
ایران ریاض انجمن خبرنامه
٢٧ ١۵۶ پیاپی شماره

ریاضیدانان بین الملل کنگره در نصیری میثم سخنران
٢٠١٨ برزیل، ریودوژانیرو،

∗ شهشهان سیاوش

بار ی چهارسال که ریاضیدانان بین الملل کنگره نشست های در
، ساعت ی اصل سخنران ٢٠ حدود بر عالوه م شود برگزار
م گیرد. صورت کنگره دعوت به نیز دقیقه ای ۴۵ سخنران تعدادی
ریاضیدان ی از بار اولین برای ،١٣٩٧ مرداد اخیر کنگره در
میثم دکتر آمد. به عمل دعوت منظور این به ایران مقیم
و بنیادی دانش های اه پژوهش ریاضیات ده پژوهش عضو نصیری،

«دینامی عنوان زیر سخنران ای ،١ کوروپ اندرس ارش، هم
و دینامی سیستم های بخش در رویه ای» همسانریخت های مرزی
بحث مورد پژوهش موضوع کردند. ایراد عادی دیفرانسیل معادالت
قرن اواخر در پوانکاره آنری از کاری به و دارد دیرینه ای تاریخ زمینه
این بسط در موفق کوشش های اخیر قرن نیم در بازم گردد. نوزدهم
پاتریس ار شان هم و کوروپ نصیری، کار که گرفته صورت زمینه
توصیف به زیر در پیشرفت هاست. سلسله این شاخص ترین لوکالوز٢

پرداخت. خواهیم کارها این از کوتاه
پوانکاره باشد، واحد دایره همسانریخت ی f : S → S اگر

واق در که ( گردش (عدد داد نسبت f به ρ(f) حقیق عددی
است. ٢π از مضربی عنوان به دایره مختلف نقاط گردش میانگین
S به S از h پیوسته تابع اگر دایره، از g و f همسانریخت دو برای
برابرند. g و f گردش عدد آنگاه ،hog = foh که باشد داشته وجود
کامال را f دینامی رفتار گردش عدد که م دهد نشان زیر قضیه

م کند: مشخص
دارای f باشد، شده) (ساده p/q چون گویا عددی ρ(f)اگر •
تناوب دوره ترین کوچ دارای نقاط این همه است، تناوبی نقاط
در چه و مثبت زمان در چه دایره، نقطه هر مدار و هستند، q

م کند. میل تناوبی نقاط این از ی به ، منف زمان
دو از ی و ندارد وجود تناوبی نقطه باشد، ناگویا ρ(f) اگر •
به دایره از h پیوسته تابع (الف) م شود: حادث زیر حالت
دایره دوران R اینجا در و ،hof = Roh که دارد وجود آن خود
دایره در نقطه هر مدار حالت این در است. ρ(f) گردش عدد با
همسانریخت دایره، از تایی ی مجموعه زیر (ب) است. ال چ
هر مدار و ناورداست f تحت که دارد وجود کانتور، مجموعه با
مجموعه این به ، منف زمان در چه و مثبت زمان در چه نقطه،

م کند. میل

با مشتق پذیر وابرریخت های برای که داد نشان دانژوا٣ واق در
حالت فقط ناگویا، گردش عدد و کراندار تغییرات با پیوسته مشتق

دینامی نظام ی بعدی حالت در ترتیب بدین م آید. پدید (الف)
برخوردار ساده ای و قاط رده بندی از وابرریخت ها و همسانریخت ها
پیچیدگ  دستخوش دوبعدی حالت در ساده تصویر این است.
رفتار جدیدی انواع هم اینجا در م شود. فت انگیزی ش تنوع و
تواماً است ن مم گوناگون رفتارهای هم و م آید، پدید دینامی
به معطوف بحث مورد کار از بخش شوند. ظاهر ر همدی جوار در و
دوبعدی خمینه ی در U چون ساده‐همبندی ناحیه که است حالت
U از نقطه ای به U نقطه هر یعن ناورداست، همسانریخت تحت
مرز در که آید پیش انتظار این ن مم اینجا در م شود. نگاشته
ظاهر باال ی بعدی مالحظات شد) خواهد ناوردا لزوماً نیز (که U

