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فتار پیش ١
سال در هرش، ای. . ج نام به دان فیزی توسط h–ایندکس معیار
گردید. پیشنهاد ر پژوهش ی برونداد کیف اندازه گیری برای ٢٠٠۵
است مقاله n دارای فرد که است n صحیح عدد بزرگترین عدد این
سایر به ارجاعات تعداد و است ارجاع n دارای حداقل کدامشان هر که
معیار اولیه تمرکز چه اگر است. n از کمتر طورضعیف به وی مقاالت
حاضر حال در شاخص این از استفاده ول بود دان ها فیزی روی هرش

مانند اه هایی پای مثال عنوان به است. یافته عام مقبولیت
Google Scholar و Web of Science

ارجاعات، کل تعداد مانند ارجاعات، به مربوط معیار های ر دی میان در
م کنند. مشخص فرد نمایه در نیز را h–ایندکس

h–ایندکس که است این آمد پدید هرش توسط آنچه جذابیت
(Ncitations) ارجاعات شمارش کنار در مفیدی و ساده کم وسیله
مقاله کم  تعداد وسیله به م  تواند اخیر کمیت که آن دلیل به است،
خودش: گفته به گردد. ناگهان تغییر دچار زیاد، ارجاعات با کتاب یا
اساس بر hمشابه با مختلف فرد دو که است این سر بر من «بحث
یا مقاالت کل تعداد اگر حت مقیاسه اند، قابل کل شان علم  تأثیر
نفر دو بین بالعکس، باشند. داشته متفاوت بسیار ارجاعات کل تعداد
ارجاعات مشابه تعداد یا و مقاالت مشابه تعداد با برابر) علم  سن (با
دانشمند احتماال دارد بیشتری h که آن ،h متفاوت بسیار مقدار با ول

است». مؤثرتری
برجسته مایل به ارزیابی شان، زمان در کاربران که م رسد نظر به

مختلف اشخاص بین در ارجاعات شان، شماره و h  ها تفاوت شدن
بداند تا است کم تراز خط ی خواهان شخص عوض، در باشند.
چیست. «مشابه» و متفاوت» «بسیار «مقایسه پذیر»، معنای عمل، در
مربوط آماردان ها به موضوع این که م  رسد نظر به که حال در اکنون،
در درس کتاب ی ونه چ که م  دهیم نشان اینجا در ول است،
روشن را (Ncitations) و h–ایندکس بین رابطه م تواند ترکیبیات
درمورد را نگران  هایی که م  دهیم ارائه ساده ای مدل اینجا در کند.
فهرست شروع، برای برم  انگیزد. h‐ایندکس از نادرست استفاده
به نزول ترتیب به را مقاله هر به ازای ر پژوهش ی ارجاعات تعداد
از افرازی عنوان به را λ = (λ١ ≥ λ٢ ≥ . . . ≥ λNpapers

) صورت
م  شود. متناظر خود یانگ نمودار با λ که یرید ب نظر در Ncitations

مثال عنوان به

λ = (۵, ٣, ١, ٠) ↔

طول ،λ h–ایندکس که م کند تأیید ترکیبیات متخصص ی
این شده): مشخص • عالمت با ل ش (در است دارف مربع ضل
مشاهده این است. گرفته جای λدر که است h×h مربع بزرگترین
در همچنین و ارجاعات محاسبه شیوه  های در و ندارد، تازگ ساده
ببینید. را [١] مثال برای م  شود، ظاهر ترکیبیات به مربوط نوشتگان
ماکسیمم h–ایندکس با و Ncitations اندازه با یانگ نمودار که آنجا از

که م کنیم مالحظه ل ش روی از است، مربع ی تقریباً

٠ ≤ h ≤ [
√
Ncitations]

یرید: ب نظر در را زیر سؤال حال
در چیست؟ h برای برآوردشده بازه مفروض Ncitations برای
یافتن برای ورودی داده تنها عنوان به Ncitations، فقط گرفتن نظر
همین به دقیقاً م رسد. نظر به کاف سخت به مناسب، پاس ی

ی ، فرم معمول مسائل با تشابه در را، سؤال این ما که است دلیل
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Ncitations ۵٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ۴٠٠ ۵٠٠ ٧۵٠ ١٠٠٠ ١٢۵٠
h بازه  های [٢, ۵] [٣, ٧] [۵, ٩] [٧, ١١] [٨, ١٣] [٩, ١۴] [١١, ١٧] [١٣, ٢٠] [١۵, ٢٢]
Ncitations ١۵٠٠ ١٧۵٠ ٢٠٠٠ ٢۵٠٠ ٣٠٠٠ ٣۵٠٠ ۴٠٠٠ ۴۵٠٠ ۵٠٠٠
h بازه  های [١٧, ٢۴] [١٨, ٢۶] [٢٠, ٢٨] [٢٢, ٣١] [٢۵, ٣۴] [٢٧, ٣۶] [٢٩, ٣٩] [٣١, ۴١] [٣۴, ۴٣]
Ncitations ۵۵٠٠ ۶٠٠٠ ۶۵٠٠ ٧٠٠٠ ٧۵٠٠ ٨٠٠٠ ٩٠٠٠ ١٠٠٠٠
h بازه  های [٣۵, ۴۵] [٣۶, ۴٧] [٣٧, ۴٩] [٣٩, ۵١] [۴٠, ۵٢] [۴٢, ۵۴] [۴۴, ۵٧] [۴٧, ۶٠]

h–ایندکس برای اطمینان بازه  های :٣ . ١ جدول

را « ترکیبیات فرم  «مسائل بخش م نامیم، ترکیبیات فرم  مسئله
نمایید. مالحظه

Critique of Hirsch’s
Citation Index: A
Combinatorial Fermi
Problem
Alexander Yong

I
n 2005, physicist J. E. Hirsch [Hi05] pro-
posed the h-index to measure the quality
of a researcher’s output. This metric is the
largest integer n such that the person has
n papers with at least n citations each, and

all other papers have weakly less than n citations.
Although the original focus of Hirsch’s index was
on physicists, the h-index is now widely popular.
For example, Google Scholar and the Web of Science
highlight the h-index, among other metrics such
as total citation count, in their profile summaries.

An enticing point made by Hirsch is that the
h-index is an easy and useful supplement to a
citation count (Ncitations), since the latter metric
may be skewed by a small number of highly cited
papers or textbooks. In his words:

“I argue that two individuals with similar
h’s are comparable in terms of their overall
scientific impact, even if their total number
of papers or their total number of citations
is very different. Conversely, comparing two
individuals (of the same scientific age) with
a similar number of total papers or of total
citation count and very different h values,
the one with the higher h is likely to be the
more accomplished scientist.”

It seems to us that users might tend to eyeball
differences of h’s and citation counts among in-
dividuals during their assessments. Instead, one
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desires a quantitative baseline for what “compara-
ble,” “very different,” and “similar” actually mean.
Now, while this would appear to be a matter for
statisticians, we show how textbook combinatorics
sheds some light on the relationship between
the h-index and Ncitations. We present a simple
model that raises specific concerns about potential
misuses of the h-index.

To begin, think of the list of a researcher’s
citations per paper in decreasing order λ = (λ1 ≥
λ2 ≥ · · · ≥ λNpapers) as a partition of sizeNcitations.
Graphically, λ is identified with its Young diagram.

For example, λ = (5,3,1,0)↔ • •
• •

.

A combinatorialist will recognize that the h-
index of λ is the side-length of the Durfee square
(marked using •’s above): this is the largest h× h
square that fits in λ. This simple observation
is nothing new, and appears in both the bib-
liometric and combinatorial literature; see, e.g.,
[AnHaKi09, FlSe09]. In particular, since the Young
diagram of size Ncitations with maximum h-index
is roughly a square, we see graphically that
0 ≤ h ≤ b

√
Ncitationsc.

