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چکيده:
به و ميکنيم بررسي ميکنند، صدق غيرکوچک زيرمدولهاي روي دوگانه زنجير شرط در که را مدولهايي مقاله، اين در
به را مدولها DICC اصلي نتايج از برخي مفهوم اين از استفاده با ميناميم. مدول ns−DICC را آن ها اختصار
زيرمدولهاي روي دوگانه زنجير شرط در M -مدول R اگر ميدهيم نشان ميدهيم. تعميم مدولها ns−DICC
يک M -مدول R که ميکنيم مشاهده بهعالوه، است. غيرکوچک کرول بعد داراي M آنگاه کند، صدق غيرکوچک
روي نزولي زنجير شرط در A يا M از A غيرکوچک زيرمدول هر بهازاي اگر تنها و اگر است مدول ns−DICC

باشد. نوتري M
A

يا و کند، صدق غيرکوچک زيرمدولهاي

مدول. ns−DICC -مدول، DICC کرول، بعد غيرکوچک، مدولهاي کليدي: واژه هاي

16P60; 16P20: 16P40 رياضي: ردهبندي

مقدمه ١
را بودن آرتيني از انحراف اندازهي که کرول، بعد کند. صدق خود زيرمدولهاي روي نزولي زنجير شرط در هرگاه ميگوييم، آرتيني را M مدول
جي-کراس توسط سپس شده، تعريف متناهي ترتيبي اعداد براي گابريل و جي-رنتسلر توسط ١٩٧۶ سال در بار نخستين براي ميدهد نشان
به بيشتر جزئيات براي ميشود، داده نشان k-dimM نماد با M -مدول R کرول بعد است، شده داده تعميم دلخواه ترتيبي اعداد به
شد، معرفي [١۵] در لمونيه توسط بار نخستين ميدهد، نشان را بودن نوتري از انحراف اندازهي که بعد اين دوگان . شود مراجعه [١۴ ،١١]
است. شده ناميده نوتري بعد [١٣ ،١٢ ،٨–۶] در بعد اين ناميد. نوتري بعد را آن و پرداخت بعد اين مطالعهي به [١٢] در کرمزاده سپس
نشان n-dimM نماد با را M -مدول R نوتري بعد شود. مراجعه [٢ ،١] به ناميدهاند، کرول بعد دوگان را بعد اين نويسندگان برخي
[۵ ،۴] به شد، معرفي -مدولها) DICC ) جابهجايي حلقههاي روي مدولها براي کونتسا توسط بار نخستين دوگانه زنجير شرط ميدهيم.
مدولهايي بررسي به [١٠] در داوديان سپس . کردهاند مطالعه را α − DICC مدولهاي [١٣] در معتمدي و کرمزاده شود. مراجعه
و است M مدول کوچک زيرمدول K ميگوييم پرداخت. ميکنند، صدق خود غيرمتناهيمولد زيرمدولهاي روي دوگانه زنجير شرط در که

مقاله مسئول *نويسنده
(M. Namdari) namdari@scu.ac.ir (M. Davoudian) m.davoudian@scu.ac.ir رايانامه:

٣١۶

namdari@scu.ac.ir
m.davoudian@scu.ac.ir


٣١٧ مدولها ns−DICC

K اگر L؛ = M شود نتيجه K + L = M از چنانچه ،M از L زيرمدول هر براي هرگاه ميدهيم، نشان A << M نماد با
کوچک زيرمدولهاي روي نزولي و صعودي زنجير شرط در که مدولهايي [٣] در ميناميم. غيرکوچک آنرا نباشد، M کوچک زيرمدول
اسميت است. (غيراساسي) اساسي زيرمدول مفهوم دوگان (غيرکوچک) کوچک زيرمدول مفهوم شدهاند. مطالعه کنند، صدق خود (غيرکوچک)
بعد بررسي و بهمعرفي [٩] در داوديان سپس کردند. مطالعه را اساسي غير زيرمدولهاي روي نزولي و صعودي زنجير شرط [١٧] در ودادي و
-مدول R غيرکوچک نوتري بعد و غيرکوچک کرول بعد مفاهيم [٨] در داوديان اخيرا پرداخت. اساسي غير کرول بعد و اساسي غير نوتري
nsk-dimM نمادهاي با بهترتيب را M -مدول R غيرکوچک نوتري بعد و غيرکوچک کرول بعد است. کرده بررسي و معرفي را M
ميپردازند، غيرکوچک، زيرمدولهاي از نزولي و صعودي زنجيرهاي رفتار به و ترتيبياند اعداد بعدها اين ميدهيم. نشان nsn-dimM و