کرد. نتیجه گیری U داخل   دینامی مورد در بتوان آن از و شود
بجاست، انتظار این است، ساده بسته خم ی U مرز که حالت در
بوده پیچیده تر بسیار است ن مم ساده‐همبند ناحیه ی مرز ول
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ٢٨

برخوردار دستگاه کوچ تغییرات تحت پایداری از حال عین در و
ساده‐ ناحیه مرز صورت به که مجموعه هایی پیچیده انواع از باشد.
مرز که وادا۴» «دریاچه های مرز به م توان م شوند، ظاهر همبند
مثال که مانا۵»، «دایره  و است ساده‐همبند ناحیه بیشتر یا سه مشترک
ظاهر مختلط دینامی سیستم های در ل۶ زی مرزقرص عنوان به

کالسی روش ی است. ناهمبند موضعاً همه جا که برد نام م شود،
افزودن با ساده‐همبند ناحیه فشرده سازی مرزها، این با برخورد
در بارکاراتئودوری٨ نخستین که است اولیه٧» «پایانه های مجموعه
و نصیری کرد. ابداع مرز به ریمان نگاشت توسیع برای مختلط آنالیز
Mather پیشین تحقیقات از الهام با را نظریه این از تعمیم اران هم
دایره همانند شده افزوده  مجموعه گردش عدد از و م گیرند به کار
در دینامی رفتار درباره شرط افزودن با آنان م کنند. استفاده
موفق است برقرار اغلب نظرشان مورد مصادیق در که مرز نزدی
شرط این دقیق توصیف کنند. کسب توجه جالب نتایج م شوند
نیست عمل کوتاه گزارش این در م خوانند مرزی» «شرط را آن که
زیر وضعیت های از ی هر در شرط این که شود ذکر است کاف ول

است: برقرار
هر یعن باشند، ناسرگردان f تحت U نقاط همه وقت •
باشد، داشته بازگشت همسای همان به مآال نقطه همسای

همسانریخت و داشته متناه Uمساحت ناحیه وقت باالخص •
باشد، مساحت حافظ f

یعن باشد، ترایا م شود القاء پایانه ها دایره روی که دینامی •
باشد. داشته وجود ال چ مدار

ناوردایی ساده‐همبند و باز زیرمجموعه U چنانچه ترتیب بدین
برقرار نیز مرزی شرط و باشد U شامل رویه ای همسانریخت تحت

م رسانند: به اثبات را زیر قضیه باشد،

ناسرگردان نقطه هر باشد، p/q برابر و گویا گردش عدد اگر •
کوتاهترین تناوبی نقاط همه و است f برای ثابت نقطه مرز،
آغازی حدهای باشد، کراندار U اگر باالخص دارند. برابر دوره

است. شده یل تش f ثابت نقاط از مرزی نقطه هر پایان و

است. تناوبی نقطه فاقد مرز باشد، ناگویا گردش عدد اگر •

شرح به صفحه مساحت حافظ وابرریخت های مورد در ر دی قضایایی
f مانند وابرریخت ای چنین تحت ناوردا باز قرص ی U اگر زیرند.

آنگاه: است، ثابت نقطه ای شامل آن مرز که باشد

مثبت ویژه مقادیر دارای مرزی ثابت نقطه هر در f مشتق •
ندارند. وجود مرز در بیضوی ثابت نقاط پس است،

U مرز نشود، ظاهر فوق ویژه مقادیر میان در ١ مقدار اگر •
آنهاست. بین زین اتصال های با زین نقاط متناه اجتماع

است. همبند موضعاً U مرز باالخص

ثابت نقطه ی شامل که باشد ناوردا دایره مانای ی K اگر •
است. همان تابع K به f تحدید آنگاه است،

