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 پیشگفتار 

گوئی به سؤاالت اساسی اقتصاد شامل چه چیزی تولید شود، چگونه و برای چه های گوناگونی برای پاسخراه

در کشورهای بلوک شرق این تصمیمات به طور وسیعی توسط  . پیش از این،کسی تولید شود، وجود دارد

در چین، فروریختن  9191اقتصادی از سال به دلیل اجرای اصالحات  ،در حال حاضرشد اما دولت اتخاذ می

با عنایت به وجود نظام اقتصادی  و 9119فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال  ،9111دیوار برلین در سال 

دهد. بازار نهادی است این مکانیزم بازار است که به سؤاالت مذکور پاسخ میمختلط در سایر کشورهای دنیا، 

پردازند. باید توجه داشت که دگان با کسب اطالعات الزم با یکدیگر به مبادله میکه در آن خریداران و فروشن

کننده( در محل و قاضی و عرضهبه حضور فیزیکی طرفین معامله )مت در دنیای امروز برای انجام معامله لزومی

 مکان خاصی وجود ندارد.

شوند و قیمت تعیین شده در دیگر روبرو میکننده، با یکدر هر بازاری دو نیرو و یا دو گروه، متقاضی و عرضه

بازار، مطالعه  ساختاربررسی ومطالعه  کند.گیری آنها نقش اساسی را ایفا میبازار به عنوان راهنما، در تصمیم

چگونگی تعیین قیمت و مقدار در بازار است. گاه اقتصاددانان بازارها را به دو دسته کلی تقسیم می کنند : بازار 

خود به سه نوع بازار تقسیم می شود: انحصار کامل ، ناقص  . بازار رقابت ناقصبازار رقابت  و رقابت کامل

انحصارکامل  سه گروه رقابت کامل،به  بازارها بندی متداول دیگر،در طبقهرقابت انحصاری انحصار چند جانبه. 

بر این اساس، در این . شوندمیتقسیم ، کامل(انحصار )طیفی میان بازار رقابت کامل و بازارهای غیرانحصاری  و

بتوان به کمک آن شود تا تشریح میبه عنوان یک الگوی مرجع  جلد، ابتدا )فصل اول( بازار رقابت کامل

 انحصار و کامل کلیه بازارها دارای شرایطی بین رقابتاز آنجا که  رد.کارزیابی را واقعی های بازاروضعیت 

 الی چهارم(  بازارهای انحصار کامل، رقابت انحصاری و انحصار چند جانبه، در فصول بعدی )دوم هستند کامل

  مورد بررسی قرار گرفته است.

های مطرح شده در جلد اول کتاب حاضر به طورکلی، ساختار انواع بازارهای مذکور به کمک ابزار و نظریه

ه دیگری با عنوان نظریه بازیها شود؛ لیکن در چارچوب بازار انحصار چند جانبه از نظریتجزیه و تحلیل می

 . از اینرو فصل ششم به این مبحث اختصاص داده شده است.9شوداستفاده می

های اقتصادی با قطعیت، در شرایط اطمینان و کنندگان و بنگاهگیری مصرفدر جلد اول کتاب حاضر، تصمیم

این راه با نااطمینانیهایی روبرو هستند. بدون قبول ریسک توضیح داده شد در حالیکه در دنیای واقعی آنها در 

شایان ذکر است که یکی از دالیل مهم برای وجود شرایط نااطمینانی، نبود اطالعات کامل و عدم تقارن 

گیران است. از اینرو، در این جلد، دو فصل با عناوین شرایط نااطمینانی و اقتصاد اطالعاتی برای تصمیم

 ور تدوین شده است.اطالعات برای ورود به مبحث مذک

                                                           
گردد اما از اواخر قرن بیستم کاربرد این توسط مورگنسترون )اقتصاددان اتریشی( برمی 9191هر چند که قدمت طرح نظریه بازیها در مباحث اقتصادی به سال  9

 های اقتصادی روز افزون بوده است.قش آن در تجزیه و تحلیلنظریه و ن
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 اول فصل

 بازار رقابت کامل
شود؛ نزدیکترین مثالی که در دنیای واقعی به آن اشااره   معموالً در دنیای واقعی، بازار رقابت کامل به ندرت مشاهده می

م نیویورک عملیات خریاد و  های بزرگ دنیا نظیر بورس سهام نیویورک، لندن و ... است. در بورس سهاشود بورس می
گیرد و به محض اینکه قیمت سهام در باورس   فروش سهام توسط تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان صورت می

هاا باه وسایل     ها همگی بر روی صفحات روشن و بزرگی ظاهر گشته و پس از آن نرخشود، قیمت نیویورک تعیین می
در این زمینه گاهی هم از بازار محصاوالت   شود. به کاربران اطالع داده می سرعت خطوط ارتباطی اینترنت )بر خط( به

ای  کشاورزی که در آن خریداران و فروشندگان زیادی شرکت دارند و کاالها متشابه و همگن هستند، به عناوان نموناه  
های این بازار که ابتدا ویژگیبازار رقابت کامل ضرورت دارد ازاینرو، برای درک  شود. از بازار رقابت کامل نام برده می

بر حسب سه دورۀ زمانی بسایار  "به تفصیل چگونگی تعیین قیمت و مقدار تعادلی در این بازار شود. سپس، می معرفی
 ،هاای زماانی ماذکور   تفکیاک دوره  براسااس  و شاد خواهاد  به بحث گاذارده    "کوتاه مدت، کوتاه مدت و بلند مدت

در اداماه فصال مبااحثی     .شودمینگاه رقابتی و منحنی عرضه بازار توضیح داده چگونگی استخراج منحنی عرض  یک ب
مانند اثر مالیات بر بازار رقابت کامل، پایداری تعادلی، رانت اقتصادی، اثر برقراری سقف و کف قیمات در چاارچوب   

 .شودمیبازار رقابت کامل ارائه 

 فروض بازار رقابت کامل 1-1

نقض شود دیگر رقابت کامل برقرار نخواهد بود و  آنهااگر هرکدام از  که استوار استزیر  بازار رقابت کامل بر فروض
تجمیاع کلیاه   که   ممکن است به ذهن برسد آید. دست نمی بدیهی است که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل این بازار به

هاای  حاصال از تجزیاه و تحلیال   بازار و نتایج این مطالعه است، بنابراین  بعیدهای رقابت کامل در یک صنعت ویژگی
شود تا به کمک آن بتاوان وضاعیت   بازار رقابت کامل به عنوان یک الگوی مرجع تشریح می .ای دارد چه فایده همربوط

 شود.   های دنیای واقعی در علوم تجربی نیز استفاده می این روش برای تبیین پدیده بازارهای واقعی را ارزیابی کرد.
ا در شارایط وجاود خاال     یزیک نظریات علمی با فروض غیرواقعی نظیر عدم وجود اصطکاک و یبرای مثال، در علم ف

از طریا  نقاض    بتوانناد  وگیرند تا به نتایج کلی و عمومی برساند   پردازان این فروض را درنظر می د. نظریهشو بیان می
   ردازند.بپهای دنیای واقعی  به تبیین پدیده ،برقراری فروض واقعی و بررسی نتایج حاصل ، باآنهاهریک از 

در این بازار مقدار خرید هار خریادار ومقادار فاروش هار فروشانده        :تعداد زیاد خریداران و فروشندگان (9

بازار بقدر ی ناچیز است که خریداران با تغییر در خریدشان وفروشاندگان باا تغییار در     لنسبت به حجم ک

فروششان نمی توانند بر روی قیمت بازار اثر بگذارند. به عبارت دیگر، تعاداد خریاداران وفروشاندگان باه     

باه   .9کنندحدی زیاد است که هر یک به تنهایی جزئی از بازار محسوب می شوند واز قیمت بازار تبعیت می

 کننده قیمت.پذیر هستند نه تعیینعبارت دیگر، هر یک از خریداران و فروشندگان به تنهایی قیمت

در این بازار محصول هر فروشنده با محصاول ساایر فروشاندگان کاامالً مشاابه و       :9همگن بودن محصول  (9

-جانشین کامال یکادیگر مای   یکسان است و هیچ تفاوتی میان آنها وجود ندارد. بر این اساس محصول آنها 

                                                           
1
 Price Taker 

2
 Product Hemogenity 
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باشند و دلیلی وجود ندارد که مصرف کنندگان محصول یک فروشنده را به محصول فروشنده دیگر تارجیح  

 دهد. در این صورت وجود قیمتهای متفاوت برای محصول همگن قابل توجیه نیست.

بارای خریاداران و    در بازار رقابت کامل هیچ گونه محادودیتی  :آزادی کامل ورود به بازار وخروج از آن (3

 فروشندگان جهت ورود به بازار و خروج از آن وجود ندارد.

می  کاملاطالع  فروشندگان دارای دانش وو  خریداران :در دسترس بودن اطالعات در بازار رقابت کامل (4

باشند. به عبارت دیگر آنها، بدون صرف هزینه، آگاهی کامل از قیمت محصول دارند. در این صاورت هایچ   

ای آن را به قیمت کمتر یا بیشتر نخواهد هاری محصول را به قیمت بیشتر نخواهد خرید وهیچ فروشندخرید

 فروخت.

 دوره زمانی بسیار کوتاه مدت  -1-2

به بیان دیگر عرض  کااال قادرت نشاان     .استو غیر قابل تغییر ثابت عرضه کاال در طی آن  دوره زمانی است که

کننادگان باازار   . به عناوان مثاال عرضاه   را ندارد قیمت کاال مقدار تقاضا و یا تغییراتعکس العمل در برابر دادن 

کنند چون این مواد فاسد شادنی اسات   محلی سبزی و میوه تازه بصورت روزانه کاالهایشان را تهیه و عرضه می

 دبایفزایش دهند لذا میوزانه خود را اتوانند مقدار عرضه ربنابراین با افزایش قیمت این نوع محصوالت آنها نمی

 خرد.در طول روز آنها را به فروش برساند چون در روز بعد کسی آنها را نمی

منحنی تقاضای باازار نزولای و   اگرچه در دورۀ زمانی بسیار کوتاه مدت در بازار کاالها نظیر ماهی و سبزی تازه، 

اما از آن جاا کاه در طاول دوره مقادار      آیدکنندگان آن کاال بدست میاز جمع افقی منحنی تقاضای هم  مصرف

باه شاکل   منحنی عرضاه  دهد لذا العملی در برابر تغییرات قیمت نشان نمیعرضه ثابت است و هیچ گونه عکس

، دوره زمانی بسیار کوتاه مادت در عرضه نسبت به قیمت، یک خط عمودی قابل ترسیم است. به عبارتی منحنی 

)مثالً سبزی تازه( در دورۀ زماانی   Qهای تقاضا و عرضه بازار کاالی نحنی( م9کشش است. در نمودار )کامالً بی

ثابات   9 مقادار عرضا  کااال در ساطح     شود کاه  مالحظه می بسیار کوتاه مدت )مثالً یک روز( رسم شده است.

 (9 ) آیاد. در نقطاه تعاادل   بدسات مای   (S)( و عرضاه  D)های تقاضا است.تعادل در این بازار از تقاطع منحنی

خریاداری کنناد و در ایان صاورت      9 ( را باا قیمات    9  کنندگان حاضرند مقدار عرض  موجود )یعنیمصرف

باه فاروش    (9 ) ماند. تولیدکنندگان نیز مایل هستند کاه کااالی خاود را باا قیمات     باقی نمی Qکاالیی در بازار 

رود. قابل درک است کاه آن  و از بین میشود برسانند و چیزی از تولیداتشان باقی نماند چون اگر بماند فاسد می

چه در تعیین قیمت این کاال و بطور کلی این گونه کاالها نقش اساسی دارد هزینه تولید کاال نیست بلکه تقاضای 

بنا به دلیلی )ماثالً افازایش جمعیات یاا      Qتقاضا برای کاالی  ،بازار است. در نظر بگیرید که در دورۀ مورد بحث

بدیهی  شود.( می  )یابد لذا منحنی تقاضا به سمت باال و راست منتقل کنندگان( افزایش میتغییر سلیقه مصرف

شاود  ( مالحظه می9شود. در همان نمودار )منتقل می 9 به  9 . نقطه تعادل از کنداست که نقطه تعادل تغییر می
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. (P2) روبرو هساتیم  باالتر صرفاً با قیمتگویی در برابر تقاضا نیست لذا در تعادل جدید که عرضه قادر به پاسخ

فعلای  برای دورۀ بعد )مثالً روز آینده( کاالی بیشتری عرضه خواهند کرد ولی برای دورۀ  Qتولیدکنندگان کاالی 

مقدار عرضاه  توانند نمی ، تولیدکنندگانافزایش قیمت وجودبنابراین با امکان عرضه بیشتر را ندارند. (جاری)روز 

 روزانه خود را افزایش دهند.

    9     نقطه تعادل  
     

 

 منحنی عرضه در دورۀ زمانی بسیار کوتاه مدت .1نمودار

به علت محدودیت زمانی، تولیدکنندگان امکان تغییر محصول خود را ندارند از اینرو منحنی عرضه در دورۀ زمانی بسیار کوتاه مدت عمودی 

 شود.این صورت هزین  تولید در تعیین قیمت کاال نقشی ندارد قیمت توسط تقاضا تعیین میاست. در 
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 : مدتدوره زمانی کوتاه  -1-3

هاای تولیاد وجاود نادارد، در نتیجاه      دوره زمانی کوتاه مدت، دوره زمانی است که در آن امکان تغییر هم  نهاده

هستند. به طور کلای، در دوره زماانی کوتااه مادت حاداقل یکای از       ها ثابت و برخی دیگر متغیر برخی از نهاده

هاای متغیار   های ثابت، افزایش تولید از طری  تغییر نهااده باشد. در این دوره به دلیل وجود نهادهها ثابت مینهاده

 بر این اساس در کوتاه مدت: پذیرند.امکان

 زمان کافی برای تغییر ظرفیت تولیدی وجود ندارد. -

   .های ثابت و متغیر استا متشکل از هزینهههزینه -

 

  :حداکثر سود در کوتاه مدت -1-3-1

تولیدکننده در کوتاه مدت، با توجه به قیمت ثابت محصول، چه مقدار باید تولید کنند تاا ساودش )تفااوت باین     

 درآمد کل و هزینه کل ( حداکثر شود؟

درآمد کل = سود –هزینه کل        

 ( )    ( )    ( ) 

 ( )   ̅     ( ) 

تواناد  ا مای ر تواند اثری بر روی قیمت کاال بگذارد، پس مقادیر مختلف کاالتولیدکننده در بازار رقابت کامل نمی

-کاالی خود را افزایش دهد فروش او به صفر مای  قیمت در قیمت ثابت بازار بفروش برساند؛ چنان چه بخواهد

تواند تمام تقاضای بازار را جوابگاو باشاد   کاهش نخواهد داد زیرا نمیرسد و هم چنین تولیدکننده قیمت کاال را 

ی کاه در مقابال تولیدکنناده    یشود. بر این اساس منحنی تقاضادر این صورت تنها موجب کاهش درآمد خود می

کنناده باا آن   منحنی تقاضاایی اسات کاه عرضاه        ( خط 3در نمودار ) .گیرد خطی افقی استرقابتی قرار می

 جه است.موا

 است:  (Q)ضربدر مقدار فروش  (P)برابر با قیمت  9(TRدرآمد کل تولید کننده )            

TR=P.Q 

 

 

                                                           
1
 Total Revenue 
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 درآمد کل یک بنگاه رقابتی .2نمودار 

 

نهایی که در ادامه باه  عالوه بر درآمد کل مفاهیم دیگری مرتبط با درآمد وجود دارد مثل درآمد متوسط و درآمد  

 شود.شرح آنها پرداخته می

((AR متوسطدرآمد 
 برابر است با : 9

.TR P Q
AR P

Q Q
    

 برابر با تغییر درآمد کل براثر تغییر در مقدار فروش است.   MRدرآمد نهائی 

.TR dTR dP Q
MR P

Q dQ dQ


   


 

یاباد. پاس در باازار رقابات     قیمت کاال است، افزایش مای درآمد کل با نرخ ثابت، که برابر در بازار رقابت کامل، 

توان به این نتیجه رسید که در بازار رقابات کامال   قیمت با هم برابرند. در کل می کامل درآمد نهائی تولیدکننده و

  .(3)نمودار  منحنی تقاضا، درآمد متوسط و درآمد نهایی بر هم منطب  هستند

                                                           
1
 Average Revenue 

TR 

Q 

TR 
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 منحنی تقاضای در برابر یک بنگاه رقابتی .3نمودار

منحنی تقاضایی که در مقابل یک بنگاه رقابتی قرار دارد خطی افقی و منطب  بر خط قیمت، 

 درآمد متوسط و درآمد نهائی است.

  

 روش هندسی حداکثر سود در کوتاه مدت -1-3-2

هزینه کل و سود یاک تولیاد کنناده    های فرضی مربوط به درآمد کل، که شامل داده(،  4و نمودار)( 9جدول ) در

 شود:مالحظه می ،رقابتی است

واحد مقدار سود بنگاه برابر  6آید که در سطح تولید بدست می TCو  TRاز تفاوت دو تابع  π(Q)مقدار سود یا  -9

CD  ( برابر با 4نمودار )شکل پایینی است که معادل آن درC'D'  واحاد، مقادار ساود     1است. اما در سطح تولید

 داکثر است. در این جا شیب درآمد نهایی کمتر از شیب هزینه نهایی است.ح

برابار   هام موازی و شیب آنهاا باا    همواحد خطوط مماس بر درآمد کل و هزینه کل با  1و  9در دو سطح تولید  -9

 .(MR=MC) است
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 هزینه نهایی اسات واحد، مقدار سود حداکثر است. در این جا شیب درآمد نهایی کمتر از شیب  1در سطح تولید  -3

(MR
'
<MC

'
محصاول   واحاد  1  یابد، یعنی در سطح تولید. در این ناحیه هزینه کل با نرخی فزاینده، افزایش می(

    ) شیب آن مثبت است هزینه نهایی صعودی و
   

  
اما درآمد نهایی چون برابر با قیمت حااکم در   (  

dMRبرابر صفر دارد ) یبازار است شیب
MR

dQ
  0). 

در این جا شیب درآماد نهاائی بیشاتر از شایب      است و سود منفی در سطح تولید یک واحد مقدار زیان حداکثر -4

MR)هزینه نهایی است.
'
>MC

'
باید توجه داشت که در سطح محصول یک واحد، هزینه کال باا نرخای کاهناده      (

dMCشیب آن برابر است با  یابد یعنی هزینه نهائی نزولی وافزایش می
MC

dQ
.درمقابل تولید نهائی  منفی است

 تولید کنناده در منطقاه  عامل متغیر، صعودی است یعنی تولید کل با نرخ صعودی افزایش می یابد. پس گوئی که 

 یابد که سود تولیدکننده ه میادام افزایش تولید تا جائیدهد. اما از این رو به تولید ادامه می تولید قرار دارد و یک

 حداکثر شود.

واحد محصول، درآمد کل برابر هزینه کل و در نتیجه سود صفر است )نقطاه سار باه     91و  4در دو سطح تولید  -5

 .سر(

 (9 جدول )

 محصول قیمت درآمد کل هزینه کل هزینه -سود= درآمد 

99- 99 5 5 9 

5/1- 5/91 91 5 9 

5/4- 5/91 95 5 3 

1 91 91 5 4 

95/9 95/99 95 5 5 

95/4 95/95 31 5 6 

19/4 19/31 35 5 9 

5 35 41 5 1 

4 49 45 5 1 

1 51 51 5 91 
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 های درآمد کل، هزینه کل و سود یک بنگاه رقابتیمنحنی. 4نمودار 

 

 

 برای رسیدن به حداکثر سود باید دو شرط الزم وکافی برقرار باشد:

درآمد نهایی است وشرط کافی این است که شایب هزیناه نهاایی بایش از      هزینه نهایی وشرط الزم برابری 

 شیب درآمد نهایی باشد.

 

 هزینه نهایی وسود مربوط به جدول قبل نشان داده شده است. متوسط هزینه و ،( قیمت9در جدول )

 درآمد نهایی، هزینه نهایی و سود .9دول ج    
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 محصول درآمد نهایی یا قیمت کلمتوسط هزینه  هزینه نهایی سود کل

99- 5 99 5 9 

5/1- 5/9 95/1 5 9 

5/4- 9 5/6 5 3 

1 5/1 5 5 4 

95/9 95/9 45/4 5 5 

95/4 5/3 91/4 5 6 

5 96/4 91/4 5 9 

5 5≈  11/4 39/4 5 1 

4 4 55/4 5 1 

1 1 5 5 91 

 

باشد پس هزینه کل در سطح محصاول صافر برابار    می 99در این جدول فرض براین است که هزینه ثابت برابر 

همان طوری که در جدول نشان داده شاده اسات در یاک و    است.  5هزینه نهایی یک واحد محصول برابر  و 99

که به ترتیب حداقل و حاداکثر ساود را    (MR=MC)آمد نهایی برابر هزینه نهایی است در ،واحد محصول هشت

 نشان می دهند.

متغیر، درآمد نهایی و هزینه نهایی را نشان می دهد. بار  متوسط کل، هزینه متوسط ای هزینه همنحنی(، 5نمودار )

به دلیل وجود هزینه های ثابت ، تولیاد کنناده دچاار زیاانی      شود.ینم تولید محصول زمانی که ،نمودارطب  این 

یعنای زیاان وجاود دارد   شود. درآغاز تولیاد، هزیناه کال بیشاتر از درآماد کال اسات        می برابر هزینه های ثابت

( , )TC TR TR TC   0   در  واین زیان در سطح تولید یک واحد محصول، حداکثر است. باا افازایش تولیاد

)دشاو سود صفر مای  درآمد کل برابر و محصول، هزینه کل وچهار واحد سطح  , )TR TC TR TC    0 . در

-تولید کننده ساود بدسات مای    باشد واز هزینه کل میواحد محصول ، درآمد کل بیشتر  4سطوح تولید بیش از 

)آورد ) , )TR TC TR TC    0 9 ،که برابر1باالخره در سطح تولیدOQ  باشد، درآمد نهایی می (5) نموداردر

در این سطح ازتولید، درآمد کل برابار   و رسد.سود به حداکثر می و( P = MR=MC)وهزینه نهایی با هم برابرند 

اخاتالف باین ایان دو     ، اسات و (9    ) هزینه کل برابر سطح مربع مستطیل ،(9    )سطح مربع مستطیل 

 برابر سود کل است.  (KMNL)یعنی سطح مستطیل 



11 
 

  

 

 به حداکثر رسانیدن سود در کوتاه مدت. 5نمودار 

دیگری نیز می توان به بررسی دو شارط الزم وکاافی حاداکثر ساود بنگااه در      به لحاظ هندسی، در قالب نمودار 

یک بنگاه رقابتی رسام   (MR)درآمد نهایی  و (MC)دو منحنی هزینه نهایی ( 6نمودار )در  کوتاه مدت پرداخت.

 چنانچاه ایان مطلاب از روی   یکادیگر را قطاع نماوده اناد.        9OQو   9OQاند. این دو منحنی در دو مقدار شده

صاول براباری هزیناه نهاایی و     حواحاد م  1و  9( دنبال شود به مانند این است که در دو سطح تولیاد  9جدول )

و  MC>MR))درآمد نهایی کمتر از هزینه نهاایی   9OQ محصول کمتر از  درآمد نهایی رخ داده است. در سطوح

در ایان محادوده باه ازای هار     است. (         ) درآمد نهایی  شیب هزینه نهایی منفی وکمتر از شیب 

یاان  زیابد. بنابراین باا افازایش تولیاد امکاان افازایش      میافزایش هزینه بیشتر از درآمد واحد اضافی از محصول 

 MCباید توجه شود که در این سطح از محصول شیب . شودمیحداکثر  9OQ وجود دارد و زیان در سطح تولید 

 برابر واحد پاولی اسات.   99سطح یک واحد محصول حداکثر زیان ( در 9مطاب  جدول ). ( MC'<0)نزولی است

باه   .(MC< MR) شاد بانه نهایی کمتر از درآمد نهایی میهزی   9OQو   9OQ بین محصول سطح با ادامه تولید در
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-هار واحاد اضاافی از محصاول باه درآماد بیشاتر از هزیناه اضاافه مای           باا تولیاد  ایان باازه   در  عبارت دیگر،

-افزایش محصول تا ساطحی کاه هزیناه نهاایی باا درآماد نهاایی دوبااره  برابار مای          ازاینرو،  .(MR>MC)شود

سود حداکثر امکان تبدیل زیان مذکور به افزایش محصول  با زیرا در این محدوده ، منطقی است(MR=MC)شود

(حاداکثر  9OQ(، در سطح هشت واحد محصول )9ترتیب، مطاب  مثال ارائه شده در جدول )دین ب .آیدبوجود می

حداکثر اسات، شایب   سود که   9OQ محصولح باید توجه داشت که در سطواحد پولی خواهد بود.  5سود برابر 

MC صعودی (MC'>0) 9در ساطوح تولیاد بیشاتر از     (.6و  5باشد )نمودارهای میOQ     هزیناه نهاایی بایش از ،

 است.  ((MC>MRدرآمد نهایی است 

 

 

 

 حداکثر سود در کوتاه مدت .6نمودار 
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درآماد   وهزیناه نهاایی   شرط الزم، یعنی براباری   bو   aدو نقطه هر شود در ( مشاهده می6) نمودارچنان که در 

)منفی بودن شیب هزینه نهاائی  بدلیل،  aدر نقطه لیکن  .(MR=MC)است برقرار نهایی  )MC  0 ،   شارط کاافی

، bدر سطح تولیاد مرباوط باه نقطاه     که در حالی .رسدمی کثرزیان به حدادر این نقطه برقرار نیست که در نتیجه 

 .شرط کافی برای حداکثر شدن سود برقرار است  و  (<'1MC) شیب هزینه نهائی مثبت

 حداکثر سود بنگاه رقابتی در کوتاه مدت:

 MR=MC    یا هزینه نهایی برابر درآمد نهایی  :   شرط الزم 

شیب هزینه نهایی   :  شرط کافی  dMC             یا    0 <
MC

dQ
  0  

MC              ویا  MR   

 روش جبری حداکثر سود در کوتاه مدت  -1-3-3

بنگاه رقابتی چه مقدار باید تولید کند تا سودش شود که یک در این بخش با استفاده از روش جبری مشخص می

سود تولید کننده در بازار رقابت کامل به صاورت زیار در نظار     و حداکثر شود بدین منظور روابط درآمد، هزینه

 شود:گرفته می

TR=P.Q                                                           (9)         درآمد  

TC=TC(Q)                                                              (9)      هزینه  

.            سود    ( )TR TC P Q TC Q                                 (3)  

و آن را مشت  گرفتاه   (  (Q( نسبت به سطح تولید 3برای برقراری شرط الزم جهت حداکثر کردن سود از رابطه )

 .دهیممیبرابر صفر قرار 

  

  
   

   

  
                                                           (4)  

MR=P=MC                                                                    (5)  

TC(، 4در رابطه )

Q




( داللت دارد بر برابری هزیناه نهاائی و درآماد نهاائی در     5رابطه)، همان هزینه نهایی است 

 شود.سطحی از تولید که سود حداکثر می
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با حال ایان معادلاه، جاوابی بارای       .مجهول است (Q)( در واقع یک معادله است که در آن سطح تولید 5رابطه )

)سطح تولید  )Q  آید. برای قضاوت در مورد این سطح تولید تولید کننده رقابتی به دست می( )Q    که آیا ساود

 متوسل شد. (Q)در آن حداکثر شده است یا خیر، باید به مشت  دوم تابع سود نسبت به سطح تولید 

 ید عبارت است از:  ( نسبت به سطح تول مشت  دوم تابع سود )

 
9
 

  
9
 
 
9
  

  
9
 
   

  
                                                             (6)  

dشرط اگر
MC

dQ


 

2

2
( ،سطح تولیدی است که سابب  5سطح تولید بدست آمده از حل معادله ) ،باشدبرقرار 0

حداکثر رساندن سود این است که مشت  دوم تاابع ساود   شود سود به حداکثر برسد. پس شرط کافی برای به می

( قابل درک است، صعودی بودن منحنای هزیناه   6همان طورکه از رابطه ) (مثبت باشد. Qنسبت به سطح تولید )

 نهائی یا مثبت بودن شیب منحنی هزینه نهائی شرط کافی برای به حداکثر رساندن سود است.  

dاگر 
MC

dQ


 

2

2
)باشد، سطح تولید به دست آمده  0 )Q   سطح تولیدی است که در آن زیان حداکثر است ، 

 

 عرضه تولید کننده در کوتاه مدت  -1-3-4

-پردازد. در نتیجه در این دوره زماانی هزیناه  تولید کننده در کوتاه مدت با عوامل تولید ثابت و متغیر به تولید می

های ثابت و متغیر است. از اینرو در این دوره زمانی قدرت مانور زیادی نادارد. در کوتااه   شامل هزینههای تولید 

گاردد باه ایان    علت این امار برمای   مدت تولید کننده ممکن است علیرغم رویارویی با ضرر به تولید ادامه دهد.

