف سپ .تسا

 .مینک هبساحم ار اهمرن رگا .|[]|و, > 9 و [6] < ۲۹(۸) هک یروطهب
 میراد

= (hy 

۲ vant ۲ pi =a, +a, + ۵۲ + ۵۲ 

 فرط زا .[0] 7 ۱ اریز تسا رفصریغ ۲ ay ay دادعا زا یکی لقادح و

peg نیارباتب .دنکیم ale | ar say ay slacl g (F) ob ops 

  9dو > ۲108م

 هدهاشم ادتبا »9 > ۵۲ (0 ةناميپ هب) هک اجنآ زا ,(/0) - -۱ رگا

 میراد عقاو رد هک دینک هجوت و - ۲۸ ًالثم .تسا جوز و هک مينکیم

p” Sal (q" aby 4) 

 هک تسا نيا مه هطبار نیا ةمزال و

 ور" > +۰ (0۲ ةنامیپ هب)

 راک ۲ ةناميب هب میراد ام اریز .تسین یهیدب ًالماک رما نيا هتبلا)
 | تیم

 < ٩ گید فرط زا

 - 108 ۲ مينکیم ضرف فلخ

 ناهرب زا هدافتسا اب .[, | < ۳

pp <a ft 

atنیاربانب 9  
Flog, ¢ینعب 9 <  

 تلاو نلآ /گرزب رمک اب ياهنارگ

raeتروصهب یاهژاوریز چیه لماش هاگره تسا هتس 6ورف یاهژاو نینح  

 .دشابن (0 6 5م)0۲ 0 اب ۲

 Sp 0و و 0۱/۲۱۱۵۱۱۰۰ ۱ م۱۱/۲)

 وب > دم, یاتکچ تروعهب ۰2۷ (0) > زر" اب ۵ 6 ۲(۸۲) وضع <

 [یاضلا زا هدشلیکشق] ةنس اکورف او كلچ 10, نی آ رد هک .دوشيم هتشون

 .۲۲ + ۱0 > ۲ و تسا گو

 و کنرس ؛فودیواد باتک و .[۳) نسکید ًالاقم رد هیضق نیا تابثا کی
 .تسا هدمآ [۲] تلاو

 دازآ هورگ مییوگب رتقیقد ؛دوشیم رهاظ دازآ هورگ کی نسکید ةيضق رد

 نیا هکنيا یارب 0(میج۲۰۰۰۰/)۱ ۰ زا دناترابع هک دلوم ( + ۳/)۱ یور
 ةطبار کی اب ار ۲(.۸) تمسقجراخ [هورگ] .دوش رهاظ حیرص روطهب هورگ
 رگا ۵ > 8 مییوگ :دناضورفم 0۱/8 6 ۳(۸) :میریگیم رظن رد یزرامه
 pa = ۴۸۵ هک یروطهب دنشاب هتشاد دوجو /: و17 دننام یعیبط یدادعا

 یرگید وحنهب ناوتیم ار نسکید ٌةهيضق .میهدیم ناشن [0] اب ار ۵ در
 یاهدلوم یور ًانم+۱۲ دازآ هورگ /A(Y) = A(Y) ~ تفگو درک نایب

 .تسا [عیبسر/۲] ۰۰۰ .[مد]

 ۳(11و)* یبرض هورگرد ار ۲(۸) ةنامبب هد 7 یشهاکورف تشاگن

 ناشن 188(2,)*) اب ار ۳(10,)* زکرم .دراگنیم 130,) هب قلعتم
 راک قیرط زا (ig fF ALY بک ae یاهراوکت یتخیرمه .میهدیم

 دنکیم اقلا یهورگ یتخیرمه کی ,تمسق جراخ هورگ هب

IL, : A(t) + H(F,)*/Z(H(F,))* . 

