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 احمد قندهارى●

´fتابـع دارسم�منور
fتابع داراز روى�منو

´fتابـع دارسم�منور
fتابع داراز روى�منو

 وfابتدا در توابع كثيرالجمله، رابطه�ى بين مـنـحـنـى تـابـع 
 را به�صورت شهودى بررسى و سپس نتايـج راf′منحنى تابـع 

بيان مى�كنيم.

f   بـه مـعـادلــه�ى f تـابـع مـثــال: (x) = x3 − 3x2  را رسـم1+
مى�كنيم.

:fطول�هاى اكسترمم تابع 

  
′f (x) = 3x2 − 6x =0⇒ 3x(x −2) =0⇒

x =0

x = 2




f        ′′fطول نقطه�ى عط6 تابع  (x) = 6x − 6 =0⇒ x =1

U(x)   به معـادلـه�ى f′حال تابـع  = ′f (x) = 3x2 − 6xرا 
 برابر است با طـولfرسم مى�كنيم. طول نقطه�ى عطـ6 تـابـع 

▲

▲

:f′نقطه�ى اكسترمم تابع 
  ′U (x) = 6x − 6 =0⇒ x =1

  U(x) =0⇒ 3x2 − 6x =0⇒ 3x(x −2) =0

 برابرند با طول�هاى نقاط تقاطـعfطول�هاى اكسترمم تابـع 
�ها:x با محور f′تابع 

  
⇒

x =0

x = 2




x   به�طورى كه مالحـظـه شـد، .١ x   و 0= =  طول�هـاى2
 هستند كه برابر طول�هـاى نـقـاطfنقاط اكسترمم منحنـى تـابـع 

�هايند. پس مى�توان گفت:x با محور f′تقاطع منحنى تابع 
 برابرf طول�هاى نقاط اكسترمم منحنى تابع .١نتيجه�ى 

 با محورf′است با طول�هاى نقاط تقاطع منحنى تابع 
x ها؛ به�شرطى كه در نقاط اكسترمم منـحـنـى تـابـع�f،

′f (x).مساوى صفر باشد 
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 اگر كمى توجه كنيم، درمى�يابيم كه طول نقطه�ى عط6.٢
 است. از طرف ديگر، طول نقطه�ى اكـسـتـرمـم١ برابر fتابـع 

 است. پس مى�توان گفت:١ برابر f′منحنى تابع 

 برابرf طول�هاى نقاط عط6 منحنى تـابـع .٢نتيجه�ى 
.f′است با طول�هاى نقاط اكسترمم منحنى تابع 

 مالحظه مى�شود، تـقـعـرf به�طورى كه در شكـل تـابـع .٣
 درf تابـع y′′ به طرف پايين است. پس ABCقطعه�ى منحنـى 

]1,1−   يعنى در فاصله�ى A و Cفاصله�ى طول�هاى نقاط   منفى[
 درU′ است. پس U′ همان f تابع y′′است. از طرف ديگر، 

 نزولـىً در اين فاصله اكيـداUاين فاصله منفى و بنابرايـن تـابـع 
است.

,a در فاصله�ى f اگر تقعر منحنى تابع .٣نتيجه�ى  b[ ]
�ها) باشد، منحنىyبه سمت پايين (جهت منفى محور 

′fنزولى است.ً در اين فاصله اكيدا 

رد CDE ىنحـنم ى�هعطق رعـقت هك تفگ ناوت�ىم ـنينچ�مه .٤
رد y′′ سپ .ـتسا )اهy روحم تبـثم تهج( الاب تمس ـهب f عبات
,1   ى�هلصـاف رد ىنعي ،C و E طـاقن ىاه�لوط ى�ـهلصاف 3[ ـتبثم [
هلصاف نيا رد U′ سپ .تسا U′ نامه y′′ ،رگيد فرط زا .تسا
.تسا ىدوعص ًاديكا هلصاف نيا رد U عبات ،هجيتنرد و تبثم

]c,d در فاصله�ى f اگر تقعر منحنى تابع .٤نتيجه�ى  ]
ها) باشد، منحنـىxبه سمت باال (جهت مثبت محـور 

′fصعودى است.ً در اين فاصله اكيدا 

 روىf توجه كنيم. منحنى تابع f باز به شكل منحنى تابع .٥
 درf صعودى است. يعـنـى تـابـع ً اكيـداABقطعه�ى مـنـحـنـى 

]1,0−  فاصله�ى طول�هاى اين دو نقطه يعنـى فـاصـلـه�ى  ً اكيـدا[
f′صعودى است. پس عبارت  (x)در اين فاصله مثبت يا صفر 

f′  است؛ يعنى:  U(x)  . بنابراين: 0≤  و درنتيجه نمـودار0≤
]1,0−   در فاصله�ى U(x)تابع  �ها يا روى محـورx باالى محور [

x.هاست�

,a در فاصله�ى f اگر منحنى تابع .٥نتيجه�ى  b[ ً اكيدا[
f′صعودى باشد، آن�گـاه عـبـارت  (x)در اين فاصـلـه 