 هد، هزیناه هاای ثابات را بایاد پاردازد.     نکته که تولید کننده در کوتاه مدت چه تولید کند وچه به تولید خاتمه د

مل ضرری در نتیجه تولید کننده متح چنانچه اصالً تولید نکند، درآمد و هزینه های متغیر وجود نخواهد داشت و

تولید در کوتاه مدت به صالح تولید کننده اسات کاه   ادامه شود. از این رو در صورتی معادل هزینه های ثابت می

هار گااه درآماد حاصال از تولیاد یاا        صولش کمتر از هزینه های متغیر تولید نباشاد. مد حاصل از فروش محآدر

فروش محصول بیش از هزینه های متغیر تولید باشد، تولید کننده قادر خواهد بود که بخشی از هزینه های ثابات  

 هزینه های ثابت را جبران نماید.   مییا حتی تما و

رقابت کامل نه تنها نقشی در تعیین قیمت باازاری محصاول خاود نادارد      با توجه به این که تولید کننده در بازار

بلکه باید از قیمت حاکم در بازار هم تبعیت کند، در تصمیم گیری در خصوص پرداختن به تولید ویا قطع آن به 

ط پردازد. اگر قیمت باازار بایش از حاداقل هزیناه متوسا     هزینه متوسط متغیر می مقایسه قیمت حاکم در بازار و
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در نتیجه باه تولیاد    ، درآمد تولیدکننده بیش از هزینه های متغیر تولید خواهد بود و (P>Min AVC)متغیر باشد 

به نفع اوست که به  (P<MinAVC) اما اگر قیمت بازاری کمتر از حداقل هزینه متوسط متغیر باشد دهد.ادامه می

شود، در حالی تولید خاتمه دهد و بنگاه را تعطیل کند. زیرا اگر به تولید خاتمه دهد زیان او برابر هزینه ثابت می

اگر قیمت بازاری برابر  قسمتی از هزینه متغیر را هم باید بپردازد. ،که اگر به تولید ادامه دهد عالوه بر هزینه ثابت

بارای او   شاود و برابر هزینه ثابت مای  باشد در این صورت درآمد او( P=MinAVC)غیر حداقل هزینه متوسط مت

-9) نموداربی تفاوت است که به تولید ادامه دهد زیرا در هر دو حالت زیان او برابر هزینه ثابت خواهد بود. در 

 ( سه حالت فوق نشان داده شده است.9

است. از آن جا که قیمات باازار برابار درآماد     OP1ازاری ( فرض شده است که قیمت بa)قسمت  (9) در نمودار

اگر تولید کننده بخواهد تولید کناد، در ساطحی    .است (P=MR=AR)نهائی و درآمد متوسط تولید کننده رقابتی 

)تولید خواهد کرد که هزینه نهائی مساوی درآمد نهائی یا قیمت  )ML MR P  یعنای در ساطح تولیاد     باشاد  1

oq1 شود که البته کمتر از هزینه ثابت کل است چارا کاه   تولید خواهد کرد که در این صورت با زیانی روبرو می

حااداقل هزینااه متوسااط متغیاار بیشااتر اساات     از قیماات بااازاری از حااداقل هزینااه متوسااط کاال کمتاار و   

( )MinAVC P MinATC 1 هزینه کال او برابار   (1  1  ) الت درآمد کل تولید کننده برابر سطحدر این ح ،

در نتیجاه   .باشد که از درآمد کل او کمتر استمی (9    )  هزینه متغیر کل او برابر سطح و (1    ) سطح

)زیان او برابر با سطح  )PLMN1  است. اما این زیان از هزینه ثابت کال او(KLMR)   .اگار تولیاد    ، کمتار اسات

خواهد بود کاه در ایان صاورت میازان     ( KLMR)بر کننده به تولید خاتمه دهد و بنگاه را تعطیل کند ضرر او برا

)ضرر برابر با هزینه ثابت می باشد.بنا براین اگر تولیدکننده به تولید ادامه دهاد زیاانش برابار     )PLMN1   خواهاد

KLMR بود که چون PLMN  است پس بنفع اوست که به تولید ادامه دهد.1

-که برای تولید کننده به عنوان درآمد نهائی ودرآمد متوسط نیز محساوب مای   OP2قیمت بازاری  (b)در نمودار 

)شود کمتر از حداقل هزینه متوسط متغیر است  )OP MinAVC2   اگر تولید کننده به تولید بپردازد سطح تولیاد.

9OQ  را انتخاب خواهد کرد چون در آنجاMC=P  و (9    ) در این صورت هزینه کل معاادل ساطح   .است 

)شود. در نتیجه او متحمل زیانی برابر سطح می  (9  9  ) درآمد کل برابر )P KMR2 با توجاه باه    .خواهد شد

می باشد، روشن است که بنگاه در صورت تولید با زیانی بیشتری  (LKMN)اینکه کل هزینه ثابت او برابر سطح 

Pمواجه خواهد شد )چون  KMR LKMN2،) که اگر به تولید خاتمه دهد زیان وی معادل هزینه  درحالی است

بنگااه را تعطیال    وخاتماه دهاد    به تولید( خواهد بود. در نتیجه به نفع اوست که LKMNثابت کل )یعنی سطح 
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حتی قادر به جباران  ( 9  9  )   یعنی 9OQآمد حاصل از تولید (درbد. با توجه به نمودار مورد بحث )یعنی کن

9    )وپوشاندن کل هزینه متغیر تولید نیست      )9. 

 

 

        

 گیری بنگاه در رابطه با ادامه تولیدتصمیم (.7نمودار )

(، قیمت بیشتر از حداقل هزینه aدهند. نمودار)گیری بنگاه را برای ادامه تولید نشان مینمودارها، تصمیم

(، قیمت کمتر از حداقل هزینه متوسط متغیر b. نمودار)دهدمتوسط متغیر است از اینرو به تولید ادامه می

(، قیمت برابر حداقل هزینه cاست که به تولید خاتمه دهد. در نمودار ) است لذا به صالح تولیدکننده

متوسط متغیر است و نتیجتاً تفاوتی میان تولید کردن و تولید نکردن به لحاظ زیانی که تولید کننده باید 

 متحمل شود وجود ندارد )زیان = هزینه ثابت کل(

در صاورت  در سطحی است که درست برابر حداقل هزینه متوسط متغیر اسات.   OP3، قیمت بازار Cدر نمودار 

OPدرآمد کل تولیدکننده برابر با سطح ) تولید، Mq3 OP( است که برابر هزینه متغیر کل) 3 Mq3 باشد. زیان ( می 3

Pتولید کننده معادل کل هزینه ثابت )یعنی سطح  KLM3یا نکناد، زیاان    (است. پس اگر تولید کننده تولید کند و

Pاو در هر دو حالت برابر با کل هزینه ثابت) KLM3  خواهد بود. در این حالت برای او بی تفاوت است که باه )

-ر بنگاه را نقطه تعطیال بنگااه مای   به همین دلیل فقط حداقل هزینه متوسط متغی تولید خود ادامه یا خاتمه دهد.

نامند. زیرا اگر قیمت از این حد باالتر باشد به صالح تولید کننده است که به تولید بپردازد، در غیر ایان صاورت   

 به صالح اوست که بنگاه را تعطیل کند.

                                                           
 باشد.تواند در کوتاه مدت با زیان به تولید ادامه دهد در بلند مدت امکان پذیر نمیالبته باید توجه داشت که تولید کننده تا حدی می 9
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شاود  تعطیال مای  اگر قیمت از حداقل متوسط هزینه متغیر کمتر باشد تولید صفر خواهد بود و فعالیت تولیدی  -9

(P<Min AVC) . 

متغیار  متوساط  و بزرگتار از حاداقل هزیناه     (P< Min ATC)اگرقیمت کوچکتر از حداقل متوسط هزینه کال   -9

(P>min AVC)   باشد، زیان وجود خواهد داشت منتهی ادامه فعالیت تولیدی به نفع تولید کننده است زیارا در

 (TFC>ن است.)زیاناین حالت زیان کمتر از زیان در صورت تولید نکرد

  تواند تولید کند که در آن سطحباشد مقداری را می متغیرمتوسط اگر قیمت برابر حداقل هزینه  -3

  min AVC = P = MR =MC .است و زیانی معادل هزینه ثابت کل وجود خواهد داشت 

  منطقی است.اگر قیمت بیشتر از حداقل متوسط هزینه کل باشد سود حاصل می شود ولذا تولید کردن کامالً -4

 

 

 استخراج هندسی منحنی عرضه کوتاه مدت بنگاه رقابتی 

متغیر باشاد بنگااه مقاداری را    متوسط با توجه به توضیحات داده شده، اگر قیمت بیشتر یا مساوی حداقل هزینه 

از  .(P=MR=MC)تولید خواهد نمود که در آن سطح تولید قیمت برابر درآمد نهایی و برابر هزینه نهاایی باشاد   

گاذرد قسامتی از منحنای    می (AVC)از مینیمم منحنی متوسط هزینه متغیر  (MC)آن جا که منحنی هزینه نهایی 

قرار گرفته اسات مقادار تولیاد را در هار      (AVC)که باالی مینیمم منحنی متوسط هزینه متغیر (MC)هزینه نهائی

یا زیان را باه حاداقل    که سود را به حداکثر ودهد و این مقادیر تولید شده مقادیری هستند سطح قیمت نشان می

باشاد کاه بااالی    مای  (MC)پس منحنی عرضه تولیدکننده بنگاه رقابتی قسمتی از منحنی هزینه نهاایی  رسانند.می
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  .قرار گرفته و دارای شیب صعودی است  (AVC)حداقل مینیمم منحنی متوسط هزینه متغیر 

  

 . استخراج منحنی عرضه کوتاه مدت 8نمودار 

                   اگر 

              اگر 

 

 بنگاه رقابتی استخراج جبری تابع عرضه کوتاه مدت 

یا زیاانش   که سودش حداکثر )و کرد های قبلی روشن شد که تولیدکننده در سطحی تولید خواهدبر اساس بحث

کاافی باه صاورت زیار بایاد       شارط الزم و  که برای تحق  چنین امری دو شدمالحظه هم چنین حداقل( باشد. 

 برقرار باشد:

                    شرط الزم    MC= P 
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         شرط کافی    MC 0 <   شیب 

در صاورتی باه   تولیاد کنناده   شود که از این قاعده استفاده می عرضه به روش جبری نیز برای استخراج در اینجا

بنگاه باشد. بنابراین اگار رابطاه    (P>Min AVC بیشتر از حداقل هزینه متوسط متغیر ) قیمت پردازد کهتولید می

(MC=P برای مقدار تولید حل شود معادله عرضه بصورت تابعی از قیمت کاال ):بدست خواهد آمد 

          ( ) 

Pاگر  MinAVC   می شود ( )     در نتیجه 

minP واگر AVC   است .       در نتیجه  

ای در بازار رقابت کامل در کوتاه مدت به صورت زیر باشد، تاابع عرضاه   هزینه تولیدکننده تابعمثال: فرض کنید 

 وی را بدست آورید. 

   1 9 3  9 9  95  91 

 .شود ه حاصله برای مقدار تولید حلو معادل ادهاولین قدم این است که هزینه نهائی را مساوی قیمت قرار د

    
   

  
 1 3 9

 4  95 

     1 3 9
 4  95    

1 3 9
 4  (95  )  1 

 آید.بدست می (q)جواب به صورت زیر برای مقدار تولید  ود فوقمعادله درجه دوم  از

/ ( )

/

P
q

  

4 16 1 2 15

6
 

یعنی باید در خصوص شیب هزینه نهایی با توجاه باه    ( پرداخت.ه بررسی شرط کافی )یا شرط ثانویهحال باید ب

بدیهی است جوابی مورد قبول اسات کاه بار طبا  آن      تحقی  نمود. qهای بدست آمده برای سطح تولید جواب

 شیب هزینه نهائی صعودی باشد.  

MC شیب  =  /
MC

q
q


 


6 4  
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/چنانچه در رابطه فوق   ( )

/

P
q

  
1
4 16 1 2 15

6
 q1آیاد پاس   شیب هزینه نهائی منفی بدست مای  ادهرا قرار د 

/اما اگر بجای  قابل قبول نیست.جواب  ( )

/

P
q

  
2
4 16 1 2 15

6
شیب هزینه نهائی صعودی بدسات   گیردقرار  

 .است q2آید پس جواب قابل قبول می

/ ( )
/ / ( )

/

/ ( )
/ / ( )

/

P
MC P

P
MC P

   
       




  
      



4 16 1 2 15
6 4 16 1 2 15 0

6
4 16 1 2 15

6 4 16 1 2 15 0
6

 

 فت که حداقل هزینه متوسط متغیر مشخص شاود پذیر را به عنوان تابع عرضه می توانq2باالخره در صورتی  و

سپس از هزینه متوسط متغیار   و متغیر را بدست آورداز تابع هزینه کل ، تابع هزینه متوسط  دبای.برای این امر می

برای ساطح   باید این رابطه یا معادله آخر را .دادرا مساوی صفر قرار مشت  گرفته و آن  (q)نسبت به سطح تولید 

تواند به ما حداقل هزینه متوسط متغیر را بدهد که مشات  دوم  جواب حاصله در صورتی میود. حل نم (q)تولید 

)تابع هزینه متوسط متغیر  )
AVC

q





2

2
 نسبت به سطح تولید مثبت باشد.

   1 9 3  9 9  95  91   

    1 9 3  9 9  95  

    
   

 
 1 9 9  9  95 

    

  
 1 9  9  1    

9

1 9
 91 

 
9
   

  
 1 9  1 

 آید : ( در هزینه متوسط متغیر، حداقل هزینه متوسط متغیر بدست می=91qاری )ذجایگحال با 

/ ( ) ( )q AVC     210 110 2 10 15 5  

 بنابراین تابع عرضه تولید کننده به صورت زیر خواهد بود: 

Pاگر          /باشد            5 ( )

/

P
S

  
 
4 16 1 2 15

6
 

Sباشد                P < 5اگر        0 
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 منحنی عرضه صنعت در کوتاه مدت  1-3-5

آید. در بدست میعرضه کلیه تولید کنندگان در بازار در هر سطح از قیمت  جمع مقادیرمنحنی عرضه صنعت از 

منحنای   از آن جاا کاه  یاد.  آاز جمع افقی منحنی های عرضه تک تک تولید کنندگان بدست مای  واقع این منحنی

شیب  در کوتاه مدت هر تولید کننده دارای شیب صعودی است پس منحنی عرضه صنعت نیز کوتاه مدت عرضه

 .صعودی خواهد داشت

-عرضه یک کاالی بخصوص مای  وجود داشته باشد که به B,Aفقط دو بنگاه  کنیدبرای درک بهتر مطلب فرض 

باشاد   P1اگار ساطح قیمات باازار     ( رسم شده است. 1دو نمودار ) منحنی های عرضه دو بنگاه تولیدی .پردازند

Aq,عرضه بنگاه  میزان تولید و A1  وبنگاه,Bq B1 قیمات  ساطح  در  از اینروباشد میP1،  کااالی تولیاد و   مقادار 

B,عرضه شده در بازار از جمع مقادیر  Aq q1 )آید بدست می 1 , )A BQ q q 1  P2 هر دلیلای باه  .حال اگر قیمت به  1

  افزایش یابد سطح تولید بنگاهها به
9
  و 

9
 تاا  عرضاه در باازار نیاز    میزان تولید وکه در پی آن  ،یابدافزایش می  

Aیابد)افزایش می Q2میزان  Bq q Q 2 2 2.) 

      

 

 

 

 مدتمنحنی عرضه بازار در کوتاه .9نمودار 
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 آید.های تولیدی به دست میهای عرضه بنگاهمنحنی عرضه بازار یا صنعت از جمع افقی منحنی

 

باه   F,Mنقطاه   دو کاردن  وصلاز شود ( مشاهده می1-9) بازار منحنیمربوط به بازار در  همانطور که در نمودار

)مختصات  , ),( , )Q P Q P2 2 1  .  آیدمیبدست  (S)منحنی عرضه بازار یا صنعت  1

 شود.های تولیدی حاصل میدرهر سطح قیمتی منحنی عرضه بازار از جمع افقی منحنی های عرضه بنگاه

 

فرض ثابت بودن سایر شرایط، منحنی عرضه صنعت یا بازار از جمع افقای منحنای    با استفاده از این نتیجه که به

توان از روی تابع عرضه یک بنگاه نموناه، تاابع عرضاه باازار یاا      آید، میهای عرضه بنگاهها تولیدی بدست می

 شود. صنعت را استخراج نمود، با مثالی این مطلب روشن می

اد آورید. بنگاه تولیدی مورد بحث در مثاال ماذکور را باه عناوان یاک      را به ی 9-3-9مثال عنوان شده در بخش 

تولید کننده در بازار رقابت کامال مشاغول باه تولیاد کاالهاای       911بنگاه نمونه در نظر بگیرید .حال فرض کنید 

 شود این تولید کنندگان همگی دارای توابع هزینه ای هستند که مشابهمشابه و همگن هستند. در ضمن فرض می

ای بصاورت تاابع عرضاه بنگااه     تولید کننده دارای تابع عرضاه  911تابع هزینه بنگاه نمونه است. لذا تمامی این 

 نمونه خواهند بود. یعنی توابع عرضه تمامی آنها به صورت زیر خواهد بود: 

/اگر        ( )

/

P
S P

  
  
4 16 1 2 15

5
6

 

Sاگر        P  0 5 

حال برای استخراج تابع عرضه صنعت )تحت ثابت بودن سایر شرایط ( باید توابع عرضه بنگاهها را جماع افقای   

 زد یعنی: 

n

i
i

S S


 
1

 

 بنا براین :

   911

(

 
4 √96 9 9 (95  )

1 6
)

    5 



23 
 

)911   اگر           
4 √96 9 9(95  )

1 6
)  بازار   5   

 بازار   =  P                                1 < 5اگر            

، در ایان  ز جمله قیمت عوامل تولیدی تغییار کناد  حال فرض کنید به هر دلیلی فرض ثابت بودن سایر شرایط ا

کاه:   توضیح ایان  آید.های تولیدی بدست نمیهصورت منحنی عرضه بازار از جمع افقی منحنی های عرضه بنگا

یک بنگاه تولیدی به افزایش )یا کاهش( تولید خود بپردازد بدیهی است که عوامل تولیاد بیشاتری )کمتاری(     اگر

وی ثیری ررای عوامل تولید ناچیز اسات پاس تا    گیرد اما چون در بازار رقابت کامل تقاضای یک بنگاه ببکار می

قصد افزایش میازان تولیاد خاود را داشاته      ها بطور همزمانگر کلیه بنگاهااما  .قیمت عوامل تولید نخواهد داشت

بر اساس این عمل قیمات عوامال تولیاد نیاز افازایش       باشند در نتیجه تقاضا برای عوامل تولیدی افزایش یافته و

( کاه هماان منحنای     MCهای آنها از جمله منحنی هزینه نهایی )شود منحنی هزینهاین باعث می و خواهد یافت

منحنای عرضاه باازار    شیب شود منتقل شود. اکنون این مسئله باعث می و چپ باالبه سمت  باشدعرضه آنها می

 تندتر و بیشتر شود. 

می بنگاهها تولیدشاان را  تما و افزایش یابد P2به  P1اگر قیمت از  که مالحظه کردتوان ( می1) نموداربا مشاهده 

عوامال  )این امار باعاث افازایش قیمات آن      ویابد افزایش میدر نتیجه تقاضا برای عوامل تولیدی  ،دهندافزایش 

   های عرضه دو بنگاه بهنتیجتاً به دلیل این امر منحنی شود.( میتولیدی
شاود ومیازان عرضاه و    منتقل می    و  

  به P2تولید این دوبنگاه در سطح قیمت 
9
 و 

9
  می رسد ومیزان تولید وعرضه بازار برابر  

9
   

9
   

9
-می  

منحنای   آیاد. بدست می V,Mتوان مشاهده کرد که منحنی عرضه بازار از وصل دو نقطه شود. در این صورت می

Sجدید عرضه بازار را   شود که شیب آن از حالت اول نامیده می(S)     بیشتر اسات. قابال درک اسات کاهS  از

چنان شیب منحنی عرضاه   های تولیدی بدست نیامده است. در این حالت همهای عرضه بنگاهجمع افقی منحنی

Sبازار  اما شیب  .باشدمثبت میS  بیشتر از Sبه عبارت دیگر کشش کمتری از  و استS نای  باشاد. )یع دارا می

ایان امار    و شود درصد تغییرات کمتری در مقدار عرضه شده داشاته باشایم (  درصد تغییرات در قیمت باعث می

تغییار در   ز گسترش سریع عرضه محصول به واسط افزایش هزینه های تولید است که مانع ا بدلیل تغییر سریع و

 شد.   قیمت محصول خواهد
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 بررسی تعادل در بازار رقابت کامل در کوتاه مدت 1-3-6

منحنی های هزینه یک بنگااه تولیادی نموناه،     ،ابزار کار برای بررسی تعادل در بازار رقابت کامل در کوتاه مدت

هاای  تماامی منحنای   همچنین منحنی های عرضه وتقاضا بازار هستند. منحنی تقاضای یک مصرف کننده نمونه و

دو منحنی عرضه باازار  محل تقاطع  (A)نقطه  (b)در نمودار  رسم شده اند. c,b,a( در سه نمودار 91الذکر ) فوق

(SS)  و منحنی تقاضای بازار(DD) مختصات این نقطه یعنی  نقطه تعادل بازار است,P Q   مقدار وقیمت تعاادلی

 دهد. بازار را نشان می

عرضه کل محصاول باا تقاضاای کال برابار اسات. یعنای هار میزانای کاه            تعادلی هر قیمت در روشن است که

باا میازان محصاولی     تقاضاکنندگان بر اساس سلیقه، قدرت خریدشان و... مایلند از محصول خریداری کنند برابر

تا زماانی کاه    Aموقعیت تعادلی  تواند تولید کند.اش میاست که بنگاه بر اساس تکنولوژی بکار رفته قدرت مالی

 تغییر نکند، همچنان برقرار خواهد بود.یا عرضه ثر بر منحنی تقاضا ؤیکی از عوامل م

    

 

 

 .11نمودار 

 کنناد پاس میازان و   های تولیدی بر اساس اصل به حداکثر رسانیدن سود، رفتار مای بنگاه اشاره شدهمانگونه که 

در  (a) کنند. با توجه به نماودار قیمت تعادلی بازار ، تعیین میمقدار تولیدشان را بر اساس برابری هزینه نهایی با 
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نه نهاایی باا قیمات    کند که در این سطح هزیتولید می Sqبه اندازه  Pدر قیمت  ( هر بنگاه تولیدی91) نمودار

P)باشد )تعادلی برابرمی MC . 

 (dd)نشان داده شده است  (C) قسمت ( در91) نمودارمصرف کننده نمونه بر اساس منحنی تقاضای خود که در 

داکثر کاردن مطلوبیات خاود    وی این عمل را بر اسااس حا   تقاضا خواهد کرد. dqبه میزان  Pدرسطح قیمت 

 افقای  چناین تقاضاای کال از جماع     هام  و هابنگاه افقی عرضه میزان عرضه کل از جمعدر بازار  دهد.انجام می

Sqمقدار عرضه بازار بنابراین آید. بدست می افرادتقاضاهای  Q مقدار تقاضای بازار  وdq Q باشاد  می

مقدار تقاضا شده محصول یا مقدار عرضه شده محصاول برابار    Pالزم به ذکر است که فقط در قیمت تعادلی  و

 است.

های تولیادی  عالمت برای بنگاه اول قیمت تعادلی یک راهنما واست. دو نقش مهم  دارای بنابراین قیمت تعادلی

بارای تخصایص محصاول     اییا وسایله  و سازوکار دوم، قیمت تعادلی که چه مقدارتولید نمایند. است برای این

 تولید شده میان مصرف کنندگان است. 

 کند.  ( دو نکته مهم در ارتباط با تعادل کوتاه مدت در بازار را بیان می91-9) نمودارهم چنین 

فرض کنید که مصرف کننده نموناه باه هار     بازار: قیمتثیرگذاری  مصرف کننده در ت هر عدم توانائی نکته اول،

ایان حالات    در یا... (بخواهد از محصول کمتر مصرف کناد.  و قیمت کاالی جانشینی کاهش ،قهدلیلی )تغییر سلی

dqبه میزان کمتری از قبل برابر با  Pدر قیمت شود ومنحنی تقاضای وی به سمت چپ منتقل می -تقاضا مای  1

قیمت تعادلی در همان سطح  اثری بر روی سطح قیمتها نخواهد داشت وکاهش تقاضای مصرف کننده هیچ  کند.

P .یعنای ساهم  علت است که مصرف کننده نمونه جز  کوچکی از بازار اسات   یناین امر بد باقی خواهد ماند 

اگر تمام مصرف کنندگان بخواهند از این کاال کمتار مصارف    اما تقاضای بازار بسیار ناچیز است. وی از تقاضای

نقطاه   در باازار  کاه در پای آن   (    )شود در این صورت منحنی تقاضای بازار به سمت چپ منتقل میکنند، 

های تولیادی حاضار   بنگاه اکنون . ((91شود )نمودار )حاصل می (     )با مختصات جدید  (  )تعادل جدید 

 تبعیت کنند. P1در بازار رقابتی باید از قیمت جدید بازار یعنی 

در بازار رقابات کامال عکاس العمال عرضاه در       العمل عرضه در کوتاه مدت:نکت  دوم، چگونگی ماهیت عکس

 باه  هاای تولیادی بار اسااس    بنگااه یاباد.  مای کاهش  P1بهPکوتاه مدت بدین صورت است که وقتی قیمت از 

)دهند. حداکثر رسانیدن سود خود قیمت را برابر هزینه نهایی قرا ر می )P MC1 سطح تولیاد بهیناه خاود را     و

عرضه کل بازار نیز به علات   تولید خواهد کرد و Sq1به میزان  P1یابند. از اینرو بنگاه تولیدی نمونه در قیمت می

Sqبه سطح  Qاینکه تمامی بنگاههای تولیدی عرضه خود را کاهش داده اند، از سطح  Q 1  یاباد. کاهش مای  1
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-ها به بنگاههای تولیدی مانعکس مای  مورد نظر از طری  کاهش قیمتبطور خالصه کاهش تقاضا برای محصول 

به بیان دیگر عکس العمل کوتاه مدت، کاهش محصاول اسات کاه     دهند.آنها نیز تولید خود را کاهش می و شود

قیمت ها کاهش پیدا نمی کرد، تولید پس از کاهش تقاضا، ها اتفاق افتاده است. اگر این امر به دلیل کاهش قیمت

-بازار آن کاال مازاد به وجود می باالخره در رفت ودر نتیجه مقداری از محصول فروش نمی هش نمی یافت وکا

 د.مآ

کند حداکثر کردن مطلوبیت خود عمل می بر اساس نمونه ( مصرف کنندهP1در سطح قیمت تعادلی جدید )یعنی 

dqبه میزان  و 1
 و کال  اگر همه مصرف کنندگان بدین صورت عمل کنناد میازان مصارف    و مصرف خواهد کرد 1

dqبرابر خواهد بود با  بازارتقاضای مقدار  Q
1

1 به عبارت دیگر در موقعیت تعادلی جدیاد در ساطح قیمات     1

P1 ثر بار عرضاه و  ؤتا هنگامی که تغییراتای در عوامال ما    باشد ومقدار تقاضا شده با مقدار عرضه شده برابر می 

 نیز تغییر نخواهد کرد. P1ایجاد نشود قیمت تعادلی  )به جز قیمت( تقاضای بازار

 

 قابت کاملاثر مالیات بر بازار ر -1-3-7

-مالیات بر بازار کاالیی مانند پوشاک برقرار شود موجب افزایش قیمت و کاهش تولید آن مای  ،هر گاه در اقتصاد

عوامال   یاباد و شود. در اثر کاهش تولید میزان به کارگیری منابع و عوامل تولید در صنعت پوشااک کااهش مای   

یاباد و باا فارض    زایش مای د. بنابراین در صنایع دیگر تولید افا شاز این صنعت به صنایع دیگر منتقل  بیکار شده

-یابد. بررسی اثر این مالیات به همین جا ختم نمای ثابت بودن تقاضا، قیمت محصوالت صنایع مذکور کاهش می

شاود و در نتیجاه   شود زیرا باید در نظر داشت که درآمد فعالین در صنعت پوشاک نیاز باا تغییراتای روبارو مای     

تاوان دریافات کاه بررسای     دهد. بناابراین مای  حت ت ثیر قرار میتقاضای آنها را برای کاالها و خدمات مختلف ت

گنجد. از اینارو در ایان بخاش باه     ت ثیرات کلی مالیات مذکور از پیچیدگی برخوردار است که در این کتاب نمی

بدین معنا که تنها به  شود.جزئی پرداخته می تجزیه وتحلیلبررسی اثر مالیات بر بازار رقابت کامل در چارچوب 

رسی اثر مالیات بر بازار کاالئی که مشمول آن گردیده است پرداختاه و از بررسای ساایر تا ثیرات مالیاات بار       بر

 .9شودبازارهای دیگر صرفه نظر می

ومالیاات بار بهاا     9. مالیات برواحد فروششودبر بازار رقابت کامل بررسی می ،اثر دونوع مالیاتدر فصل حاضر 

باازار عوامال   بازار کاالها و خدمات مصرفی در نظر  تفاوتی میان. در تجزیه وتحلیل این دونوع مالیات 9)قیمت(

                                                           
1
لیکن نتایج  بحثی که در این بخش ارائه خواهد شد در خصوص مالیات مثبت است. روش تجزیه و تحلیل اثر مالیات منفی )یارانه( مشابه مالیات مثبت است و 

 حاصل برعکس آن است.
2
 - Unit Tax. 
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 (هاا ساتاده ) اما چون تا بدین جا بحث روی بازار کاالها وخادمات مصارفی   .)یعنی نهاده ها(، وجود ندارد تولید

 .شده استبازار دنبال  آن بانیز در رابطه مطلب اخیر  ،بوده

 

  بر واحدمالیات  

شود. برای مثال چنانچه بر هار بساته   )کاالها و خدمات مصرفی( برقرار می محصول واحدهر مالیاتی است که بر 

ریال مالیات وضع گاردد،   91یا بر هر لیتر بنزین  ریال مالیات و 51یا بر هر کیلوشکر  ریال مالیات و 911سیگار 

 آیند. ار میهایی به عنوان مالیات بر واحد به شمچنین مالیات

 جابه جایی عرضه: -9

محال تقااطع    .اناد رسم شده است، شکرکه مربوط به بازار رقابتی  D وتقاضای Sمنحنی های عرضه  (99) نموداردر 

ریاال )یاا    51شود دولت بر هر کیلوگرم شاکر  فرض می نشان می دهد. ( تعادل بازار شکر راEاین دو منحنی )نقطه 

 توان اثر این نوع مالیات را بر باازار شاکر بررسای کارد.     کند به دو صورت زیر میریال( مالیات وضع می tبطور کلی 

نشان دهنده هزینه نهائی تولید و یا حداقل قیمتی است که عرضه کنندگان حاضر باه   (S)هر نقطه روی منحنی عرضه 

کیلاو گارم شاکر     eOQبرای مثال عرضه کنندگان برای عرضاه   دریافت هستند تا مقادیری از شکر را عرضه نمایند.