Next, consider the following question:

Given Ncitations, what is the estimated range of h?

Taking only Ncitations as input hardly seems
like sufficient information to obtain a meaningful
answer. It is exactly for this reason that we call
the question a combinatorial Fermi problem, by
analogy with usual Fermi problems; see the section
“Combinatorial Fermi Problems.”
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فرد هر ارجاعات نمایه نداریم، پیشین ای اطالعات هیچ که آنجا از
Ncitations افرازِ هر یعن م  گیریم. نظر در اریب غیر حالت به را
در زیبایی نظریه ، واق در شود. م  گرفته نظر در برابر احتمال با
که دارد وجود نواخت ی تصادف افراز های این مجانبی موردرفتار های
عنوان به است، توسعه یافته و بسط ارانش هم و A. Vershik توسط
(به پایین مقادیر به عمال، ما، عالقه ول کنید. مالحظه را [٨] مثال

به واق مجانبی نتایج تمام  که جایی است، Ncitations از دردبخور)
رایانه های و مولد سری  های از عوض، در نیستند. مرتبط چندان
مربع ، تصادف λی ی که آن احتمال محاسبه برای مدرن رومیزی
مشخص تر، طور به م کنیم. استفاده باشد، داشته h اندازه از دارف

افراز ها: برای اویلر‐گاوس اتحاد از استفاده با را ٣ . ١ جدول
n∏

i=١

١
١ − xi

= ١ +
∑
k≥١

xk٢∏k
j=١)١ − xj)٢ (٣ . ١)

به معموال دارف مربع های طریق از (٣ . ١) اثبات نوشته ایم.
این شود. م  داده آموزش ترکیبیات درس کارشناس دانشجویان
h–ایندکس» در آن کاربرد و اویلر‐گاوس «اتحاد بخش در مطلب
نوشتار این آموزش اهداف است. شده داده توضیح اختصار به
و اویلر‐گاوس «اتحاد و « ترکیبیات فرم  «مسائل بخش های: در

شده اند. گنجانیده h–ایندکس» در آن کاربرد
به است منسوب و م دهیم قرار استفاده مورد که مجانبی نتیجه

وقت را، دارف مربع متوسط اندازه ،[٣] C.D. Savage ،S. Corteel
حت آن ها، فرمول که آنجا از م  دهد. دست به Ncitations → ∞

نتیجه است ما محاسبات با راستا هم تعداد، Ncitationsکم مقادیر برای
م  کنیم: بیان h–ایندکس تقریب قاعده عنوان به را آن ها

h =

√۶ log ٢
π

√
Ncitations ≈ ٠/۵۴√Ncitations

کسان از بزرگ اکثریت برای است. ریاضیدانان بر نوشتار این تمرکز
با آمده دست به واقع h–ایندکس گرفتند، قرار بررس مورد که

قان اطمینان بازه  های در ،Google Scholar MathScinetو از استفاده
به تقریب قاعده که دریافتیم ما عالوه به م  گیرند. قرار کننده ای
مثال، عنوان به است. دقیق محض ریاضیات برای قبول قابل اندازه
١٩٩٨ سال از بعد فیلدز مدال برندگان برای را مطلب این ٣ . ٢ جدول

١ م  دهد نشان
جایزه برنده برای h–ایندکس که است شده داده نشان [۶] در
h–ایندکس رابطه ما نظر از ول دارد پیش بین قابل مقداری نوبل
تعدادی h–ایندکس که چرا است. نامشخص فیلدز مدال برندگان با
MathSciNet که شدیم برآن ما دارند. خطا نیز Thompson and Reuter’sWeb of Science Googleو Scholarارجاعات نیستند. MathSciNetکامل ٢٠٠٠ از قبل ١ارجاعات

است. شده داده کاهش شده گم داده های تأثیر فیلدز، مدال اخیر برندگان برای م  باشد. ریاض دانان ارجاعات تحلیل برای گزینه کامل ترین
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مدال برنده جایزه دریافت سال Ncitations h تقریب قاعده اطمینان بازه
T.Gowers ١٩٩٨ ١٠١٢ ١۵ ١٧/٢ [١٣, ٢٠]

R.Borcherds ١٩٩٨ ١٠۶٢ ١۴ ١٧/۶ [١۴, ٢١]
C. McMullen ١٩٩٨ ١٧٣٨ ٢۵ ٢٢/۵ [١٨, ٢۶]
M.Kontsevich ١٩٩٨ ٢۶٠٩ ٢٣ ٢٧/۶ [٢٢, ٣٢]
L.Lafforgue ٢٠٠٢ ١٣٣ ۵ ۶/٢ [۴, ٨]
V. Voevodsky ٢٠٠٢ ١٣٨٢ ٢٠ ٢٠/٠ [١۶, ٢٣]
G. Perelman ٢٠٠۶ ٣۶٢ ٨ ١٠/٠ [٧, ١٢]
W. Werner ٢٠٠۶ ١١٣٠ ١٩ ١٨/٢ [١۴, ٢١]

A. Okounkov ٢٠٠۶ ١۶٧٧ ٢۴ ٢٢/١ [١٨, ٢۵]
T. Tao ٢٠٠۶ ۶٧٣٠ ۴٠ ۴۴/٣ [٣٨, ۵١]
C. Ngô ٢٠١٠ ٢٢٨ ٩ ٨/٢ [۵, ١٠]

E. Lindenstrauss ٢٠١٠ ۴٩٠ ١٢ ١٢/٠ [٩, ١۴]
S. Smirnov ٢٠١٠ ۵٢١ ١٢ ١٢/٣ [٩, ١۵]
C. Villani ٢٠١٠ ٢٩٣١ ٢۵ ٢٩/٢ [٢۴, ٣٣]

١٩٩٨ ‐ ٢٠١٠ فیلدز مدال برندگان :٣ . ٢ جدول

مقادیری حت یا برابر ٣ . ٢ جدول در مندرج فیلدز مدال دارندگان از
ارجاعات تعداد که آنهایی یا مشابه، آکادمی سن در رقبایشان از کمتر
میان فرهنگ تفاوت کننده منعکس این شاید م  باشد. دارند، مشابه

باشد. علم  جوام ر دی با ریاضیات جامعه
تجربی» داده  های اساس بیشتربر «مقایسه  های بخش در
قرار تحلیل و تجزیه مورد را ا) (آمری علوم مل آکادم  ریاضیدانان
و واقع h–ایندکس بین همبستگ که م  دهیم نشان و م دهیم
حذف از پس که است R = ٠/٩۴ تقریبی، روش از آمده دست به
جایزه برندگان همچنین بود. خواهد R = ٠/٩۵ کتاب ها ارجاعات
داد. خواهیم قرار بحث مورد را پژوهش مؤسسه سه دانشیاران و آبل
را تقریب ها این خودشان که م خواهیم خوانندگان از سرانجام

نمایند. بررس مجدداً
بحث به را خود تحلیل های احتمال کاربرد یا پیامد سه اینجا در

م گذاریم.

