
اعداد کامل
آقای کاملی:  معلم 
محمد جواد مشعل:  تھيه کننده 



ريتعريف

perfect)کامل عدد يک number)از بغير( خود عليه ھای مقسوم مجموع با که است عددی 
ل :داريمزير،٦ازاستعبارتکاملعددکوچکترين.باشدمیبرابر)عددخود

6 = 1 + 2 + 3
:ازعبارتندبعدیکاملاعداد

28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14

496 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248496  1  2  4  8  16  31  62  124  248

8128 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 127 + 254 + 508 + 1016 
+ 2032 + 4064+ 2032 + 4064



پيشينهپيشينه

و  28و  6اين اعداد . يونانيان باستان چھار عدد ِ کامل نخست را می شناختند•
اين چھار عدِد ياد شده، تنھا اعداد شناخته شده . ھستند 8128و  496
را در حدود سال ٨،١٢٨عدد کاملنيکوماخوس.بودند رياضيات يونانیدر

در دست نوشته ای مربوط   .شناسايی کرده بود و می شناخت  پس از ميالد ١٠٠
ن الھا از١۴۵۶١۴۶١ه ت د ه ا ن ل ا نا گ دان اض ک يک رياضی دان گمنام اولين بار به درستی از ١۴۶١و١۴۵۶به سال ھای بين

پيترو  ،١۵٨٨در سال . ياد کرده است ٣٣،۵۵٠،٣٣۶پنجمين عدد کامل، 
دان رياضی ترتيبکاتالدی به که را کامل اعداد ششمين و پنجمين ايتاليايی، ن ی  يب ی ري ر ل ر  ب  ين   ين و  ج يی پ ي ي

.ھستند، شناسايی کرد ١٣٧،۴٣٨،۶٩١،٣٢٨و  ٨،۵٨٩،٨۶٩،٠۵۶برابر با 



.3+2+1=6است زيرا  6کوچترين عدد کامل 
تنھا عددی است که مجموع و حاصلضرب ِ مقسوم عليه ھای سره اش است6ھمچنين رچ م ر ع

:

ک ا ا ال .و جالب است بدانيد که                و ھمچنين
:است 496است و پس از ان عدد  28عدد کامل بعدی 

28=1+2+4+6+7+1428=1+2+4+6+7+14
496=1+2+4+8+16+31+62+124+248



اقليدس فرمول اقليدسفرمول

قبل از  300كه حدود ) (Elementsاولين بار اقليدس در كتاب خود با نام عناصر
كرد اشاره كامل عدد مفهوم به بود، شده نوشته اعدادميالد يافتن براي فرمول اقليدس اقليدس فرمولي براي يافتن اعداد .ميالد نوشته شده بود، به مفهوم عدد كامل اشاره كرد

   يك عدد اول باشد، آنگاه            اگر: اقليدس مي گويد . كامل ارائه كرده است
،   را بيابيم كه به ازاي آن مقدار، عدد kيعني اگر مقداري از.تيك عدد كامل اس زل ري ر ري ن ي ز م ر

.اول باشد ، آنگاه مي توانيم يك عدد اول بسازيم
، kدقت کنيد که رابطه ی اقليدس را نمی توانيم برای ھمه ی مقادير طبيعی 

اگ ا اش اkاش ک گاک آ اش باشد ، آنگاه pqيک عدد مرکب مانند kداشته باشيم زيرا اگر



  اما ھيچ. اول باشد kبنابراين            تنھا وقتی می تواند يک عدد اول باشد که  
اگر که ندارد وجود باشدkضمانتی اول نيز ، باشد مقداراول چند kبه kبه چند مقدار ِ. اول باشد ،          نيز اول باشد kضمانتی وجود ندارد که اگر

   :   در جدول زير توجه کنيد 

       k 2 3 5 7 11 13
3 7 31 127 2047 8191

اول است K =11عدد اول نيست در حالی که  که 



باشد اول که وقتی مقدار kمقدار

جدول اعداد کامل با استفتده از فرمول اقليدس

مقدار                    وقتی که           اول باشد kمقدار
6 2

28 3

496 5

8128 7

33550336 13

8589869059 17

137438691328 19



 .28ختم می شوند يا به  6اگربه جدول توجه کنيم گويی تمام اعداد ِ کامل يا به  
مجموع ھستند که برابرند با»اعداد مثلثی«ھمچنين به نظر می رسد اعداد کامل ر ی ر ين ریچ وعر

مثال. شروع می شوند 1تعدادی از اعداد طبيعی پشت سر ھم که از 
  31+30+29+28+....+4+3+2+1=496

، يک مجموع  6اگر يک گام جلو تر برويم بايد بگوييم که ھر عدد کامل بعد از 
:جزئی از سری زير است 



مثلث اعداد مثلثیاعداد

 زير شکل .داد نشان مثلثی آرايه ھای شکل به را آنھا توان می که ھستند اعدادی مثلثی اعداد•
  :دھد می نشان را مثلثی اعداد دنباله

انبه• لعدديک28ثالعن تکا انکها شت28=1+9*3شکلبهاآنت ن  .نوشت28 = 1 + 9*3 شکلبهراآنتوانمیکهاست کامل عدديک28 مثالعنوانبه•
 عدد يک 496 = 1 + 9*55  ترتيب ھمين به .است مثلثی عدد يک 3 بينيد می که ھمانطور

n ازای به مثلثی عدد يک نيز 55 و است کامل =   .است10
 :دارند را زير شکل6ازبزرگترکاملاعدادتمام -  مثلثیاعدادوکاملاعدادبينرابطه•
  :است زير شکل به مثلثی عدد يکTn که•



برای نمونه در مثال باال شما بايد تعدادی از اين مجموع ھای جزئی متناظر با 
بيابيد را کامل .اعداد کامل را بيابيداعداد

اما ھنوز چنين عددی !!! ما نمی دانيم که آيا عدد ِ کامل ِ فردی وجود دارد يا خير
با استفاده از کامپيوتر ھا به آسانی می توانيم اعداد کامل ِ بزرگتر . يافت نشده است

بيابيم .را بيم .ر بي



بيشتر مطالعه بيشترمطالعه

 اين .است نشده شناخته کاملی فرد عدد ھيچ و اند بوده زوج شده شناخته کامل اعداد تمامی تاکنون
  برای دليلی ليکن .است شده انجام است بزرگی بسيار عدد که 300 توان به 10 عدد تا بررسی
 وب در  .است نيامده  بدست نيز ندارد وجود کامل فرد عدد اينکه اثبات
 عدد يک يافتن آن ھدف که است انجام دست در ای پروژه                                         سايت
 .باشدمیکاملفرد

http://www.oddperfect.org
یر
   :کنيد مراجعه زير منابع به انگيز،  شگفت اعداد اين درباره بيشتر مطالعه برای•

                                                                            Perfect Number, http://mathworld.wolfram.com/PerfectNumber.html

Perfect numbers,
-st.dcs.groups-//www:http

htmluk/~history/HistTopics/Perfect numbersacand html.uk/ history/HistTopics/Perfect_numbers.ac.and



ا ش ت از تشک با تشکر از توجه شماا