ریال مالیاات   51ریال برای هر کیلوگرم آن دریافت کنند. حال که دولت بر هر کیلوگرم شکر  eOPبایست حداقل می

را عرضاه نخواهناد کارد، زیارا     eOQ، مقدار eOPکنندگان در سطح قیمت برقرار کرده بدیهی است که دیگر عرضه

حاداقل قیمتای اسات کاه آنهاا بارای        eOP. کنندپرداخت به دولت به عنوان مالیات  را eOPریال از  51بایست می

کیلاوگرم   eOQ در صورتی حاضار باه عرضاه    کنندگانعرضه .هستندکیلوگرم شکر حاضر به دریافت  eOQعرضه

 (. eOP+ 51) یابدافزایش eOPریال نسبت  51قیمت به اندازه  باشند کهمیشکر را 

ریال( ، قیمتی که در هر سطح تولید در مقابال   tریال )یا بطور کلی  51بنابراین پس از برقراری مالیات بر واحد به میزان 

پاس از   قبل از مالیات خواهاد باود.   قیمت بیشتر از ،مالیات بر واحد اندازهگیرد به مصرف کنندگان )متقاضیان( قرار می

دهد به میازان مالیاات   های مصرف کنندگان را نشان میار یا منحنی که قیمتوضع مالیات بر واحد منحنی عرضه در باز

( 99) نماودار گیارد. در  باالی آن قرار مای و در سمت چپ  شود ومنتقل می (S)بر واحد به موازات منحنی عرضه قبلی 

)بااین منحنی  )tS جدیاد )یعنای   دو منحنی عرضه قبلی وکامالً واضح است که فاصله عمودی  .شده است معرفی S و

( )tS)  51برابر ( ریال یاt  )استریال  . 

                                                                                                                                                                                                 
1
 - Advaiorem Tax . 
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 .11نمودار   

ت ثیر مالیات بر واحد از طری  جابجایی منحنی عرضه بازار نشان داده شده است. بر اثار وضاع مالیاات بار     

منتقل شده است. مالیات بر واحد موجاب کااهش ساطح تولیاد      Fبه   Eواحد در بازار شکر نقطه تعادل از 

کااهش قیمات   و موجاب  ( PePcکنندگان به اندازه )تعادلی در بازار و نیز سبب افزایش قیمت برای مصرف

 ( شده است.PePpکنندگان به میزان )برای عرضه

)که نقطه تقاطع منحنی عرضه جدیاد   Fاکنون تعادل جدید بازار شکر در نقطه  )tS منحنای تقاضاا    و(D)    بارای شاکر

چرا که در تعادل مصرف کنندگان میزانی از شکر را حاضرند بخرند کاه فایاده نهاانی آن برابار      شود.است، مشخص می

برابار هزیناه نهاائی     حاداقل  درضمن در تعادل عرضه کنندگان حاضر به دریافت قیمتی هستند که قیمت پرداختی باشد.

)ولید باشد. پس روشن است که تعادل جدید بازار شکر در محل برخورد دو منحنی ت )tS وD  کاه   چناان  دهد.رخ می

شاکر باه    تعاادلی  ریاال(، ساطح تولیاد    tریال )یا  51شود پس از مالیات بر واحد به مقدار ( مالحظه می99) نموداردر 

FOQ نصایب قیمات   تماام ایان  اسات، اماا        پردازندقیمتی که مصرف کنندگان میاگر چه  یابد.کاهش می کیلوگرم 

ماابقی را عرضاه کننادگان     و شاود باه دولات پرداخات مای    ریال آن به عنوان مالیات  51بلکه  شودعرضه کنندگان نمی

 است که عبارتست از: PPپس قیمت برای عرضه کنندگان  کنند.دریافت می
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      51 

PP قیمتی است که بر روی منحنی عرضه قبلی یعنیS  هماان حاداقل قیمتای اسات کاه عرضاه        واقع اسات و

دریافات  عرضاه کننادگان    که عمالًپس قیمت  .کنندرا عرضه  FOQکنندگان حاضر به دریافت هستند تا میزان 

ثیری بر هزیناه نهاایی تولیاد شاکر      شود چرا که مالیات توی همان منحنی عرضه قبلی مشخص میر برکنند می

پرداخت مالیاات ماورد بحاث    شود که در بنابراین مالحظه می کند.ثر میبلکه هزینه نهایی بازار شکر را مت ندارد 

، قیمات بارای   کاه نسابت باه قبال از مالیاات      زیراعرضه کننده شکر سهیم هستند  و کنندههر دو گروه مصرف 

 قیمت برای عرضه کنندگان کاهش یافته است.   مصرف کنندگان افزایش و

نتیجاه باه    در پردازد.را میCPبعد از مالیات قیمت  کرد ورا پرداخت می ePمصرف کننده قبل از مالیات قیمت 

باا   یاباد. پرداخت مصرف کننده برای هر کیلوگرم شکر افزایش مای  میزان (eP-CP)میزان تفاوت این دو قیمت 

(سهم مالیات پرداختی مصارف  FOQکنند )توجه به مقدار شکری که مصرف کنندگان پس از مالیات مصرف می

 کنندگان عبارت است از: 

)=   سهم مالیات مصرف کنندگان  eP - CP ( .( FOQ ) 

C( سهم مالیات پرداختی مصرف کنندگان برابر ساطح مساتطیل   99) نموداراز روی  eP FKP  .باه هماین    اسات

ePقیمت برای عرضه کنندگان نیاز قبال از مالیاات    کنندگان را به دست آورد.توان سهم مالیاتی عرضهترتیب می

در این صورت دریاافتی   کند.کاهش پیدا می PPکنندگان به پس از وضع مالیات، قیمت دریافتی عرضه لذا است

)عرضه کنندگان به ازای هر کیلوگرم شکر به میزان  )P eP P در واقع اخاتالف ایان دو قیمات     یابد.کاهش می

کننادگان عباارت   پردازند. پس سهم مالیااتی عرضاه  کنندگان به ازای هر کیلوگرم شکر میمالیاتی است که عرضه

 است از: 

) =   سهم مالیات عرضه کنندگان   )P eP P ( FOQ ) 

Pکنندگان برابر ساطح مساتطیل   ( سهم مالیات پرداختی عرضه99) نموداراز روی  eP HKP     اسات. کال مالیاات

کنندگان بعد از مالیات ضرب در ساطح تولیاد   عرضه کنندگان وپرداخت شده برابر با مابه التفاوت قیمت مصرف

 یعنی:  .است تعادلی جدید

 (   )(     ) = کل مالیات پرداخت شده 
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-ات پرداخت شده توسط دو گروه مصرفتوان عنوان کرد که کل مالیات پرداخت شده برابر مجموع مالییا می و

Cمیزان کل مالیات پرداخت شاده برابار ساطح مساتطیل      نموداراز روی  که کننده استعرضه کننده و PP FHP 

 است.  

                     

 کنندگان(جایی تقاضا )درآمد متوسط عرضهجابه -9

در بخش قبل اثر مالیات بر هر واحد را بر بازار از طری  منحنی عرضه نشان داده شد. در ایان بخاش اثار ایان     

شود کاه از هار دو طریا     شود و در نهایت مشخص میمالیات بر این بازار از طری  منحنی تقاضا نشان داده می

 نتیجه مشابه خواهد بود.

کنندگان برای مقادار مشخصای از شاکر )بار اسااس منحنای       بعد از برقراری مالیات فوق هر قیمتی که مصرف

رساد. در  کنندگان شکر میمابقی به دست عرضه و داخته شودریال آن باید به دولت پر 51تقاضا یش( بپردازند، 

پردازند برابر قیمتی نیست کاه  کنندگان میتی که برای هر واحد از کاال مصرفوضع مالیات دیگر قیم واقع پس از

.مالیات، درآمد متوسط  غیابدر  رسد.کنندگان میبه دست عرضه
( )

P Q
AR Q

Q
   کننادگان منطبا    عرضاه

دیگار   (D)کننادگان  اما پس از مالیاات منحنای تقاضاای مصارف     است.( D)بر منحنی تقاضای مصرف کنندگان 

بلکه درآمد متوسط ناخاالص )یعنای قیمات قبال از      دهدکنندگان را بطور خالص نشان نمیدرآمد متوسط عرضه

هم چنان به عنوان منحنی تقاضای مصرف کننادگان باه    Dالبته منحنی  دهد وکسر مالیات( را برای آنها نشان می

حاضر به پرداخات قیمتهاای گونااگون بارای      Dقوت خود باقی است و مصرف کنندگان بر اساس همان منحنی 

 مقادیر متفاوت از محصول هستند. 

ضار باه   کننادگان حا از آنجا که بعد از مالیات در هر نقطه روی منحنی تقاضای باازار، هرقیمتای را کاه مصارف    

ماابقی باه دسات     کناد و ریال( آن را دولت بابت مالیات دریافت مای   tریال یا به طور کلی) 51 پرداخت باشند.

کننادگان پاس   رسد، لذا منحنی درآمد متوسط خالص برای عرضه کنندگان )قیمت برای عرضهکنندگان میعرضه

ریال( بطور موازی ، در زیر منحنی درآمد متوسط ناخالص عرضه t ریال ) 51از کسر مالیات مورد نظر( به اندازه 

 گیرد. ( قرار میDکنندگان )یعنی همان منحنی 

( اثر مالیات بر واحد بر بازار شکر از طری  جابجایی منحنی درآمد متوسط خاالص بارای عرضاه    99) نموداردر 

های عرضه و تقاضا ر در نقطه تقاطع منحنیکنندگان نشان داده شده است. قبل از وضع مالیات بر واحد بازار شک

e,مقدار تعادلی به ترتیب  ، قیمت تعادلی وEیعنی در نقطه  (D,S)بازار  eQ P اناد. پاس از برقاراری    تعیین شده

)کنندگان مالیات بر واحد منحنی درآمد متوسط خالص برای عرضه )tAR     به موازات منحنای تقاضاای مصارف

ریال ( به سمت   tریال )یا 51، به اندازه (AR)کنندگان قبل از مالیات یا منحنی درآمد متوسط عرضه (D)کنندگان 
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بعد از مالیاات   کنندگان در قبل وفاصله عمودی بین دو منحنی درآمد متوسط برای عرضه .نتقل شده استپایین م

) و ARیعنی دو منحنی  )tAR ( اسات. تعاادل جدیاد در جاائی      51برابر مقدار مالیات بر واحد به میزان )ریال

)منحنی درآمد متوسط خالص  خواهد بود که منحنی عرضه )هزینه نهائی( و )tAR  یکدیگر را قطع نمایند. زیارا

یاا   چه قیمت کمتر و چنان .هستندرابر هزینه نهائی تولیدشان در تعادل عرضه کنندگان حاضر به دریافت قیمتی ب

هام چناین در تعاادل     دهناد. یا افازایش مای   بیشتر از هزینه نهائی تولید باشد، عرضه کنندگان تولید را کاهش و

مصارف کننادگان حاضار باه      .که برابر فایده نهائی آنهاا باشاد   مصرف کنندگان حاضر به پرداخت قیمتی هستند

چنانچه قیمت بازار کمتار از فایاده نهاائی مصارف کننادگان       قیمتی بیشتر از فایده نهائی خود نیستند وپرداخت 

 باشد، تمایل به مصرف بیشتر برای آنها پیش خواهد آمد. 

 

 اثر مالیات بر واحد در بازار شکر .12نمودار 

دگان نشان داده شده کننت ثیر مالیات بر واحد از طری  جابجایی منحنی درآمد متوسط برای عرضه

منتقل شده است. در  Fبه  Eاست. به علت برقراری مالیات بر واحد در بازار شکر نقطه تعادل از 

کنندگان کاهش کنندگان افزایش و قیمت برای عرضهنتیجه مقدار تعدلی کاهش، قیمت برای مصرف

 یافته است.

 Pcکنندگان بعد از مالیات = قیمت برای مصرف

 Ppکنندگان بعد از مالیات = عرضهقیمت برای 

درآمد متوسط  و Sاست که محل برخورد دو منحنی عرضه  F( نقطه 99) نموداربنابراین نقطه تعادل جدید در 

)خالص برای عرضه کنندگان  )tAR است. مقدار تولید در تعادل جدید به میزانFOQ شود که مشخص می

پردازند، بر اساس منحنی تری است. قیمتی که مصرف کنندگان مینسبت به تعادل قبلی در سطح پایین
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-به عنوان مالیات کنار گذاشته می ریال(  tریال )یا 51به میزان  CPاز قیمت  .خواهد بود CP، (D)تقاضایشان 

)کنند را عرضه کنندگان دریافت میمابقی  شود و )PP توان نوشت: .بنابراین می                                         

                  یا بطور کلی :

      51 

)منحنیو   Sدر محل برخورد منحنی عرضه کنندگان قیمت برای عرضه )tARبه همین دلیل  شود ومشخص می

)قیمت مربوطه یعنی  ( Fدر نقطه تعادل جدید )نقطه  )PP،     برای عرضه کنندگان اسات. در اینجاا نیاز مشااهده 

تعیین میازان کال مالیاات     عرضه کننده در پرداخت مالیات سهم دارند و که هر دو گروه مصرف کننده و شودمی

، ( توضایح داده شاده  99چنین تعیین سهم هر یک از آن دو گروه به همان ترتیبی کاه در ماورد )  هم  و یپرداخت

 گیرد . صورت می

) = کل مالیات پرداختی  )( )C P F C PP P OQ P HFP   

(   )(     )  =  سهم مالیاتی مصرف کنندگان         

(   )(     )   =  سهم مالیاتی عرضه کنندگان         

 

که بر اثار وضاع مالیاات بار واحاد،       شوداین نتیجه حاصل می( 9و9مطالب عنوان شده در دو بند )بندی با جمع

عرضه کنندگان یکساان نخواهاد باود.     قیمت برای مصرف کنندگان و دیگر و یابدسطح تولید تعادلی کاهش می

 چنان. یابدبرای عرضه کنندگان کاهش می و قیمت نسبت به حالت قبل از مالیات، برای مصرف کنندگان افزایش

چه اثر مالیات بر واحد از طری  جابجایی منحنی عرضه بررسی شود قیمت بارای عرضاه کننادگان روی هماان     

نحنی درآمد متوساط بارای   هرگاه اثر مالیات بر واحد از طری  جابجایی مو شود منحنی عرضه قبلی مشخص می

( مطالعه شود قیمت برای مصرف کنندگان روی منحنی تقاضای آنها یاا  AR=D)یا منحنی تقاضا  عرضه کنندگان

 شود.  همان منحنی درآمد متوسط قبل از مالیات تعیین می

اما اینکه سهم هر یک چه مقادار   عرضه کننده در پرداخت این مالیات سهیم هستند. هر دو گروه مصرف کننده و

کل پرداخت  ار دارد .بطور کلی اینکه چه مقدار مالیات درباشد بستگی به کشش منحنی های عرضه وتقاضای باز

 در اداماه بیاان   .تقاضاای باازار دارد   هاای عرضاه و  کشش منحنای  خواهد شد بستگی به نرخ مالیات بر واحد و

گردد، منحنی می. همان طور که مالیات بر واحد وضع شودبررسی میریاضی اثر مالیات بر واحد در بازار رقابتی 

با در نظار گارفتن تواباع    گردد. به سمت چپ منتقل می کنندگان(عرضه درآمد متوسط)یا منحنی تقاضا  عرضه و

 آید:تقاضا و عرضه خطی و شرط تعادل، مقدار تعادلی و قیمت تعادلی به صورت زیر بدست می



33 
 

         : منحنی تقاضا

         : منحنی عرضه

                   : شرط تعادل
مقدار تعادلی
→        

   

   
  

)       : قیمت تعادلی
   

   
) 

فروش در این باازار برقارار شاود درآماد متوساط عرضاه کننادگان         و واحد خرید بر  هر tاگر مالیات به مقدار 

 این تغییر به صورت زیر قابل محاسبه است.   ،شوددچار تغییر می)منحنی تقاضا( 

tAR a bQ t    

                                            شرط تعادل مجدد عبارت است از:

           
مقدار تعادلی پس از مالیات
→                

     

   
 

کنندگان پس از مالیاتقیمت برای مصرف  :       (     
   

) 

کنندگان پس از مالیاتقیمت برای عرضه  :         

 شود:لیات به صورت زیر اندازه گیری میبعد از ما تفاوت قیمت برای مصرف کنندگان نسبت به قبل و

    
  

  

   
 

 :اگر مالیات بر واحد بر طرف عرضه وضع شود آنگاه منحنی عرضه به صورت زیر خواهد بود

ts c dQ t    

 برای پیدا کردن تعادل جدید می بایست از رابطه زیر استفاده کرد: 

tS D

a bQ c dQ t



   
 

قدار تعادلی بعد از وضع مالیاتم  : t

a c t
Q

b d
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قیمت برای مصرف کنندگان پس از مالیات ، قیمت برای عرضه کنندگان ومقدار تغییر قیمت همانند روش قبلای  

 . 9هستند محاسبهقابل 

 

  مالیات بر بها 

تواند بر بازار کاالها و خادمات وضاع   ش نوع دیگری از مالیات است که میمالیات بر بها یا مالیات بر قیمت فرو

شاود. بارای مثاال اگار     درصدی از قیمت محصوالت برقرار مای مالیات بر بها، مالیاتی است که به صورت شود. 

در ایان صاورت    ،% قیمت هر لیتر بنزین برقارار شاود  91یا  سیگار ودرصد قیمت هر بسته 91مالیات به صورت 

براین قابل درک است که حتی با ثابت بودن نرخ مالیاات بار بهاا، باا     بنا .ی مذکور، مالیات بر بها هستندهامالیات

 ایئلهچناین مسا   که کند در حالیمیزان این نوع مالیات نیز برای هر واحد از محصول تغییر می کاال، تغییر قیمت

 باشد.صادق نمی در مورد مالیات بر واحد

چه مالیاات   ریال را برای هر کیلوگرم شکر در نظر بگیرید. چنان9111و 511، 311های مختلف مانند قیمت :مثال

های ذکار شاده در بااال ، باه ازا  هار      ریال برقرار شود، درتمامی سطوح قیمت 51بر هر کیلوگرم شکر به میزان 

( درصاد  91شود. اما اگر بر بازار شکر مالیات بر بها با نرخ )ریال مالیات به دولت پرداخت می 51کیلوگرم شکر 

ریال خواهد بود، اگر قیمت  61ریال باشد مالیات برای هر کیلوگرم  311برقرار شود، اگر قیمت شکر کیلوگرمی 

اماا اگار قیمات شاکر      باود، و  ریال خواهاد 911کیلوگرم  مالیات به ازای هر ریال برسد 511شکر به کیلوگرمی 

شاود  شود. پس مالحظه مای ریال مالیات به دولت پرداخت می911کیلوگرم  ریال شود برای هر 9111کیلوگرمی 

کناد. اماا نکتاه    ، با تغییر قیمت میزان مالیات هر کیلوگرم شکر تغییر میفرض ثابت بودن نرخ مالیات بر بهاکه با 

برابر نارخ مالیاات    که همواره نسبت مالیات پرداختی به بهای کاال ثابت و مهم که بدان باید توجه شود این است

)مذکور است .) %  
60 100 200 20
300 500 1000

. 

تحلیل این ناوع   تجزیه و بازار شکر رقابتی است. شودبرای بررسی اثر مالیات بر بها )یا قیمت فروش( فرض می

دارد. وضعیت بازار شکر قبل از برقراری مالیات بار بهاا    مالیات بسیار به تجزیه وتحلیل مالیات بر واحد شباهت

نامیاده   ,E( D,S)برخورد منحنی های عرضه وتقاضای بازار شاکر  محل ( به تصویر درآمده است. 93) نموداردر 

)قیمت تعادلی بازار را مشخص کرده است  مختصات آن مقدار و شده و , )e eQ P. مالیات بر بها  اگر حال دولت

جابجا  (AR= D)مد متوسط آمالیات منحنی در این بدلیل وضع برقرار کند. ( درصد بر بازار شکر91) مثالً با نرخ

آن درهنگاام بار قاراری مالیاات بار      منحنی درآمد متوسط متفاوت از نحوۀ جابجایی  می شود. اما نحوه جابجایی

                                                           
1
 کرد که همان نتایج وجوابها بدست می آیند. چنانچه دانشجو خود به استخراج موارد نام برده بپردازد مالحظه خواهد 
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، منحنای درآماد   کناد یار مای  یمات تغ تغییار قی  ابرای هر واحد کاال، ب از آنجا که میزان مالیات بر بها .، استواحد

)تقاطع منحنی تقاضا با محاور   Aحول نقطه  متوسط با توجه به نرخ مالیات بر بها به همان نسبت به سمت پایین

( 11) درصد، عرضه کنندگان برای تمام مقادیر کااال  91کند. پس از برقراری مالیات بر بها با نرخ دوران میافقی( 

منحنای درآماد متوساط خاالص )درآماد       ناد. نکدرصد از قیمت پرداختی توسط مصرف کنندگان را دریافت مای 

 شود.رسم می tAR( به صورت 93) نمودارمتوسط پس از کسر مالیات ( برای عرضه کنندگان در 

      

  

 . مالیات بر بها در بازار شکر13نمودار 

کنندگان به سمت پایین برقراری مالیات بر بها منحنی درآمد متوسط برای عرضهبه علت 

بستگی به نرخ مالیاتی دارد. در اثر  ARو  ARtدوران کرده است. میزان دوران یا زاویه بین دو منحنی 

منتقل شده است و به دنبال آن سطح تولید تعادلی کاهش،  Fبه  Eمالیات فوق، نقطه تعادل بازار از 

 کنندگان کاهش یافته است.کنندگان افزایش، و سطح قیمت برای عرضهح قیمت برای مصرفسط
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 و (D=AR)فاصله عمودی دو منحنی درآماد متوساط قبال از مالیاات      شودمشاهده می نمودارهمان طور که در 

یاباد. منحنای   مقدار مصرف ( افزایش مای )یا کاهش ( با افزایش قیمت شکر tARط بعد از مالیات )سدرآمد متو

قطع کرده است زیرا که در این نقطه قیمات برابار    Aمحور افقی را در نقطه  ( (ARمد متوسط قبل از مالیات آدر

( از tARنتیجتاً پس از وضع مالیات بر بها، منحنی درآمد متوسط خالص برای عرضه کننادگان )  باشد وصفر می

زاویه ای  درجه یا به عبارت دیگر ،البته میزان دوران این منحنی شود.ه با دورانی به سمت پایین رسم میاین نقط

هر چاه   شود، به نرخ مالیات بر بها بستگی دارد.بین دو منحنی درآمد متوسط قبل و بعد از مالیات تشکیل می که

 . نیز بیشتر خواهد بود (tARو  ARنرخ مالیاتی بیشتر باشد میزان دوران )یا زاویه بین 

در  آیاد. ( بدست میtARدرآمد متوسط خالص ) ( وSتعادل جدید در بازار شکر از تقاطع منحنی های عرضه )

شود که سطح تولیاد تعاادلی نسابت باه قبال از      مالحظه می نامیده شده است.  Fنقطه تعادل جدید ( 93)نمودار 

قیمتای اسات کاه مصارف کننادگان بار اسااس منحنای          CPقیمات   .اهش یافتاه اسات  ک FOQمالیات تا حد 

ان نمای  مالیات بر بها همین قیمت به دسات عرضاه کننادگ    بدلیل برقراری اما کنند.پرداخت می (D)تقاضایشان 

کنناد بار روی منحنای درآماد     در واقع قیمتی که آنهاا دریافات مای    کنند.درصد آن را دریافت می 11رسد بلکه 

مابه التفاوت قیمت بعد از مالیات برای دوگروه مصارف   شود،مشخص می PPدرسطح  (tARمتوسط خالص )

میزان مالیاتی است که هر یک ازآن دوگروه برای هر کیلوگرم  ،(ePکننده نسبت به قیمت تعادلی قبل از مالیات )

   .پردازندشکر می

(   )(     ) =  سهم مالیاتی مصرف کنندگان          

(   )(     )  =  سهم مالیاتی عرضه کنندگان          

) =  مالیات کل   )( )C P F C PP P OQ P HFP   

%C P

C F C

P P HF
t

P HQ P


  


20 

جا نیز سطح تولید کاهش،  مالیات بر بها مشابه نتایج حاصل از وضع مالیات بر واحد است. در این اثرات بازاری

قیمت برای عرضه کنندگان کاهش یافته است. سهم هر یاک از دو گاروه    افزایش وقیمت برای مصرف کنندگان 

های عرضه و تقاضای بازار دارد. هم چنین میزان کل مالیاات جماع آوری شاده    مربوطه بستگی به کشش منحنی

 های مذکور دارد. بستگی به نرخ مالیاتی وکشش منحنی

باا اساتفاده از    ،( مالیاات وضاع نمایاد   t=0/3درصاد )  31دل مبلغای معاا   کنندهعرضهاگر دولت، بر درآمد  مثال:

 بنگاه را پس از برقراری مالیات بر بها محاسبه نمایید. سوداطالعات زیر  سطح تولید تعادلی و  
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  11  ،            

 برقراری مالیات بر بها به شکل زیر است: پس ازشرط تعادلی بنگاه 

π                     ( )    (   ) 

  

  
              

  

   
 

11  
91   

     
                       

π                 (   )   (   )   (   )        (  )(   )        

 

  تقاضا بر تغییر قیمت تعادلی ه وبررسی اثرات کشش منحنی های عرض 1-3-8

تقاضا بر قیمت تعادلی در شرایط بازار رقابات کامال   در این بخش به بررسی اثرات کشش منحنی های عرضه و 

تقاضا به صاورت   بدین منظور یک الگوی ریاضی شامل دو تابع عرضه و شود.در قالب روش جبری پرداخته می

 زیر در نظر گرفته شده است :

    (   )                                                                      (9)  

    (   )                                                                  (1)  

که باعاث انتقاال   مانند سلیقه و درآمد  هر عاملی  قیمت ،  Pمقدار عرضه،  SQمقدار تقاضا ،  DQبطوریکه : 

اسات کاه باعاث    مانند، تغییر تکنولوژی، تغییر قیمت عوامال تولیاد    هر عاملیمعرف   و  شودمنحنی تقاضا می

 شود.انتقال منحنی عرضه می

 بررسای  ،تغییر قیمت تعادلی واثرات کشش منحنی های عرضه وتقاضاا درآن اسات   با از آنجا که بحث در رابطه

دانید در تعادل، مقدار عرضه با مقدار تقاضا برابر است یعنی که می چنان شروع شود. باید از یک موقعیت تعادلی

D SQ Q  .جدید باید تغییرات  تعادلی موقعیتبرای داشتن   ،تغییر کند اگر به هر دلیلی موقعیت تعادلی است

 در مقدار عرضه با تغییرات در مقدار تقاضا برابر باشد یعنی: 

D SdQ dQ                                                                                     (1)  
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که تغییرات کلای در   تغییر در مقدار عرضه است. باتوجه به این SdQودر مقدار تقاضا تغییر  DdQبه طوریکه 

 توان نوشت:  ثر بر آنها است، میؤی از تغییر در عوامل ممقدار تقاضا و عرضه ناش

    
   

  
    

   

  
                       (91)  

    
   

  
    

   

  
                              (99)  

   عالمت منفی بدلیل در نظر گرفتن شیب نزولی برای منحنی تقاضا است.              

  
       

   نظر گرفتن شیب صعودی برای منحنی عرضه است .            دربدلیل عالمت مثبت 

  
       

                                                               تغییر در مقدار تقاضا به علت تغییر در عامل

  
    

                                              تغییر در مقدار عرضه به علت تغییر در عامل 

  
    

 ، خواهیم داشت:  شود( جایگزین 1( در رابطه )99( و)91حال اگر از روابط )

                                                                   99) ) 

ی مثاال  اتوان اثر هرگونه تغییر در تقاضا و عرضه را بر روی قیمت تعادلی اندازه گیری کارد. بار  از رابطه باال می

یعنای ثباات تکنولاوژی و       جابجا شود. با فرض ثابت بودن فرض کنید که منحنی تقاضا به دلیل کاهش درآمد

  میازان   بایاد  ( بار روی قیمات    ثیر کاهش درآماد )  برای اندازه گیری میزان ت ،(    )ت عوامل قیم

  
را  

   را برای ایمعادله و دادهصفر قرار    ( بجای 99رابطه ) درپس  محاسبه کرد.