متفاوتند. بسیار Ncitations  ها وقت h ها مقایسه

چه اما م کند Ncitationsرشد افزایش با معموالh–ایندکس، م دانیم
مفید اطالعات فاقد را h ها مقایسه ارجاعات، تعداد زیاد تفاوت وقت

م سازد؟
برابر ترتیب به آکونکوف و تائو h–ایندکس مثال، برای

hOkounkov = ٢۴(١۶٧٧citations)

و
hTao = ۴٠(۶٧٣٠citations)

ازی کمتر را باشد hOkounkov ≥ ٣٢ که این احتمال ما، روش است.
در ریاضیدانان تعداد که کنید توجه م کند. محاسبه میلیون ١٠ در

نفراست. ٢٠٠٠٠٠ از کمتر Math Genology Project

تعداد با ریاضیدان که م کنند پیش بین فوق محاسبات بنابراین،
عمل در چند هر ندارد، وجود ٣٢، h‐ایندکس دارای و ١۶٧٧ ارجاع
م شود پیش بین مشابه، طور به برسد. ۴٠ به م تواند مقدار این
طور (به h–ایندکس دارای که ارجاع تعداد این با محض ریاضیدانان
تعداد با مختلف شاخه  های زیر وقت نادرند. باشند «مشابه» خام)
نکته این م کنیم، مقایسه را متفاوت بسیار طبیع طور به ارجاعات
مدنظر را نظری احتیاط ی کردن، برجسته درباره ما م کند. پیدا معنا

م دهیم. قرار

تعداد پر ارجاعات و تقریب قاعده ٢
تعداد با ران پژوهش برای را h–ایندکس رفتار نظری لحاظ از ما روش
پیش بین  ها این که گستره ای کند. م  بین پیش ارجاعات پرشمار
برای تنها نه امر این م   دهد. دست به مفیدی اطالعات درست اند،

است. درست کاری حوزه ی کل برای ه بل مستقل، اشخاص
Ncitations = صورت به را a تناسب ضریب ی ، واق در هرش،
بین a که دریافته ام تجربی به طور «من شد متذکر و کرد تعریف ah١√٢/۵ ≈ ٠/۴۵ بین h که معناست بدان این م کند.» تغییر ۵ و ٣

م گیرد. قرار √Ncitations برابر √١/٣ ≈ ٠/۵٨ و
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هرش تجربی باالی کران بین تشابه درک برای تالش با م توان
اتبه (م E.R. Canfield َکن فیلد از حدس کرد. آغاز تقریب قاعده و
بیان نمایید) مالحظه را «... اویلر‐گاوس «اتحاد بخش ، خصوص
از بنابراین، است. متوسط دارف مربع اطراف در تمرکز که م کند
بزرگ مقادیر برای تقریب قاعده که رود م  انتظار نظری، لحاظ

باشد. درست تقریباً Ncitations

ریاضیدانان برای حت مطلب این تجربی، نظر از که دریغا
مقدار م کنیم: مشاهده مرتبط نکته اما نیست. درست محض،
دان ها، فیری ریاضیدان ها، همه تقریباً برای ٠/۵۴√Ncitations

تعداد پر ارجاعات با کامپیوتر علوم متخصصین و آماردان ها
h واقع مقدار از بیش گرفته ایم، نظر در که ،(Ncitations > ١٠٠٠٠)
(کمتر اندک درصد و نم  دهد روی مطلب این نادری موارد در است.
جهت در تغییر ر، طرف دی از نیست. درست تقریب این از از٪۵)
یا مهندس از حوزه هایی در بیشتر، یا ٪۵٠) است بزرگ اغلب ر دی

نیست.) غیرمعمول چندان زیست شناس
همچنین م  افتد. اتفاق برابری تقریباً آبل جایزه برندگان بین در
گرفته ایم نظر در را شده اند ذکر [۶] در که برجسته دان های فیزی تمام
Web of در اسم  شباهت دلیل به Anderson، و Cohen جز (به
‐ ١۴ متوسط طور (به باالست کران ی همواره حدس .(Science
٢۵٨٨١) D.J. Scalapino توسط تساوی است). باال خیل درصد، ٢٠ 
٢٧۶٣۵) J.N.Bachall و (٠/٩٩ ارجاع؛ ٢٢٩٠٢) C.Vafa (١ ارجاع؛

true h
estimated h نسبت از اینجا در است. شده کسب ) ٠/٩٨ ارجاع؛

کرده ایم. استفاده
کمتری ایندکس –h باال، ارجاع تعداد با افراد که این دلیل ی
دارای اشخاص این که است این دارند انتظار مورد h–ایندکس از
دانشمندان همچنین، هستند. باال ارجاع تعداد با درس کتاب های
ارجاعات (مثال، م  شوند کشیده متیو» «اثر سوی به اغلب معروف

آن ها). معروف بسیار کتاب های یا مقاالت به دلیل بدون

نامتعارف h–ایندکس  های ٣
–h ی کردن مشخص برای روش ما، برآوردهای کل طور به
بازه خارج که آنهایی یعن فعال، ران پژوهش برای نامتعارف ایندکس
غیردقیق مخصوصاً آنها برای تقریب قاعده که آنهایی یا اطمینان،

دهد. م  دست به است،
تقریب های روی تأثیری چه کتاب ها به ارجاع ببینیم که این برای
م گیریم. درنظر را R.P. Stanley ترکیبیات متخصص گذارد، م  ما
برآورد ۴٣/۶ را او ایندکس است، ارجاع ۶۵١٠ دارای استنل که آنجا از

٣٣۶٢ حال، خطا. درصد ٢٠ یعن ، hStanley=٣۵ اما م کنیم.
h–ایندکس تعداد این کردن کم با است. کتاب ها به مربوط او به ارجاع
برابر وی شده تصحیح h–ایندکس که آن حال م  شود، برآورد ٣٠/٣ او
٣ . ٣ جدول نیست؛ نامعمول پدیده این خطا. درصد ۵ فقط است، ٣٢

کنید. مالحظه را
نظر در Google Scholar در را T.Tao نمایه ر دی مثال عنوان به
او h–ایندکس تقریب قاعده دارد، ارجاع ٣٠٠۵٣ او که آنجا از یرید. ب

یعن او واقع h–ایندکس از دور بسیار که م کند پیش بین ٩٣/۶ را
با مشترک (مقاله او ارجاعات بیشترین با مورد پن حال، م باشد. ۶۵
حذف با م گیریم. کار به را فشار) تحت سنجش روی E. Candes
جدید تقریب م ماند. باق ارجاع ١٣٩۴٢ تعداد زمینه، این در مقاالت
م باشد. ۶١ وی شده تصحیح h–ایندکس و است ۶٣/٧ برابر او برای
گذاشتن کنار با کرده ایم، مشاهده که مواردی از بسیاری در
نمایه باقیمانده م شود، انحراف موجب که ر پژوهش نمایه از مواردی

دارد. همخوان تقریب قاعده با

خالصه و نتیجه گیری ۴
فیلدز، مدال برندگان خواه را، ر پژوهش ی کیفیت که است روشن
نامزدهای یا شغل ارتقاء کاندیدای آبل، جایزه کنندگان دریافت
در اما، گرفت. اندازه اعداد با فقط توان نم  باشند، پژوهانه دریافت
کار به مقایسه برای رسم  غیر یا رسم  طور به h–ایندکس واقعیت،
آزمودن قابل و نظری چارچوبی تا دارد نظر در نوشتار این م رود.
فراهم ارزیابی  هایی چنین محدودیت های فهمیدن کم  به طور برای
که دارد این از ایت ح تقریب قاعده دقت ریاضیدان ها، برای آورد.
ارجاعات شماره تأثیر تحت قویاً ریاضیدان دو بین h–ایندکس تفاوت

آنهاست.
آمارهای و معروف ریاضیدان های مورد در بحث که حال در
شاپ  هاست، کاف در تفریح گفتگوهای موضوع آن ها به مربوط
م شود مطرح اه دانش جلسات در h–ایندکس که جدی مورد ی
ارجاع ١٠٠ با را A ر پژوهش است. جوان نسبتاً ریاضیدانان به مربوط
در ۴ h–ایندکس و ارجاع ۵٠ با را B ر پژوهش و ۶ h–ایندکس و
گرفتن حال در که ریاض استادیاران برای اعدادی یرید.چنین ب نظر
hA که کند م  پیش بین ما مدل نیست. غیرطبیع هستند دائم شغل
کسری چه که گفت م  توان واقعا آیا ول است. hB از بیش اندک