شود. مراجعه [٨] به بيشتر اطالعات براي
اختصار به و کرده مطالعه و معرفي ميکنند، صدق غيرکوچک زيرمدولهاي روي دوگانه زنجير شرط در که را مدولهايي مقاله اين در
غيرکوچک زيرمدولهاي روي دوگانه زنجير شرط در M -مدول R چنانچه ميدهيم نشان ميناميم. مدول ns − DICC را آن ها
اگر است مدول ns−DICC يک M -مدول R ميکنيم مشاهده بهعالوه است. غيرکوچک کرول بعد داراي M آنگاه کند، صدق
نوتري M

A
يا و کند صدق غيرکوچک زيرمدولهاي روي نزولي زنجير شرط در A يا ،M از A غيرکوچک زيرمدول هر بهازاي اگر تنها و

ميکنيم مشاهده آنگاه باشد، مدول ns−DICC يک M اگر ميدهيم. نشان Rad(M) نماد با را M -مدول R راديکال باشد.
است. کرول بعد داراي M

Rad(M)
که

غيرکوچک نوتري بعد و غيرکوچک کرول بعد ٢
شود. مراجعه [٨] به ميکنيم، يادآوري را غيرکوچک نوتري بعد و غيرکوچک کرول بعد دربارهي مفيد نتايج برخي بخش اين در

ترامتناهي استقراء با ميشود، داده نشان nsk-dimA نماد با که A غيرکوچک کرول بعد باشد. مدول R يک A کنيم فرض .٢. ١ تعريف
و باشد ترتيبي عدد يک α اگر .nsk-dimA = −١ باشد، نداشته سره غيرکوچک زيرمدول A اگر ميشود: تعريف زير بهصورت و
بهازاي که بهگونهاي A١ ⊇ A٢ ⊇ ... مانند غيرکوچک زيرمدولهاي از نامتناهي نزولي زنجير A همچنين و ،nsk-dimA ̸< α
اگر ،nsk-dimA = α ديگر بهعبارت .nsk-dimA = α آنگاه باشد، نداشته nsk-dim Ai−١

Ai
̸< α ،i = ١, ٢, ٣, .. هر

مانند A غيرکوچک زيرمدولهاي از نزولي زنجير هر بهازاي و nsk-dimA ̸< α

A١ ⊇ A٢ ⊇ A٣ ⊇ ... ⊇ An ⊇ An+١ ⊇ ...

.nsk-dim Ai−١
Ai

< α باشيم داشته i ≥ t هر بهازاي که بهگونهاي باشد، موجود t صحيح عدد

کامال مجموعهي يک شمول رابطهي با آن زيرمدولهاي گردايهي اگر ميشود ناميده زنجيري تک M -مدول R که ميکنيم يادآوري
nsk-dimM = بنابراين و است Mکوچک Mدر سرهي زيرمدول هر آنگاه باشد، مرتب کامال مدول Mيک اگر بهوضوح باشد. مرتب

ندارد. کرول بعد لزوما M ولي −١

.nsk-dimM ≤ k-dimM و است غيرکوچک کرول بعد داراي آنگاه باشد، کرول بعد داراي M -مدول R اگر .٢. ٢ لم

k-dimZZ = nsk-dimZZ بنابراين= و است کوچکZ-مدولZصفر زيرمدول تنها آنگاه باشد، صحيح اعداد Zمجموعهي اگر
.١