  
 : کردهحل  

  

  
 

  

     
                                                         (93)  

pDچون  0  بوده و منفیPS   مثبت است در نتیجه مخرج کسر طرف راست مثبت است واز این رو عالمات
  

  
     یعنای   کااهش یاباد،  بستگی دارد. یعنی اگر در نتیجه کاهش درآمد، مقدار تقاضا نیاز     به عالمت 

  ، در نتیجه(مورد نظر پست باشد)کاالی 
  

  
کاه   بطاوری  قیمت نیز کاهش خواهاد یافات   ی خواهد بود ونیز منف

 توان بدست آورد. ( می93از رابطه )میزان کاهش را 

را باه  ( 93، باید به گونه ای رابطه)وتقاضا بر روی تغییر قیمت تعادلیاکنون برای بررسی اثر مقدار کشش عرضه 

بدین منظور طارفین   ،شودمحاسبه   کشش قیمت را نسبت به  برای این امر باید .کردفرمول کشش قیمتی تبدیل 

  ( در کسر93رابطه )
 
   شود:ضرب می 
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 :خواهیم داشت Qبر  با تقسیم صورت ومخرج طرف راست

     
   

 
 

(     )
 
 

 
   
 
 

   
 
     

 
 

 

   که   با توجه به این
   

  
     و  

   

  
    و  

   

  
 توان نوشت:  می است،     

     
کشش مقدار تقاضا نسبت به 

کشش قیمتی تقاضا کشش قیمتی عرضه
 

  
 

  
    

 (94)  

رابطه مستقیم با کشش تقاضاا     قیمت در اثر تغییر درازآنجا که کشش قیمتی تقاضا منفی است، درصد تغییر در 

  )تقاضا  و (   ) وبا کشش قیمتی عرضه )به شرطی که کاال نرمال باشد(  نسبت به
رابطه معکاوس دارد. در  (  

باه  نسابت  یا کشش قیمتی عرضه بیشتر باشد، درصد تغییر در قیمات   صورت هر چه کشش قیمتی تقاضا و این

 کمتر خواهد بود.    تغییر در 

 ؛جابجا شود و منحنی تقاضا ثابت باشد به دسات آورد  توان در حالی که منحنی عرضه( را نیز می94نظیر رابطه )

در نظر گرفته شود و کشش قیمت نسابت باه    1    1    کافی است در عملیات مربوطه این بار بجای 

 .تغییرات تکنولوژی  به شرح زیر بدست خواهد آمد

     
کشش مقدار عرضه نسبت به 

کشش قیمتی عرضه کشش قیمتی تقاضا
 

  
 

  
    

      (95 )  

  ) کشش قیمتی تقاضا مثبت و (   ) چون کشش قیمتی عرضه
 .ی است لذا مخرج کسر فوق منفی اسات منف (  

 افازایش و در این صورت روشن است که اگر برای مثال عرضه به سمت راست منتقل شود، مقدار عرضاه شاده   

  باا  (  به دلیل تغییار  )واسطه انتقال منحنی عرضه  تغییر قیمت به پس یابد.در نتیجه قیمت کاهش می
را بطاه    

هاای  انتقال منحنی عرضاه باه کششاهای منحنای     و  . هم چنین مقدار تغییر قیمت به واسطه تغییر معکوس دارد

 عرضه بستگی دارد.  تقاضا و

د. یکی از موارد کااربردی ایان   کرهای اقتصادی استفاده توان در عمل و تصمیم گیری( می95) و (94از روابط )

برقاراری مالیاات بار    که در بخش قبل بررسی شاد   چنان ؛روابط بررسی اثر وضع مالیات بر بازار یک کاال است

کنناده هاای   هم چنین مشاهده شاد کاه پرداخات     تعادلی در آن بازار گردید. وضعیتبازار یک کاال سبب تغییر 

هاای  مصرف کنندگان آن کاال هستند منتها سهم آنها بستگی به کشاش منحنای   عرضه کنندگان و ،مالیات مربوطه
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توان دریافت که وضع مالیات بر بازار یک کاال چاه اثراتای بار     . به کمک روابط یاد شده می9تقاضا دارد عرضه و

   شود.رف عرضه و تقاضا مشخص میطاز بار مالیاتی و مقدار خواهد داشت و نهایتاً قیمت 

 در این صورت خواهیم داشت: ،شودوضع می tمالیات بر واحد بر بازار به اندازه مثال: فرض کنید 

                                                                                    (96)  

t  ، میزان مالیاتP SP P  ، قیمت برای عرضه کنندگانD CP P . قیمت برای متقاضیان است 

مصرف  کنندگان وهای عرضهبر قیمت tبرای بررسی چگونگی اثرات وضع مالیات بر واحد فروش کاال به اندازه 

 : گرفته( دیفرانسیل کامل 96کنندگان ، از رابطه )بار مالیاتی عرضه کنندگان و تقاضا بر مقدار و کنندگان،

D SdP dP dt                                                                       (99)  

در نظر گرفته شاوند و ابتادا تااثیر ایان      (   )      و  (   )    تقاضا به صورت   اگر توابع عرضه و

 کنیم.مالیات را بر قیمت پرداختی متقاضیان استخراج می

                                                                               (91)  

             (      )                                              (91)  

        

         (      )                                                        (91)  

D P

P P

dP S

dt S D



                                                                      (99)  

P( را در )99رابطه )طرف راست حال صورت و مخرج 

Q
هاای قیمتای   شاش در آن صاورت ک  کنیم.( ضرب می

 شوند:  عرضه وتقاضا ظاهر می

S
D P

S D
P P

dP E

dt E E



                                                                       (99)  

    باا توجاه باه    ( برای تغییر در قیمت عرضه به دست آورد. برای این منظور 99توان نظیر رابطه )عیناً می

مقادارش   DdPاکنون بجای        =       ( قرار داده یعنی91( و )91)مقدار معادل آنها را از روابط     

 دهیم.( قرار می            ( یعنی )99را از رابطه )
                                                           

 صحیح است.  های دیگر(تجزیه و تحلیل جزئی و عمومی )با توجه به مؤلفهالبته چنین نتیجه گیری در چارچوب  - 9



41 
 

( ) ( ) S P
P S P S

P P

dP D
D dP dt S dP

dt S D
   


                                                          

D
S P

S D
P P

dP E

dt E E



                                                                          (93)  

S,با توجه به  D
P PE E 0  توان نتیجه گرفت که: می 0

SD dPdP

dt dt
 0 0                                                                             (94)  

. نتاایج  شاود مای کاهش قیمت عرضاه   باعث افزایش قیمت تقاضا وبر هر واحد محصول وضع مالیات  بنابراین،

اگار بار    باشاد. مای       مشاهده کرد. قیمت ومقدار تعاادلی قبال از مالیاات     (94) نمودارتوان در فوق را می

بعاد از وضاع    و یابد.کاهش می Q1به     وضع گردد میزان تولید از  tفروش هر واحد از کاال مالیات به اندازه

مصرف کننده برای هار   مالیاتی تولید کننده وشود. بار مالیات مذکور منحنی عرضه بازار به سمت چپ منتقل می

 است.         و     واحد از کاال به ترتیب

Dکشش قیمتی تقاضا  قدرمطل  چون
PE  بیشتر از کشش قیمتی عرضهS

PE تقاضا در مقایساه باا عرضاه     است(

     |) کننده خواهد بود.عرضهبار مالیاتی بیشتر بر دوش  تر است(،باکشش
   

  
|  |     

   

  
|)  
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 مالیات بر فروش هر واحد کاال. 14نمودار 

 پایداری تعادل  -1-3-9

 استد، تعادل پایدار و دوباره به حالت تعادل باز گرد از وضعیت تعادل خارج شودبه هر علتی بنا  ،بازار هر گاه 

اگر در بررسی پایاداری تعاادل   آید. ناپایدار )بی ثبات( به شمار می تعادل ،و اگر دوباره به حالت تعادل بازنگردد

به گذر زمان توجه نداشته باشیم با تعادل ایستا مواجه هستیم و اگر پایداری تعادل در طی زمان مورد توجه باشد 

 بررسی پویا خواهد بود.

 

 بررسی ایستای پایداری تعادل   -1

در دهاد،  زمان مورد بررسای قارار مای    مستقل از گذرروند تعدیل را  های تعادلی وتجزیه وتحلیل ایستا موقعیت

. هام چناین در ایان    9شاود این حالت هر موقعیت تعادلی در یک لحظه از زمان )مانند عکس گرفتن( بررسی می

گردد از وضعیت تعادل به هر دلیلی خارج شود آیا مجدداً به تعادل برمیتوان بررسی نمود که اگر بازار حالت می

پایداری ایساتای تعاادل باا اساتفاده از دو دیادگاه والاراس و        یا خیر )پایداری و ناپایداری تعادل( در این بخش

 شود.مارشال مطرح می

 

   نظریه والراس 

هستند )تحلیل قیمتی( به عقیده وی هر گااه باازار باه    در نظریه والراس مقدار تقاضا و عرضه، هر دو تابع قیمت 

هر دلیلی از وضعیت تعادل خارج شود با مازاد تقاضا )مقدار تقاضا منهای مقدار عرضه( و یا مازاد عرضه )مقدار 

شود. وجود این مازاد تقاضا و یا مازاد عرضه موجب تغییر قیمات در باازار   عرضه منهای مقدار تقاضا( روبرو می

 از بین برود و مجدداً تعادل برقرار شود. 3و یا مازاد عرضه 9یابد که مازاد تقاضاو تا هنگامی ادامه می شودمی

، از این رو ماازاد  مازاد تقاضا در هر سطحی از قیمت برابر با مقدار تقاضا منهای مقدار عرضه است ،طب  تعریف

 :  استتابعی از قیمت  تقاضا

( ) ( ) ( )ED P D P S P                                                                     (95)  

                                                           
 ندگان انجام نمی گیرد.در تجزیه و تحلیل ایستا فرض بر این است که بجز در قیمتهای تعادلی ، هیچ گونه مبادله ای بین مصرف کنندگان و تولید کن 9

2
  Excess   Demand  (ED) 

3
 Excess   Supply   (ES) 
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)چنانچه  )ED P 0       باشد، بازار با مازاد تقاضا )تقاضای اضاافی( روبارو خواهاد باود زیارا( ) ( )D P S P 

 دهند.  های پیشنهادی خود را افزایش میاست. در این صورت خریداران قیمت

)اگر  )ED P 0  ( مواجه خواهد باود زیارا   مازاد تقاضای منفی )یامازاد عرضه با باشد، بازار( ) ( )D P S P 

 دهند.  در این صورت فروشندگان قیمت ها را کاهش می ؛است

رساند کاه ماازاد   مجدداً به تعادل می رتی بازار را، در صوه در دو حالت فوق بدان اشاره شدهها کتغییرات قیمت

د. در واقع شرط پایاداری تعاادل در نظریاه والاراس ایان      از بین برو ر اثر تغییر قیمتدیا منفی  تقاضای مثبت و

 است که:  

تغییرات در مازاد تقاضا

تغییرات قیمت
 
   ( )

  
   

 توان به صورت زیر نوشت:  به مازاد تقاضا می ،شرط فوق را با استفاده از رابطه مربوط

( )
P P

dED P
D S

dP
  0                                                                             (96)  

,P PS D زیرا :  .های تقاضا و عرضه بازار هستندمعکوس شیب منحنی بتیبه تر 

   
   

  
         و              

   

  
   

,تقاضا به ترتیب عبارتند از :  های عرضه ومنحنی بکه شی در حالی
D S

P P

Q Q

 

 
 . 

؛ مازاد تقاضای باازار از باین بارود    بنابراین طب  نظریه والراس برای برقراری تعادل در صورت تغییر قیمت، باید

( برقارار باشاد. بادیهی     96والاراس )رابطاه     این امر منوط است به این که شرط پایداری تعادل در نظریه تحق

، تعاادل آن باازار   با خروج از تعادل به تعادل باز نخاواهیم گشات و لاذا    شرط مذکور برقرار نباشدست که اگر ا

 ناپایدار )بی ثبات( خواهد بود. 

مقدار  باشد و  OPe در این شکل اگر قیمت برابر با  توان نظریه والراس را بیان کرد؛( می95) نموداربا استفاده از 

)(. اگر در قیمت Eبازار در تعادل خواهد بود )نقطه  ،تقاضا در آن قیمت با هم برابر باشند عرضه و )eP P P1 1 

یا مازاد تقاضای منفای وجاود دارد کاه    مثبت مقدار عرضه از مقدار تقاضا بیشتر باشد در این حالت مازاد عرضه 

برعکس اگر زمانی مقدار تقاضا شده از مقدار عرضه شده بیشتر باشد  شود وها میقیمتاین مسئله باعث کاهش 

eP)مثالً در قیمت  P2در  ها افزایش خواهند یافت.(، در این صورت مازاد تقاضای مثبت وجود دارند و قیمت
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مقادار عرضاه برابار شاوند یعنای دیگار ماازاد         امقدار تقاضا ب یابند کهها تازمانی تغییر میالگوی والراس قیمت

بازار به تعادل برسد. قابل مشاهده است که براساس شکل ماورد   وجود نداشته باشد و یا مثبت( تقاضای )منفی و

کناد تاا   به بیان دیگر، متغیری که در الگوی والراس تغییر مای  .( برقرار است96راس یعنی رابطه )بحث شرط وال

شود، تولیدکنندگان برای نتیجتاً، وجود مازاد تقاضا باعث می ؛بازار ایجاد گردد متغیر قیمت استتعادل دوباره در 

کنندگان نیز برای بدست آوردن کاال قیمت باالتری بپردازناد و  محصول خود قیمت باالتری تقاضا کنند و مصرف

 عکس.رب

     

 

 

 الگوی والراس .15نمودار 

 

حتمااً تعاادل    )حالات عاادی(   صعودی و منحنی تقاضا دارای شیب نزولی باشداگر منحنی عرضه دارای شیب 

شرط پایداری تعادل در آن است که قدرمطل  شیب منحنی عرضه بزرگتر از قدرمطل  شیب منحنای   پایدار است.

تقاضا باشد. چنان چه منحنی عرضه و تقاضا، هر دو شیب نزولی داشته باشند، شرط پایداری تعاادل والاراس در   
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آن است که قدرمطل  شیب منحنی تقاضا کمتر از قدرمطل  شیب منحنی عرضه باشد به عباارتی منحنای عرضاه    

 تر از تقاضا باشد.عمودی

 

 .16نمودار

 

 

   نظریه مارشال 

کنندگان حاضرند پرداخت کنند و نیاز قیمتای کاه تولیدکننادگان حاضارند      قیمتی که مصرف ،در نظریه مارشال

تابع مقدار است )تحلیل مقداری(. در الگوی مارشال هر گاه باازار از تعاادل خاارج شاود،     دریافت کنند، هر دو 

 شود.  وضعیت تعادل می متغیری است که با تغییرات خود باعث بر قراری مجدد( Qمقدار محصول )

ای در این الگو اگر قیمتی که مصرف کننده مایل به پرداخت است بیشتر از قیمتای باشاد کاه تولیاد کنناده بار      

و برعکس، اگار قیمتای کاه مصارف کنناده       یابدکند، مقدار محصول تولید شده افزایش میمحصولش مطالبه می

حصول تمایل به پرداخت آن دارد کمتر از قیمتی باشد که تولید کننده برای محصول خود مطالبه می کند، مقدار م

 مقادار و قیمات تعاادل    نماودار ( بهتر درک کارد. در  99) نمودار یابد. این مطلب را می توان از طری کاهش می

بیشتر باشد )مثالً در سطح محصاول   کنندهشده از قیمت عرضه متقاضیاگر در این الگو قیمت  ؛باشدمی   و  
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Q1 خریاداری  حاضر است بیشتر کااال  متقاضی هم  ( هم تولید کننده حاضر است محصول بیشتری تولید کند و

ده کننا از قیمات عرضاه  متقاضای  یابد. برعکس اگر قیمات  در نتیجه میزان محصول تولید شده افزایش می کند و

کننده به مایال باه تولیاد و    هم مصرف ( در این حالت هم تولید کننده و Q2کمتر باشد )مثالً در سطح محصول 

 یابد.  د، پس میزان محصول تولید شده کاهش میباشنخرید مقدار کمتری از محصول می

 :  نوشتهعرضه را از دیدگاه مارشال  به منظور دستیابی به شرط پایداری تعادل توابع تقاضا و

) تابع تقاضای مارشالی )dP D Q  1                                              (99)  

مارشالی تابع عرضه       ( )SP S Q  1  

)       =  مازاد قیمت  ) ( ) ( )ED Q D Q S Q  1 1            (91)  

   

 الگوی مارشال .17نمودار 

 

)( ، اگر 91بر طب  رابطه ) )ED Q 0  باشد، در این صورت( ) ( )D Q S Q 1 است ، یعنای بارای یاک    1

قیمتی را که مصرف کننده حاضر به پرداخت است بیشاتر از قیمتای اسات کاه تولیاد کنناده       مقدار معین از کاال 

حاضر به دریافت است، از این رو به نفع تولید کننده خواهد بود که تولید خود را افزایش دهد. با افزایش مقادار  

))تولید مازاد قیمت، )ED Q) شود.  صفر برسد وضعیت تعادلی برقرار میدر جائی که به  یابد وکاهش می 

)اگر  )ED Q 0  باشد در این صورت( ) ( )D Q S Q 1 در این حالت قیمتی را که مصرف کنناده  است،  1

حاضر است برای بدست آوردن مقدار معینی از کاال بپردازد کمتر از قیمتی اسات کاه تولیاد کنناده بارای تولیاد       
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یاباد. ایان   قدار از کاال، حاضر است دریافت کند. در نتیجه مقدار تولید از طرف تولید کنناده کااهش مای   همان م

( هار دو حالات ماذکور قابال     99) نموداردر  ؛9یابد که دوباره وضعیت تعادلی ایجاد شودکاهش تا آنجا ادامه می

 مشاهده است.  

مقدار باید مازاد قیمت از باین بارود تاا تعاادل مجادداً      توضیحات فوق ، گویای این مطلب است که با تغییر در 

برقرار شود پس شرط پایداری تعادل بر طب  نظریه مارشال را می توان در قالب مفاهیم جبری به صورت رابطاه  

 ( بیان کرد : 91)

تغییرات در مازاد قیمت

تغییرات در مقدار
 
   ( )

 ( )
 
    ( )

  
 
    ( )

  
   

   ( )

  
 (   ( ))

 
 (   ( ))

 
                                                (91)  

( ، تعادل مربوطه یک تعادل ناپایدار )بی ثبات( خواهاد  91-9بدیهی است که در صورت عدم برقراری رابطه )

( اسات کاه باا    Qدر نظریه مارشال متغیار مقادار )  شوید که با مقایسه دو نظریه مارشال و والراس متوجه میبود. 

دار که در نظریه والاراس ، متغیار قیمات عهاده     تغییراتش باعث بر قراری مجدد حالت تعادل می شود، در حالی

منحنی عرضه آن دارای شایب   چه منحنی تقاضای بازار دارای شیب منفی و برقراری وضعیت تعادل است، چنان

 اما اگر هر دو منحنای عرضاه و   ود.تعادل بر حسب هر دو رویکرد والراس و مارشال پایدار خواهد ب مثبت باشد.

تقاضای بازار دارای شیب یکسان مثالً دارای شیب مثبت باشد، بر طب  دو نظریاه نتیجاه متفااوتی در خصاوص     

هر دو منحنی عرضاه   ( توجه کنید،91و 91) هاینمودارپایداری تعادل بازار بدست خواهد آمد. در این رابطه به 

دارای مختصاات   و هنامیاده شاد   Eنقطاه تعاادل بار روی شاکل ماذکور       تقاضا با شیب مثبت رسم شده اناد؛  و

,e eP Q بررسی پایداری نقطه تعادل  با ؛استE  توان گفت:دیدگاه مارشال ووالراس میاز دو 

 :  9  و9 در  از دیدگاه والراس

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

e

e

P P D P S P ED P P

P P D P S P ED P P

      

      

2

1

0

0
   شدهنزدیک    E به نقطه تعادل  تعادل پایدار    

 Eاست . 

 از دیدگاه مارشال : 

                                                           
 تواند تغییر کند بنابراین الگوی مارشال یک الگوی است که در بلندمدت، واقعیت دارد.البته مقدار تولید معموالً در بلندمدت می 9
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   9   9      9       ( )      

   9   9      9       ( )      
 دور شده  E از نقطه تعادل      تعادل 

 Eناپایداراست.

 پایداری والراسی است اما به لحاظ مارشال ناپایدار است. E( نقط  تعادل 91بنابراین در نمودار )

 

 

 

                

 

 

 تعادل پایدار والراس و ناپایدار مارشال .18نمودار 

 منحنی تقاضاشیب  <شیب منحنی عرضه

 

 تعادل ناپایدار والراس و پایدار مارشال

باار منحنای عرضاه تیزتاز از     عرضه و تقاضا مثبت است اماا ایان   ،( 91( اگر چه مشابه نمودار )91در نمودار )

 دهیم.( مورد بحث قرار می91از نمودار ) Eمنحنی تقاضا است. حال پایداری تعادل را درنقط  

 

 

 

 

 

 تعادل ناپایدار والراس و پایدار مارشال .19نمودار

1Q Qe 2Q 

 

PX 
D 

S 

2P 

Pe 

1P 

E 

1Q Qe 2Q 

 

PX 
S 

D 

2P 

Pe 

1P 

E 



49 
 

 

 از دیدگاه والراس : 

       ( )   ( )    ( )      

       ( )   ( )    ( )      
               دور شده    E از نقطه تعاادل              

 Eتعادل ناپایداراست.

 از دیدگاه مارشال : 

        ( )      

        ( )      
         به نقطه تعادل E نزدیک شده  تعادل پایدار است .     E  

معماول هساتند وضاعیت پایادار و یاا       های عرضه و تقاضا دارای شیب غیرگیری: در مواردی که منحنینتیجه

 ناپایداری تعادل از دو دیدگاه مارشال و والراس بر خالف یکدیگر است.

 

 بررسی پویای تعادل پایدار   -2

با توجه به عامل زمان صورت گیرد، در ایان صاورت بررسای     بازار اگر بررسی تغییرات مقدار و قیمت تعادلی

بررسای   ،هر گاه بازار از وضعیت تعادلی خاارج شاود   به عبارت دیگر، پایداری تعادل به شکل پویا خواهد بود.

بررسی چگونگی برقراری مجدد تعادل در بازار )پایداری تعادل( یا عدم برقراری تعادل )ناپایداری پویای تعادل، 

د تقاضاا و  شاو فارض مای   شود در نتیجاه  در بررسی ایستا زمان در نظر گرفته نمی زمان، است. گذردر  ،تعادل(

ی سا رکه در برحالیدهند، در میواکنش نشان دون طی زمان، ، بیتوانند در برابر هر گونه تغییرات قیمتعرضه می

باا  های تقاضا و عرضه در برابر تغییرات قیمتی و همچنین چگونگی انطباق آنهاا  واکنشت خیرهای ناشی از  پویا،

پایداری تعادل پویا بررسای و   ،در قالب الگوی تار عنکبوتی ادامه،در  شود.، در نظر گرفته میتغییر یافتهموقعیت 

 شود.تشریح می

   الگوی تار عنکبوتی 

شود شود. از این رو در این الگو عنوان میمشخص میدر یک موقعیت تعادلی همزمان مقدار محصول وقیمت 

مقدار محصول یا تولید برای رسایدن باه یاک موقعیات تعاادلی بطاور        ها وکه معموالً در واقعیت تعدیل قیمت

د تاا یاک موقعیات    نمقدار همزمان تغییر کن افتد به عبارت دیگر در واقعیت الزم است قیمت وهمزمان اتفاق می

مقادار محصاول( توساط     نکته مهم این است که کادامیک از متغیرهاای ماذکور )قیمات و     تعادلی حاصل شود.

شود. باید به و این نیاز چگونه توسط واحدهای اقتصادی تشخیص داده می ،گردندواحدهای اقتصادی تعدیل می
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، آنهاا بارای   شاود عرضاه کننادگان ارائاه مای     این نکته توجه داشت که هر الگو برای بیان رفتار تولید کنندگان و

ند که هزینه های حاصل از عمل او نکمقدار برای رسیدن به یک وضعیت تعادلی آنگونه عمل می تعدیل قیمت و

 به حداقل برسد.  

های تقاضا فوری ولی تغییرات عرضه با تا خیری باه انادازه    اگر با تغییر قیمت، واکنش در الگوی تار عنکبوتی

تعادلی: اوالً پایدار خواهد بود اگار شایب منحنای تقاضاا کمتار از       یک دوره صورت گیرد، در آن صورت قیمت

شیب منحنی عرضه باشد. ثانیاً: ناپایدار خواهد بود اگر عکس حالت اول رخ دهد. ثالثاً: نوسانات دائمی باا دامناه   

 های دو منحنی مساوی باشند. )حرکت زیگزاکی(ثابت ایجاد خواهد کرد اگر شیب

قبال تعادیل    ت محصاول دوره ولید کنندگان، محصول هر دوره خود را بر اساس قیمت در الگوی تار عنکبوتی

تواند در رابطه با محصوالت کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد، زیارا معماوالً بارای تولیاد     می این الگو .کنندمی

محصاول بدسات   گیرد و زماانی کاه   تولیدکننده تصمیم به تولید می ی همواره بین زمانی کهزمحصوالت کشاور

شود تولید کننده در هنگام عرضاه  یک وقفه زمانی وجود دارد. بطور کلی فرض می شودبه بازار عرضه می  آمده

ر ها  گیارد. باه  های موجود در زمان تصمیم گیری به تولید در نظر مای بر مبنای قیمت را محصوالت خود، قیمت

 : گرفته شدهحال برای روشن شدن مطلب از روابط زیر کمک 

  
        9                         t   (31)                      تابع عرضه در دوره زمانی  

D
t tQ C dp                                      t (39)                تابع تقاضا در دوره زمانی  

Pt                                                         t قیمت محصول در زمان 

ه کناد بلکا  تبعیات نمای  ( t)از قیمت همان زماان   t( مشخص است عرضه در زمان 31همانگونه که در رابطه )

عرضاه   بر اسااس  tکند و این تقاضا است که در زمان ت میی( تبعt-  9قبل )ه عرضه محصول از قیمت یک دور

 کند.  مشخص می ، قیمت را تعیین و tثابت موجود در زمان 
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 تعادل پایدار.21نمودار 

 

برای روشن شدن این مطلب که چگونه ممکن است تعیین قیمت در شرایط عادم تعادیل رخ دهاد از رواباط     

، تعاادل  Peفرض کنید کاه در ساطح   ( 31شود. با توجه به رابطه )( استفاده می91) نمودار( بعالوه از 39( و)31)

برسد، در دورۀ بعدی عرض  خاود را   9pبرقرار است. اما اگر قیمت به طور اتفاقی و به یک سری دالیل به سطح 

شاود  رساند اما این مقدار تولید، با قیمت کمتری در بازار فروخته مای می 1Qبا این قیمت منطب  کرده و به سطح 

کناد و بناابراین   منطب  مای  9P( و در دورۀ بعد عرضه کننده، مقدار عرض  خود را با سطح قیمت 9Pت)سطح قیم

 ضاا تواند در یک قیمت خیلی باال با تقارساند اما این مقدار عرضه شده تنها میمی 2Qمقدار تولید خود را به حد 

 )همگرایی به سمت تعادل( کند( و اگر همین مسیر ادامه یابد قیمت به سمت تعادل حرکت می3Pمساوی شود )
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 تعادل ناپایدار .21نمودار

 

تاوان  شود لاذا مای  ( ثابت کرد که قیمت از سطح تعادلی دور می99نمودار )توان طب  به همان استدالل مشابه می

نتیجه گرفت که اگر شیب منحنی تقاضا کمتر از شیب منحنی عرضاه باشاد پاس تعاادل پایادار خواهاد باود و        

بلعکس اگر شیب منحنی تقاضا بیشتر از شیب منحنی عرضه باشد، تعادل ناپایدار خواهد بود. البته اگر شیب هار  

 .ت ایجاد خواهد شد )حرکت زیکزاکی(( نوسانات دائمی با دامنه ثاب99 نموداردو منحنی یکسان باشد )طب  
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 تعادل ناپایدار .22نمودار

 

 دوره زمانی بلند مدت  -1-4

ریازی بارای واحاد تولیادی در     همانطور که قبالً اشاره شد، تلقی ما از دورۀ زمانی بلند مدت یک افا  برناماه  

قادر به تغییار  ها بنگاه ند در نتیجهمتغیرارتباط با اندازۀ تشکیالت تولیدی است. در این دوره تمامی عوامل تولید 

های تولیدی در بلند مدت، با توجه به کلیه شرایط و هدف کسب بیشاترین  بنگاه هستند.اندازۀ تشکیالت تولیدی 

 گیاری شکلبا باید در نظر داشت اما . توانند اندازۀ مناسب تشکیالت تولیدی را انتخاب کنند، میمنفعت اقتصادی

 باه آساانی میسار   اندازۀ تشکیالت و آغاز فعالیت در آن چارچوب، امکان تغییر اندازۀ مناسب تشکیالت تولیدی 

 . نخواهند بود

های تولیادی هماواره بایاد    در بلند مدت تحت شرایط بازار رقابت کامل این است که بنگاه مطرح دیگر،نکته    

ت موردنظر )سود بیشتر از سود متعارف( باید منتظار ورود  در نظر داشته باشند که در صورت سودآور بودن فعالی

های جدید به صنعت باشند و در نتیجه باید انتظار افزایش عرض  کل در بازار و بدنبال آن کاهش قیمات را  بنگاه

شاوند نتیجتااً   ها از صنعت خارج میداشته باشند و برعکس اگر فعالیت مورد نظر زیان آور باشد تعدادی از بنگاه

یابد کاه ساود غیرمتعاارف و یاا     یابد. این ورود و خروج تا زمانی ادامه میرضه کل کاهش و قیمت افزایش میع
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ای برای ورود و یا خاروج باه فعالیات    گردد و دیگر انگیزهزیان موجود زایل شود و نتیجتاً سود ویژه برابر صفر 

-های موجود در صانعت ثابات مای   تعداد بنگاهتوان درک کرد که اوالً مورد نظر وجود ندارد. در این صورت می

  ماند، ثانیاً در حالت تعادل بلندمدت در صنعت سود ویژه صفر است.

در بلندمدت، یک بنگاه اقتصادی فرصت دارد که ظرفیت تولیدی خود را تغییر دهد تا در حداکثر کارآیی تولید 

تواناد  دیگر بدلیل زمانی که بنگاه در اختیار دارد مای انجام داده باشد و سود کل را به حداکثر برساند. از سوی را 

در این بخاش ابتادا  باه اساتخراج      .از یک صنعت کم بازده خارج و به صنعتی پربازده وارد شود )تحرک کامل(

 شود.میبنگاه پرداخته  عرضه بلند مدت منحنی

 

 استخراج منحنی عرضه بلند مدت یک بنگاه  -1-4-1

با ایان تفااوت کاه    بنگاه همانند استخراج منحنی عرضه در کوتاه مدت است. بلند مدت استخراج منحنی عرضه 

از منحنی های هزینه بلند مدت )منحنی هزینه متوسط هزینه نهاایی بلناد   استخراج منحنی عرضه بلند مدت  برای

لاذا منحنای    اسات البته باید توجه داشت که در بازار رقابت کامل، بنگاه گیرنادۀ قیمات    مدت( استفاده می شود.