است؟ کیفیت از نشانه ای hA−hB از
م شود. فراگیرتر مسئله دارند متفاوت کاری زمینه B و A وقت
کاربردی ریاضیات در اساس کار های به ارجاعات که م رود انتظار

ه ها
وشت

ن



ایران ریاض انجمن خبرنامه
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کننده دریافت نام جایزه دریافت سال Ncitations h تقریب قاعده تقریب بازه
J.P. Serre ٢٠٠٣ ١٠١١٩ ۵٣ ۵۴/٣ [۴٧, ۶٠]
I. Singer ٢٠٠۴ ٢٩٨٢ ٢٨ ٢٩/۵ [٢۴, ٣۴]
M. Atiyah ٢٠٠۴ ۶۵۶۴ ۴٠ ۴٣/٧ [٣٧, ۴٩]
P. Lax ٢٠٠۵ ۴۶٠١ ٣٠ ٣۶/٣ [٣١, ۴٢]

L. Carleson ٢٠٠۶ ١٩٨٠ ١٨ ٢۴/٠ [١٩, ٢٨]
S.R.S. Varadham ٢٠٠٧ ٢٨٩۴ ٢٨ ٢٩/٠ [٢۴, ٣٣]
J. Thompson ٢٠٠٨ ٧٨٩ ١۴ ١۵/٢ [١١, ١٨]

J. Tits ٢٠٠٨ ٣۴۶٣ ٢٨ ٣١/٨ [٢٧, ٣۶]
M. Gromov ٢٠٠٩ ٧۶٧١ ۴١ ۴٧/٣ [۴٠, ۵۴]

J. Tate ٢٠١٠ ٢٩٧٩ ٣٠ ٢٩/۵ [٢۴, ٣۴]
J. Milnor ٢٠١١ ٧٨۵۶ ۴٨ ۴٧/٩ [۴١, ۵۴]

E. Szemerédi ٢٠١٢ ٢۵٣۶ ٢۶ ٢٧/٢ [٢٢, ٣١]
P. Deligne ٢٠١٣ ۶۵٧۶ ٣۶ ۴٣/٨ [٣٧, ۵٠]

آبل جایزه دریافت کنندگان :٣ . ٣ جدول

تجربی، زمینه  های در باشد. محض ریاضیات از بیش بسیار
ترتیب h–ایندکس که آنجایی از دارند. متعددی نویسندگان مقاالت،
چنین در نکته این که م رسد نظر به نم گیرد، نظر در را نویسندگان

دهد. قرار تأثیر تحت را ما تقریب حوزه  هایی
کمتری تعداد مالحظه ای قابل طور به محض، ریاضیدانان
نیست، غیرمعمول امری این دارند. ارجاع و مقاله ار، هم نویسنده
که باز مسئله ای حل به ارجاعات تعداد موارد اغلب در مثال برای

ی بنابراین است. کم نسبتاً بود، مانده نشده حل زیادی مدت
ر دی برای بنیادین دالیل به محض، ریاضیدانان برای توصیف مدل

بود. خواهد ناکارآمد حوزه  ها
به را h–ایندکس م  توان هم هنوز آیا باشد، درست نکته این اگر
پرسیدن نظری لحاظ از مسئله این داد؟ قرار استفاده مورد فراگیر طور
[٧] در که همانگونه دارد، ان ام آیا م کند: توجیه را سؤال این
ساده ای مقایسه معیار، در بازنگری از پس حت است، شده پیشنهاد

داد؟ انجام مختلف علم  حوزه  های بین

ترکیبیات فرم  مسائل ۵
معمول فرم  مسائل ١ ‐ ۵

آوردن دست به در او توانایی که ، فرم و انری افتخار به فرم  مسائل
دسترس، در اندک داده  های از استفاده با خوب تقریبی کم جواب های
زیر مثال از موضوع شدن روشن برای شده اند. نام گذاری است، زبانزد

:[۴] م کنیم استفاده
فعالند؟ متحده ایاالت در دونالد م رستوران تعداد چه

رستوران ١٠ دارد جمعیت نفر ٢٠٠٠٠٠ حدود که کانت شامپِین در
با متناسب رستوران ها این تعداد کنید فرض دارد. وجود دونالد م
است، نفر میلیون ٣٠٠ متحده ایاالت جمعیت چون باشد. جمعیت
١۵٠٠٠ را دونالد م رستوران  های تعداد انگشت سر محاسبه ی

است. ١۴١۵٧ برابر ٢٠١٢ سال در واقع جواب م کند. برآورد
کردیم، فرض باال در آنچه مانند شده، ساده فرض ی از استفاده
نواخت ی فرض که است واض است. فرم  مسئله ی ویژگ ی
پاس  های یافتن که زمان اما، نیست. درست واقعاً باال در بودن
هستند، دسترس قابل غیر یا و هستند زمان بر خیل یا دقیق تر
ادامه در تقریب این است. سریع و خوب برتقریب  های تمرکزکار
و بهتر جواب های یافتن روی کار برای راهنمایی عنوان به م تواند

گیرد. قرار بهره برداری مورد دقیق تر
وقت ول است، نزدی واقع مقدار به اینجا در تقریب چه اگر

تشخیص به زیرا شد، خواهد جالب تر نتیجه حت نباشد خوب تقریب
تعداد مشابه تحلیل مثال، برای م کند. کم نادرست فرض ی
و م کند برآورد ٠ برابر را متحده ایاالت در فود هول اه  های فروش
نم باشد. جمعیت با متناسب شرکت این حضور که م کند روشن این
از قسمت ، انگشت سر استاندارد /محاسبات فرم مسائل
ساختن در مسائل این است. مهندس یا فیزی آموزش  های
مانند حوزه  هایی در و برخوردارند نظری ارزش از ریاض مدل  های
دلیل به شاید اما دارند. «واق گرایانه» ارزش مدیریت مشاوره
از قسمت مشخص، طور به برخوردارند، نادقیق ذات از که آن
مورد در ویژه به امر این نم شوند. محسوب محض ریاضیات
شمارش حوزه این هدف که چند هر است، درست شمارش ترکیبیات
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آرزو دانشجویان نوشتار، این نویسنده تجربه براساس که، است اشیائ
باشند. غیرنظری کاربردی دارای م کنند

ترکیبیات مشابه ی ٢ ‐ ۵
ε>٠ ی م کنیم: تعریف را ترکیبیات فرم  مسئله ی به قیاس،
اشیای از متناه مجموعه ی S کنید فرض یرید. ب نظر در را ثابت
صورت، این در باشد. S روی آماره ی ω:S→Z≥٠ و ترکیبیات
نواخت ی احتمال که ،[a, b] اطمینان بازه عضو هر روی را ω مقدار

کنید. برآورد باشد، ε از کمتر بازه، این از خارج Sاز عضوی انتخاب
به (S, ω) ترکیبیات مسئله برای مولد سری تعریف، به بنا
k هر ازای به شود. م  داده G(s,ω)(x) =

∑
s∈S xω(s) وسیله

در xkضریب یعن ؛ # {s∈S: ω (s)=k}=
[
xk

]
G(s,ω)(x) ،

از ضریب استخراج با کار معموأل درس کتاب های در .G(s,ω) (x)

صوری توان سری  های حلقه در معتبر فرمول های کارگیری به طریق
نم  گیرد قرار تأکید مورد کالس در اغلب آنچه ول م پذیرد. انجام
سیستم ی توسط م تواند #Sهمچنین و ضریب این که است این
به گردیده، طراح [a, b] بازه سریع تعیین برای که کامپیوتری جبر
را کار این م دهد، انجام را کار کامپیوتر چون شود. استخراج سرعت

م کنیم. قلمداد انگشت سر محاسبه مشابه
[a, b] بازه اغلب ،( ε=٪٢ (مانند ε «معقول» مقادیر برای
قضیه ای است ن مم حالت هایی، چنین در است. صعب الحصول
داشته وجود «شاخص» ش ی نزدی در مجانبی تمرکز مورد در
حالت مسئله ، باشند داشته وجود قضایایی چنین اگر حت اما، باشد.