شود. مراجعه [۵ .٢ و ۴ .٢ ،٢. ٣ لم ،٨] مرجع به اثبات ديدن براي ميکنيم، بيان را زير مفيد نتايج اکنون

است غيرکوچک کرول بعد داراي ،M از A مستقيم جمعوند هر آنگاه باشد. داشته غيرکوچک کرول بعد M -مدول R گيريم .٢. ٣ گزاره
.nsk-dimA ≤ nsk-dimM و

غيرکوچک کرول بعد داراي M
A

،M از A مدول زير هر بهازاي آنگاه باشد. داشته غيرکوچک کرول بعد M -مدول R گيريم .۴ .٢ گزاره
.nsk-dim M

A
≤ nsk-dimM و است

و است غيرکوچک کرول بعد داراي M صورت اين در باشد. غيرکوچک کرول بعد داراي M غيرکوچک زيرمدول هر گيريم .۵ .٢ گزاره

nsk-dimM ≤ sup{nsk-dimA : A ∈ NS(M)}

است. M غيرکوچک زيرمدولهاي همهي مجموعهي NS(M) که
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اگر تنها و اگر است M غيرکوچک زيرمدول N آنگاه ، K ⊆ N ⊆ M و -مدول R يک M اگر که ميکنيم يادآوري
شود. مراجعه [١. ١. ١ لم ،١۶] به باشد، M غيرکوچک زيرمدول K يا و ،M

K
غيرکوچک زيرمدول N

K

شود. مراجعه [۶ .٢ لم ،٨] به ميکنيم، بيان را زير نتيجهي باال يادآوري بنابر

بعد داراي M
A

،M از A غيرکوچک زيرمدول هر بهازاي صورت اين در باشد. غيرکوچک کرول بعد داراي M -مدول R گيريم .۶ .٢ لم
.k-dim M

A
= nsk-dim M

A
≤ nsk-dimM و است کرول

آنگاه باشد، M مستقيم جمعوند A اگر باشد. غيرکوچک کرول بعد داراي M -مدول R گيريم .٢. ٧ نتيجه

sup{nsk-dimA, k-dim M

A
} ≤ nsk-dimM.

اگر بنابراين باشد. کوچک M در M از N سرهي زيرمدول هر هرگاه ميشود، ناميده ميانتهي M ناصفر مدول که ميکنيم يادآوري
.nsk-dimM = −١ باشد ميانتهي مدول يک M

ميکنيم. بيان [٢. ١٠ گزارهي ،٨] مرجع از را زير نتيجهي ادامه در

.nsk-dimM = α اگر تنها و اگر k-dimM = α صورت اين در باشد. تجزيهپذير -مدول R يک M گيريم .٢. ٨ گزاره

ميکنيم. بيان را غيرکوچک نوتري بعد تعريف اينجا در

ترامتناهي استقراء با ميشود، داده نشان nsn-dimA نماد با غيرکوچکAکه نوتري بعد باشد. AيکR-مدول کنيم فرض .٢. ٩ تعريف
و باشد ترتيبي عدد يک α اگر .nsn-dimA = −١ باشد، نداشته سره غيرکوچک زيرمدول A اگر ميشود: تعريف زير بهصورت و
بهازاي که بهگونهاي A١ ⊆ A٢ ⊆ ... مانند غيرکوچک زيرمدولهاي از نامتناهي صعودي زنجير A همچنين و ،nsn-dimA ̸< α
اگر ،nsn-dimA = α ديگر بهعبارت .nsn-dimA = α آنگاه باشد، نداشته nsn-dim Ai−١

Ai
̸< α ،i = ١, ٢, ٣, .. هر

مانند A غيرکوچک زيرمدولهاي از صعودي زنجير هر بهازاي و nsn-dimA ̸< α

A١ ⊆ A٢ ⊆ A٣ ⊆ ... ⊆ An ⊆ An+١ ⊆ ...