درآمد کل خطی است و منحنی تقاضای بنگاه منطب  بر خط قیمت و خط درآمد نهایی، یک خاط افقای خواهاد    

 بود.

باشد، بر اساس هدف حداکثر کاردن   P1( را در نظر بگیرید، با فرض اینکه در ابتدا  قیمت بازار برابر 93) نمودار

با درآماد  خود صعودی  قیمت( که در آن هزینه نهایی بلندمدت در Q1پردازد )سود، بنگاه در سطحی به تولید می

و هزیناه کال آن برابار ساطح مساتطیل             درآمد کل بنگاه برابر سطح مستطیل  بنابراین نهایی برابر باشد.

( )ONFQ1سود آن برابر سطح مستطیل  ، درنتیجه( )NPDF1 .است 
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 استخراج منحنی عرضه بلندمدت بنگاه .23نمودار 

 

 LACبرسد، در این حالت خط قیمت در نقطه حداقل منحنی هزینه متوساط بلناد مادت     P2حال اگر قیمت به 

شود. در مشخص می Q2مماس گردیده وسطح تولید  LACبر منحنی هزینه نهایی را قطع کرده و  Mیعنی نقطه 

 سود صفر خواهاد باود   و ؛باشدمی (9  9  )سطح  برابر با هزینه کل مساوی و درآمد کل و سطح تولید این

بنگااه دیگار تولیاد نخواهاد      قرار گیرد P2حال اگر قیمت پایین تر از  در واقع سود غیر متعارف وجود ندارد.و 

مقدار تولیاد   LMCو  MRبرسد، بر اساس برابری  3 اگر قیمت کاال در بازار باز هم کاهش یابد و مثالً به کرد. 

 V باا در شااخه صاعودی    LMC( و 3 خاط قیمات )   ( نقطاه تقااطع  93) نماودار شود. در تعیین می OQ3برابر 

 .  مشخص شده است

توان نتیجه گرفت که : بنگاه در سطحی تولید می کند کاه قیمات برابار هزیناه نهاایی بلناد مادت        پس بطور کلی می

 P< MinLAC( است و اگر قیمت کمتر از حداقل هزینه متوسط بلند مدت باشد )LMC)در شاخه صعودی       

از آن قسمت از منحنی هزیناه  ( بنگاه تولید نمی کند. بنابراین منحنی عرضه بلندمدت یک بنگاه تولیدی عبارت است 

 ( قرار دارد. LAC( بنگاه که باالتر از حداقل هزینه متوسط بلند مدت )LMCنهایی بلند مدت )
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 استخراج جبری منحنی عرضه بلند مدت یک بنگاه  -1-4-2

از آید. بار ایان اسااس، بایاد     منحنی عرضه بلندمدت یک بنگاه رقابتی بر اساس هدف حداکثر سود به دست می

تابع سود نسبت به متغیر سطح تولید )یا مقدار محصول( مشت  گرفت وآن مشت  جزئای را مسااوی صافر قارار     

 داد. 

    تابع سود   
. ( )

TR LTC

P Q LTC Q





  

 
 

لذا باا آن باه مانناد     در این مشت  گیری فراموش نکنید که قیمت برای بنگاه رقابتی ثابت است، شرط درجه اول:

 شود. تار مییک عدد ثابت رف

( )LTC Q
P

Q Q

 
  

 
0 

( )P LMC Q
Q


  


0                                                                          (39)  

( )P LMC Q                                                                                        (33)  

 تابع عرضه بلند مدت بنگاه به صورت زیر به دست می آید. ، Qبر حسب ( 33یا ) (39از حل معادله )

( )SQ S P                                                                                                             (34)  

بارای   توان به عنوان تابع عرضه بلند مدت بنگاه پذیرفت کاه اوالً شارط درجاه دوم   ( را در صورتی می34البته )

( Qعبارت دیگر مشت  دوم تابع ساود نسابت باه ساطح تولیاد )     برقرار باشد، به  (تابع هدف )یعنی حداکثر سود

ثانیاً قیمت از حداقل هزینه متوساط بلناد مادت بیشاتر      .(شیب منحنی هزینه نهائی بلند مدت مثبت)منفی باشد، 

P)باشد ) MinLAC. 

 ط درجه دوم :رش

( )LMC Q

QQ

 
  



2

2  یا                                                                         0

LMC شیب منحنی  = 
LMC

Q





0 

 پس تابع عرضه عبارت خواهد بود از: 

P<Min LAC     SQاگر      0 
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)  MinLAC Pاگر     )SQ S P  

تابع هزینه کل یک بنگاه رقابتی در بلند مدت به صورت زیر است، تابع عرضه بلند مدت این بنگاه را باه  – :مثال

 دست آورید. 

LTC Q Q Q  3 22 8 16  

LMC         شرط درجه اول P                                                                          (9)  

LTC
LMC Q Q

Q


   



26 16 16  

 :  دادهاز رابطه باال قرار  LMC( به جای 9در رابطه )

( )

Q Q P

Q Q P

  

   

2

2

6 16 16

6 16 16 0
 

 جواب به صورت زیر دارد:  معادله درجه دوم فوق دو

( )P
Q

P
Q

  


 


8 64 6 16
6

8 6 32
6

 

بستگی به شرط درجاه دوم یاا    ،است قبول ( قابلQ)سطح تولید  ایهای فوق بریک از جواب که کدام حال این

 قارار داده را درآن  Qسطوح بدست آمده برای  و که شرط درجه دوم را تشکیل دادهبه این معنا  شرط کافی دارد.

 کند.  تا ببینیم کدام یک از آن دو در شرط فوق صدق می

 شرط درجه دوم    LMC  شیب  =  
    

  
   

( )

LMC

Q

LMC
Q

Q

P LMC P
Q

Q







 



    
   



0

12 16

8 6 32 8 6 3212 16
6 6

 

LMقابل قبول است    
P

Q


   


6 32 0 
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Pغیر قابل قبول است      LMC
Q P

Q

  
      



8 6 32 6 32 0
6

 

 . اقل هزینه متوسط بلند مدت را بدست آوریدباید حد شودبرای اینکه دقیقاً تابع عرضه در بلند مدت مشخص 

LTC
LAC Q Q

Q
   22 8 16  

آن را  و مشات  گرفتاه   Q))نسبت به ساطح تولیاد    LACبرای یافتن حداقل هزینه متوسط بلند مدت باید از تابع 

جواب بدست آمده در صورتی جواب مورد نظر است کاه   ،کردهحل  Qمعادله را برای  و دادهمساوی صفر قرار 

 مثبت باشد.   Qنسبت به سطح تولید  LACمشت  دوم تابع 

LAC
Q Q

Q

LAC

Q


    




 



2

2

4 8 0 2

4 0
 

، به این ترتیب حداقل هزینه متوساط  دادهرا قرار  9عدد  Qبجای  (LAC)اکنون در تابع هزینه متوسط بلند مدت 

 آید. بدست می (Min LAC)بلند مدت 

( ) ( )MinLAC    22 2 8 2 16 8  

 توان تابع عرضه بلند مدت بنگاه مورد نظر را نوشت:  حال می

باشد    P < 1اگر 
SQ  0 

باشد     P> 1اگر 
S P

Q
 

 
8 6 32

6 

 تعدیل بلند مدت اندازه یک بنگاه  -1-4-3

در بلندمدت مدیر یک بنگاه تولیدی به منظور به دست آوردن حداکثر سود، اندازه کارخانه و میزان تولید خود را 

های هزینه کوتاه مدت یاک  و منحنی OP( را در نظر بگیرید. فرض کنید قیمت بازار 94) نمودار کند؛میتعدیل 

SMC,بنگاه  SAC1 کوتاه مدت آن در سطح تولیاد   تعادلهزینه نهایی کوتاه مدت( باشد،  )متوسط هزینه کل و 1

oq1  با نقطهA  در شکل مربوطه نشان داده شده است. در نقطهA شود زیرا قیمات کمتار   بنگاه متحمل زیانی می

)از هزینه متوسط کل است . ) AP SAC 
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تغییر ظرفیت )اندازه بنگااه(  و یا  تواند از صنعت خارج شوددر بلندمدت کارفرمای اقتصادی دوراه حل دارد: می

SMC,های آن تشکیالتی را برای بنگاه طراحی کند که هزینهتواند او می دهد. SAC2 که در این صورت  باشد 2

 خواهد بود.  LCسود هر واحد تولید  و oq2میزان تولید  OPدر سطح قیمت 

 

 .94نمودار      

 

SMC,تواند کارخانه و تشکیالتی را ترتیب دهد که هزینه های می بنگاه SAC4 در این حالات   را داشته باشد. 4

اندازه کارخانه به علت رسایدن باه    انتخاب این تشکیالت و خواهد بود. oq4میزان تولید  OPدر سطح قیمت 

جا هزینه نهایی بلند مدت مسااوی   باشد. در اینمی 'L'Aهر واحد  سود ر بلند مدت است و میزاند حداکثر سود

جاا الزم باه ذکار     تشکیالت است. در ایان  قیمت و مساوی هزینه نهایی کوتاه مدت مربوط به آن سطح تولید و
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در آن هزینه متوسط بلندمادت و کوتااه مادت در     ، بزرگتر از تشکیالتی است کهمذکوراست که اندازه کارخانه 

SACحداقل است ) 3.) 

 تعادل بلند مدت بازار  -1-4-4

منحنی  شکل مذکور، (a)در نمودار بیان شده است.( 95) نمودار درچگونگی تعادل بلند مدت در بازار )صنعت( 

، رسم (S,D) تقاضای بازار های عرضه ومنحنی (b)در نمودار  های هزینه بلند مدت و کوتاه مدت بنگاه نمونه و

(قیمت و مقدار تعادلی محصول در بازار در سطح  (E1 که در محل تقاطع آنها )نقطهاند شده ,Q P1 تعیین شده  (1

بنگااه نموناه در   کنناد بناابراین   از قیمت بازار تبعیت می های تولیدی در بازار رقابت کاملبنگاهاست. از آنجا که 

SMC,ت تولیادی  التشاکی بر اساس هدف حداکثر کردن سود خود،  ،P1سطح قیمت  SAC1 را انتخااب مای    1

منحنی  و P1در نتیجه تقاطع خط قیمت  است که P1 ،oq1در کوتاه مدت سطح تولید بنگاه نمونه در قیمت  کند.

)هزینه نهایی کوتاه مدت مربوط به تشکیالت تولیدی مطلوب  )SMC1 .بدست می آید 

 

 .25نمودار  

 

 بارای هار واحاد محصاول     A1A2( به میزان )غیر نرمال بنگاه نمونه دارای سود غیر متعارف oq1در سطح تولید 

باه  از این رو هر کادام   هستند مشابه ای یکسان وهای تولیدی دارای ساخت هزینهبنگاهبا توجه به این که  است.

OQدر نتیجه کل تولید برابر  کنند ومی تولید oq1میزان  oq1 تعادل کوتااه مادت هار بنگااه      در وشود می 1
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هاای جدیاد   خواهد داشت. سودآور بودن صنعت مذکور بارای بنگااه   (        ) ر متعارفی برابر باسود غی

، میزان عرضاه کال در هار    جدید به بازارهای آورد. به دلیل ورود بنگاهانگیزه ورود به آن صنعت را به وجود می

این امر باعث کاهش قیمات   شود.به سمت راست منتقل می بازار عرضهمنحنی  سطحی از قیمت افزایش یافته و

)کااهش   یابد که سود به صفر برساد تا زمانی ادامه میروند کاهشی قیمت بازار در بازار و کاهش سود می شود. 

p1 به Pe )( در این حالت قیمت حاکم در بازارPe( برابر حداقل هزینه متوسط بلند مدت )LACو )  هزینه متوسط

 ( است.SACکوتاه مدت )

ممااس   Nدر نقطه  SACو  LACهای بر حداقل منحنی Peخط قیمت شود ( مشاهده می95) نموداردر چنان که 

نقطا    کناد. ( را قطع میSMCکوتاه مدت )هزینه نهائی  ( وLMCاست و در همین نقطه هزینه نهایی بلندمدت )

N نقط  تعادل بلندمدت بنگاه نمونه است که بر اساس آن به میزان Oqe کند. در نماودار  تولید میb  ( 95شاکل )

های جدید به بازار منحنی عرضاه باازار باه سامت راسات      شود که به دلیل وجود سود و ورود بنگاهمشاهده می

(. در ایان حالات تعاادل    'S'Sباه   SS)انتقال ها ادامه داشته است منتقل شده و این انتقال تا زایل شدن سود بنگاه

 OQeباه   OQ( و مقادار عرضاه کال از    E2حاصل شاده )نقطاه    'S'Sو DDهای جدید بلندمدت از تقاطع منحنی

 افزایش یافته است.

تاری   هپوشاند و مبلغ اضااف آورند کلیه هزینه های آنها را میبدست می تعادل بلندمدت ها دردرآمدی را که بنگاه

یا خروج از آن وجود ندارد. به عباارت دیگار    ای برای ورود به این صنعت وماند. از اینرو دیگر انگیزهباقی نمی

   .9شودنیز مشخص می در صنعت فعالهای در تعادل بلند مدت تعداد بنگاه

 در تعادل بلندمدت صنعت رقابتی سود غیر متعارف هر بنگاه برابر صفر است.
       ̅                          

 

  متعارفو غیر  متعارفسود  -1-4-5

آشاکار( اسات. هزیناه پنهاان،     هزینه پنهان )نا در ابتدای مبحث هزینه ذکر گردید که هزینه شامل هزینه آشکار و

بناابراین  ، کارد مای دیگری سارمایه گاذاری    فعالیتبدست آورد اگر در  ستتواندرآمدی است که تولیدکننده می

 :  استرابطه هزینه به صورت زیر

                                                                                (35)  

                                                           
 صنعت مورد نظر با زیان روبرو بوده باشد. بررسی این حالت به عهده دانشجو است.تجزیه وتحلیل فوق می تواند در شرایطی صورت گیرد که در ابتدا  1
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xC هزینه آشکار وCI  .که عالوه بر در نظر گرفتن هزینه کلیه عوامل تولید )نیاروی کاار،   چنانهزینه پنهان است

هاای فعالیات   در هزیناه نیاز  صاحب فعالیت و ایاده   ح  مالکیت معنویسود، پاداش و سرمایه، ساختمان و...(، 

درآمد کل مابه التفاوت  اینصورتدر  که خواهد بود اقتصادی، سود حاصله)آشکار و پنهان( ملحوظ شود، سود 

نصیب صاحب فعالیت یا ایده شاود، آن   متعارفاز سود نه کل صفر است. چنان چه سودی بیشتر )کمتر( و هزی

سود )زیان( غیر متعارف خواهد بود و در این صورت ما به التفااوت درآماد کال و هزیناه کال مقاداری مثبات        

 )منفی( است.

  متعارفو غیر  متعارفبیان ریاضی سود 

 وجود داشته باشد: متعارفهرگاه سود 

TR C   0                                                                         (36)  

  کرده.( در رابطه باال جانشین 35باز از رابطه )

x I

x I

TR C C

TR C C

    

 

0
                                                                                (39)  

 وجود داشته باشد: متعارف هرگاه سود  غیر

TR C   0                                                                                         (31)  

 . کرده( جانشین 35در رابطه فوق از ) Cاکنون بجای 

x I

x

TR C C

TR C CI

    

 

0
                                                                                   (31)  

( )xTR C بنگاه شودغیر متعارف است که باعث میباشد. وجود همین سود مازاد درآمد بر هزینه آشکار می-

 وجود داشته باشد: متعارفهر گاه زیان غیر  های جدید وارد صنعت شوند.

TR C   0                                                                             (41)  

 :  کردهجانشین  ال( در رابطه با35از رابطه )

x I

x I

TR C C

TR C C

    

 

0
                                                                                 (49)  
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 شوند.خارج می ،های فعال در صنعتدر این شرایط بنگاه

 

 منحنی عرضه بلند مدت بازار  -1-4-6

در باازار   فعاال های ، افزایش سطح تولید بنگاهاره تعادل بلند مدت بازار بحث شدهنگامی که دربدر قسمت قبل، 

های جدید به بازار موجب تغییراتی در قیمت عوامل تولید نگردید. این مطلاب حکایات از وجاود    ورود بنگاه و

فرض ثابت بودن قیمت عوامل تولید دارد. به بیان دیگر گوئی صنعت با هزینه های ثابت روبرو باوده اسات اماا    

تاوان منحنای   یا صعودی مواجه باشاد. بناابراین مای    نزولی وهای صنعت با هزینه گونه نباشد و ممکن است این

 .استخراج کرد ثابت، صودی و نزولی هایهزینهصنعت با در سه حالت  را عرضه بلند مدت صنعت

 صنعت با هزینه ثابت: -الف

( نشان داده شاده اسات.   96) نمودار درتعادل بلند مدت و قیمت عرضه در بلند مدت، تحت شرایط هزینه ثابت 

( تعاادل باازار در بلناد    b) نموداردر  ( شرایط بلندمدت و کوتاه مدت یک بنگاه نمونه در صنعت وa) نموداردر 

هاای  نامیده شده است که در آن خط قیمات باه منحنای    Eنقطه تعادل بنگاه نمونه مدت به تصویر درآمده است. 

بنگااه   اط حداقل آنها مماس است در این جاا میازان تولیاد هار    کل بلند مدت و کوتاه مدت در نقمتوسط هزینه 

oq  و میزان تولید صنعت نیزOQ است)OQ oq. ) 

دلیلی تقاضای بازار برای  هر بنا به. اگر (SSو  DDبرد )تقاطع در تعادل بسر می e1 (، بازار در نقطهbدر نمودار )

یاباد  (. البته با فرض ثابت بودن عرضه، قیمت محصول افزایش مای 'D'Dبه DD یابد )انتقال محصول افزایش می

(Pe و موجب بوجود آمدن سود غیرمتعارف ورود بنگاه9 به ) حالات  شاود. هام چناین در ایان     های جدید مای

افزایش تقاضا برای عوامل تولید محصول مربوطه، قیمت عوامال  های جدید و ورود بنگاهشود با وجود فرض می

 کند.نمی یتولید تغییر
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 های ثابتمنحنی عرضه بلند مدت صنعت با هزینه .26نمودار 

 

. خاود اسات  در صدد حداکثر کردن ساود   نمونه بنگاهکه بدلیل افزایش قیمت،  9شودمشاهده می (96) نموداردر 

در این زمان باا   شود.می oq1برابر با  آن بنگاه و میزان تولید دهدبر هزینه نهایی قرار میابر را افزایش یافته قیمت

 شود که این میزان ساود بارای هار واحاد    نمونه می ایی نصیب هر بنگاهافزایش تولید، سود ویژه افزایش قیمت و

 جدیاد باه   هاای وجود این سود باعث ورود بنگاه .است   9 9 9  با  سود کل برابر و 9 9 برابر با  محصول

-صنعت مورد نظر شده و نیز موجب انتقال منحنی عرضه به سمت راست شده است. در نتیجه قیمت کاهش می

یاباد تاا   های تولید( این روند آنقادر اداماه مای   که با فرض ثابت بودن قیمت عوامل تولید )ثابت بودن هزینهیابد 

رساد. بناابراین در محال    ( مای 9 به قیمت سطح تعادلی اولیاه خاود )   نهایتاً و قیمت تعادلی 'S ه بهضمنحنی عر

 شود.( تعیین می9 و   9 ( تعادل جدید بازار با مختصات قیمت و مقدار تعادلی جدید )9 )نقطه  'Dو  'Sتالقی 

-بلندمدت صنعت در شرایط وجود هزیناه ( منحنی، عرضه e1 ,  9ل دو نقطه تعادل بلندمدت بازار )اصاتاکنون از

کاامالً  افقی(. در این حالات عرضاه بلندمادت صانعت      LSآید )های ثابت، به صورت خطی افقی، به دست می

 های فعال در صنعت است.باکشش است و سطح تولید در بلندمدت تابعی از تعداد بنگاه

 صنعت با هزینه صعودی   -ب

                                                           
1
 باشد.می SACروی  9Aنقط   
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( نشان داده شاده اسات.   99) نموداربلندمدت تحت شرایط هزینه صعودی درتعادل بلندمدت و قیمت عرضه در 

های عرضه و تقاضای بازار باه تصاویر   ( منحنیbهای هزین  یک بنگاه نمونه و در نمودار )(، منحنیaدر نمودار )

ید هر بنگااه  شود. میزان تولنامیده می Eدرآمده است. تعادل اولی  بنگاه نمونه در حداقل هزین  متوسط بلندمدت، 

oq  صفر استاست و سود غیرعادی( در نمودار .b  بازار در نقط ،)e1    در تعادل است و کل تولید برابار بااOQe 

OQ(آید. های تولیدی موجود در بازار بدست میباشد که از جمع تولید تمامی بنگاهمی oq) 

(، ابتدا باا فارض   'D'Dبه  DDدلیلی تقاضای بازار برای محصول افزایش یابد )انتقال  هر بنا بهاگر شود فرض می

های جدید یابد و موجب بوجود آمدن سود غیرمتعارف ورود بنگاهثابت بودن عرضه، قیمت محصول افزایش می

قیمات افازایش   شود ، بنگاه نمونه که درصدد حداکثر کردن سود خود است ( مشاهده می99) نمودارشود. در می

 شود.می oq1دهد و میزان تولید آن بنگاه برابر با برابر با هزین  نهایی قرار می ،(9 ) یافته را

 

 های صعودیمنحنی عرضه بلند مدت صنعت با هزینه .27نمودار 

 

 

باه صانعت   های جدید . وجود سود باعث ورود بنگاهیابدافزایش می OQ1به  OQeبنابراین کل تولید بازار هم از 

 OQ1باه   OQeاز  افزایش سطح تولیدگردد. مورد نظر شده و نیز موجب انتقال منحنی عرضه به سمت راست می



66 
 

، بنابراین سبب افزایش تقاضاا بارای عوامال تولیاد شاده و در      از عوامل تولید بیشتر ممکن نیست بدون استفاده

های هزین  تولید باه  یابد. منحنیهای تولید افزایش مییافته و به دنبال آن هزینهنتیجه قیمت عوامل تولید افزایش 

باا   'D'Dصانعت دو محال برخاورد    تعادل ثانویه در  .گیردقرار میLAC 9و در وضعیت  یابدسمت باال انتقال می

S S   جدیاد  (بر نقطه حداقل منحنای  9  رخ می دهد و از این رو خط قیمت جدید) 9  سطح قیمت یعنی

M( مماس می شود. در شکل مربوطه نقطه تماس LAC1هزینه متوسط بلند مدت بنگاه )    .نامیده شده است 

نسبت به حاالت قبل کمتر است. اما کل تولید در بازار افازایش  که می باشد  oq2بنگاهدر این حالت میزان تولید 

های جدید به صنعت است. اکنون با وصل کاردن  ورود بنگاه ،علت این افزایشبالغ شده است و  OQ2یافته وبه 

e1,e2 ( منحنی عرضه بلند مدت در صنعت که دارای شیب صعودی است ، به دست می آیدLS  ).   نتیجتاً منحنای

 .9صعودی است ،های اقتصادی خارجی ناشی از مقیاسصرفهعدم به علت  عرض  بلندمدت صنعت

هاای تولیاد   یکی به علت افازایش هزیناه  باشد جایی منحنی عرضه تحت ت ثیر دو اثر جداگانه و مخالف میجابه

چون منحنی عرضه باازار   تقل شود وآن به سمت چپ منبنگاه برای هر بنگاه تولیدی که باعث شده هزینه نهایی 

به سمت چپ منتقل می  SSهای هزینه نهایی هر کدام از بنگاههاست ، در نتیجه منحنی عرضه بازار جمع منحنی

 به سمت راست منتقل می شاود و  SSهای جدید به صنعت ، منحنی شود. اما از طرف دیگر به علت ورود بنگاه

S( نهایتاً به سمت راسات منتقال )  SSاثر مزبور منحنی عرضه بازار )گردد به علت غالب بودن مشاهده می S   )

 شده است.  

 

 صنعت با هزینه نزولی   -ج

( نشان داده شده اسات. در  91)نمودارتعادل بلندمدت و قیمت عرضه در بلندمدت تحت شرایط هزین  نزولی در 

-( تعادل بازار در بلندمدت مشاهده مای bنمونه در صنعت و در نمودار )(، شرایط بلندمدت یک بنگاه aنمودار )

 نقط  تعادلی کل بازار اسات.  ،e1، نقط  تعادل اولی  بلندمدت یک بنگاه و نقط  A1شود. همانند حاالت قبل، نقط  

هاای  ود بنگااه ل آن ورها و به دنباافزایش قیمت و مثبت شدن سود ویژه برای بنگاه بعد از انتقال منحنی تقاضا و

که افزایش تولید و افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت عوامل تولید شود منجار باه    ، به جای اینجدید به صنعت

در نقطه حداقل  .های هزینه به سمت پایین منتقل شدهشود منحنیشود این مسئله باعث میکاهش قیمت آنها می

این نقطه تعاادل جدیاد    شود وبر آن مماس می P2، خط قیمتLAC2)منحنی هزینه متوسط بلند مدت جدید )

A2برای بنگاه 
هاای  به علت ورود بنگاهقرار دارد.  A1سمت راست نقطه تعادل قدیمی  شود که پایین ونامیده می 

                                                           
های خارجی اقتصاد ها یا صرفههای هزینه نیز است، وجود زیانمنحنی آن چه که باعث تعیین وضعیت منحنی عرضه بلند مدت میشود و هم چنین بیانگر انتقال 9

 گردد.می LACشکل شدن منحنی  Uها و زیان های داخلی ناشی از مقیاس تنها باعث است. صرفه جویی
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از محل تالقای   (P2,Q2با مختصات ) e2( نقط  تعادلی جدید 'S'Sبه  SSجدید به صنعت و انتقال منحنی عرضه )

D'D'  باS'S' از وصل  آید.بدست میe2 , e1   دارد بدسات   نیاز  منحنی عرضه بلند مدت صنعت که شایب نزولای

های تولید در بلند مدت و صرفه های خارجی ناشی از مقیااس اسات   علت نزولی بودن آن کاهش هزینهآید. می

 یابد.هر واحد محصول کاهش میکه نتیجتاً قیمت 

 

 های نزولیمنحنی عرضه بلند مدت صنعت با هزینه .28نمودار 

 

فارض کنیاد کاه    امکان پذیر است. باه عناوان مثاال    البته این حالت که صنعت با کاهش هزینه ها روبرو شود 

یاا باا تغییار     گاردد  یورود بنگاههای جدید به صنعت باعث شود که کارهاا تخصصا   افزایش تولید در صنعت و

به ذکر اسات کاه   ها کاهش یابد. البته الزم در نتیجه این امر هزینه تولید برای همه بنگاه و تکنولوژی همراه باشد

 ناشی از صرفه جوئیهای بیرونی است. و هداها در بلند مدت اتفاق افتاین کاهش در هزینه

 

 مقایسه کشش های عرضه در بلند مدت و کوتاه مدت  -9-5

تواند به سه صورت بسیار کوتاه مدت، کوتااه مادت و بلندمادت بحاث و بار      بر حسب دوره زمانی میعرضه 

روشن اسات کاه هار چاه دوره زماانی تولیاد        ( سه منحنی برای آن ترسیم شود.91) نمودارهمین اساس مطاب  
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تولیاد کنناده بیشاتر    تر در نظر گرفته شود، امکان افزایش تولید و پاسخگوئی باه تغییارات قیمات بارای     طوالنی

 تواند بر کشش قیمتی عرضه در سه دوره زمانی مذکور به شرح زیر اثرگذار باشد.این موضوع می خواهد بود

دوره زمانی بسیار کوتاه مدت: از آن جا که در این دوره امکان افزایش تولیاد وجاود نادارد کشاش عرضاه       -

 نسبت به قیمت صفر است.

که در این دوره امکان افزایش تولید از طری  تغییر برخی از عوامل تولیاد   دورۀ زمانی کوتاه مدت: از آن جا -

(، 91) نماودار )عوامل تولید متغیر( وجود دارد، لذا پاسخگوئی به تغییرات قیمت تا حدی ممکان اسات در   

، SS، روی منحنای  OS1به  OS0افزایش یابد، در این حالت میزان عرضه از  P1به  P0شود قیمت از فرض می

 یابد.زایش میاف

دوره زمانی بلندمدت: از آن جا که در این دوره امکان افزایش تولیاد باا تغییار کلیاه عوامال تولیاد )تغییار         -

تشکیالت و ظرفیت تولید( وجود دارد، بدیهی است که امکان پاسخگویی به تغییرات قیمت باه علات عادم    

دارد. البته میزان واکنش )تغییر مقادار عرضاه(   های ثابت، بیشتر از کوتاه مدت وجود وجود محدودیت نهاده

 به تغییرات قیمت بستگی به سطح تشکیالت و ظرفیت تولید دارد.

 

 های منحنی عرضه. مقایسه کشش29نمودار     -

 Sمنحنی عرضه بسیار کوتاه مدت = 

 SS  =Short Run Supplyمنحنی عرضه کوتاه مدت = 

 LS  =Long Run Supplyمنحنی عرضه بلند مدت = 
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، موجاب افازایش میازان عرضاه در      P1باه   P0شود کاه افازایش قیمات از    ( مشاهده می91) نموداربنابراین در 

مقدار کشش عرضه بلند مدت صنعت مشخص می کناد   ، شده است.LS، روی منحنی OS2به  OS0بلندمدت از 

داد. آگااهی از کشاش عرضاه    که در مقابل چه میزان تغییر در قیمات چاه انادازه تغییار در عرضاه رخ خواهاد       

تواناد مفیاد واقاع    های اقتصاادی مای  در امر سیاستگذاری اقتصادی وتصمیم گیری بلندمدت صنعت مهم است و

 شود. 