نم کنند. حل را متناه
آوردن دست به برای سریع روش نواخت، ی توزیع از استفاده
این هستند. تجربی داده  های با مقایسه قابل که است تقریب هایی
و احتمال توزیع  های سایر گرفتن درنظر به را کاربر درنهایت، کار

م مثال مانند (دقیقاً م  کند دعوت کننده تر قان آماری تحلیل  های
مونت کارلو. و مارکوف زنجیرۀ روش های از استفاده مثال دونالد)،

م کنیم: ذکر را ری دی ترکیبیات فرم  مسئله اینجا در
.[٩] ا آمری قاره در بوم  زبان های خانواده  های تعداد

با درست، پاس یافتن برای راه اساساً مسئله، این برای یعن
ندارد. وجود باال اطمینان درجه

h–ایندکس در آن کاربرد و اویلر‐گاوس اتحاد ۶
آن در که h‐ایندکس، مسئله برای را ٢ بخش چشم انداز اینجا در
کار به است، افراز دارف مربع ضل →ω:Sاندازه Z≥٠ و S=Par(n)

σ:Par→ Z≥٠ و باشد افراز ها همه مجموعه Par اگر م بریم.
برای سری مولد آنگاه م دهد، دست به را افراز اندازه که باشد تابع

از است عبارت (Par, σ)

P (x)=

∞∏
i=١

١
١− xi

.

عنوان به را [٢] درس کتاب .#Par(n) = [xn]P (x) ، یعن
کنید. مالحظه کار، این برای مرجع

بر هان آورید. یاد به مقدمه از را (٣ . ١) اویلر‐گاوس اتحاد
یانگ نمودار هر که است ترتیب این به آن شده شناخته ترکیبیات
م شود تجزیه (Dλ, Rλ, Bλ ) تایی سه ی به دوسویی طور به λ
سطر k حداکثر با یانگ نمودار ،Rλی k×k مربع Dλی آن در که
Rλ ، دارف مربع Dλ ، یعن است. ستون k حداکثر با افراز ی Bλ و

مثال: برای است. آن زیر ل ش Bλ و مربع راست سمت ل ش

λ = 7→ = (Dλ, Rλ, Bλ).

،∏k
j=١ ١١− xj با است برابر ستون k حداکثر با افرازی برای مولد سری

با ل ش سطر، k حداکثر با ل ش ی («ترانهاده») مزدوج چون
حداکثر با ل ش مولد سری که م گیریم نتیجه است، ستون kحداکثر

م باشد. ∏k
j=١ ١١−xj صورت به نیز سطر k

با یانگ نمودار ی مولد سری که م گیریم نتیجه بحث این از
از است عبارت k اندازه از دارف مربع

xk٢ k∏
j=١

(١−xj)
−٢

.

داریم: ثابت Ncitationsی و h برای محاسبه با

Prob(λ: |λ| = Ncitations , Durfee square of size k)

=

[
xNcitations

]
xk٢ ∏k

j=١ (١−xj)
−٢

#Par (Ncitations)

پایان به (٣ . ١) آوردن دست به با را بحث معموال درس کتاب های
تیلور بسط برای کامپیوتر از استفاده درس، کالس در م رسانند.
قبل از افراز اعداد با ضرائب مقایسه و ∑b

k=a x
k٢ ∏k

j=١ (١−xj)
−٢

ملموس طرزی به را اتحاد که م دهد را ان ام این مدرس به معلوم،
اندازه تغییرات حوزه b و a تغییرات کند. تشریح دانشجویان برای
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Ncitations h تقریب قاعده تقریب بازه
A١ ١٩ ٣ ٢٫۴ [١, ٣]
A٢ ٨٠ ۶ ۴٫٨ [٣, ۶]
A٣ ١١٣ ۶ ۵٫٧ [۴, ٧]
A۴ ١٣٠ ۴ ۶٫١ [۴, ٨]
A۵ ٢٠٢ ۶ ٧٫٧ [۵, ١٠]
A۶ ۵١١ ١١ ١٢٫٢ [٩, ١۵]

Ncitations h تقریب قاعده تقریب بازه
C١ ١٠ ٢ ١٫٧ [١, ٢]
C٢ ١١ ٢ ١٫٨ [١, ٢]
C٣ ٢۵ ٣ ٢٫٧ [١, ٣]
C۴ ۵۴ ۴ ۴٫٠ [٢, ۵]
C۵ ۶۴ ۵ ۴٫٣ [٣, ۵]
C۶ ۶۴ ۵ ۴٫٣ [٣, ۵]
C٧ ۶٧ ۶ ۴٫۴ [٣, ۵]
C٨ ١٠۴ ۶ ۵٫۵ [۴, ٧]
C٩ ١۴۴ ٨ ۶٫۵ [۴, ٨]

C١٠ ٢۶٩ ۵ ٨٫٩ [۶, ١١]

Ncitations h تقریب قاعده تقریب بازه
B١ ٣٠ ٣ ٣٫٠ [١, ۴]
B٢ ٣۵ ۴ ٣٫٢ [٢, ۴]
B٣ ۵۶ ۴ ۴٫٠ [٢, ۵]
B۴ ۵۶ ۵ ۴٫٠ [٢, ۵]
B۵ ۶٣ ۵ ۴٫٣ [٣, ۵]
B۶ ۶٣ ۶ ۴٫٣ [٣, ۵]
B٧ ٧٨ ٣ ۴٫٨ [٣, ۶]
B٨ ٨۴ ۵ ۴٫٩ [٣, ۶]
B٩ ٨٨ ٧ ۵٫١ [٣, ۶]

B١٠ ١٢٢ ٨ ۶٫٠ [۴, ٧]
B١١ ١٢۶ ٧ ۶٫١ [۴, ٧]
B١٢ ١٣٣ ۶ ۶٫٢ [۴, ٨]
B١٣ ١٣٣ ٧ ۶٫٢ [۴, ٨]
B١۴ ١۵٠ ٨ ۶٫۶ [۴, ٨]
B١۵ ١۶٣ ٧ ۶٫٩ [۵, ٨]
B١۶ ٢٢٨ ١٠ ٨٫١ [۵, ١٠]

تحقیقات اه دانش سه دانشیاران :۴ . ٣ جدول

اندازه از افراز هایی شدن ظاهر مثال م دهد. نشان را دارف مربع
این  h–ایندکس، مسئله برحسب این ها تعبیر با است. محتمل %٩٨

داده اند٢ ما به را ۴ . ٣ جدول که هستند محاسبات همان داده ها
تقریباً دارف مربع اندازه مدل از حاصل نتیجه که م دهد نشان
م کند بیان کََن فیلد تمرکز حدس .٠/۵۴√Ncitations با است برابر

داریم: ،Ncitations → ∞ وقت ،ε>٠ هر برای که
# partitions with (١−ε)µ < h < (١ + ε)µ

#Par(Ncitations)
→١ (٣ . ٢)

١ جدول با نتیجه این . µ =
√۶ log ٢

π

√
Ncitations اینجا در که

آمد. خواهد ر دی مقاله ای در زمینه این در بیشتر بحث است. سازگار
را پالنچرل اندازه مانند ری دی احتمال توزیع  های م توان همچنین،
(fλ)