.nsn-dim Ai−١
Ai

< α باشيم داشته i ≥ t هر بهازاي که بهگونهاي باشد، موجود t صحيح عدد

.nsn-dimM ≤ n-dimM و است غيرکوچک نوتري بعد داراي آنگاه باشد، نوتري بعد Mداراي R-مدول اگر که است روشن
مرجع از را زير نتيجهي اکنون .nsn-dimM = −١ آنگاه باشد، کوچک M در M سرهي زيرمدول هر اگر که است روشن همچنين

ميکنيم. يادآوري [۴ .٣ يادآوري ،٨]

صعودي زنجير شرط در M اگر تنها و اگر nsn-dimM ≤ ٠ صورت دراين باشد. ناصفر -مدول R يک M گيريم .٢. ١٠ نتيجه
کند. صدق غيرکوچک زيرمدولهاي روي

ميکنيم. بيان را اند، ۴ .٢ و ٢. ٣ گزارههاي دوگان که را زير مفيد نتايج ادامه در

غيرکوچک نوتري بعد داراي ،M از A مستقيم جمعوند هر آنگاه باشد. داشته غيرکوچک نوتري بعد M -مدول R گيريم .٢. ١١ گزاره
.nsn-dimA ≤ nsn-dimM و است

غيرکوچک نوتري بعد داراي M
A

،M از A مدول زير هر بهازاي آنگاه باشد. داشته غيرکوچک نوتري بعد M -مدول R گيريم .٢. ١٢ گزاره
.nsn-dim M

A
≤ nsn-dimM و است

داراي M
N

،M از N غيرکوچک زيرمدول هر بهازاي آنگاه باشد. غيرکوچک نوتري بعد داراي M -مدول R کنيم فرض .٢. ١٣ گزاره
.n-dim M

N
= nsn-dim M

N
≤ nsn-dimM و است نوتري بعد

شود. مراجعه [٣. ٨ لم ،٨] به اثبات.



٣١٩ مدولها ns−DICC

غيرکوچک زيرمدولهاي روي دوگانه زنجير شرط ٣
مراجعه [۵ ،۴] به شد، معرفي -مدولها) DICC ) جابهجايي حلقههاي روي مدولها براي کونتسا توسط بار نخستين دوگانه زنجير شرط
روي دوگانه زنجير شرط بررسي و بهمعرفي بخش اين در کردهاند. مطالعه را α−DICC مدولهاي [١٣] در معتمدي و کرمزاده شود.

ميپردازيم. ns−DICC مدولهاي بهتعريف نخست ميپردازيم. مدول يک غيرکوچک زيرمدولهاي

دوگانه زنجير هر بهازاي هرگاه ميناميم، مدول ns−DICC را M مدول -R .٣. ١ تعريف

... ⊆ M−٢ ⊆ M−١ ⊆ M٠ ⊆ M١ ⊆ M٢ ⊆ ...

بهازاي يا و Mi = Mi+١ باشيم داشته i ≥ k هر بهازاي که بهطوري باشد، داشته وجود k صحيح عدد M غيرکوچک زيرمدولهاي از
.Mi = Mi+١ باشيم داشته i ≤ k هر

تک مدول يک M اگر مثال بهعنوان نيست؛ درست مطلب اين عکس اما مدولاند، ns−DICC -مدولها، DICC بهوضوح،
مراجعه [١. ١ نتيجه ،١٣] به نيست، مدول DICC که است مدول ns−DICC يک M آنگاه ندارد، کرول بعد که باشد زنجيري
-مدول Z مثال بهعنوان نيست. مدول ns − DICC که دارد وجود نيز α − DICC مدول که است بهذکر الزم همچنين شود.

زنجير ولي است، مدول ١−DICC يک Z⊕ Z∞
p

... ⊂ ٨Z⊕ ٠ ⊂ ۴Z⊕ ٠ ⊂ ٢Z⊕ ٠ ⊂ ٢Z⊕G١ ⊂ ٢Z⊕G٢ ⊂ ...