 

 )اجاره(  رانت تعادل بلند مدت و -1-6

صنعت ساود  مدت بلندتعادل در و بازار رقابت کامل  دریافتیم دردر تحلیل تعادل بلند مدت بازار رقابت کامل 

 ها  دلیل این امر آن است که برای هم  بنگاهها صفر است. بنگاه سود تمام ورد غیر متعارف وجود ندا

 P = MIN LAC       است. اما وجود سود صفر برای بنگاهها در بلندمدت مستلزم آن است کاه فارض کنایم هزیناه

در اصال   این فرض لزوماً در دنیای واقعای مصاداق نادارد و    بنگاهها مشابه است اما باید توجه داشته باشیم که 

ها دارای سااختار هزیناه ای متفااوت باشاند.     بنگاهدر دنیای واقعی برای سادگی مطلب در نظرگرفته شده است. 

تار، بکاارگیری   ها به دالیل مختلف نظیر دارا بودن موقعیت مکانی مناساب برای مثال ممکن است برخی از بنگاه

اشاند. در ایان   بتار  یا استفاده از زمین حاصل خیزتار دارای هزیناه هاای پاایین    تر و تر و کاردانتجربه مدیران با

های مذکور قادر به کسب سود غیر متعارف خواهند بود، منتهی صاحبان عوامل تولیاد ناامبرده کاه    صورت بنگاه

های تولید و در نتیجه باعث از باین  تری سبب افزایش هزینهلغ اضافیدارای کارائی بیشتر هستند با درخواست مب

یاا توساط مالکاان و یاا زماین       رفتن آن سود غیر متعارف می شوند. این مبلغ اضافی که توسط مدیران الی  تار 

 .به رانت)اجاره( اقتصادی معروف است ،حاصل خیز تر دریافت می شود

که در برخی از کتب از آن تحات  در نظرات ریکاردو رانت اقتصادی در رابطه با عامل زمین مطرح شده است، 

شود. از نظر ریکاردو رانت )اجاره یا بهاره مالکاناه( پاداشای اسات کاه در      عنوان نظریه بهره مالکانه نام برده می

هساتند ، باه مالاک زماین      بیشاتر  هایی که دارای قادرت تولیادی  های مرغوب یعنی زمینمقابل استفاده از زمین

 شود. پرداخت می

شود. در این شکل سه نماودار رسام شاده اسات کاه دو      میارائه ( 31) نمودارتحلیل هندسی نظریه ریکاردو در 

های گروه است. زمین بنگاه B,Aمربوط به دو بنگاه تولیدی نمونه های هزینه تولید شامل منحنی (a(و)bنمودار )
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A هاای گاروه   دارای قدرت تولیدی بیشتر )حاصل خیزتر( و زمین بنگاهB      .دارای قادرت تولیادی کمتار اسات

تعاادل در ایان باازار از تقااطع      ( نشان دهنده بازار رقابت کامل برای یک محصول کشااورزی اسات.  Cنمودار )

)مقادار   OQe)قیمت تعاادلی( و   OPeبا مختصات  E( محصول در نقطه Sمنحنی عرضه ) ( و D1منحنی تقاضا)

( است ، تنها D1منحنی تقاضا )در حد تا هنگامی که تقاضا برای محصول کشاورزی  بدست آمده است.تعادلی( 

 .( مورد استفاده قرار می گیردA)گروه  زمین

 

 .31نمودار      

 

مادت قارار    با در نظر گارفتن قیمات باازار در تعاادل بلناد     B و  A های گروهدر این حالت مطاب  شکل ، بنگاه

( خط قیمت بر منحنی هزینه متوسط بلند مادت در  M)، Aبنگاه نمونه  در نقطه تعادل بلند مدت د گرفت.نخواه

 سود غیر متعارف وجود ندارد.  حداقل آن مماس شده است و

                        در نقطه  

عرضه منحنی به فرض ثابت بودن  )طب  نظر ریکاردو به دلیل فزایش جمعیت( و D2به  D1با افزایش تقاضا از 

   ) است محصول افزایش یافته و مقدار قیمت
محصول خود  A گروه های(. در این صورت نه تنها بنگاه   و 

اینجاا چاون بهاره بارداری از     در  .دنآینیز به زیر کشت در می Bبنگاه های گروه  د بلکه زمیننرا افزایش می ده

از قدرت تولیدی کمتری برخوردار است متضمن هزینه بیشتری اسات   Aگروه که نسبت به زمین  Bگروه  زمین

در ایان حالات    در سطح باالتری قرار خواهد گرفات.  Aگروه از این رو منحنی هزینه متوسط نسبت به زمین  و

 Aدرتعادل بلند مدت خواهد بود و سود غیر متعارفی نخواهد داشت. اما بنگااه نموناه    Kدر نقطه  Bبنگاه نمونه 

تولیاد   fOPتری است، در سطح قیمت تعاادلی جدیاد   های تولید پاییندارای هزینه Bکه نسبت به بنگاه نمونه 
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NNخودرا به میزان   زمین مورد استفاده این بنگاه به عنوان یاک زماین مرغاوب محساوب     دهد و افزایش می

fPروی همین اصل رانت اقتصادی )یا بهره مالکانه( به مقدار ) شود ومی CJH .دریافت خواهد کرد ) 

 افازایش قیمات و   ،افزایش تقاضا ،است که بخاطر اختالف در نوع زمین«« مازادی»»بهره مالکانه  از نظر ریکاردو،

 9به زمین مرغوب تر تعل  می گیرد. به زیر کشت رفتن زمین نامرغوب،

رانت اقتصادی در دنیای امروز نیز کاربرد دارد اما روشن است که علت باه وجاود آمادن آن صارفاً بهاره      مفهوم 

-از مواردی مانناد شایوه   گیریتوانند با بهرههای اقتصادی میاکنون بنگاه باشد.مالکانه برای زمین حاصلخیز نمی

 های مشابه خود، با هزینه کمتریهای جدیدتر، نوآوری و ابداعات در مقایسه با بنگاههای نوین تولید، تکنولوژی

 مند شوند.  به تولید بپردازند و از رانت اقتصادی بهره

واحاد پاولی تعیاین شاده      111های عرضه و تقاضای بازار قیمت تعادلی برابر (، در تقاطع منحنی39در نمودار )

واحد پاولی   611در سطح تولید تعادلی هزینه نهایی تولید برابر که  ،ام kای بنگاه است. با توجه به ساختار هزینه

 .(P>MCkاز رانت اقتصادی برخوردار است ) این بنگاه شود که است مشاهده می

 

با توجه به  (   )هر گاه بنگاهی بتواند با هزینه تولید کمتری محصول را عرضه نماید  .31نمودار 

 رانت اقتصادی به دست آورد. gfejتواند به اندازه مستطیل ( می111قیمت تعادلی بازار )

 قیمت های کف و سقف  -1-7

-دخالت می ،در بازار در برخی مواقع دولت بر حسب ضرورت حمایت از مصرف کنندگان و یا تولیدکنندگان

  تعیاین مای کناد.    ،قیمت )کاف قیمات(   ی برایحداکثری برای قیمت )سقف قیمت ( و یا حداقل کند و از اینرو

                                                           
 .991صفحه  9311فریدون تفضلی ، تاریخ عقاید اقتصادی )از افالطون تا دوره معاصر( ، تهران : نشر نی، از چاپ نهم  - 9
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تر از قیمات تعاادلی باازار و کاف قیمات نیاز       سقف قیمت برای حمایت از مصرف کنندگان و در سطحی پایین

شود. در اداماه باه   از قیمت تعادلی بازار تعیین می توسط دولت برای حمایت از تولیدکنندگان و در سطحی باالتر

 شود.تشریح دو حالت مذکور، با توجه به شرایط تعادلی بازار پرداخته می

 

 سقف قیمت  -1-7-1

اگر دولت یک قیمت حداکثر یا سقفی، برای کاالیی وضع کند، در صورت پایین تر باودن ایان قیمات از قیمات     

مختصاات   E( باا نقطاه تعاادلی    39نماودار ) شاود.  ا کمبود عرض  روبرو مای کاال ب تعادلی بازار آن کاال ،بازار آن

تعیاین شاود      را در نظر بگیرید. فرض کنید برای کاالیی مانند شیر قیمت حداکثری )سقف( مانناد   (     )

تواند به طور قانونی هر کیلوگرم شیر را به قیمتی بااالتر از  ای نمیکنندهعرضههیچ . در این صورت (     )

گردد اما مقادار تقاضاا   برای فروش عرضه میکیلوگرم شیر    مقدار    قیمت سقف بفروشد. در قیمت سقف 

dQ  چاون   مازاد تقاضا )تقاضای اضافی( به وجود آمده اسات.      کیلوگرم است. در این وضعیت به اندازه

مقدار محدود از شیر بین در این حالت میزان تقاضای شیر بیشتر از مقدار عرضه شده در قیمت سقف است، این 

 شود.خریداران از طری  سازوکاری مانند تشکیل صف و ایجاد بازار غیر رسمی )بازار سیاه( توزیع می

هاای حماایتی بارای    تر از قیمت تعادلی باازار )قیمات  های پایینتیجه گرفت که با اعمال قیمتتوان نبنابراین می

 شوند.کنندگان از این حمایت منتفع نمیکنندگان( تمام مصرفمصرف
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 سیاست سقف قیمت در بازار کره. 32نمودار 

 است:( آثار برقراری سقف قیمت در بازار به صورت زیر 39مطاب  نمودار )

 برقراری سقف قیمت برابر است با: درآمد از دست رفته عرضه کنندگان بدلیل (Qcدر سطح تولید ) -

Qc  درسطح  (     )           

 تفاوت درآمد کل عرضه کنندگان در دو حالت قبل و بعد از برقراری سقف قیمت: -

                        

داشتن درآمد عرضه کنندگان از بازار غیر رسمی، ما به التفاوت حاصل برابار درآماد کال از دسات      بدون در نظر

 رفته آنان است.

 (:Pc( در قیمت سقف )QcQdهای مربوط به کمبود کاال )هزینه -

  .9اتالف وقت و کاهش رفاه مصرف کنندگان بدلیل ایستادن در صف و یا خرید از بازار غیر رسمی

 

 کف قیمت  -1-7-2

-کف قیمت از سوی دولت برای حمایت از تولیدکننده )به ویژه تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی( وضع مای 

کناد چاون بااالتر از    در این گونه موارد دولت دخالت کرده و قیمتی باالتر از قیمت تعاادلی را تعیاین مای   شود. 

یابد چارا کاه گروهای تولیاد     مقدار عرضه نیز افزایش میقیمت تعادلی است مقدار تقاضا کاهش یافته و احتماالً 

باا ماازاد   شوند لذا مقدار عرضه از مقدار تقاضا بیشتر شده و در این صورت کااال  کنندۀ جدید وارد این بازار می

 شود.عرضه مواجه می

                                                           
1
 نیست.ها قابل برآورد است که بحث در این خصوص در سطح کتاب حاضر این گونه هزینه 
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 اثر قیمت کف در بازار گندم .33نمودار 

 

 (Pe,Qeمختصات ) به( Eنقط  تعادل بازار ) و (33نمودار ) به منظور درک بهتر این مطلب بازار محصول گندم در

. در این حالت آثار برقراری کاف قیمات باه    (PF>Pe)تعیین شود  (PF). فرض کنید قیمت کف را در نظر بگیرید

 صورت زیر خواهد بود:

 (QdQsایجاد مازاد عرضه به اندازۀ ) -

 .Qdکاهش مقدار تقاضا تا سطح  -

سطح تولید خاود را  را خریداری کنند آنها کنندگان عرضهبنا باشد فقط متقاضیان محصول اگر در این حالت 

باه   ( درآمادی بیشاتر،  Peبه ازای همین مقدار تولید نسبت به قیمت تعادلی اولیه )اده و کاهش د Qdسطح تا 

-عرضهگروهی خروج برخی از  باید توجه داشت که کاهش سطح تولید با  خواهند داشت. ،PeKFPF میزان

دولت وارد شاود و ماازاد   باشد ضرورت دارد   Qsقصد بر تولید در سطح اگر  .ددهمی رخاز بازار کنندگان 

  برابار  درآمادی  کنندگانعرضه . در این حالت('E)نقط   خریداری کند (PF)با قیمت کف را ( QdQs)عرضه 
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OPeE'Qs  .قیمت تا ساطح  براساس منحنی تقاضا  را نخرد،این مازاد عرضه دولت اما اگر خواهند داشتPw 

توانناد در باازار   ( را با قیمات کاف نمای   QdQsکنندگان مازاد عرضه )ابد. بدیهی است که عرضهیمیکاهش 

 خواهند فروخت.  Pw قیمت بادر بازار غیر رسمی را خود  بفروشند لذا برخی از آنها محصول

 

 

 



67 
 

 فصل دوم

 بازار انحصار کامل 

 : مقدمه2-1

 شود کهه در ییها انهوا     دراین فصل به بررسی چگونگی تعیین مقدار و قیمت تعادلی در بازاری پرداخته می
بازارها، به لحاظ ساختاری، در مقابل بازار رقابت کامل قرار دارد. برای مثها  بهورس سه ات دتعهداد زیهاد خریهدار و       

کننهده ایهن   تن ا عرضهشرکت مخابرات در زمینه خطوط تلفن ثابت  کهفروشنده( دارای ساختار رقابتی است در حالی
 Monospoleanلغت انحصهارگر از لغهت یونهانی    رود. محصو  در کشور است از اینرو، انحصارگر کامل بشمار می

 گرفته شده که به معنای تن ا فروشنده است.
کننهده دتولیدکننهده و یها فروشهنده( بهه       بازاری است که در آن فقط یك عرضه :1 دفروش(بازار انحصار کامل

 فعالیت اشتغا  دارد به یوری که:
پردازنهد. از اینهرو   حضور دارند که برای خرید به رقابت مهی  اوالً: در بازار انحصار کامل تعداد زیادی متقاضی

پهییر هسهتند.   هیچ کدات با عمل خود قادر به متأثر ساختن بازار و قیمت نیستند. بنابراین متقاضیان در این بازار قیمت
مهدتاً بها   آید. منحنی تقاضای کهل کهه ع  منحنی تقاضای بازار، از جمع افقی منحنی تقاضای کلیه متقاضیان بدست می

شود، مقابل انحصارگر است. در واقع در این بازار انحصارگر با قیمت ثابت ماننهد یهك   شیب نزولی در نظر گرفته می
 بنگاه رقابتی دمنحنی تقاضای افقی( روبرو نیست.

-د نظهر مهی  عرضه( کهاالی مهور  فروش، تن ا یك بنگاه است که به تولید د دفروش(ثانیاً: در بازار انحصار کامل

کنهد  عرضه مهی  یا بنگاه انحصاری جانشین مناسبی وجود ندارد. یعنی کاالئی را که انحصارگرازد و برای این کاال پرد
ی( را تواند بازار دیعنی قیمت و مقدار تعهادل کامالً متمایز از سایر کاالهای موجود در جامعه است. بنگاه انحصاری می

باط شود که انحصارگر در بازار قدرت مطله  اسهت   نشد نباید استه توضیح داده خواهد تحت تأثیر قرار دهد. چنان ک
ههای تولیهدی   شود. برخورداری انحصارگر از سود ویژه بستگی به ساختار هزینهه ای نصیبش میو همواره سود ویژه

ر سود کسب شده در بهازار انحصهار کامهل بیشهتر از بهازا      ،بنگاه و وضعیت تقاضای بازار دارد. البته در شرایط مشابه
 رقابت کامل خواهد بود.

 شود، دالیل متعددی وجود دارد از جمله:اما این که چگونه و به چه دلیل چنین شرایطی در بازار حاکم می
 در اختیار داشتن ح  امتیاز اختراعی و یا تکنولوژی خاصی برای تولید -

 کنتر  عرضه مواد اولیه بخصوصی -

االمتیهاز  ولت دانحصار ناشی از دخالهت دولهت ح حه    صدور مجوز فعالیت صرفاً برای یك بنگاه توسط د -
 دولتی( مانند، تولید نفت.

در ایهن   .، گازآب، برق توزیع( مانند 2نزولی بودن هزینه متوسط تا سطح وسیعی از تولید دانحصار یبیعی -
کننهدگان، در  قیمهت سهایر عرضهه   تهر از  پایینبا قیمتی قادر است محصو  خود را بنگاه مورد نظر حالت 

                                                           
1. Monopoly 
2.Natural Monopoly  
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سهایر  باعث خهرو    ،مقیاس زیاد، عرضه کند و پاسخگوی سطح وسیعی از تقاضای بازار باشد. در نتیجه
   شود.میاز بازار کنندگان عرضه

انحصار کامل یا انحصار به یور مطل  اصالً وجود ندارد ولی مطالعة بازار انحصهار از ج هت تجزیهه و     اگرچه
کند تا با تغییر فروض و یا شرایط آن به دنیهای   به این بازار کمك می های اقتصادی مفید است. الگوهای مربوطتحلیل

 وسیله بتوان مسائل دنیای واقعی را توضیح داد.  واقعی نزدیکتر شد و بدین 
ها و ارتباط آن ا مطاب  با مباحث ارائه شهده  ها و اشکا  منحنی هزینهشایان ذکر است که تجزیه و تحلیل هزینه

لید از جلد او  است. از اینرو، اختالف و تفاوت اساسی مابین انحصار کامل و رقابت کامل در های تودر فصل هزینه
خصوص مباحث مربوط به تولید و هزینة تولید وجود ندارد اما تفاوت مابین تجزیه و تحلیل این دو بازار بهه مقولهة   

 د.پرداخته خواهد شگردد که در ادامه فصل به آن ا های فعا  در این بازار برمیدرآمد بنگاه
مباحهث الزت در خصهوص درآمهد و     پسابتدا عوامل ایجاد و دوات بنگاه انحصاری ذکر شده، سه در این فصل 

مقایسهه  . در ادامهه  ارائهه گردیهده اسهت   مدت و بلندمهدت  هزینه انحصارگر، تعاد  این بازار در دو دورۀ زمانی کوتاه
بهازار توضهیح داده   انوا  تبعیض قیمت  و اثر مالیهات در ایهن   کامل، با بازار رقابت  انحصار کاملشرایط تعاد  بازار 

 شده است.

 عوامل ايجاد و دوام بنگاههاي انحصاري 2-2

ها در صنعتی چنهان باشهد کهه هزینهه      وقتی ساختار هزینهجوييهاي ناشي از گسترش مقياس توليد:  . وجود صرفه1

در سطح وسیعی از محصو  کاهش یابد همواره انگیزه برای گسترش تولید و افزایش مقیاس تولید متوسط بلندمدت 
توان محصو  را با قیمهت   وجود خواهد داشت. زیرا در این حالت به یور متوسط هزینه تمات شده کاهش یافته و می

گاه ای کوچکتر را از بهازار خهار    توانند بن کمتری به بازار عرضه کرد. در این صورت همواره بنگاه ای بزرگتر می
جویی ای ناشهی از گسهترش مقیهاس تولیهد      کنند و موقعیت انحصاری خود را مستحکم نمایند. بنابراین، وجود صرفه

ای از محصو  نزولی باشد و به زبان ساده، منحنهی   شود که منحنی هزینه متوسط بلندمدت در سطح گسترده سبب می
 شود. های دیگر میبرسد. این امر سبب خرو  بنگاه (Min LAC)حداقل خود  هزینه متوسط بلندمدت دیرتر به

های متغیر در صنعتی باعث ایجاد  های ثابت باال نسبت به هزینه امکان دارد هزینه هاي ثابت: . باالبودن هزينه2

وان عامهل بازدارنهده   های ثابت باال به عن تر، وجود هزینه قدرت انحصاری برای یك بنگاه تولیدی شود. به بیان روشن
ای قرار خواههد   برای ورود بنگاه ای جدید به صنعت مطرح است. در این صورت بازار فروش در اختیار تولیدکننده

 گرفت که از ابتدا مشغو  به فعالیت بوده است.
شهود  شود که نیروی بازار یبیعتاً به انحصار منت هی مهی  انحصار یبیعی به حالتی ایالق میانحصار طبيعي: . 3

شود ای که با افزایش تولید هزینه متوسط دائماً کم مییعنی هزینه متوسط بنگاه در دامنه وسیعی نزولی است. به گونه
بهه عنهوان مثها     شود. کند و واکنش یبیعی رقابا به انحصار منت ی میبنابراین بنگاه با افزایش تولید رقبا را خار  می

 شوند.در سطح ملی جزء انحصارات یبیعی محسوب می شرکت تلفن، شرکت راه آهن، مترو و ...
اگر بنگاه انحصاری در شرایطی قرار گرفته باشد که بتواند بر مواد اولیة مورد نیاز هاي توليد:  . انحصار نهاده4

توانهد انحصهار تولیهد     برای تولید محصو  بخصوصی کنتر  داشته باشد و فقط خود از آن منهابع اسهتفاده کنهد، مهی    
های تولید ممکهن اسهت بهه انحصهار در بهازار       مورد نظر را در اختیار گیرد. بنابراین، انحصار در بازار ن ادهمحصو  

 محصو  منجر شود.
شود. به این صورت که بنگاه ای با سابقه نسهبت بهه سهایر     این مسئله در بازار سرمایه نیز به وضوح دیده می
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توانند از ایهن راه قهدرت    رسد که این بنگاه ا می نابراین، به نظر میگیری بیشتری برخوردارند. ب بنگاه ا از قدرت وات
 انحصاری برای خود ایجاد نمایند.

ممکن است دولت برای یك نو  فعالیت اقتصادی خاص مجهوز صهادر نمایهد. در ایهن     . امتيازهاي قانوني: 5
گونهه   عالیت بپردازند. اعطهای ایهن  توانند این مجوز را کسب کنند و به ف صورت فقط بعضی از بنگاه ا هستند که می

دانند که حاصل کارشهان منحصهراً در اختیهار خهود آن ها       شود زیرا نوآوران می امتیازهای انحصاری باعث تشوی  می
چنین ممکن است دولت به این نتیجه برسد که در بعضی موارد کارکرد یك بهازار اگهر توسهط یهك      خواهد بود. هم

د تا اینکه توسط چندین بنگاه و به شکل رقابتی اداره شود. به این ج هت حه  امتیهاز    بنگاه اداره شود ب تر خواهد بو
شود و به کسانی که این امتیهاز   گونه بازارها را به ع ده بگیرد قائل می ویژه و مخصوصی را برای بنگاهی که اداره این

 دهد. اند قدرت انحصاری می را دریافت داشته
کنندگان بهه مصهرف یهك نهو  کهاالی خهاص بها عالمهت تجهاری           صرفگاهی م. شهرت يافتن در توليد: 6

کنهد.   کنندگان، این نو  نشانه در بهازار شه رت خاصهی پیهدا مهی      کنند و به دلیل ترجیح مصرف مخصوص عادت می
تواند در اینجا مؤثر باشد. زیرا اگر کاالیی از کیفیهت مناسهبی برخهوردار نباشهد      مسئله اینجاست که فقط تبلیغات نمی

توانهد از قهدرت    تواند مش ور شود. در این صورت بعهد از کسهب شه رت و داشهتن انحصهار، تولیدکننهده مهی        نمی
تواننهد نظهر    انحصاری خود در افزایش قیمهت اسهتفاده کنهد. در ایهن شهرایط بنگاه های تهازه وارد بهه سهختی مهی          

 کنندگان را نسبت به کیفیت و مصرف محصو  خود جلب نمایند. مصرف
 ع ورود براي بنگاههاي جديد:. ايجاد موان6

یهور موقهت بهرای     تواند قیمت را به در این روش انحصارگر با قدرتی که در تولید کاال دارد میالا( کاهش قیمت، 
رو شهود. او   جلوگیری از ورود رقیبان کاهش دهد. انحصارگر ممکن است به دلیل پایین آوردن قیمت با زیهان روبهه  

ی خود برای جلوگیری از ورود رقبا مدتی زیان حاصل را تحمل کند اما بدی ی است ممکن است با توجه به توان مال
پهییر اسهت کهه بنگهاه بتوانهد محصهو  را بها         تواند با زیان تولید کند. ادامه این حالت وقتی امکان که او همواره نمی

حصاری باید بها رقبهای او متفهاوت    ای کمتر از سایر رقبای خود تولید کند. به عبارتی، که ساختار هزینه بنگاه ان هزینه
 باشد و کارایی تولید برای آن بیش از سایر رقبا باشد.

در صورتی که بنگاه انحصاری خطهر ورود بنگاه های جدیهد را بهه بهازار فهروش خهود        ب( افزایش ظرفیت، 
یهد موجبهات کهاهش    ای که در اختیار دارد استفاده کند و بها افهزایش تول   احساس کند باید از ظرفیت ای استفاده نشده

قیمت را فراهم نماید. بدین ترتیب با کاهش قیمت از یری  افزایش تولید، انگیزۀ کسب سود را در بین سایر رقبها از  
 گیارد آن ا وارد بازار شوند. برد و نمی بین می

 

  درآمد کل، درآمد متوسط و درآمد نهايي انحصارگر -2-3

تواند هر میهزان از محصهو    کند و در آن قیمت میمت بازار تبعیت میدانید از قییك بنگاه رقابتی چنان که می
در حالی که انحصارگر با چنین وضعیتی روبرو نیست زیرا جزئی از تقاضای بازار در مقابهل   خود را بفروش برساند.

او قرار ندارد بلکه همة تقاضای بازار پیش روی اوست و از آن جا که او با یك منحنی تقاضای نزولی مواجهه اسهت   
ل است در یك قیمت ثابت بفروش هر مقداری از محصو  را که مای ،در هر واحد زمانتواند بنگاه انحصاری نمیلیا 

 تر باشد.تواند محصو  بیشتری بفروش برساند که قیمت پایینمی یبرساند بلکه در صورت
منحنی تقاضای بازار در حقیقت تقاضائی است که انحصارگر در بازار با آن مواجه است. به عبارت دیگهر، بها   
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افقی به مانند یك بنگهاه رقهابتی . در نتیجهه قیمهت      یك منحنی تقاضای نزولی روبرو است نه با یك منحنی تقاضای
 کاال برای انحصارگر نه تن ا ثابت نیست بلکه با تغییر مقدار کاال به یور معکوس تغییر می کند.  

های اقتصادی با توجه به هدف حداکثر سود آن ها، نقهش   از آنجا که اصوالً درآمد ن ایی در تصمیم گیری بنگاه
متوسهط  اساسی دارد، ضروری است که در ابتدای مطالعه بازار انحصار کامل، مف وت درآمد کل، درآمد ن ائی و درآمد 

  انحصاری مورد بررسی قرار گیرد.برای یك بنگاه  آنان های میکوریك بنگاه انحصاری با منحنی
 
 درآمد کل 

 آید.انحصارگر از حاصل ضرب مقدار فروش در قیمت محصو  بدست میدرآمد کل 

(1د                                                                               

 قیمت کاال برای انحصارگر تابع معکوسی از مقدار تقاضا است یعنی     

( )   ( )   (    2د  
  

  
 0 

  ( )    (            3د                   :                بنابراین

DD( خط 1د نمودار در  نظر انحصارگر است. در قیمت  یمنحنی تقاضاOP   مقدار فروش برابر بهاOQ دریهافتی   و

بحث خواهد شهد. امها    باشد. در صفحات بعدی در بارۀ شکل منحنی درآمد کلمی OPMQکل برابر سطح مستطیل 

شود این است که منحنی درآمد کل انحصارگر مانند درآمد کهل یهك بنگهاه رقهابتی،     آن چه که در همین جا درک می

 خطی نیست چون قیمت محصو  برای انحصارگر ثابت نیست. 
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 منحنی تقاضا برای انحصارگر .1نمودار 

 

 درآمد متوسط 

درآمد متوسط بیانگر این اسهت   از درآمد کل تقسیم بر مقدار فروش. ستدرآمد متوسط برای انحصارگر عبارت
 آورد. که انحصارگر بطور متوسط بابت فروش هر واحد از محصو  چه مقدار درآمد به دست می

            
  

 
 
 ( )  

 
(4د                                                     ( )    

 ( قابل مالحظه است که منحنی درآمد متوسط انحصارگر منطب  بر منحنی تقاضا است.  4با توجه به رابطه د
 

 درآمد نهايي 

 :یا گردد ور در یك واحد فروش ایجاد مییدرآمد کل که در اثر تغی درآمد ن ائی عبارت است از تغییر در

                       
   

  
(5د                                                                

 :  بنابراین( است Q( نسبت به مقدار فروش د (TRمد کل آبه زبان ریاضی درآمد ن ائی همان مشت  در

   
   

  
(6د                                                                  

( جهدو   2( و د1( توجهه کنیهد. سهتون د   1وضو  در قالب یك مثا  عددی به جدو  شهماره د تر شدن م برای روشن
( و 4و ستون د (TR)( بیانگر درآمد کل 3دهندۀ قیمت و مقداری است که انحصارگر با آن مواجه است. ستون د نشان
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 است. (AR)و درآمد متوسط  (MR)( به ترتیب بیانگر درآمد ن ایی 5د
 

 1جدول 
 درآمد متوسط

AR 

 درآمد نهايي
MR 

 درآمد کل
TR 

 قيمت هر واحد
P 

 واحد فروش
Q 

- 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

- 
9 
7 
5 
3 
1 
1- 
3- 
5- 
7- 

0 
90 
160 
210 
240 
250 
240 
210 
160 
90 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

 
یابهد. بهه    با کاهش قیمت افزایش مهی  و درآمد کل شود میزان فروش ( مالحظه می1با توجه به جدو  شماره د

عبارت دیگر، انحصارگر ناچار است برای افزایش مقدار فروش، قیمت فروش هر واحد را کاهش دههد. درآمهد کهل    
دهندۀ میزان تغییرات درآمد کل و یا به  شود و از آنجا که درآمد ن ایی نشان ابتدا سیر صعودی دارد و سپس نزولی می

شهود. پهس    بنابراین، درآمد ن ایی کهل ابتهدا مثبهت و سهپس منفهی مهی       .شیب درآمد کل استدهندۀ  بیان دیگر نشان
شود که درآمد ن ایی در شرایط انحصاری ثابت نبوده و برابر قیمت و منطب  بر خط قیمهت نیسهت بلکهه     مشاهده می

 نزولی است و به ازای تمات مقادیر فروش از درآمد متوسط یا قیمت کمتر است.
 