٢
/|λ|!احتمال λل ش هر به که نمود آزمایش یانگ نمودار روی

در استاندارد یانگ جدول های تعداد fλ اینجا، در م دهد. نسبت را
است. λ ل ش

تجربی داده  های با بیشتر مقایسه های ٧

ا) (آمری علوم مل آکادم ٧ ‐ ١
مل آکادم عضو ریاضیدان ١١٩ تمام برای را خود تقریب قاعده ما

ضریب ببینید). را ضمیمه و (٣ . ٢) و (٣ . ١) ل  های (ش آزمودیم علوم
اساس (بر کتاب ها حذف از پس آمد. دست به R=٠/٩٣ همبستگ
عمده نگران ی شد. حاصل R = ٠/٩۵ ،( MathSciNet فهرست
فهرست MathSciNet در ٢٠٠٠ سال از قبل ارجاعات که است آن
اعتمادند. قابل هنوز نتایج ما دیدگاه از هرحال، به است. نشده

کنید. مالحظه را بیشتر» «مطالعه بخش توضیحات

از م توانیم درعوض بود. نخواهد آسان چندان رومیزی کامپیوتر ی روی است، هزار چندین Ncitations وقت سری مولد، از استفاده با Par(Ncitations) محاسبه ، ٢درواق

میلیون ی تا افرازها تعداد که ،Wolfram Alpha از م  توانیم دقیق تر به طور حت کنیم. استفاده Par(Ncitations) ∼ 1
4Ncitations

eπ
√

2Ncitations
3 تقریب   هاردی‐راموناجان

است. ما نیاز از بیش چیزی این که کرد، استفاده م دهد، دست به را

ه ها
وشت

ن



ایران ریاض انجمن خبرنامه
۴١ ١۵۶ پیاپی شماره

(محور واقع h مقابل در ( افق (محور تقریب قاعده :٣ . ١ ل ش
علوم مل آکادم عضو ریاضیدانان عمودی)برای

(محور واقع h مقابل در ( افق (محور تقریب قاعده :٣ . ٢ ل ش
کتاب ها) (بدون علوم مل آکادم عضو ریاضیدانان عمودی)برای

آبل جایزه برندگان ٨
باشد، داشته شباهت نوبل جایزه به فیلدز مدال از بیش آبل جایزه شاید
بازه  های با سازگاری نیز اینجا در است. سن محدودیت فاقد زیرا
٢٠٠٠ سال از قبل ارجاعات مورد در نگران ول است؛ معقول تقریب

ببینید. را ٣ . ٣ جدول است. باق خود قوت به

دانشیاران ٩
پژوهش مؤسسه سه ریاض دانشیاران تمام ۴ . ٣ جدول در انجام، سر

پن نفر به جز همه نفر، دو و س بین در داده ایم. قرار بررس مورد را
ی حداکثر ر دی آن های همه و دارند، برآوردشده بازه در h–ایندکس

هستند. حوزه این از خارج واحد

بیشتر مطالعه ١٠
h–ایندکس هدایتگر نیروی شده، ارائه ساده مدل که رسد م نظر به
حوزه به بسته ری، دی اختالل منابع یا نیرو ها ول م دهد. توضیح را
بهتر فهم عالوه به هستند. کار در ر، پژوهش شهرت حت یا کاری

سازد. تر دقیق را مدل تا دارد بیشتری کار به نیاز سازی کم این
بر MathSciNet در ٢٠٠٠ سال از قبل ارجاعات وجود عدم
برندگان و علوم مل آکادم اعضای برای نتایج این تعبیر ونگ چ
قاعده با تقریبی توافق مثال، عنوان به است. تاثیرگذار آبل جایزه

انتشار از پس سال ها که تعادل» «حالت ی م تواند فقط تقریب
مورد در نگران این نماید. منعکس را م افتد، اتفاق مهم نتیجه ی
هم اما، .(١ (جدول دارد وجود کمتر تقریباً فیلدز مدال اخیر برندگان
فهرست وارد را بیشتری قبل ارجاعات MathSciNet که آن با زمان
حاضر حال در کرد. تأثیرات این کردن کم بر سع م توان م کند،

شغل ارتقاء در زیرا است، عمل توجیه دارای MathSciNet از استفاده
پس دارند. اهمیت تازه علم آثار پژوهانه، به مربوط تصمیمات یا

هستند. کاف ٢٠٠٠ سال از پس داده  های موارد، این برای
وسیع حوزه برای را تقریب قاعده ر، دی آزمون ی عنوان به

برای بردیم. کار به Google Scholar از استفاده با و علوم از
اغلب روش این به اتکا ارجاعات، از متوسط تعداد با ران پژوهش

وسیع اکثریت برای قاعده این همچنین، است. خوب مشابه طور به
، (ول م دهد دست به باال کران ی زیاد، ارجاعات با ران پژوهش از
کمتری دقت از حوزه  ها برخ در شدیم، متذکر قبال که همان طور
که چرا دارند، عمده ال اش ی آزمون  ها این ول است). برخوردار
نتایج این ارائه از نتیجه، در گیرند. م نظر در را نمایه دارای افراد فقط

م ورزیم. اجتناب اینجا در
روش ی عنوان به را اطمینان بازه  های و تقریب قاعده ما
تقریب قاعده که م کنیم ادعا و کرده پیشنهاد مطالعه سیستماتی
عاریت به اصطالح (این م کند مشخص را ایدآل» ر «پژوهش ی
در است. آماری انی م در ایدآل» «گاز اصطالح از شده گرفته
آماره مطالعه در تصادف افراز های از مفیدی بسیار کاربرد حقیقت،
دارد.) وجود فرمیون گاز از بعدی ی ه شب ی روی بولتزمان
حوزه ی برای ناهنجاری  هاست. از نتیجه ای ایدآل، این از انحراف
قاعده به نزدی که را ران پژوهش م توان آماری نظر از آیا کاری

داد؟ تمیز هستند آن از دور که آنهایی از هستند تقریب

قدردان
دی فیلیپه آنجلو، دو جان کن فیلد، راد اندروز، جرج از نویسنده
گابریل ا، کاستوچ ساندر ال کاپوویچ، ایلیا فومین، سرگئ و، فرانچس
،  هال رزنی بروس پراپ، جیم ، پچنی الیور نوینس، تام الناوه،
یانگ آن وو، ساندر ال توماس، هیو استراب، آرمین سیلز، اندرو شنک،
ویژه به م نماید. ر تش مفیدشان توصیه  های برای یانگ دیوید و
زاریم. سپاس تشویق شان دلیل به کاپوویچ ایلیا و آنجلو دو جان از
تهیه UIUC اه دانش در ترکیبیات کالس ی طول در متن این
این دارد. را ر تش کمال دانشجویان اظهارنظر های از نویسنده شد؛

است. گرفته قرار حمایت مورد NSF پژوهانه کارتوسط

ه ها
وشت

ن



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ۴٢

اعضاء Ncitations تقریب قاعده h کتابی هیچ بدون شده اصالح تخمین شده hاصالح

G. Andrews ۴٨۶۶ ٣٧٫٧ ٢٨ ٢۵٧٩ ٢٧٫۴ ٢۴
M. Artin ٢٣٢۶ ٢۶ ٢۶ ٢٠٩٧ ٢۴٫٧ ٢۴

M. Aschbacher ١٣٨۶ ٢٠ ١٧ ٩١١ ١۶٫٣ ١٣
R. Askey ٢۴٨٠ ٢۶٫٩ ١٧ ١٢٣۵ ١٩٫٠ ١۶
M. Atiyah ۶۵۶۴ ۴٣٫٧ ۴٠ ۵٣٩٠ ٣٩٫۶ ٣٨
H. Bass ٢۴٧٢ ٢۶٫٨ ٢٢ ١٨۶٩ ٢٣٫٣ ٢٢