٩ نوع رفتارهای به اران هم و نصیری کار از ری دی بخش
برای ویژگ ی اگر دارد. اختصاص دینامی سیستم های در
باشد، برقرار توپولوژی فضای ی از ال چ و باز زیرمجموعه ای

توپولوژی فضای م کنیم. تلق فضا سراسر در برقرار تقریباً را آن
مجموعه های از را شما اشتراک هر آن در که است فضایی بر١٠ نوع
باشد. ال چ فضا در ،(residual یا ته ماند مجموعه (ی ال چ باز‐
ویژگ ای هستند. فضا اینگونه بارز نمونه های تمام متری فضاهای
فضای از ته ماند زیرمجموعه ی دست کم برای که م نامیم نوع را
که کرد منسوب پوانکاره به م توان را حدس این باشد. برقرار بر
r > ٠ ،Cr فضای در نوع ویژگ ی تناوبی نقاط بودن ال چ
این ،r = ١ حالت در است. رویه ی همتافته١١ وابرریخت های
r > ١ برای ول است رسیده اثبات به رابینسن١٣ و پیو١٢ توسط حدس
4Wada Lakes 5Pseudo-circle 6Siegel Disk 7Prime Ends 8Carathéodory 9generic 10Baire 11symplectic 12Pugh 13Robinson
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٢٩ ١۵۶ پیاپی شماره

منجر ارانش هم و نصیری کار است. نشده حاصل قطع نتیجه هنوز
بعض برای ساده تر اثبات های و زمینه این در توجه قابل نتایج به
است: شرح این به آنان کلیدی قضیه ی است. شده پیشین نتایج

مساحت هموارحافظ وابرریخت های برای زیر ویژگ •
U اگر است: نوع Cr توپولوژی در بسته رویه های
تعداد که باشد وابرریخت تحت ناوردا و باز زیرمجموعه ای
تعدادی از U مرز آنگاه است، متناه آن توپولوژی پایانه های

متناه تعدادی و غیرتناوبی همبند و فشرده مجموعه متناه
است. شده یل تش منزوی نقطه

طور به م شود بودن نوع به منجر که شرایط اینجا در عالوه به
مهم نتایج م توان قضیه این از م گردد. ارائه تحقیق قابل و صریح

درفرض تفاوت اندک (با اول که زیر قضایای جمله از کرد، استخراج
بودند: شده ثابت Xia توسط دوم و Mather توسط قبال ( نوع

مساحت حافظ وابرریخت های برای به طورCr‐نوع •
زین نقاط ناپایدار و پایدار خمینه های بستار بسته، رویه های

منطبقند. برهم
مساحت حافظ وابرریخت های برای ، به طورCr‐نوع •

ی مدار به نمایی به گونه مدارشان نقاط که بسته، رویه های
هستند. ال چ رویه در م شود مجانب تناوبی نقطه

ار هم و نصیری توسط ر دی مشابه دستاوردهای و باال نتایج از شرح

گردید. ارائه ریودوژانیرو کنگره در او

مدرک های او است. ١٣۵٧ سال در آبادان متولد نصیری میثم
اه های دانش از به ترتیب را خود ریاض ارشد کارشناس و کارشناس
ایمپا مؤسسه از کرد، کسب شریف صنعت و امیرکبیر صنعت
عضو حاضر حال در و گرفت ریاض دکتری برزیل در (IMPA)

سال در نصیری است. بنیادی دانش های اه پژوهش علم هیئت
جایزه علوم)، (فرهنگستان ابوریحان جایزه کسب به موفق ١٣٩۶
ویژه جایزه و زنجان) تکمیل تحصیالت (مرکز ‐خواجه پور ثبوت
١٣٩۶ و ١٣٩٢ سال های در وی شد. بنیادی دانش های اه پژوهش
بود. مدعو عموم سخنران ایران ریاض انجمن ساالنه کنفرانس در

شریف صنعت اه دانش ∗
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