 درآمدمتوسط، نهايي و کل:هاي منحني 

( 1رو در نمهودار شهماره د   شود که درآمد متوسط انحصارگر برابر قیمهت محصهو  اسهت. از ایهن     یادآوری می
که منحنی درآمد متوسط انحصارگر نیز محسهوب  بطوری به یور فرضی رسم شده است (AHد منحنی تقاضای نزولی

 نیز رسم شده است. (MRد انحصارگرشود. بر روی همین نمودار منحنی درآمد ن ایی  می
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 های تقاضا و درآمد ن اییمنحنی .2نمودار 

 
 ( نخواهد بود زیرا :MR=Pدرآمد ن ائی انحصارگر، مانند درآمد ن ایی یك بنگاه رقابتی برابر قیمت کاال د

   
   

  
 
 (   )

  
 
 [ ( ) ]

  
   ( )    ( ) 

     ( )    ( )                                 ( 7د  

  
 بنابراین:باشد که منفی است ( میDD = ARشیب منحنی درآمد متوسط یا تقاضا د( ) 

       ( )        (8) 

ت این دو برابر با تفاو مد ن ائی بیشتر است وآه از درقیمت همیش به عبارتیهمیشه منفی است  MR-Pمقدار 
 ضربدر شیب خط تقاضا ددرآمد متوسط( است.مقدار فروش 

 شود.مشت  گرفته می Q( نسبت به 7از رابطه د MR برای تعیین شیب

    
   

  
   ( )     ( )    ( )                                                       (9) 

( بهه  9و در نتیجهه رابطهه د  برابر صفر خواههد بهود    'MRشود لیا  از آنجا که تقاضای خطی در نظر گرفته می
 شود:صورت زیر بازنویسی می

    
   

  
 2  ( )  2  (10)   (شیب منحنی تقاضا)

 

ا به  فی است از محل تقهایع منحنهی تقاضها   برای ترسیم منحنی درآمد ن ایی کا (2با توجه به نمودار د رو از این
وصل کهردن محهل    با خط تقاضا رسم شود. این کار به آسانی شیب ( خطی با شیب دو برابرAمحور عمودی دنقطه 

( درآمهد  2گیرد. در نمهودار د  صورت می تقایع منحنی تقاضا با محور عمودی و نقطه وسط یو  از مبدأ خط تقاضا 
= وسط یو  از مبدأ خهط تقاضها( بهه دسهت آمهده       OHدوسط پاره خط  Nبه نقطه  Aاز وصل نقطه  (MR)ن ایی 

 گیرد. شود درآمد ن ایی خطی نزولی است که در زیر تقاضا قرار می است. مالحظه می
کننهدگان بهرای    را در نظر بگیرید. مصهرف  2Qو  1Q( به عنوان مثا  دو مقدار مختلا 2حا  بر روی نمودار د

تهوان   ( مهی 7د. در این صورت با توجهه بهه رابطهه د   کننرا پرداخت  2Pو  1Pحداکثر قیمت ای  حاضرنداین دو مقدار 
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 نوشت:
     

 ( )  1   1 
     

 ( )  2   2 

  ( ) 2 و1  و      

 و از آنجا خواهیم داشت:

1P >MR1 

2P >MR2 
( درآمهد ن هایی انحصهارگر از قیمهت     1Qو  2Qشود که در دو سطح مورد نظر از مقدار تقاضها د  بنابراین، مالحظه می

 مطلب برای کلیه مقادیر فروش صادق است.محصو  کمتر است. این 
یابهد تها بهه     منحنی درآمد کل منحنی درجه دو است، زیرا با افزایش مقدار تقاضا ابتدا درآمد کهل افهزایش مهی   

( درآمد کل، درآمد متوسط و درآمد ن ایی رسم شهده  3دشود. در نمودار  از آن نزولی می رسد و پس حداکثر خود می
تغییرات مقدار تقاضا و یا قیمت، با افزایش مقدار تقاضا، منحنی درآمد کل ابتدا صهعودی   است. با فرض جزئی بودن

در  رو، شود. درآمد ن ایی شیب درآمد کل است. از ایهن  رسد و باالخره نزولی می است. پس از آن به حداکثر خود می
ر سطح تولیدی که درآمد ن هائی  ( است، درآمد کل صعودی است. و د <0MRآن دامنه تولید که درآمد ن ائی مثبت د

، ( اسهت  >0MRای از تولید که کهه درآمهد ن هائی منفهی د    رسد و در دامنهصفر است، درآمد کل به حداکثر خود می
 درآمد متوسط منطب  بر منحنی تقاضای نزولی است. درآمد کل نزولی خواهد بود.
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 های تقاضا، درآمد متوسط، درآمد ن ایی و درآمد کل منحنی .(3نمودار )

 
اندکی پیش عنوان شد که درآمد ن ایی در هر سطحی از فروش از قیمت یا درآمد متوسط کمتر است و منحنی 

یهور    گیرد. حا  رابطه بین منحنی درآمد متوسط دیا تقاضا( و درآمد ن هایی بهه   آن زیر منحنی درآمد متوسط قرار می
 شود. تر بررسی میدقی 

در نظر گرفته شهود شهیب آن برابهر     a - bQ  =Pچه تابع قیمت یا منحنی تقاضا به صورت خطی مانند:  چنان
  

  
 آید.  دست می خواهد بود. درآمد کل، درآمد متوسط و درآمد ن ایی به صورت زیر به    

       (    )       
2
 

   
  

 
 
     

2

 
      

   
   

  
   2   

-b  شیب =AR           b2-  شیب =MR 

 است. D)  =(AR دو برابر شیب منحنی تقاضا یا درآمد متوسط (MR)بنابراین، شیب درآمد ن ایی 
 ، بهه دو روش تهوان از روی آن  به این ترتیب هرگاه منحنی درآمد متوسط دیا تقاضا( خطی باشد به آسانی مهی 
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تهوان منحنهی    مینیز خطی باشد از روی آن  و برعكس، هرگاه منحني درآمد نهاييمنحنی درآمد ن ایی را رسم کرد. 
 درآمد متوسط یا تقاضا را رسم نمود.

دیها  که در باال توضیح داده شد، برای ترسیم درآمد ن ایی کافی اسهت نقطهة تقهایع درآمهد متوسهط       یورهمان
آن دنقطهه وسهط حهد فاصهل مبهدا و محهل        به نقطه وسط پاره خط یو  از مبدا (، T دنقطه با محور عمودیتقاضا( 

 شود. وصل ( K ، نقطهبر روی محور افقیتقایع درآمد متوسط 
فاصهل   ددحیو  از مبدأ درآمد ن ایی از درآمد ن ایی کافی است  دیا تقاضا( بنابراین، برای ترسیم درآمد متوسط      

 دست آمده روی محور افقهی  دو برابر شده و نقطه به مبدا مختصات و محل تقایع منحنی درآمد ن ایی با محور افقی(
  شود. (، وصل T دنقطه محور عمودی روی (MR)به محل تقایع درآمد ن ایی  (Fدنقطه 

 ( نمایش داده شده است. در این نمودار:4این مطلب در نمودار د

یا                 
OK (OF)

OK KF





 

1
2 

 است. (AR)دو برابر شیب درآمد متوسط  (MR)شیب درآمد ن ایی توان استنباط کرد که در این صورت می
در نظر گرفته شود، شهیب آن   ( )      یورکلی، اگر تابع درآمد متوسط یا خط تقاضا به صورتبه

   به صورت زیر نوشت: توانرا میو شیب آن خواهد بود. درآمدن ایی مربوط   ( )         برابر
 

    ( )      ( ) 
 

    2  ( )      ( )    
 

 :بنابراین  P"(Q) =0شده است لیا از آنجا که تقاضا خطی درنظر گرفته 

    2  ( )  = دو برابر شیب درآمد متوسط یا تقاضا  
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 های تقاضا و درآمد ن ایی منحنی .4نمودار 
 آید. به دست می T ،MRقرار دارد به نقطه  OFکه وسط  Kاست. از وصل نقطة  AR  =Dدو برابر شیب  MRشیب 

 
و قیمت در  OQتوان اشاره کرد. در این نمودار مقدار فروش برابر  با استفاده از این نمودار به نکته دیگری می

خواهد بهود. چهون بهه     TR)  =(OPRQشود. بنابراین، درآمد کل برابر با سطح مستطیل در نظر گرفته می OPسطح 
تهوان بهه    مهی  (MR)لحاظ ریاضی درآمد ن ایی مشت  درآمد کل است پس از یری  سطح زیر منحنی درآمهد ن هایی   

 درآمد کل دست یافت.

{
        (  )(     )

        
سطح زیر منحنی درآمد ن ایی                 ∫      

 

 

                                         

             

 توان به تابع درآمد کل رسید. گیری از تابع درآمد ن ایی می تر با انتگرا  به بیان دقی 
 

 رابطه بين کشش قيمتي تقاضا، درآمد نهايي و درآمد کل -2-4

توان به ارتباط بین کشش قیمتی تقاضا، درآمد ن ایی و درآمد  است می کل( که مربوط به درآمد 3از رابطه دبا استفاده 
 کل پی برد.

 درآمد ن ایی( )    ( )      

 : توان گفتد میدر رابطه درآمد ن ایی فاکتور بگیری (P)اگر از قیمت 
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    [
  ( )  

 
 1] 

 توان نوشت: رو می ی تقاضا است و از اینجمله او  داخل کروشه عکس کشش قیمت

(                                       11د
d

p

MR P

 
  
 
 

11 

باشد درآمد ن ایی مثبت خواهد بود. هرگهاه   1توان دریافت که اگر قدرمطل  کشش قیمتی بزرگتر از  اکنون می
 1خواهد بود و اگر قدرمطل  کشهش قیمتهی برابهر بها      باشد درآمد ن ایی منفی 1قدرمطل  کشش قیمتی کوچکتر از 

 باشد درآمد ن ایی معاد  صفر خواهد بود.
( توجه کنید. از آنجا که روی منحنی تقاضا سه منطقه از نظهر کشهش قیمتهی تقاضها قابهل      5به نمودار شماره د

| | ه با کشهش تقاضها  شود. در منطق رو می تصور است، درآمد ن ایی نیز در این سه منطقه با سه وضعیت روبه  1 ،

| | ای که کشش قیمتی تقاضا برابر یك درآمد ن ایی مثبت، در منطقه است درآمد ن ایی برابر صفر و در منطقهه   1 

| | کشش تقاضا بی ، درآمد ن ایی منفی است. چنانکه در قالب روابط زیر شرح داده خواهد شد، روشهن اسهت   1 
کشهش تقاضها، درآمهد کهل      یابد و در منطقهه بهی   آمد کل افزایش میکه با کاهش قیمت در منطقه با کشش تقاضا، در

در جایی که کشش قیمتی تقاضا برابر یك است درآمد کل در حداکثر خود خواهد بود. این مطلب را . یابد کاهش می
 بندی تقاضا از نظر کشش قیمتی درک کرد. ( با تجسم منطقه5خوبی بر روی نمودار د توان به  می

 

 
 رابطه بین کشش قیمتی تقاضا و درآمد ن ایی .5نمودار

 
       

| |  1       
|   | |   |
 : در منطقه با کشش   (12)            →
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| |  1       
|   | |   |
→           ̅̅ ̅̅  : در منطقه کشش واحد     (13) 

| |  1       
|   | |   |
 کشش : در منطقه بی       (14)            →

MRچنین،  هم P( ) 


 :1توان به صورت زیر بیان نمود را می 11

P(                                           15د

MR P



 

 :گیریمنتیجه میبندی  جمعبا توجه به نکات فوق به عنوان 
باشهد. در کلیهه سهطوح     که تقاضا دارای شیب نزولی است درآمد ن ایی نیز نزولی مهی  ای از فروشدر دامنه. 1

( به کشش قیمتهی  13است و تفاوت این دو مطاب  رابطه د (AR)کمتر از درآمد متوسط  (MR)قیمت، درآمد ن ایی 
 تقاضا بستگی دارد.

d
p

MR P( ) 


11 

     (                                    16د
d
p

d
p

P
P MR

AR
AR MR


 




  
 

 

dمثبت و  ARبا توجه به اینکه 
p( )   عهددی مثبهت   16کشش قیمتی تقاضا منفی است پس حاصهل رابطهه د )

 است که مقدار آن بستگی به کشش قیمتی تقاضا دارد.
کنهد.   رسد و بعد از آن سیر نزولی را یی می یابد و به حداکثر خود می در ابتدا افزایش می (TR). درآمد کل 2

 بهدی ی اسهت کهه در   .MR)=  0(ای است که در آن درآمد ن ایی برابر با صفر اسهت   نقطه حداکثر درآمد کل نقطه
-است تولید وعرضه نمهی MR   < 0ای از تولید کهشرایط عادی، تولیدکننده اعم از رقابتی یا انحصاری در دامنه

 کند.
 

 هاي توليد در شرايط انحصاري هزينه -2-5

های تولید وی صهحبت کهرد.    جا درباره درآمد انحصارگر و مطالب مربوط بحث شد. اکنون باید دربارۀ هزینه تا بدین
د کهه  شهو  شود زیهرا در تجزیهه و تحلیهل بهازار انحصهاری نیهز فهرض مهی         در این بخش مطلب جدیدی مطرح نمی

کند که در آن ا شرایط رقابهت کامهل برقهرار اسهت. از      انحصارگر عوامل تولید موردنیاز را از بازارهایی خریداری می
توانهد از   تواند بر روی قیمت عوامل تولید مورد استفاده اثری بگیارد. او به هر میزانی که مایل باشد می رو، او نمی این

م در بازار آن ا خریداری کند. در واقع فرض بر این است که انحصارگر نیهز  عوامل تولید موردنظر خود با قیمت حاک
کند و به تن هایی نقشهی در بهازار     به مانند هر خریدار رقابتی دیگر، عوامل تولید را از بازار رقابت کامل خریداری می

 عوامل تولید ندارد.
شود، در شرایط مشهابه تکنولهوژیکی و    مربوط میهای فنی تولید به عالوه، در فرآیند تولید و آنچه که به بحث

                                                           
 تواند به عنوان تمرین اثر افزایش قیمت را در سه منطقه تقاضا بر روی درآمد انحصارگر بررسی کند. توجه: دانشجو می 1
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تر، اگر به یور مثا  قرار باشد صندلی چوبی تولیهد شهود از نظهر فنهی فهرق       فنی تفاوتی وجود ندارد. به بیان روشن
هرحا  باید عوامل تولیهد دچهوب، دسهتگاه ای      کند که آن را یك انحصارگر و یا یك بنگاه رقابتی تولید کند. به نمی

 یخ و ...( با تکنولوژی موجود ترکیب شوند تا صندلی موردنظر تولید شود.نجاری، م
های مربوط، بها آنچهه درگیشهته     گیری هزینه تولید و منحنی یور کلی، در شرایط انحصاری تفاوتی در شکل به

در مطرح شده است، وجود ندارد. در واقع برای ادامه بحث و پرداختن به چگونگی تعیین قیمت و مقهدار محصهو    
 شود. استفاده می جلد او های هزینه تولید معرفی شده در  بازار انحصار کامل از همان مفاهیم و منحنی

بنابراین، اختالف اساسی مابین انحصار کامل و رقابت کامل در چگونگی تعیین قیمت و مقهدار فهروش اسهت    
 که البته سرچشمه اختالف سمت درآمد است.

 

 قيمت محصول در بازار انحصار کامل )تعادل انحصارگر(چگونگي تعيين مقدار و  -2-6

شهود کهه در آن تن ها یهك فروشهنده       در این بخش چگونگی تعیین مقدار و قیمت محصو  در بهازاری مطالعهه مهی   
ای که باید بدان توجه داشهت ایهن اسهت کهه در بهازار       کنندگان است. نکته کننده( پاسخگوی تقاضای مصرف دعرضه

کننده( نباید این تصور پیش آید که انحصارگر قدرت مطل  است  ه دعرضهبنگام وجود تن ا یك رغ انحصار کامل علی
کننهدگان   تواند تعیین کند. زیرا قیمت محصو  انحصارگر باید توسهط مصهرف   و برای محصو  خود هر قیمتی را می

حصهو  انحصهارگر نمایهانگر    دخریداران( پرداخت شود، پس آن ا باید حاضر به پرداخت باشند. منحنی تقاضا برای م
کنندگان به ازای مقادیر مختلا محصو  است. ههر نقطهه روی ایهن منحنهی بیهانگر حهداکثر        تمایل پرداخت مصرف
کنندگان برای یك مقدار مشخص از کاال حاضهر بهه پرداخهت هسهتند. لهیا انحصهارگر بایهد         قیمتی است که مصرف

 ندگان انجات دهد.کن گیاری کاال را براساس منحنی تقاضای مصرف قیمت
انحصارگر براساس رفتار ناشی از هدف به حداکثر رساندن سود، سطح تولید یا میزان محصو  خود را تعیهین  

شهود.   روست قیمت محصو  براساس تقاضای بازار مشخص می کند و از آنجا که با کل منحنی تقاضای بازار روبه می
کننهده( و   تعیین قیمت تعهادلی، ههر دو یهرف، انحصهارگر دعرضهه      گیری تعاد  و بنابراین، در این بازار نیز در شکل

 کنندگان دمتقاضیان( نقش دارند. مصرف
قبل از ادامه بحث باید توجه داشت که بررسی رفتار و تعاد  انحصارگر در واقع همان بررسی بازار انحصاری 

 و قرار دارد.کننده است و تمات تقاضای بازار در مقابل ا است. زیرا انحصارگر تن ا عرضه
موضو  چگونگی تعیین مقدار و قیمت محصو  در بازار انحصار کامل یا تعاد  انحصارگر، در دو دوره زمانی 

 شود. مدت و بلندمدت بررسی می کوتاه
 

 مدت تعادل کوتاه -2-6-1

گهر،   با فرض اینکه هدف بنگاه انحصاری از تولید بهه حهداکثر رسهاندن سهود اسهت، انحصهارگر ههم ماننهد رقابهت         
پهردازد کهه در آن سهطح سهود      دهد و در سطحی به تولید می ای بین درآمد و هزینه حاصل از تولید انجات می مقایسه

 دتفاوت بین درآمد و هزینه تولید( حداکثر باشد.
مشهت    (Q)برای مشخص نمودن سطح تولید ب ینه انحصارگر باید از تابع سهود وی نسهبت بهه سهطح تولیهد      

 جزئی گرفت و آن را برابر صفر قرار داد. دشرط درجه او (.
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π(                                   17د         
 آید: دست می  به TRجای  ( به3با قراردادن رابطه د

π(                        18د   ( )     ( ) 

 F.O.C: 
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( )   (                                      19د    ( ) 

بنابراین، یب  شرط درجه او  برای اینکه سود انحصاگر به حداکثر برسد الزت اسهت کهه درآمهد ن هایی برابهر      
ا پییرفت که شرط درجه دوت یا شرط کهافی نیهز برقهرار    توان جواب حاصل ر هزینه ن ایی باشد. البته در صورتی می

 باشد.
 (Q)شرط درجه دوت برای حداکثر شدن سود این است کهه مشهت  دوت تهابع سهود نسهبت بهه سهطح تولیهد         

 کوچکتر از صفر باشد.
 

                                                                         S.O.C: 
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 : شرط کافیMR شیب  < MC(            شیب 21د

 
                  

های درآمد کل منحنیآورد از  برای نشان دادن سطح محصولی که حداکثر سود را برای انحصارگر به وجود می
ههای هزینهه کهل و درآمهد کهل       منحنهی  ،( بر روی یك دستگاه مختصهات 6شود. در نمودار د و هزینه کل استفاده می

بهاالتر از مبهدأ    (STC)مدت منحنهی هزینهه کهل     های ثابت درکوتاه انحصارگر رسم شده است. به دلیل وجود هزینه
 مختصات روی محور عمودی رسم شده است.

روست زیرا درآمد کهل از هزینهه کهل     شود در ابتدا بنگاه با زیان روبه ( مشاهده می6که در نمودار د همان یور
 .STC) > (TRکمتر است 

نقطهه   Aرود، نقطهه   که نقطه تقایع دو منحنی درآمد کل و هزینه کهل اسهت زیهان از بهین مهی      Aاما در نقطة 
رو، نهه زیهان و نهه سهود      کل برابر هزینه کل است و از ایندر واقع درآمد  Aسر بنگاه انحصاری است. در نقطه  سربه
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، یعنهی از  STC) < (TR، با افزایش سطح محصو ، درآمد کل بیش از هزینه کهل اسهت   Aوجود دارد. پس از نقطه 
Qبه بعد بنگاه انحصاری دارای سود است. در سطح تولیهد   1Qسطح محصو  

، STC و  TRفاصهله عمهودی بهین     *
Q)ر خود رسیده است. در این سطح محصو  یعنی سود به حداکث

*
های درآمد کل و هزینه کل با ههم   شیب منحنی (

Q. حا  چنانچه انحصارگر سطح محصو  خود را فراتر از MC)  =(MRبرابرند 
 .یابهد  تعیین کند سود کاهش مهی  *

، سهود  TR)و  (STC( یعنی در نقطه تقایع بعدی دو منحنی درآمد کل و هزینه کل Bسر بعدی دنقطه  در نقطه سربه
 شود. رود و پس از آن انحصارگر دوباره با زیان مواجه می از بین می
 

 
 منحنی ای درآمد کل، هزینه کل و سود .6نمودار 

دهد. منحنی  نحصاری را نشان میمدت برای بنگاه ا تصویر فوق وضعیت منحنی ای درآمد کل، هزینه کل و سود در کوتاه
شود که  در هر سطحی از محصو  به دست آمده است. مالحظه می TRو  STCهای  سود از فاصله عمودی مابین منحنی

 حداکثر سود حاصل شده است. *Qنه زیان و نه سود وجود دارد. و در سطح محصو   2Qو  1Qدر سطوح تولیدی 

 
های هزینه ن ایی، هزینه متوسط کل، هزینه متوسط متغیر  کمك منحنیشرایط حداکثر کردن سود انحصارگر به 



78 
 

چنهین روی نمهودار    ( بررسی شده است. از بحث شرایط حداکثر سود انحصارگر و ههم 7و درآمد ن ایی در نمودار د
رسد کهه فاصهله عمهودی بهین دو منحنهی       توان دریافت که سود انحصارگر در سطحی از تولید به حداکثر می ( می6د
(. بنهابراین، سهطح   MC)  =MRجها شهیب ایهن دو منحنهی برابرنهد       رآمد کل و هزینه کل حداکثر باشد و در ایهن د

 شود که درآمد ن ایی برابر هزینه ن ایی باشد. ( در جایی تعیین می7محصو  ب ینه انحصارگر بر روی نمودار د
 

 
 

 مدت انحصارگر تعاد  کوتاه .7نمودار 
مدت انحصارگر، تقاضای بازار و درآمد ن هایی، چگهونگی تعیهین مقهدار تولیهد و       های هزینه کوتاه کارگیری منحنی  با به

اسهت سهطح    SMCو  MRکه نقطه تقایع  Eشود. نقطه  قیمت با هدف به حداکثر رسیدن سود انحصارگر، نشان داده می
ای  که منحنی تقاضا یا درآمد متوسط را در نقطه تا جایی EXکند. با ادامه خط  را مشخص می (OQ)محصو  انحصارگر 

شود. در ضمن شرط کافی یا شرط درجه دوت نیز برقهرار اسهت زیهرا در سهطح      قطع کند، قیمت نیز مشخص می Kمثل 
 شیب درآمد ن ایی از شیب هزینه ن ایی کوچکتر است. ،(OQ)محصو  

 
دسهت   بهه  (SMC)و هزینه ن هایی   (MR)ایی های درآمد ن  به بیان دیگر، این سطح محصو  از تقایع منحنی

رسد. اما قیمت محصو  براساس منحنهی   به حداکثر می OQآید. یعنی سود انحصارگر با تولید محصولی به میزان  می
نیز برقرار باشهد. بهه    (        0د شود. البته باید شرط کافی یا شرط درجه دوت تعیین می Pتقاضا در سطح 

عبارتی، باید شیب درآمد ن ایی کمتر از شیب هزینه ن ایی باشد. در شکل موردنظر این شرط صهادق اسهت زیهرا در    
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 ، شیب هزینه ن ایی مثبت و شیب درآمد ن ایی منفی است.OQسطح محصو  
ه ن ایی است. لیا تولید بیشتر درآمد ن ایی بزرگتر از هزین OQشود که در هر میزانی کمتر از تولید  مالحظه می

گردد. در هر سطحی بیشتر از  دهد و باعث باالرفتن سود می درآمد کل را بیشتر از هزینه کل افزایش می OQتا سطح 
OQ  درآمد ن ایی کوچکتر از هزینه ن اییSMC) (MR <  است. در این حالت تولید بیشتر از سطحOQ  هزینه کل

، بهرای ههر   OQشود. بنابراین، غیهر از مقهدار محصهو      داده و موجب کاهش سود میرا بیشتر از درآمد کل افزایش 
 سطح دیگری از محصو  همواره انگیزه برای تغییر سطح محصو  وجود خواهد داشت.

روست،  های ثابت روبه مدت است و انحصارگر با هزینه (  چون بحث در چارچوب کوتاه8د به نمودار توجه اب
( میزان محصهو   8د پوشانده شود. با توجه به نمودار های ثابت ولید کند که دست کم هزینهکند در سطحی ت سعی می

بازار،  ضاتوجه به منحنی تقا قیمت محصو  با و شود ( تعیین میSMCو  MRاز تقایع درآمد ن ایی و هزینه ن ایی د
OP آید. بنابراین: دست می به 

OPMQ  =(OQ) (OP)  =TR درآمد کل = 

(OQ) (SATC)  =TC هزینه کل = 

OHKQ  =(OQ) (OH)  =TC 

OHKQ > OPMQ  
 درآمد کل <هزینه کل  زیان وجود دارد 

 اما:

NHKJ کل هزینه ثابت = زیان تولید نکردن = 

PHKM  =OPMQ - OHKQ زیان تولید کردن = 

> PHKM  زیان تولید کردن  <زیان تولید نکردن  NHKJ  

دههد   مدت انحصارگر به تولیهد ادامهه مهی    رغم وجود زیان در کوتاه همان یور که در شکل مشخص شده علی
های ثابت را بپوشاند. اگر انحصارگر نتواند اقدات مؤثری برای از بین رفهتن   تواند بخشی از هزینه زیرا به این وسیله می

 مدت ادامه داشته باشد ناگزیر به تعطیل بنگاه و توقا تولید خواهد شد. ماید و این ضرر در بلنداین زیان بن
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 مدت تصمیم تولید انحصارگر در کوتاه .8نمودار 

ثابت را های  تواند بخشی از هزینه گیرد زیرا به این وسیله می مدت تصمیم به ادامة تولید می رغم وجود زیان، انحصارگر در کوتاه علی
 بپوشاند.

 

 

 منحني عرضه انحصارگر -2-7

در مقایسهه بها    ایهن مطلهب  البتهه  شود انحصارگر منحنی عرضهه نهدارد.   عنوان می ی دفروش(انحصار در بازار
-آورید که منحنی عرضه بنگاه رقابتی بر اساس رفتهار ب ینهه   شود. به یادمی بیانمنحنی عرضه یك تولیدکننده رقابتی 

روی منحنهی عرضهه بنگهاه رقهابتی      ههر نقطهه  مختصات بدین معنا که  .گیرددحداکثرسود( تولیدکننده شکل مییابی 
نکتهه م هم در    .1باشدمیحداکثر مشخصی است که سود تحت آن شرایط قیمت  و مقدار تولیدترکیبی از  دهندهنشان

از منحنهی   ی حداقل هزینه متغیهر متوسهط(   دباال تیبر قسممنحنی این که است این مورد منحنی عرضه بنگاه رقابتی 
تهوان  ، مهی ای اسهت منحنی رفتاری شناخته شهده که منحنی هزینه ن ائی تولید از آنجا منطب  است. هزینه ن ائی تولید 

چنین شهرایطی را  که در حالی .شودساخته میبنگاه  رقابتی براساس شرایط هزینهبنگاه منحنی عرضه  اظ ار داشت که
 توان برای استخرا  منحنی عرضه انحصارگر مشاهده نمود. نمی

( رسهم  MC( وهزینه ن ائی دDتقاضا د ،(MRهای درآمد ن ائی درا در نظر بگیرید که درآن منحنی (9د نمودار
بهرای  حداکثر سود که شرط ، (MC=MRهای درآمد ن ائی وهزینه ن ائی دمحل تقایع منحنی ،E.در نقطه است شده

شود. انحصارگر قیمت هر واحد از این میهزان محصهو  را   مشخص می OQe برقرار است، سطح محصو انحصارگر 
ههر واحهد از آن   قیمهت   OQeسطح محصو  کند. بنابراین، در ی بازار دروی منحنی تقاضا( تعیین میتقاضابراساس 

تعادلی از تقهایع منحنهی    شود سطح محصو چنانکه مالحظه می .روی منحنی تقاضا(F دنقطه خواهد بود OPeبرابر 
ای دیگردبر روی منحنی تقاضا( تعیهین مهی   آید حا  آن که قیمت در نقطهدست میهای درآمد ن ائی وهزینه ن ائی به

توان درک کرد که ترکیبات مختلا سطح محصو  و قیمهت تعهادلی انحصهارگر بهر روی منحنهی      شود. از اینرو، می
   گیرد.قرار نمیای رفتاری شناخته شده

  

                                                           
منحنهی  برای مثا  در یك نقطهه از   ؛گیردقرار می محصو  دتولید(مقابل هر قیمت یك مقدار مشخص در منحنی عرضه رقابتی هر نقطه از در  1

  .کیلوگرت شکر عرضه خواهد شد 10 واحد پولی باشد، 100 شکر  کیلوگرتهر قیمت  اگر عرضه رقابتی
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 مدت با تقاضای ثابتتعاد  انحصارگر در کوتاه .9نمودار 

 نقطة تعادلی انحصارگر است که اگر به هر علتی منحنی تقاضای بازار تغییر کند، Eنقطة 
 نقطة تعادلی تغییر نخواهد کرد.