E. Berlekamp ٧۶۴ ١۴٫٩ ١٢ ٣۶٣ ١٠٫٣ ١٠
J. Bernstein ٢۵٩٧ ٢٧٫۵ ٢٢ ٢۴٨۴ ٢۶٫٩ ٢١
S. Bloch ١۴٩٧ ٢٠٫٩ ٢٠ ١٣۶٣ ١٩٫٩ ١٨

E. Bombieri ١٧۴۶ ٢٢٫۶ ٢٣ ١۶٠٨ ٢١٫٧ ٢٢
J. Bourgain ۶٩١٩ ۴۴٫٩ ۴٢ ۶۵٩٠ ۴٣٫٨ ۴٠
H. Brezis ١١۴۶٨ ۵٧٫٨ ۵٠ ٨٣٨۶ ۴٩٫۵ ۴٨
F. Browder ٢٨١۵ ٢٨٫٧ ٢٢ ٢٨٠٧ ٢٨٫۶ ٢٢
W. Browder ۶۴۶ ١٣٫٧ ١٣ ۵۴٧ ١٢٫۶ ١٢
R. Bryant ١۴٨٩ ٢٠٫٨ ٢١ ١٢٢٨ ١٨٫٩ ٢٠
L. Ca�arelli ۶٧۴۵ ۴۴٫٣ ۴٢ ۶٢٨٠ ۴٢٫٨ ۴١
E. Calabi ١٢٢۴ ١٨٫٩ ١٨ ١٢٢۴ ١٨٫٩ ١٨
L. Carleson ١٩٨٠ ٢۴ ١٨ ١۴٨۴ ٢٠٫٨ ١٧

S.-Y. Alice Chang ١٨٢٨ ٢٣٫١ ٢۴ ١٨٠۶ ٢٢٫٩ ٢۴
J. Cheeger ٣٣٨٧ ٣١٫۴ ٣٠ ٣٣۴٨ ٣١٫٢ ٣٠

D. Christodoulou ٧٨٣ ١۵٫١ ١٧ ۵٩۴ ١٣٫٢ ١۶
A. Connes ۶۴٧۵ ۴٣٫۵ ۴٣ ۵٣١٨ ٣٩٫۴ ۴٣

I. Daubechies ۴۶٧۴ ٣۶٫٩ ٢٨ ٣٠٠٢ ٢٩٫۶ ٢٧
P. Deift ٣٠٠۴ ٢٩٫۶ ٢۶ ٢۵۴۵ ٢٧٫٢ ٢۶

P. Deligne ۶۵۶٧ ۴٣٫٨ ٣۶ ۵۵٩٢ ۴٠٫۴ ٣٣
P. Diaconis ٣٢٣٣ ٣٠٫٧ ٣٠ ٢٩٧٠ ٢٩٫۴ ٣٠
S. Donaldson ٢٧١٢ ٢٨٫١ ٢٩ ٢٢٧٧ ٢۵٫٨ ٢٩
E. Dynkin ١۵٨٣ ٢١٫۵ ٢٠ ١٠٩٠ ١٧٫٨ ١۶
Y. Eliashberg ١۶٢٨ ٢١٫٨ ٢٠ ١۴۶٠ ٢٠٫۶ ١٨
L. Faddeev ١٨٢٠ ٢٣ ٢٠ ١٢٨۵ ١٩٫۴ ١٨
C. Fe�erman ٣٨٢٨ ٣٣٫۴ ٢٩ ٣٨١۵ ٣٣٫۴ ٢٩
M. Freedman ١٢٠٧ ١٨٫٨ ١۶ ٩٩٠ ١٧ ١۶
W. Fulton ۵٨٩٠ ۴١٫۴ ٢٧ ١۴٢۴ ٢٠٫۴ ٢٠

H. Furstenberg ٢٠۶۴ ٢۴٫۵ ٢١ ١۶۵٠ ٢١٫٩ ٢١
D. Gabai ١٣١۴ ١٩٫۶ ١٧ ١٣١۴ ١٩٫۶ ١٧
J. Glimm ١٨٢۶ ٢٣٫١ ١٨ ١۴١٩ ٢٠٫٣ ١٨
R. Graham ٣٨٨١ ٣٣٫۶ ٢۵ ٢٢٨٠ ٢۵٫٨ ٢۴

U. Grenander ٨٩۵ ١۶٫١ ١٣ ٢٢٧ ٨٫١ ۶
P. Gri�ths ۴۵٨١ ٣۶٫۵ ٢۶ ١۶٩٢ ٢٢٫٢ ٢٢
M. Gromov ٧۶٧١ ۴٧٫٣ ۴١ ۶٢٠٠ ۴٢٫۵ ٣٨
B. Gross ١۶٩٢ ٢٢٫٢ ٢۵ ١۶٣۵ ٢١٫٨ ٢۴