شود. مراجعه [١٣] به نيست، مدول ns−DICC که ميدهد نشان ، Gi =< ١
pi
+ Z > که

M غيرکوچک زيرمدول K آنگاه باشد، M مستقيم جمعوند يک N اگر .K ⊆ N ⊆ M و -مدول R يک M کنيم فرض
بيان ۵ .٢ گزارهي از بعد که يادآوري بنابر اکنون . شود مراجعه [١. ١. ١ لم ،١۶] به باشد، N غيرکوچک زيرمدول K اگر تنها و اگر است

ميشوند. حاصل زير نتايج است، شده

است. ns−DICC نيز M مستقيم جمعوند هر آنگاه باشد، مدول ns−DICC مدول يک M اگر .٣. ٢ لم

است. چنين نيز M
H

آنگاه باشد، مدول ns−DICC يک M اگر باشد. آن از زيرمدولي H و -مدول R يک M گيريم .٣. ٣ لم

است. شده آورده خواننده کار راحتي براي بعد گزارهي اثبات

زيرمدولهاي از N١ ⊇ N٢ ⊇ N٣ ⊇ ... نزولي زنجير هر بهازاي آنگاه باشد، مدول ns − DICC يک M اگر .۴ .٣ گزاره
بهگونهاي k صحيح عدد يا و ميکند صدق غيرکوچک زيرمدولهاي روي صعودي زنجير شرط در Ni+١

Ni
مدول ،i هر بهازاي يا M غيرکوچک

.Ni+١ = Ni داريم i ≥ k هر بهازاي که دارد وجود

اين در نکند. صدق غيرکوچک زيرمدولهاي روي صعودي زنجير شرط در Nr

Nr+١
که باشد، داشته وجود بهگونهاي r کنيم فرض اثبات.

M غيرکوچک زيرمدولهاي از دوگانه زنجير يک ... ⊆ Nr+٢ ⊆ Nr+١ ⊂ N ′
١ ⊂ N ′

٢ ⊂ ... نامتناهي صعودي زنجير صورت
.Ni = Ni+١ داريم i ≥ k هر بهازاي که دارد وجود بهگونهاي k > r صحيح عدد بنابراين است.

است. شده نظر صرف آن از بنابراين و است ۴ .٣ گزارهي اثبات شبيه بعد گزارهي اثبات

زيرمدولهاي از M٠ ⊆ M١ ⊆ M٢ ⊆ ... صعودي زنجير هر بهازاي آنگاه باشد، مدول ns−DICC يک M اگر .۵ .٣ گزاره
بهگونهاي k صحيح عدد يا و ميکند صدق غيرکوچک زيرمدولهاي روي نزولي زنجير شرط در Mi+١

Mi
مدول ،i هر بهازاي يا M غيرکوچک

.Mi = Mi+١ داريم i ≥ k هر بهازاي که دارد وجود

(بعد نوتري بعد داراي اگر تنها و اگر است کوچک) کرول (بعد کرول بعد داراي M -مدول R که ميدانيم لمونيه از جالبي نتيجهي بنابر
داريم. را زير گزارهي ،۴ .٣ گزارهي بنابر و حقيقت اين به توجه با شود. مراجعه [۶ نتيجه ،١۵] به باشد، کوچک) نوتري

است. غيرکوچک کرول بعد داراي M آنگاه باشد، ns−DICC مدول يک M اگر .۶ .٣ گزاره

نباشد، ايستا زنجير اين اگر باشد. M غيرکوچک زيرمدولهاي از نامتناهي نزولي زنجير يک N١ ⊇ N٢ ⊇ N٣ ⊇ ... گيريم اثبات.
i هر بهازاي بنابراين ميکند؛ صدق غيرکوچک زيرمدولهاي روي صعودي زنجير شرط در Ni+١

Ni
،i هر بهازاي ،۴ .٣ گزارهي بنابر آنگاه

، i ≥ k هر بهازاي شده، آورده گزاره اين از قبل که توضيحي بنابر حال شود. مراجعه ،٢. ١٠ بهنتيجهي ،nsn-dim Ni+١
Ni