 كه همان نمودارf′مثبت يا صفر است. بنابراين نمودار 
�ها يا روىx است، در اين فاصله باالى محور U(x)تابع 

�هاست.xمحور 

.تسا ىلوزن ًاديكا BCD ىنحنم هعطق ىور f عبات ىنحنم .٦
ى�هـلصاف ىـنعي ،B و D طاقن ىـاه�لوط ى�هـلصاف رد f عبـات سپ

  0,2[ f′ ترابع و تسا ىلوزن ًاديكا ،[ (x) اي ىـفنم هلصاف نيا رد
U(x) عبـات رادوـمن ناـمه هك f′ رادوـمن ،نياـرباـنب .تسا ـرفص

.تساه�x روحم ىور اي اه�x روحم ريز هلصاف نيا رد ،تسا

,b در فاصله�ى f اگر منحنى تابع .٦نتيجه�ى  c[ ً اكيدا[
f′نزولى باشد، آن�گاه  (x)در اين فاصله منفى يا صفر 

 در اين فاصله پايين محورf′است. بنابراين، نمودار 
x ها يا روى محور�x.هاست�

اكنون با توجه به شش نتيجه�ى فوق تمرين�هاى زير را حـل
�ها در دوyمى�كنيم. در مثال�هاى زير سعى شده است، محور 

 در يك امتداد باشد تا از نتايج گفته شده بهترf′ و fنمودار تابع 
بهره�گيرى شود.

 فرض مى�كنيم نمودار يك تـابـع درجـه�ى دوم بـه.١مثـال 
صورت شكل زير باشد. با توجه به مطالب گفته شده، منحنى

مشتق آن را رسم مى�كنيم.

ً اكيداf′ به طرف باالست، پس تابع f تقعر منحنى توضيح:
) برابرf (نقطه�ى مينى�مم تابع Bصعودى است و طول نقطه�ى 

�هاست. با توجه بـهx با محور f′طول نقطه�ى تقاطع منحـنـى 
اين�كه تابع درجه�ى دوم است، مشتق آن تابعى از درجه�ى اول

خواهد شد و نمودار آن يك خط راست است.

n   به معادله�ى fفرض مى�كنيم تابع  .٢مثال  ≥ 2, n ∈ N،
  f (x) = x2n:باشد. نمودار اين تابع به�صورت زير است 
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 صعودى اسـت و ازً به صورت يك منحنى و اكيـداf′تابع 
مبدأ مختصات مى�گذرد.

 به�صورت زير باشد.f فرض مى�كنيم نمودار تابع .٣مثال 
 نمودارى است كه زيرf′با توجه به مطالب گفته شده، نمودار 

 آمده است.fنمودار تابع 

 برابر طول�هاى نقاط تقاطعD و B طول�هاى نقاط توضيح:
، نقطه�ى عط6 منحنى�Cهاست. نقطه�ى x با محور f′منحنى 

f′ است كه طول آن برابر طول اكسترمم منـحـنـى تـابـع fتابـع 

است.
 به طرف پايين است. پس منحنىABCتقعر قطعه�ى منحنى 

 نزولى (با توجهً اكيداA و C در فاصله�ى طول�هاى نقاط f′تابع 
 به طرف باالست.CDE) و تقعر قطعه�ى منحنى ٣به نتيجه�ى 

ً اكيداC و E در فاصله�ى طول�هاى نقاط f′بنابراين منحنى تابع 
).٤صعودى است (با توجه به نتيجه�ى 

 نمـودار.٤مثـال 
 به صورت شكلfتابع 

مقابل است و نمـودار
مشـتـق آن زيـر شـكـل

 رسـم شـدهfمنـحـنـى 
است.

 به صورت شكل زير است و نمودارf نمودار تابع .٥مثال 
 رسم شده است.fمشتق آن زير شكل منحنى 

 به صورت شكل زير است و نمودارf نمودار تابع .٦مثال 
 رسم شده است.fمشتق آن زير شكل منحنى 

f   به معادلـه�ى f حال تابع .٧ (x) = (x −1)3  را در نظر1+
 را رسم مى�كنيم.fمى�گيريم. جدول تغييرات و نمودار تـابـع 