S Sype yo Cul Sra as Ily|s,,ةزادنا هب » هب تبسن 0  

 ۷۳۰۹ میناوتیم [نونکا] و (تسا یناک ,« > ۲/2 رگا) دشاب گرزب یفاک
 :مینک فیرعت گو هب تبسن 11, ريوصت یلیک فارگ تروصهب |

YP = G(ImIly, Sp) - 

yb P49نونکا .دشاب دنبمه و مظتنم-(-ج ۱) هک تسا هدش هتخاس  

 .مينکیم هسیاقم ییاحهباج رادومن کی ددم هب ار ۰*۲ و ۰٩*2 نتخاس هوحن

 «ابو : 11(ظو)* + 01,7 (0) یتخی رکی هک مينکیم a ادتبا راک نیا یارب

 اب و دراگنیم رلاکسا یاهسیرتام رب ار 11(2(,)*) [یبرض هورگ زکرم]
 :دنکیم اقلا یایتخی کی راک نیا

Uv, : H(F,)*/Z(H(F,)*) — PGLy(q). 

  coeتشاد يهارخ ]ر وز یییابساج رادوسش
Wy MOS. 3 H(F,)* * 

| | i, 

My 

GLr(q) 

A(Y) H(E,)*/Z(H(F,)*) “4 PGLr(q) 2 وب



NSLS NO lle spect lig pat 

QS ps (owتسا ضقانت کی نيا و . 

 دروم رد ار[: ۵:], [Lor, gel = ۱ ٌةطبار هاگنآ «(0/0) > -۱ رگا (ب
 تسدهب ۲۶ رد ۳۲ لوط هب یرود و میربیم راکهب 5م, وضع راهچ

 تشاد میهاوخ ۱ ٌرازگزا هدافتسا اب .ميروآیم

 ۳ 109تر 0 - 10م ۴ < ۳7۷(9) < ۲

 .تسا ضقانت کی زاب مه نيا و 0 < ۷۲۷ ینعی

 هلاقم و [۶] کنرس و سپیلیف «یکستوبول ٌةلاقم لصارد .۱ هوکذن دنچ

[A] yal SLنیا و .تسا هدش تباث 4 > ۲,/ یازاهب ۲۳۰ یدنیمه  
 .تسا ۲ ةرازگرد ام ضوف زا رتهب حوضو هب

 دئداد ناشن ۱٩۹۲ لاسرد [۱] رییشوب وزگیب «(/9) = ۱ تلاحرد ۲

g( XP) < Flog, q+ log, F+¥ 80 > ۴/۳ تباث هک یروطهب  

eal Sage (YES jb) V Becks ys 
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 دوشیم هجیتن لبق یتشهنمه .tal jl |p" Fa | < ۳ تروصنیا رد
al yy p® = ta, &هک تسا نيا مه هطبار نيا ٌةمزال . >  

 .میدوب شلابند هب هک یضقأنت ینعی :0۱ 22 ۸۱ > ۲ < *

 aS دوش هتفرگرظن رد (۱) یربربان اب همه رگا مکح نیا هک ینک هجوت
onlدهدیم تسدهب ار ریز  

{y?4| = [ImII,| > ¢ (0) 

 ۱ هبضق تابثا

 :تسا ریز مکح ٌةجیتن ۱ ةیضق

XPT ییاریانب و .تسا دنبمه 11 هگنآ > VT pt SY ue 

5 P49 

p 

q 

۲ . ۳ ۱ 
Sle g( XP) > ور ۱ 

۳

 
۵
 

S ره
e
 

ll =\ Sl. g(X™) > (F 0) log, |X"). 

 Mee Siig هک میهد ناشن دیاب .تابثا

 ظ۱ ۱
 )2( -> ۱ رکا تسا ]لر (0)

q 

(4) =) Slew! PGLr(q) 
1 

 میهدیم رارق هداد ناشن (Sp,q) اب دنکیم دیلوت گم,و هک ار یهورگریز

H = (Sp.q) OPSLy(q) 

