
ایران ریاض انجمن خبرنامه
٢٣ ١۵۶ پیاپی شماره

بیرکار کوچر ریاضیات درباره
جعفری∗ امیر

م شود برگزار بار ی سال ۴ هر که ١ ریاضیات بین الملل کنگره
برزیل کشور در امسال که است ریاضیدانان گردهمایی بزرگترین
ریاضیات در نوبل معادل که فیلدز جایزه کنگره، این در شد. برگزار
تحقیقات که سال) ۴٠ (زیر جوان ریاضیدان ۴ حداکثر به است
برای امسال م شود. اعطا داشته اند ریاضیات در تاثیرگذاری
(فریدون بیرکار کوچر نام به تبار ایران ریاضیدان پیاپی، بار دومین
جایزه این پیش سال چهار شد. جایزه این کسب به موفق ( درخشان

بود. شده میرزاخان مریم مرحوم نصیب

کوچر ریاض کارهای بر اجمال مروری کوتاه نوشته این از هدف
زمینه کند. دریافت را ارزشمند جایزه این او شدند باعث که است بیرکار
به ساده انگارانه خیل طور به که است جبری هندسه بیرکار تحقیقات
م پردازد. جمله ای ها چند مشترک صفرهای هندس خواص بررس
بیرکار کوچر توسط جایزه این دریافت دلیل فیلدز جایزه انتخاب کمیته
و فانو واریته های کرانداری اثبات است:«برای کرده بیان اینگونه را

مینیمال». مدل برنامه در دستاوردهایی
جبری هندسه ویژه به جبری هندسه در بیرکار دستاوردهای

کرد: تقسیم دسته دو به م توان را دوگویا٢
مینیمال. مدل برنامه در وی دستاوردهای . ١

فانو. واریته های کرانداری زمینه در وی دستاوردهای . ٢

مینیمال مدل برنامه و گویا دو جبری هندسه مورد در اندک ابتدا
م دهیم. توضیح

خواص بررس به جبری هندسه شد، گفته قبال که همانطور
ی در ضرایب با متغیره چند جمله ای هایی چند مشترک صفرهای

اگر م گویند. واریته هندس موجودات این به م پردازد. میدان
رند دی ی مضرب که صفرهایی و شوند فرض ن هم چندجمله ای ها

م گردند. تعریف تصویری واریته های شود انگاشته ی
ویژه ای اهمیت از بررس مورد اشیاء رد ه بندی ریاضیات در
در مناسب هم ارزی رابطه ی به توجه با را اشیاء و است برخوردار
این گویا، دو جبری هندسه در م کنند. رده بندی مختلف کالس های
به طور هم با Y و X واریته دو است. بودن گویا دو ارزی هم رابطه
و X ′ ⊂ X ال چ و باز زیرمجموعه های هرگاه هستند ارز هم دوگویا

باشند. ریخت ی باهم که باشند موجود Y ′ ⊂ Y

به دارد. جالبی بسیار خواص واریته ها برای دوگویا ارزی هم
واریته ی با دوگویا به طور واریته هر که داد نشان چاو٣ مثال عنوان

ی روی حداقل که کرد ثابت هیروناکا۴ و است ارز هم تصویری
هموار واریته ی با دوگویا به طور واریته هر صفر مشخصه با میدان

است. هم ارز

خوب نسبتاً دسته تنها است کاف واریته ها رده بندی برای بنابراین
در البته دهیم. قرار بررس مورد را هموار و تصویری واریته های
مالیم تکینگ دارای واریته های و تکینگ مینیمال، مدل های برنامه
بیرکار کارهای از مهم بخش و هستند برخوردار ویژه ای اهمیت از

است. پرداخته تکینگ ها این بررس به
است. مهم آن واریته های زیر شناسایی واریته ی بررس برای
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ترکیب و دارند را ١ بعد نقص که آنهایی واریته ها زیر این بین در
ی م گیرند. قرار بررس مورد بقیه از قبل ( (بخشیاب۵ آنها خط

نسبت مالیم نسبتاً تکینگ دارای واریته های به که بخشیاب ها از
بخشیاب این خواص است. واریته ی کانون بخشیاب م شود داده
اگر مثال م گیرد. قرار استفاده مورد واریته ها رده بندی برای کانون
nef م دهیم نشان KX با که X تصویری واریته کانون بخشیاب

نامنف X داخل خم هر با آن اشتراک که معناست این به که باشد
باشد (ample) کاف −KX اگر و م گویند مینیمال را X آنگاه است،
برنامه اصل رهای بازی واریته ها از گروه دو این م گویند. فانو را X
با یا X واریته هر که م کند ادعا برنامه این هستند. مینیمال مدل
گویا خم های توسط یا و است هم ارز دوگویا به طور مینیمال واریته ی
موری۶ م گنجد. فانو واریته ها نظریه در دوم دسته م شود. پوشانده
این در مهم پیشرفت های بعد به آن از کرد. ثابت ٣ بعد در را ادعا این

همراه به بیرکار کار آنها مهمترین از ی که است شده انجام برنامه
در واریته ی کردند ثابت که است کرنان٩ م و ن٨ ه ، ٧ کسین
شد باعث آورد دست این است. مینیمال مدل دارای ١٠ کل حالت
را لورهولم١٢ جایزه و ا١١ آمری ریاض انجمن از مور جایزه بیرکار که

کند. دریافت
فانو واریته های کرانداری زمینه در مهم تحقیقات بیرکار اخیراً
سیف بریسف‐ال از مهم حدس او خاص تر به طور است. داده انجام
داده بعد از فانو واریته های م گوید که است کرده ثابت را بریسف١٣ و
متغیر متناه تعداد توسط اریتم ل −ε نوع از مالیم تکینگ و شده
برنامه تکمیل در مهم قدم حدس این اثبات هستند. پرمایش قابل

م شود. محسوب مینیمال مدل

شریف صنعت اه دانش ∗

5divisors 6Mori 7Cascini 8Hacon 9Mc Kernan 10general type 11AMS Moore prize 12Lever Hulme 13Borisov-Alexeev-Borisov
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