Df ًضمنا = R و تابع در R.پيوسته است 
  ′f (x) = 3(x −1)2 =0⇒ x =1

x  �= ريشه�ى مضاع6 ؛ fطول نقطه�ى عط6 تابع  =1
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U(x)   به معادله�ى f′حال منحنى تابـع  = 3(x  را در2(1−
 پيوسته است.Rنظر مى�گيريم. اين تابع هم در 

f′�= طول اكسترمم تابع fطول نقطه�ى عط6 تابع 

  ′U (x) = 6(x −1) =0⇒ x =1

x  توجه:   است. پس بنابرf طول نقطه�ى عط6 تـابـع 1=
x  ، ٢نتيجه�ى   است.f′ طول نقطه�ى اكسترمم تابع 1=

x  چون  x   است، پس f ريشه�ى مضاع6 مشتق تابع 1= =1

 است كه خط مماس بر منحنى درfطول نقطه�ى عطفى از تابع 
�هاست. بنابـرايـن، ضـريـبxنقطه�ى عـطـ6 مـوازى مـحـور 

 در اين نقطه صفر است. ازfزاويه�ى خط مماس بر منحنى تابع 
x  اين�جا نتيجه مى�گيريم كه  f′ طول نقطه�ى اكسترمم تابع 1=

و عرض اين اكسترمم صفر است.

x اگر .٧نتيجه�ى  = a طول نقطه�ى عطفى از تابع fباشد 
�ها باشد، آن�گاهxكه خط مماس در اين نقطه موازى محور 

نقطه�ى 
  
M

a

0
 است.f′ نقطه�ى اكسترمم منحنى تابع 

 به صورت شكل زير شد، آن�گاهf اگر نمودار تابع .٧مثال 
 رسمfنمودار تابع مشتق، نمودارى است كه زير منحنى تـابـع 

شده است.

 بـه مــعــادلــه�ى fتــابــع . ٨
  
f (x) = x2 −2xرا در نـظــر 

مى�گيريم. نمودار اين تابع چنين است:

 ماكزى�مم نسبى است، لـذاA اين تابع در نقطـه�ى توجه:
 با محـورf′ نقطه�ى تقاطع منحـنـى ِ برابر طولAطول نقطـه�ى 

x هاست. اين تابع در نقاط�O و Bمينى�مم نسبى است، نظر به 
 درf′ مشتق�پذير نيست، لذا تابـع B و O در نقاط fاين�كه تابع 

) ناپيوسته است و درنتيجه نمودار٢نقاط به طول�هاى (صفر و 
 چنين است:f′تابع 

 به صورت زير بـاشـد، آن�گـاهf اگر نمودار تـابـع .٨مثـال 
 نمودارى است كه زير آن آمده است:fنمودار مشتق تابع 
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n تابع كسرى به معادله�ى .٩ ∈ N ،y = (ax + b)n

( ′a x + ′b )n
 را

در نظر مى�گيريم. اين تابع كسرى يك مجانب افقى به معادله�ى

y = a

′a
 يك مجانـبy′ دارد. مى�خواهيم نشان دهيم، تـابـع 

y  افقى به معادله�ى   دارد؛ زيرا:0=

  
′y = an(ax + b)n−1( ′a x + ′b )n − ′a n( ′a x + ′b )n−1(ax + b)n

( ′a x + ′b )2n

  
′y = an(ax + b)n−1( ′a x + ′b ) − ′a n(ax + b)n

( ′a x + ′b )n+1

 درجه�ى مخرج بيشـتـر ازy′مالحظه مى�كنيم كـه در تـابـع 
xدرجـه�ى صـورت اسـت. بـنـابـرايــن، اگــر  → ، آن�گـاه∞

  ′y y  . پس خط 0→  است.y′ مجانب افقى منحنى تابع 0=

 داراى مجانب افقى باشد، آن�گاهf اگر تابع .٩نتيجه�ى 
y  خط   خواهد بود.f′ مجانب افقى منحنى تابع 0=

 به صورت شكل زير باشد، آن�گاهf اگر نمودار تابع .٩مثال 
 نمودارى خواهد بود كه زير آن آمده است.f′نمودار تابع 

 سه نقطه�ى عط6 دارد. پس منحنـىf منحنى تابـع توجه:
 سه اكسترمم دارد.f′تابع 

 بـــه صــــورتf اگـــر مــــعــــادلــــه�ى تــــابــــع تــــذكــــر:

  
f (x) = g(x)

(x − a)2n−1
 ،n ∈ N باشد و   g(a), ′g (a) ≠  آن�گاه0

xخط  = a معادله�ى مجانب قائم منـحـنـى تـابـع fاست. نوع 
انفصال ايجاد شده را «انفصال ساده» گوييم.

x → a ⇒ f (x) →  اگر∞±
 به صورت fاگر معادله�ى تابع 

  
f (x) = g(x)

(x − a)2n
 ،n ∈ N

,g(a)  باشد، و  ′g (a) ≠ x آن�گاه خط 0 = aمعادله�ى مجانب ،
 است. نوع انفصال ايجاد�شده را «انفـصـالfقائم منحنى تابـع 