علوم مل آکادم عضو فعل ریاضیدانان :۵ . ٣ جدول

ه ها
وشت

ن



ایران ریاض انجمن خبرنامه
۴٣ ١۵۶ پیاپی شماره

اعضاء Ncitations قاعده تقریب h کتابی هیچ بدون شده اصالح تخمین شده اصالح h

V. Guillemin ٣٧١٠ ٣٢٫٩ ٢٧ ٢٠٣۵ ٢۴٫۴ ٢٢
R. Hamilton ٢۴٩٠ ٢۶٫٩ ٢٠ ٢٣٩٢ ٢۶٫۴ ١٩
M. Hochster ١٧٢٧ ٢٢٫۴ ٢٢ ١۶۵٧ ٢٢ ٢١

H. Hofer ٢١۴٠ ٢۵ ٢۵ ١٩٢٨ ٢٣٫٧ ٢۴
MJ. Hopkins ٧١۴ ١۴٫۴ ١٧ ٧١۴ ١۴٫۴ ١٧

R. Howe ١۶٨٠ ٢٢٫١ ٢٢ ١۵٧٩ ٢١٫۵ ٢٢
H. Iwaniec ٢٨٢٢ ٢٨٫٧ ٢۶ ١٨٢۵ ٢٣٫١ ٢۴

A. Ja�e ٧٩۴ ١۵٫٢ ٩ ٢٧٧ ٩ ٨
P. Jones ١١١٢ ١٨ ١٩ ١١١٢ ١٨ ١٩
V. Jones ٢٠٢۵ ٢۴٫٣ ١٨ ١۶۶٩ ٢٢٫١ ١٧

R. Kadison ١٩٢٢ ٢٣٫٧ ٢٠ ١٠۴٢ ١٧٫۴ ١٨
R. Kalman ۵۵٨ ١٢٫٨ ١٠ ۴٢٨ ١١٫٢ ١٠

N. Katz ٢٣٧٠ ٢۶٫٣ ٢٣ ١۵٨٢ ٢١٫۵ ٢٠
D. Kazhdan ٢٣٣٢ ٢۶٫١ ٢٧ ٢٣٣٢ ٢۶٫١ ٢٧

R. Kirby ٩۶٣ ١۶٫٨ ١۵ ۶٧٨ ١۴٫١ ١۴
S. Klainerman ٢٣٢۴ ٢۶ ٢٨ ٢١۴۴ ٢۵٫٠ ٢٧

J. Kohn ١٢٣١ ١٨٫٩ ١٩ ١٠۶٨ ١٧٫۶ ١٨
J. Kollár ٣١٠٠ ٣٠٫١ ٢۶ ١٩۴٧ ٢٣٫٨ ٢٢

B. Kostant ٢۵٠٩ ٢٧ ٢۵ ٢۵٠٩ ٢٧ ٢۵
R. Langlands ١۴۶۶ ٢٠٫۶ ١٩ ٧٧٣ ١۵٫٠ ١۵
H.B. Lawson ٢۵٧۶ ٢٧٫۴ ٢٢ ١٨۴۶ ٢٣٫٢ ٢١

P. Lax ۴۶٠١ ٣۶٫۶ ٣٠ ٣۵۶٠ ٣٢٫٢ ٢٧
E. Lieb ۵١۴٧ ٣٨٫٧ ٣٣ ۴٣۴٩ ٣۵٫۶ ٣٢

T. Liggett ١٩٧۵ ٢۴ ١٧ ٩٨۴ ١۶٫٩ ١۶
L. Lovasz ۵۶٣٨ ۴٠٫۵ ٣۴ ۴٢۵٩ ٣۵٫٢ ٣٠
G. Lusztig ۵٧٨۶ ۴١٫١ ۴٠ ۴٩۴۵ ٣٨٫٠ ٣٨

R. MacPherson ٢٠٣١ ٢۴٫٣ ٢٢ ١۶٧۶ ٢٢٫١ ٢١
G. Margulis ٢٢۶٧ ٢۵٫٧ ٢۶ ١٧٨٨ ٢٢٫٨ ٢۵
J. Mather ١٣٩٩ ٢٠٫٢ ٢١ ١٣٩٩ ٢٠٫٢ ٢١
B. Mazur ٢٨۴٢ ٢٨٫٨ ٢۶ ٢۴۴٠ ٢۶٫٧ ٢۴

D. McDu� ٢٢٨٩ ٢۵٫٨ ٢۴ ١۴١٧ ٢٠٫٣ ٢٣
H. McKean ٢۴٨٠ ٢۶٫٩ ٢۴ ١٧٠١ ٢٢٫٣ ٢١

C. McMullen ١٧٣٨ ٢٢٫۵ ٢۵ ١٣۶٨ ٢٠٫٠ ٢۴
J. Milnor ٧٨۵۶ ۴٧٫٩ ۴٨ ۴۵۵٩ ٣۶٫۵ ۴٠

J. Morgan ١٩٨۵ ٢۴٫١ ٢۵ ١۴٨۴ ٢٠٫٨ ٢١
G. Mostow ١١٨٠ ١٨٫۵ ١٩ ٨٩۶ ١۶٫٢ ١٧

J. Nash ١٣٣٧ ١٩ ١٠ ١٣٣٧ ١٩ ١٠
E. Nelson ١٠١٠ ١٧٫٢ ١۵ ٧۵٣ ١۴٫٨ ١١

L. Nirenberg ٩١۴۵ ۵١٫۶ ۴۵ ٨٧٨١ ۵٠٫۶ ۴٣
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اعضاء Ncitations قاعده تقریب h کتابی هیچ بدون شده اصالح تخمین شده اصالح h

S. Novikov ٢٣۶٨ ٢۶٫٣ ٢٧ ١۶٧٧ ٢٢٫١ ٢١
A. Okounkov ١۶٧٧ ٢٢٫١ ٢۴ ١۶٧٧ ٢٢٫١ ٢۴
D. Ornstein ١١٠٠ ١٧٫٩ ١٩ ١٠٢٢ ١٧٫٣ ١٨

J. Palis ١۵٧٠ ٢١٫۴ ١٩ ٨٩۵ ١۶٫٢ ١٨
P. Rabinowitz ۶۶٣٣ ۴۴ ٢٩ ۵٣١۶ ٣٩٫۴ ٢٩

M. Ratner ۵٠۶ ١٢٫١ ١٣ ۵٠۶ ١٢٫١ ١٣
K. Ribet ١٠٢٢ ١٧٫٣ ١٨ ١٠٢١ ١٧٫٣ ١٨

P. Sarnak ٣١١۴ ٣٠٫١ ٣٢ ٢٧٨٠ ٢٨٫۵ ٢٩
M. Sato ٧٣٨ ١۴٫٧ ١٢ ٧٣٨ ١۴٫٧ ١٢

R. Schoen ٣٩۴۵ ٣٣٫٩ ٣۴ ٣۴٩٣ ٣١٫٩ ٣۴
J. Serre ١٠١١٩ ۵۴٫٣ ۵٣ ۴۴٨١ ٣۶٫١ ٣۶

C. Seshadri ٩٨۴ ١۶٫٩ ١۵ ٨٣١ ١۵٫۶ ١۴
Y. Sinai ٣٣۵٧ ٣١٫٣ ٣١ ٢۵۴٧ ٢٧٫٣ ٢٨
I. Singer ٢٩٨٢ ٢٩٫۵ ٢٨ ٢٩۵١ ٢٩٫٣ ٢٨

Y. Siu ١۴٩۴ ٢٠٫٩ ٢٢ ١٣۵٠ ١٩٫٨ ٢١
S. Smale ۴۵٨١ ٣۶٫۵ ٣٩ ٣٩۴٢ ٣٣٫٩ ٣۶

R. Solovay ٧٨١ ١۵٫١ ١۴ ٧٨١ ١۵٫١ ١۴
J. Spencer ٧۵٨ ١۴٫٩ ١۵ ١٣٣۴ ١٩٫٧ ١٨
R. Stanley ۶۵١٠ ۴٣٫۶ ٣۵ ٣١۴٨ ٣٠٫٣ ٣٢
H. Stark ۶٧٨ ١۴٫١ ١٣ ۶۵٣ ١٣٫٨ ١٣
C. Stein ٧۶٣ ١۴٫٩ ١٢ ۶۵٨ ١٣٫٩ ١١
E. Stein ١۴٠۴٩ ۶۴ ۴٩ ۵٧٨٨ ۴١٫١ ٣٧

R. Steinberg ١٨۵٠ ٢٣٫٢ ١٩ ١٠۶٨ ١٧٫۶ ١٧
S. Sternberg ٢۴٣٨ ٢۶٫٧ ٢۵ ١۴٧۶ ٢٠٫٨ ١٨
D. Stroock ٣٢٩٩ ٣١٫٠ ٢٧ ٢٠٢٨ ٢۴٫٣ ٢۴
D. Sullivan ٣٣٠٧ ٣١٫١ ٣٢ ٣٢۴٨ ٣٠٫٨ ٣١

R. Swan ١١٠٩ ١٨ ٢٠ ٩٩٨ ١٧٫١ ١٩
E. Szemerédi ٢۵٣۶ ٢٧٫٢ ٢۶ ٢۵٣۶ ٢٧٫٢ ٢۶

T. Tao ۶٧٣٠ ۴۴٫٣ ۴٠ ۶٢١۴ ۴٢٫٣ ٣٩
J. Tate ٢٩٧٩ ٢٩٫۵ ٣٠ ٢۶١٢ ٢٧٫۶ ٢٨

C. Taubes ١٨۶۶ ٢٣٫٢ ٢۴ ١۶٢۶ ٢١٫٨ ٢٣
J. Thompson ٧٨٩ ١۵٫٢ ١۴ ٧٨٩ ١۵٫٢ ١۴

J. Tits ٣۴۶٣ ٣١٫٨ ٢٨ ٢٩۵٨ ٢٩٫۴ ٢۶
K. Uhlenbeck ١٨۵٢ ٢٣٫٢ ٢١ ١٧۵۶ ٢٢٫۶ ٢٠
S. Varadhan ٢٨٩۴ ٢٩ ٢٨ ٢١۵٣ ٢۵٫١ ٢۶

D. Voiculescu ٢٩۵٢ ٢٩٫٣ ٢٩ ٢٣٨٧ ٢۶٫۴ ٢۶
A. Wiles ١٣٨٧ ٢٠ ١۴ ١٣٨٧ ٢٠ ١۴
S-T. Yau ٧۵٣۶ ۴۶٫٩ ۴۴ ٧٠۶۶ ۴۵٫۴ ۴٣

E. Zelmanov ١٠۵۵ ١٧٫۵ ١۶ ١٠٢٠ ١٧٫٢ ١۶
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