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مشتق و صعودی (نزولی) بودن  .شدت صعود (نزول) توابع :مثبت بودن مشتق یک تابع در یک بازه ،به معنای آن است که تابع در آن بازه
صعودی است و اندازه ی مشتق در نقاط آن بازه ،نشان می دهد شدت صعود تابع در آن نقاط چقدر است.
منفی بودن مشتق یک تابع در یک بازه به معنای آن است که تابع در آن بازه نزولی است و اندازه ی مشتق در آن بازه نشان می دهد شدت نزول تابع در
آن نقاط چقدر است.
دقت کنید که در عمل برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن یک تابع پیوسته عالمت مشتق تابع  fرا در بازه ی مورد نظر تعیین می کنیم.
به طور کلی در مورد تابع پیوسته و مشتق پذیر  fداریم:
 )1اگر ) f ́(xدر بازه ی ) (a,bمثبت باشد f(x) ،در ) (a,bصعودی است.
 )2اگر ) f ́(xدر بازه ی ) (a,bمنفی باشد f(x) ،در ) (a,bنزولی است.
 )3اگر ) f ́(xدر بازه ی ) (a,bصفر باشد f(x) ،در ) (a,bثابت است.
به تعیین عالمت تابع مشتق  ، fتعیین جهت تغییرات  fمی گویند.این تعیین عالمت در جدولی به نام جدول تغییرات تابع  fانجام می شود.وقتی f ́ (x) > 0
و وقتی باشد تابع  fنزولی بوده و با نماد

باشد تابع ) f(xصعودی است که با نماد

در جدول در ردیف مربوط به رفتار  fمشخص می شود.

تمرین :جهت تغییرات تابع  f(x) =x 3 − 3x 2را تعیین کنید.

تمرین :تغییر شدت صعود یا نزول تابع  y = √xرا در دامنه ی آن بررسی کنید.

نتیجه :دیدیم که صعودی یا نزولی بودن یک تابع پیوسته مانند ، fبه عالمت مشتق بستگی دارد.اما باید بدانیم که شدت صعود یا نزول همین تابع به
صعودی یا نزولی بودن تابع مشتق وابسته است.می توان این مطلب را به صورت زیر جمع بندی کرد:
 )1اگر  f ́> 0و تابع ́  fصعودی باشد ،آن گاه تابع  fصعودی بوده و شدت صعود آن در حال افزایش است.برای دو مقدار برابر  ∆xوقتی
 ∆y2 > ∆y1باشد یعنی

∆y2
∆x

>

صعود تابع در حال افزایش است.

∆y2
∆x

نتیجه می گیریم که هر چه به سمت راست حرکت کنیم ،مقادیر عددی مشتق بزرگتر می شوند یعنی شدت

 )2اگر  f ́> 0و تابع ́  fنزولی باشد ،آن گاه تابع  fصعودی بوده ولی شدت صعود آن در حال کاهش است.برای دو مقدار برابر  ∆xوقتی
 ∆y2 < ∆y1باشد یعنی

∆y2
∆x

<

∆y2
∆x

نتیجه می گیریم که هر چه به سمت راست حرکت کنیم ،مقادیر عددی مشتق کوچکتر می شوند یعنی شدت

صعود تابع در حال کاهش است.

 )3اگر f ́ < 0و تابع ́  fصعودی باشد ،آن گاه تابع  fنزولی بوده و شدت نزول آن در حال کاهش است.چون  f ́< 0و در حال بزرگتر شدن است در
∆y

این حالت |́ |fدر حال کاهش است و در نتیجه مقدار عددی | |∆xنیز در حال کاهش است و این به معنی کاهش شدت نزول تابع می باشد.

 )4اگر f ́ < 0و تابع ́  fنزولی باشد ،آن گاه تابع  fنزولی بوده و شدت نزول آن در حال افزایش است.چون  f ́ < 0و در حال کوچکتر شدن است،
∆y

در این حالت |́ |fدر حال افزایش است و در نتیجه مقدار عددی | |∆xنیز در حال افزایش بوده و این به معنی افزایش شدت نزول تابع می
باشد.

تذکر :در هر یک از چهار نمودار فوق ،مقدار تغییرات تابع به ازای یک مقدار ثابت  ∆xدر دو بازه ی متمایز مشخص شده است.لذا در هر مورد با مقایسه
ی طول  ∆yها می توان به سادگی تعیین نمود که میزان افزایش یا کاهش تابع ،افزایش یا کاهش می یابد.
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تمرین :تغییر شدت صعود یا نزول تابع =  yرا روی بازه ی )∞ (0,+بررسی کنید.
x