مضاع6» گوييم.
f (x) → x   يا  ∞− → a ⇒ f (x) →  اگر∞+

xدر نمودار باال خط  = a.انفصال مضاع6 نمودار است 

xدر نمودار باال خط  = a.انفصال ساده�ى نمودار است 

x ى�هلداعم هب ىمئاق بناجم f عبات ىنحنم رگا .١٠ = a  هتشاد
ىمئاق بناجم ىاراد f′ عبات ىنحنم هاگ�نآ ،)هداس لاصفنا( دشاب
x ى�هلدـاعم هب = a هك دش دهاوخ x = a عبات ـ6عاضم لاصـفنا
′f تسا.

 بـه�صـورتf فـرض مـى�كـنـيـم مـعـادلــه�ى تــابــع اثـبـات:

  
f (x) = g(x)

(x − a)2n−1
 ،n ∈ N و   g(a), ′g (a) ≠  بــــاشــــد.0

xمى�دانيم كه خـط  = a انفصال ساده�ى تـابـع fاست. پـس از 
 داريم:xمشتق�گيرى نسبت به 

  
′f (x) = (x − a) ′g (x) + g(x)

(x − a)2n

 داراى مجانـبf′به�طورى كه ديده مى�شود، منحنى تابـع 
xقائمى به معادله�ى  = a است. چون توان (x − a)در مخرج 

زوج است، پس انفصال حاصل، انفصال مضاع6 است.

 به صورت ذيل باشـد، آن�گـاهf اگر منحنى تابـع .١٠مثال 
 با توجه به مطـالـب گـفـتـه شـده، بـه صـورتf′منحنـى تـابـع 

 مى�بينيد.fنمودارى است كه آن را مقابل نمودار 
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 مجانب�هاى قائم به انفصال�هاى مضاع6 تبديلتوضيح:
y  شده�اند. مجانب افقى تابع كه به صورت  = k  است، به0<

  y  تبديل شده است.0=

x داراى مجانب قائمى به صورت f اگر منحنى تابع .١١ = aو 
x = a انفصال مضاع6 تـابـع f باشد، آن�گاه منحنى تـابـع ′fداراى 

x معادلـه�ى  مجانب قائمـى بـه = a است، ولى انفصال حـاصـل در 
، انفصال ساده خواهد بود.f′منحنى 

 به�صورتf فرض مى�كنيم معادله�ى منحـنـى تـابـع اثبات:

  
f (x) = g(x)

(x − a)2n
 ،n ∈ N و   g(a), ′g (a) ≠  بـاشـد. پــس0

x در fمنحنى تابع  = aانفصال مضاع6 خواهد بود، اما پـس 
 خواهيم داشت:xاز مشتق�گيرى نسبت به 

  
′f (x) = (x − a) ′g (x) −2ng(x)

(x − a)2n+1

x)مالحظه مى�شود كـه عـامـل  − a) در تابـع ′fداراى توان 
xفرد است. پـس خـط  = a  انفصـالقائمـى اسـت�كـه مجـانـب 

حاصل  از  آن، انفصال ساده خواهد بود.

 به�صورت زير باشد، آن�گـاهf اگر منحنى تـابـع .١١مثال 
 به�صورت نمودارى خواهد بود كه زير آن آمدهf′منحنى تابـع 

است.

 اگر در توابع كسرى، معادله�ى مجانب مايل منحـنـى.١٢
yتابع به صورت  = ax + b باشد، آن�گاه منحنى تابع ′fداراى 

yمجانب افقى به معادله�ى  = a.است 
 بـه�صـورتf فـرض مـى�كـنـيـم مـعـادلــه�ى تــابــع اثـبـات:

f (x) = ax + b + g(x)
h(x)

 حداقل يك واحد بيشترh(x) و درجه�ى 

 مشتق بگيـريـمf باشد. اگر از معادلـه�ى تـابـع g(x)از درجه�ى 
خواهيم داشت:

  
′f (x) = a + ′g (x). h(x) + ′h (x).g(x)

(h(x))2

h(x) ،  n و درجــه�ى g(x) ،nاگـر درجــه�ى  n و 1+ ∈ N

f′بـاشـد، آن�گـاه درجـه�ى صـورت كـسـر  (x) 2   مـسـاوىnو 
2n)  درجه�ى مخرج آن  x است. پس اگـر (2+ → ، آن�گاه∞

f′حد كسر صفر مى�شود و حد  (x) در اين حالت برابر با aاست 
 است.f′كه همان مجانب افقى منحنى تابع 

 به صورت زير باشد، آن�گـاهf اگر منحنى تـابـع .١١مثال 
 به صورت نمودارى خواهد بود كه زير آن آمـدهf′منحنى تابع 

است.