PSLy(q) Seaمیهدیم .ميهدیم ناشن [و,] > 0007۱ اب ار و, €  
 نسکید یاههتفای زا مه نآ هک ,۳5۲,۲() یاپهورگریز یاهیگژیو زا یکی زا
 .مينکیم هدافتسا .تسا

 qe ۷ و دشاب لوا یددع 4 منکیم ضرف .(۱۹۰ ۱ نسکید) ۳ ٌهیضق

 ۰17 | < ۶۰ وگا .دشام 51.۲ (4) خرس هووگربز كب 17 مينک یم یضرف نیینچمه

ga el SVs HSTهب نلعنح 0۴ ۰0۲ ۰0۲ ۰0۱ ره یا)اهب  A 

[lay gr] [ars orl] =) go's 

 کنرس ؛فودیواد رثا و [۴) نسکید رثا رد ناوتیم ار هیضق نيا تابثا

 اب .داد همادا ريز وحنهب ناوتیم ار ۱ ٌهیضق تابثا ,نونکا .تفای [۲] تلاوو
 .تسین .دشاب دیاب هجنآ دلوم کر, هک مينکیم ضرف فلح ناهرب زا هدافتسا
 .تسا PSLy(q) رس هورگریز کی 17 مییوگب هک تسا نآ لداعم نيا و
 هدید ,رگید فرط زا .(2 | > 4 > ۶۰ میراد (۵) قبط هک مينکیم هجوت

 ود :تسا تخیرکی 1۳ فارگ اب 5((0م,و), م,و) يليك فارگ هک میدوب
 ee رظن رد ار تلاح

 دروم رد ار [[:0:], [0۳,۵۳]] >> ۱ ٌهطبار هاگنآ (/) > ۱ رگا (فلا
 17 رد ۱۶ لوط هب یرود راک نيا اب و میربیم Sa 5, وضع راهج

 تشاد میهاوخ ۱ ٌةرازگ زا هدافتسا اب .دیآیم تسدهب

۲۱۵8, > 9)۲7*( > ۶



  

  
  

  

  

  

 کارتشا تساوخرد یامنهار

se) سن 

 :دینک هجوت ریز دراوم هب کارتشا ةگرب میظنت زا شیپ میدنمشهاوخ

 .دوشیم رشتنم هرامش ود لاس ره ًالعف ۱

 .(لایر ۷۰۰۰ ,نایوجشناد یارب) لایر ۱۰۰۰۰ هرامش ره یاهب ۲
 .(لایر ۱۴۰۰۰ ,نایوجشناد یارب) لایر ۲۰۰۰۰ هنالاس کارتشا یاهب .۳

 .دوشیم هبساحم هناگادج روشک زا جراخ هب یلاسرا یاههلجم یتسپ ةنيزه ۴

 هبعش «یلم کناب ٩۳۰۰۹ یراج باسح هب روشک رسارس رد اهکناب زا یکی هب هعجارم اب ار هلجم کارتشا یاهب ًافطل .۵

 ,نارهت :یناشن هب هدش لیمکت ةگرب اب همه ار نآ دیسر و دینک زیراو یهاگشناد رشن زکرم مان هب ۱۸۳ دک ,کراپ نابایخ
 .(۸۷۲۲۴۹۸ :نفلت) دیتسرفب نیکرتشم روما ۰۱۵۸۷۵۴۷۴۸ یتسپ قودنص

 .دیهد عالطا هلحم کارتشا شخب هب ار عوضوم گنردیب ًافطل یناشن رییغت تروص رد ۶
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 کارتشا تساوخرد هگرب
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 لاسرا اب  Syحروم هرامش یکناب  cheلایر

 ٌةرامش زا یضایر رشن کارتشا یاضاقت  esl.مراد ار لاس

 .دیتسرفب ریز یناشن هب ار یتساوخرد یاههلجم تسا دنمشهاوخ

 (.دوش هدروآ لودح رد کیکفت هب فورح) :یگداوناخ مان و مان

 ابا ایل لا ایا سال اس :یگداوناخ مان [1 11۱۱۱ مان |

 :هلحم اب نییاتشآ هوحن :لغش :تالیصحت نازیم

 اهد

 :یناشن |

۱ el Zeal نفلت: ‘om قودنص ‘om دک 
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