= ٠ داريم
است. برقرار حکم و است غيرکوچک کرول بعد داراي Ni+١

Ni
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اگر که دادهايم نشان [٢. ١٣ گزارهي ،٨] در ميدهيم. نشان Rad(M) نماد با را M راديکال باشد، -مدول R يک M اگر
.k-dim M

Rad(M)
≤ α آنگاه ،nsk-dimM = α

ميآيد. بهدست زير نتيجهي ۶ .٣ گزارهي از اکنون

است. کرول بعد داراي M
RadM

آنگاه باشد، مدول ns−DICC يک M اگر .٣. ٧ نتيجه

N غيرکوچک زيرمدول K آنگاه باشد، M غيرکوچک زيرمدول K اگر .K ⊆ N ⊆ M و -مدول R يک M کنيم فرض
شود. مراجعه [١. ١. ١ لم ،١۶] به است،

شرط در N يا M از N غيرکوچک زيرمدول هر بهازاي اگر تنها و اگر است، مدول ns − DICC يک M مدول -R .٣. ٨ گزاره
باشد. نوتري M

N
يا و کند صدق غيرکوچک زيرمدولهاي روي نزولي زنجير

گيريم است. نوتري M
N

ميدهيم نشان باشد. N غيرکوچک زيرمدولهاي از زنجيري N١ ⊃ N٢ ⊃ N٣ ⊃ ... گيريم اثبات.
يک Ai است، آمده ۵ .٢ گزارهي از بعد که توضيحي بنابر باشد. M

N
زيرمدولهاي از صعودي زنجيري A١

N
⊆ A٢

N
⊆ A٣

N
⊆ ...

زيرمدولهاي از دوگانه زنجير يک ...N٣ ⊂ N٢ ⊂ N١ ⊂ A١ ⊆ A٢ ⊆ ... بنابراين است. M غيرکوچک زيرمدولهاي
i ≥ k هر بهازاي اينرو از و Ai+١ = Ai داريم i ≥ k هر بهازاي که دارد وجود بهگونهاي k صحيح عدد بنابراين است. M غيرکوچک

کنيم فرض بهعکس، است. برقرار حکم و Ai+١
N

= Ai

N
داريم

...N−٢ ⊆ N−١ ⊆ N٠ ⊆ N١ ⊆ N٢ ⊆ ...

N٠ ⊇ N−١ ⊇ N−٢ ⊇ ... است، آمده گزاره اين از قبل که توضيحي بنابر باشد. M غيرکوچک زيرمدولهاي از دوگانه زنجيري
ايستا زنجير اين کند، صدق غيرکوچک زيرمدولهاي روي نزولي زنجير شرط در N٠ اگر است. N٠ غيرکوچک زيرمدولهاي از زنجيري
نوتري مدول يک M

N٠
قضيه فرض بنابر طرفي از است، M

N٠
زيرمدولهاي از صعودي زنجيري N١

N٠
⊆ N٢

N٠
⊆ ... صورت، اين غير در است.

هر بهازاي بنابراين و Ni

N٠
= Nk

N٠
داريم i ≥ k هر بهازاي که بهگونهاي دارد، وجود k صحيح عدد يعني است؛ ايستا زنجير اين لذا و است

است. برقرار حکم و Ni = Nk داريم i ≥ k
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Modules satisfying double chain condition on non-small submodules
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Abstract: In this article, we study modules that satisfy the double infinite chain condition on non-small
submodules, briefly called ns−DICC modules. Using this concept we extend some of the basic results
of DICC modules to ns −DICC modules. We show that if an R-moduleM satisfies the double in-
finite chain conditionn on non-small submodules, thenM has non-small Krull dimension. Moreover, we
observe that an R-moduleM is an ns−DICC module if and only if for each non-small submodule A
ofM either A satisfies the descending chain condition on non-small submodules, or M

A
is Noetherian.
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