 
ثابهت باشهد   ( 9د نموداردر  Dمادامی که منحنی تقاضا برای محصو  انحصارگر به صورت تا شایان ذکر است 

به عنوان نقطه تعادلی انحصارگر باقی خواهد بهود. امها اگهر منحنهی تقاضهای       E، نقطه دجابجا نشود( و تغییری نکند
 کند.  جابجا شود مسلم است که نقطه تعادلی نیز تغییر می بازار به هر علتی تغییر کند و

درآمهد ن هائی بصهورت     تقاضها و  ، منحنیaنمودار  در ( رسم شده است.10د نموداربرای روشن شدن مطلب 
,MR D1 نقطهه تعهادلی اسهت     e1باشد یب  تعریها نقطهه   می MCو هزینه ن ائی نیز بصورت  است نشان داده شده 1

 E1نقطهه  (bددر نمودار توان حا  می باشد.می OP1قیمت برابر  و OQ1 ( که درآن سطح محصو  برابر باMC=MRد
 مشخص کرد.  در فضای قیمت و مقدار، ( 1   1  د را به مختصات

ترتیهب  هگردد و سطح محصو  و قیمت به منتقل می e2به  e1نقطه تعاد  از انتقا  یابد، D2 هحا  اگر تقاضا ب

  )  برابر با
2
را وصهل   E2بهه   E1اگر نقطهه   ( آمده است.bدر نمودار د E2خواهند بود که بصورت نقطه  (2   

بهه   D1منحنی است که بر روی آن نقاط تعادلی انحصارگر که براثر تغییر تقاضا از  Sآید. بدست می Sمنحنی  دنمائی
D2 اگر تقاضا از  حا  اند، قرار دارد .به وجود آمدهD1  به صورتD 2   همهان  و  تعهادلی محصه  انتقا  یابهد مقهدار 
OPخواهد بود ولی قیمت برابر   2   2 از وصل باشد و میE1 2 به

  شود.حاصل می 'Sمنحنی   
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 ماند.می 2  کند و مقدار ثابت در سطح در حالت انحصاری تن ا قیمت تغییر می .11نمودار   

 
، به صهرف تغییهر و   گربا وجود ثابت بودن ساختار هزینه انحصارکه گردد مشخص میاز توضیحات ارائه شده 

-نیهز جابجها مهی    'S)وS دمانندهای مقدار محصو  و قیمت تعادلی انحصارگر جابجایی تقاضا، مکان قرارگیری زو 

انحصهارگر، همچهون عرضهه بنگهاه      عرضهه بهرای  مف وت مشخصهی را  توان پشتوانه نظری و نمیبراین اساس، شود. 
 .  1رقابتی، بیان کرد

در  c ,b ,aبه نمودارهای  عدت وجود منحنی عرضه برای انحصارگربه منظور توضیح بیشتر در خصوص 
، با فرض ثابت بودن 2با در نظر گرفتن سه نو  انتقا  برای منحنی تقاضا هانموداراین ( توجه کنید. 11شکل د

MR,های اولیه تقاضا ودرآمد ن ائی منحنی که در آن ا نداشدهای، رسم ساختار هزینه D1 های انتقا  یافته و منحنی 1
,MR D2  نات دارند.  2

قابل مشاهده  ( 2   2 د تعاد  بعدی به مختصات و ( 1   1  ) تعاد  اولیه به مختصات ،  aدر نمودار 

انحصارگر به  یتعادل وضعیتتغییر  ،و جابجا شود تغییر نماید bاگر تقاضا بصورت دیگری مانند نمودار  حا است. 
ماند. به عبارت دیگر، ثابت می(1   ) کند اما قیمت تعادلیافتد که مقدار محصو  تعادلی تغییر میای اتفاق میگونه

( bرساند. در نمودار درا بحداکثر می که سودمتفاوت وجود دارد  محصو  تعادلیدو مقدار  1  در سطح قیمت 
محصو  را این مقدار  کند ورا تعیین می 1 سطح تولید  MCو MR1محل تقایع  e1شود نقطه مالحظه می

(، منحنی MC، منحنی هزینه ن ائی دانتقا  تقاضا فروشد. پس از( می D1دروی منحنی  1  گر با قیمت انحصار
MR2  کند ویابد اما قیمت تغییری نمیافزایش می 2  مقدار عرضه به  ببه این ترتی کند وقطع می 2 را در نقطه 

باالخره ممکن است  و واقع نحوه انتقا  منحنی تقاضا، علت عدت تغییر قیمت است. در خواهد بود. 1  همان 
د. این حالت کندو قیمت مختلا دریافت رساند، که سود را به حداکثر میبرای مقدار ثابتی از محصو  انحصارگر 
 با هر دو منحنی هزینه ن ائی منحنی ، تالقیعد از آنها وبقبل از انتقا  منحنی .( نمایش داده شده استCدر نمودار د

                                                           
 مقایسه و تفسیر نموداری مطلب میکور به ع ده دانشجویان است.  1
   تواند تصور شود.به هردلیل معتبری می( 11های تقاضا در نمودارهای شکل دانتقا  منحنی  2
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MCرخ داده است د eدر نقطه  درآمد ن ائی MR MR 1  اما بدلیل نحوه انتقا  منحنی تقاضا دو قیمت  .( 2

 گردد. دریافت میOQ) مشخصی از محصو دبرای مقدار  2   1  
 
 

 
 های مختلا در شرایط انحصاریانتقا  تقاضا به گونه .11نمودار 

 انحصارگراست.نتیجه حاصل بیانگر عدت وجود منحنی عرضه برای 
 

 تعادل در بلندمدت

که اشاره شد در بازار انحصار کامل فقط یهك تولیدکننهده وجهود دارد و بحهث ورود سهایر تولیدکننهدگان بهه         چنان
صنعت مزبور مطرح نیست. در بلندمدت میهزان محصهو  در صهنعت انحصهاری از یریه  تغییهر انهدازه و ظرفیهت         

بلندمهدت کلیهة عوامهل تولیهد مهورد اسهتفاده انحصهارگر متغیهر هسهتند و          کند. زیرا در  تشکیالت تولیدی تغییر می
 مدت ندارد. تواند اندازه تشکیالت تولیدی خود را تغییر دهد درحالی که چنین امکانی را در کوتاه انحصارگر می

مدت است. در بلندمدت نیز انحصارگر در پی حداکثر کردن سهود اسهت و    تعاد  در بلندمدت همانند کوتاه -
 به همین ج ت خواهیم داشت:

π(                                         22د    ( )     ( ) 

 دقت دارید که در تابع سود بلندمدت، هزینه بلندمدت قرار گرفته است.
 شرط درجه او :

                                 (    23د

  
 
   ( )

  
 
    ( )

 ( )
   

  (                     24د

  
               

 شرط درجه دوت:

 (             25د
2
 

  
2
 
   

  
 
    

  
   

MR LMC  
 یا                                  
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 شیب MR< شیب  LMC(                          26د
توانهد بها انجهات     دارد بنگهاه مهی  با توجه به اینکه در بلندمدت امکان تغییر انهدازه تشهکیالت تولیهدی وجهود     

تعدیالتی در میزان محصو  و سطح قیمت، مقدار سود را تغییر دههد و آن را بهه حهداکثر برسهاند. البتهه انحصهارگر       
کنندگان اثهر بگهیارد و سهبب تغییهر میهزان محصهو ، قیمهت         تواند از راه ایی، مانند تبلیغات، بر تقاضای مصرف می

 محصو  و سود خود شود.
مهدت بها توجهه بهه      ( توجه کنید. فرض کنید بنگاه انحصاری در کوتاه12وشن شدن مطلب به نمودار دبرای ر

مهدت براسهاس برابهری درآمهد ن هایی و       رو است. او در کوتاه با زیان روبهSMC) 1 و 1SAC( تشکیالت انتخابی خود
است، درحهالی   1OPرا تعیین کرده است. قیمت محصو  در این سطح  1Qسطح تولید  SMC)1 و (MR هزینه ن ایی

و  FHاست. در نتیجه او برای هر واحد محصو  به میهزان   1FQمدت برابر  که هزینه متوسط هر واحد تولید در کوتاه
 .شودمتحمل میزیان  KFH1Pدرکل به میزان 

 
 
 
 
 
 

 
 

 مدت به حداکثر رساندن سود در بلند. 12نمودار 
تواند در بلندمدت با استفاده از امکهان تغییهر تشهکیالت تولیهدی، زیهان در       دهد که انحصارگر می نمودار فوق نشان می

 مدت را به سود تبدیل کند. کوتاه
 

انحصارگر برای مدت یوالنی قادر به تحمل زیان نیست. برای رفع این مشکل انحصارگر باید مقیاس تولیهد و  
د را تغییر دهد و زیان را به سود تبدیل کند. لیا در بلندمدت تشکیالت تولیدی خهود را  اندازه تشکیالت تولیدی خو

گیرد بنابراین، بنگاه بهه انهدازۀ    گیری در بلندمدت صورت می کند. چون تصمیم انتخاب می 2SMCو  2SACبه اندازۀ 
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2OQ  ،تولید خواهد کرد که در آن سطح تولیدMR  =2SMC  =LMC   2است و هر واحد از محصو  را با قیمهتOP 
 کند. به بازار عرضه می

بهرد. نتیجهه اینکهه     سهود مهی   MNJ2Pو در کهل بهه میهزان     MNانحصارگر به ازای هر واحد تولید به میهزان  
 مدت را به سود تبدیل کند. تواند زیان کوتاه انحصارگر با گسترش تشکیالت تولیدی خود در بلندمدت می

ر دوره زمانی بلندمهدت تقاضها بهرای محصهو  انحصهارگر در سهطحی باشهد کهه تولیهد بهرای           امکان دارد د
انحصارگر با هر اندازه از تشکیالت و ظرفیت تولیدی مقرون به صرفه نباشد. بهه عبهارت دیگهر، انحصهارگر بها ههر       

در چنین حالتی به صهالح  مقیاس تولید یا با هر اندازه از تشکیالت تولیدی که تولید کند همواره زیان خواهد داشت. 
 انحصارگر است که دست از تولید برداشته و بنگاه را تعطیل نماید.

یابید که با انتخاب هر اندازه از تشکیالت تولیدی و با توجهه بهه شهرط حهداکثر      ( درمی13با توجه به نمودار د
ز هزینه متوسط کمتر اسهت. بهه   سود دبرابری درآمد ن ایی و هزینه ن ایی(، قیمت تعیین شده برای محصو  همواره ا

پییر نیست، بایهد دسهت از    روست و از آنجا که تحمل زیاد در بلندمدت امکان بیان ب تر، بنگاه انحصاری با زیان روبه
ها را فهراهم آورد و یها اینکهه     های تولید تجدیدنظر کند و موجبات کاهش هزینه فعالیت بردارد و یا در ساختار هزینه

 دهی فعالیت به سودآوری تبدیل شود. هرحا  باید زیان بلیغات موقعیت تقاضا را تغییر دهد بهسعی کند از یری  ت
 

 
دهد که موقعیت منحنی تقاضا به صورتی است که انحصارگر بها انتخهاب ههر ظرفیهت      . نمودار باال نشان می13نمودار 

 شود. زیان می تولیدی به دلیل اینکه قیمت همواره کمتر از هزینه متوسط تولید است دچار

 

 قدرت انحصاري )درجۀ انحصار( -2-8

م مترین عامل برای حفظ و ایجاد قدرت اقتصادی انحصارگر جلوگیری از ورود بنگاه ای دیگر بهه بهازار اسهت. از    
سهنجند. درجهة انحصهار     نظر علمی معموالً بازارهایی با ویژگی ای غیر از رقابت کامل را با درجة انحصاری آن ا مهی 

شود. به این صورت کهه هرچهه    تعداد بنگاه ا و یا برحسب تعداد جانشین ای محصو  تولید شده تعیین میبرحسب 
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 تعداد بنگاه ا دتولیدکنندگان( و یا رقبا و تعداد محصوالت جانشین کمتر باشد، درجه انحصاری بیشتر است.
 

مهت. قابهل درک اسهت کهه     عبارت است از میزان از دست دادن فروش در مقابهل افهزایش قی   درجه انحصار 
هرچه تعداد کاالهای جانشین محصو  انحصارگر کمتر باشد، وی از قدرت بیشتری برای افزایش قیمهت برخهوردار   
خواهد بود. در این صورت با افزایش قیمت محصو ، میزان فروش کمتر کاهش خواهد یافت. بطورکلی با معیارهای 

ایع و شاخص لرنر می توان در مورد قدرت انحصاری یك هم چون، ضریب کشش قیمتی تقاضا، ضریب کشش متق
 بنگاه قضاوت نمود. 

  بنگاه انحصاری بستگی به ضریب کشهش قیمتهی تقاضها دارد.    ضریب کشش تقاضا، قدرت اقتصادی
هر چه ضریب کشهش قیمتهی تقاضها بهرای محصهو  انحصهارگر بزرگتهر باشهد، قهدرت اقتصهادی           

-العمل نشان مهی مقابل تغییر قیمت محصو  بیشتر عکس انحصارگر کمتر است. چرا که متقاضیان در

شوند از اینرو قدرت عمل او در افهزایش قیمهت محهدود    دهد و سبب کاهش بیشتر میزان فروش می
 خواهد شد.

 تهوان از  با عنایت به کاالهای جانشین محصو  انحصارگر مهی ، از سوي ديگر ضریب کشش متقایع
 یز دربارۀ قدرت انحصارگر قضاوت نمود.یری  محاسبه ضریب کشش متقایع کاال ن

    
درصدتغییر  در میزان تقاضا برای  

درصد تغییر در قیمت 
 

  

   
 
  

  
(27د        

مثبت بودن عالمت این کشش نشان دهندۀ جانشین بودن دو کاالی مورد نظر است و هر چه عدد یا ضهریب کشهش   
ها کمتر است. شایان ذکهر  نتیجه قدرت انحصارگر در افزایش قیمتمتقایع بزرگتر باشد درجه جانشینی بزرگتر و در 

 های دیگر به بازار محصو  است.است که م مترین عامل حفظ این قدرت جلوگیری از ورود بنگاه
 با توجه به این که در بازار رقابت کامل شرط تعاد  برابری قیمت بها هزینهه ن هایی    : شاخص لرنر

روش بهرای افهزایش قهدرت     شرکت اصالً قدرت ندارد. لیا یهك ( که در این حالت P=MCاست. د
انحصاری این است که قیمت از هزینة ن ایی بیشتر باشد. لرنر این قهدرت انحصهاری را بهر حسهب     

 کند.بیان می 1شاخصی به نات شاخص لرنر
  

    

 
(28د    

و بها قهرار دادن    (     )صهارگر  توان با استفاده از شرط درجه او  حداکثر سهود انح قدرت انحصاری را می 
 آید: بدست می MR( به جای 11رابطه د

 (1  
1

  
 )          

 

  
 
      

  

  
 

 

    

 
 
 1

  
(29د      

 کند که هرچه ضریب کشش قیمتی تقاضا بزرگتر باشد قدرت انحصارگر کمتر است. ( بیان می29رابطه د
 

                                                           
 شود.شناخته می price – cost marginو  mark upاین شاخص با نات های دیگری هم چون ،  1



808 
 

 توليد در بيش از يک کارخانه  -2-9

بیش از یك کارخانه تولید کند، در این صورت ممکن است شرایط  در امکان دارد انحصارگر محصو  خود را
آید که در این حالهت انحصهارگر بهرای اینکهه     ا  پیش میؤهای مختلا متفاوت باشد. حا  این سهزینه در کارخانه

یعنهی در کهل چهه سهطحی از      .گیهرد رضه محصو  به بازار تصمیم مهی ع سودش حداکثر شود چگونه برای تولید و
کهه سهودش بهه     کند، تا ایندر هر کارخانه چه مقدار از محصو  کل را تولید می کند ومحصو  را به بازار عرضه می

براسهاس ضهابطه و    دبایحداکثر برسد. روشن است که انحصارگر برای اینکه به منظور خود دحداکثر سود( برسد می
 ضهابطه و  چنهین  ها بزند. از این رو ههدف در ایهن بحهث تعیهین    معیاری دست به تقسیم تولید محصو  در کارخانه

 است. یمعیار
کنهد، کهه البتهه نتهای      دو کارخانه مجزا تولید مهی  شود انحصارگر محصو  خود را دربرای سادگی، فرض می

شود که بحث در چارچوب زمانی، بل تعمیم است. در ضمن یادآوری میحاصله، به حالت بیش از دو کارخانه نیز قا
بهه ترتیهب    (a),(b)قسهمت  اسهت.   قسهمت شامل سهه   نمودار( را در نظر بگیرید. این 14د نمودارکوتاه مدت است. 

 محصوالت . با توجه به اینکه انحصارگرباشدمی( 2د و (1های هزینه ن ائی تولید محصو  در کارخانه دبیانگر منحنی
فروشهد،  با یهك قیمهت مهی    در یك بازار و ؛است یکسان و مشاب ی محصو  کارخانه را که درتولید شده در این دو 

و مجمو  هزینهه   (MRددرآمد ن ائی انحصارگر ،(Dتقاضا برای آن محصو  در بازارد ( نشان دهنده منحنیCد قسمت
-تولید هر واحد از محصو ، مقایسهه  دو کارخانه است. در اینجا نیز مثل همیشه انحصارگر برای (  ∑دهای ن ایی

تها زمهانی کهه درآمهد آخهرین واحهد        دههد. هزینه آن واحد از محصو ، انجات می ای بین درآمد حاصل از فروش و
شهود. هنگهامی   افزایش سود میدهد زیرا تولید آخرین واحد سبب ادامه می را محصو  بیش از هزینه آن باشد، تولید

-، سود به حهداکثر خهود   (با هزینه ن ائی برابر درآمد ن ائیدکه درآمد آخرین واحد با هزینه آخرین واحد برابر شود 

منت ی باید بررسی کرد که هزینه ن هائی انحصهارگر در ایهن     آید.سطح تولید تعادلی انحصارگر به دست می و هدیرس
ا  که ؤاما قبل از آن به این س آیدشود چگونه به دست میمی د( تولی2د و (1ارخانه ده محصو  وی در دو ککحالت 

پاسهخ داده  کرد تا سودش به حداکثر برسهد،   ، در کل چه مقدار تولید خواهدکارخانه است نحصارگری که دارای دوا
 مجمهو  هزینههة ن ههایی ( برابههر MRآن در آمهد ن ههائی د  کنههد کههه دررا انتخههاب مهی  سهطحی از تولیههد  او .شههودمهی 

 ( باشد یعنی:   ∑انحصارگرد
MC MC MC MR  1 2  

MC,هها  سطح تولید کل، با توجه به تقهایع منحنهی   ،( Cقسمت د (14به این ترتیب بر روی نمودار د MR 
باشد. ایهن سهطح از قیمهت بهرای ههر      می OPن محصو  برابر واحد از آ شود که قیمت هرتعیین می E، OQدرنقطه 

  .دوشمیواحد از محصو  در بازار بر اساس منحنی تقاضا مشخص 
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سود یك انحصارگر چند کارخانه ای هنگامی حداکثر است که مقداری از محصو  را تولید کند که هزینه ن ائی انحصاری  .14نمودار 

 توزیع مطلوب تولید در دو کارخانه عبارت است از:. در این صورت شرط .مد ن ایی مساوی باشدآ( با درMCد

MC MC MC MR  1 2  

 
رساند، بایهد بررسهی کهرد    حا  پس از مشخص شدن سطح کل محصولی که سود انحصارگر را به حداکثر می

چنهان   ( تقسیم خواهد شد تا ههم 2د و (1بر چه اساس بین دو کارخانه د که تولید آن مقدار از محصو  به چه نحو و
ای برای تعیین ضابطه مورد نظر باید به این نکته توجه کرد کهه تولیهد همهواره در کارخانهه     حداکثر سود حفظ شود.

ین هزینه آن واحهد  بتولید هر واحد از محصو  مقایسه  یانجات خواهد شد که هزینه کمتری داشته باشد. بنابراین برا
ن واحهد هزینهه کمتهری    شود که بهرای تولیهد آ  ای انتخاب میانهگیرد وآن کارخدر دو کارخانه مورد نظر صورت می

به عبارت دیگر، تا زمانی که هزینه ن هایی تولیهد در یهك کارخانهه کمتهر از دیگهری باشهد تولیهد درآن          داشته باشد.
نهه  ای کهه هزی ای که هزینه تولید آن بیشتر اسهت بهه کارخانهه   انتقا  تولید از کارخانه کارخانه صورت خواهد گرفت.

 ن کمتر است ادامه خواهد یافت تا اینکه هزینه ن ائی تولید در هر دو کارخانه با یکدیگر برابر شهوند. پهس در  آتولید 
( هنگامی به ب ترین حالت خهود صهورت خواههد گرفهت کهه:      2د و (1واقع تقسیم تولید محصو  بین دو کارخانه د

MC MC1 شود. همین برابری هزینه ن ائی تولید در دو کارخانه، ضابطه و قاعده تقسیم تولیهد محصهو  بهین دو     2
 کارخانه است. 

 oq2و oq1( بهه ترتیهب   2د ( و1شود که بر اساس قاعده فهوق، در دو کارخانهه د  ( مشخص می14د نموداردر 
( اسهت،  2( بیشتر از کارخانهه د 1ولید خواهد شد با توجه به اینکه هزینه ن ائی تولید در کارخانه دواحد از محصو  ت

 ( تولید خواهد شد، که این یك نتیجه منطقی است.  2کارخانه د از محصو  در درصد بیشتری
( MCانحصهارگر د هزینهه ن هائی    و (MRد به اینکه سطح تولید بر یب  برابری درآمهد ن هائی   با توجه باالخره

آن  های ن ائی تولید درنیز با توجه به قاعده تقسیم تولید بین دو کارخانه که به صورت برابری هزینه آید وبدست می
 کنهد و محصو  خود را در دو کارخانه تولید مهی  توان اصل زیر را برای حالتی که انحصارگرمی دو کارخانه بیان شد

 باشد، عنوان کرد: نیز میبه حداکثر رساندن سود خود پی  در
MC MC MR 1 2  

 ها تعیین خواهد شد.  وبدین ترتیب میزان تولید در هر کدات از کارخانه
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ای هنگامی حداکثر است که مقداری از محصو  را تولیهد کنهد کهه    : سود یك انحصارگر چند کارخانه1نتیجه 
ههای متعهدد در حالهت    کارخانهه  باشد. توزیع مطلوب تولید در مد ن ایی مساوی( با درآMCهزینه ن ائی انحصاری د

هها، درآمهد   ای مقداری از محصو  را تولید کند که هزینه ن هائی تولیهد کارخانهه   کند که هر کارخانهتعاد  ایجاب می
شهرط توزیهع مطلهوب تولیهد در دو     در ایهن صهورت    ( با یکدیگر برابر باشند.MCن ائی و هزینه ن ائی انحصاری د

 رخانه عبارت است از:کا
MC MC MC MR  1 2  

 دو کارخانهه و  MCههای  به منظور پی بردن به نحوه استخرا  منحنی هزینه ن ایی انحصاری با توجه به منحنی
( جهدو ، نشهان دهنهده    3د الی (1های د( را در نظر بگیرید، ستون2بطور کلی برای درک ب تر مطلب جدو  فرضی د

( ، هزینهه ن هائی   1( بیانگر هزینه ن ائی کارخانه د6( الی د4های دستون درآمد ن ائی و فروش، قیمت وسطح تولید و 
هزینه ن ائی انحصاری است. منظور از هزینه ن هائی انحصهاری همهان جمهع افقهی هزینهه ن هائی دو         ( و2کارخانه د

 کارخانه است. 
نه تن ا اولین واحد بلکه دومین واحد از محصو  نیهز  بر یب  این جدو ، اگر تولید از یك به دو افزایش یابد، 

( کمتر از هزینه 1( تولید شود. زیرا هزینه ن ائی تولید هر کدات از این دو واحد در کارخانه د1ب تر است در کارخانه د
امها اگهر    تومان است. 1، مین محصو  تولید شدهبنابراین هزینه ن ائی برای دو ( است.2ن ائی تولید آن ا در کارخانه د

( کمتر از هزینهه  2، با توجه به اینکه هزینه ن ائی واحد سوت در کارخانه دباشد سومین واحد محصو  تولید شودقرار 
( این واحد سوت را تولید کند. دقهت داشهته باشهید کهه     2( است، ب تر است کارخانه د1ن ائی واحد او  در کارخانه د

( تولیهد شهود، اولهین واحهد محصهو  آن کارخانهه       1باشد در کارخانه د سومین واحد از کل تولید، در واقع اگر قرار
دو  دبایه پس به فرض اگر تولید کننده انحصاری بخواهد کالً سه واحهد از محصهو  را عرضهه کنهد مهی      خواهد بود.

ائی در این صورت هزینهه ن ه   و ( تولید کند.2( و واحد سوت را در کارخانه د1واحد دواحد او  و دوت( در کارخانه د
انحصاری برای واحهد چ هارت    MCپس اکنون روشن است  تومان برای واحد سوت خواهد بود. 1ح02انحصاری برابر 

 باشد یعنی واحد چ ارت در کارخانه او  باید تولید شود. 1ح04بایست می
انحصهاری نیهز    MCنتیجتاً منحنی  (به دست آمده است و2در واقع به همین ترتیب ستون آخر جدو  فرضی د

 به همین صورت استخرا  شده است.  
 

 (    2جدو  د
درآمههههد ن ههههایی   قیمت دتومان( تولید و فروش 

 دتومان(
هزینة ن ایی کارخانه 

 (1شمارۀ د
هزینة ن ایی کارخانه 

 (2شمارۀ د
هزینههههة ن ههههایی 
 انحصاری دتومان(

 0ح96 1ح02 0ح96 2ح4 2ح5 1
 1 1ح07 1 2 2ح25 2
 1ح02 1ح12 1ح04 1ح65 2ح05 3
 1ح04 1ح17 1ح08 1ح45 1ح95 4
 1ح07 1ح22 1ح12 1ح27 1ح77 5
 1ح08 1ح17 1ح16 1ح17 1ح67 6
 1ح12 1ح32 1ح20 1ح15 1ح60 7

 1ح12 1ح37 1ح24 1ح12 1ح56 8

                                                           
 استخرا  جبری نتای  این مد  در ضمیمه فصل آمده است  - 1
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 1ح16 1ح42 1ح28 1ح09 1ح49 9

 1ح17 1ح47 1ح32 1ح04 1ح44 10

 
دو کارخانه  MCابتداء انحصارگر بر اساس قاعده برابری درآمد ن ائی و هزینه ن ائی انحصاری دکه با توجه به 

تومهان بهرای ههر     1ح56با قیمت  واحد از محصو  را تولید کند و 8گیرد که در کل، تصمیم می است( به دست آمده
تولید را براسهاس برابهری    ، تقسیمحداکثر سودواحد به فروش برساند تا سودش حداکثر شود سپس برای حفظ این 

)هزینه ن ائی دو کارخانه  )MC MC1 دههد.  ( انجات میMCهزینه ن ائی انحصاری د برابری آن ا با درآمد ن ائی و و 2
شماره در کارخانه  واحد از محصو  3( و1واحد از محصو  در کارخانه شماره د 5گیرد که به این ترتیب تصمیم می

 و در این حالت خواهیم داشت:  ( تولید کند 2د
/MC MC MR MC   1 2 1 12  

 

 

 نحصارکامل با الگوي رقابت کامل مقايسه الگوي ا -2-11

که قابل  دو کار داری با صنعتی سر کنیدبه منظور سادگی بحث و اینکه امکان انجات مقایسه فراهم باشد، فرض 
توانهد از  یرح در دو الگوی رقابت کامل و انحصاری است، به این معنا که به فرض صنعت مورد نظر یهك شهبه مهی   

نشهان داده شهده    D( را در نظر بگیرید که درآن منحنی تقاضا بازار با 15د نموداررقابت کامل به انحصار کامل برسد. 
MC)مهدت یهك صهنعت رقهابتی د     منحنی عرضه کوتاه ،است .با توجه به مطالب قبلی SRMC     از جمهع افقهی

آید دالبته با این فهرض کهه   موجود درآن صنعت، بدست می یها( بنگاهSRMCمنحنی های هزینه ن ائی کوتاه مدت د
ههای تقاضهای   ها کامالً باکشش است(. سطح تولید و قیمت کاال در حالت رقابت کامل از تقایع منحنهی عرضه ن اده

شود .پس بر یب  شکل میکور، سطح تولیهد و قیمهت   ( حاصل میMCو منحنی عرضه کوتاه مدت صنعت د Dبازار 

با ثابهت   خواهد بود. درحالیکه با تغییر صنعت به انحصار کامل و     و    کاال در صنعت رقابتی به ترتیب برابر 
از ایهن   کند که در آن درآمد ن ائی برابر هزینه ن ائی باشهد. می نگ داشتن ساختار هزینه، انحصارگر در سطحی تو.لید

به این ترتیب سطح تولید انحصهاری   ( نیز رسم شده است وMR( منحنی درآمد ن ائی انحصارگر د15د نموداررو در 
 خواهد بود.     وقیمت مربویه بر روی منحنی تقاضای بازار     
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 مقایسه الگوی انحصار کامل و رقابت کامل .15نمودار 

به      و    و قیمت محصو  بیشتر است. در این نمودار  مقدار تولید در الگوی انحصار کامل نسبت به الگوی رقابت کامل کمتر

به ترتیب مقدار تولید و قیمت محصو  در حالت انحصار کامل      و    در حالت رقابت کامل و  ترتیب مقدار تولید و قیمت محصو 
 است.

 
سهطح تولیهد پهایین تهر از      و (     )گیری کرد که قیمت انحصاری عمومهاً بهاالتر و   توان نتیجهحا  می
-کننده برای هر واحهد از کهاال مهی   در حالت رقابت کامل قیمتی را که مصرف لیارقابت کامل است.  (     )

در صورتی که چنین تساویی در شرایط انحصهار کامهل برقهرار     .(      )هزینه ن ائی تولید است پردازد برابر
ایهن عهدت تسهاوی    (      )به این معنا که قیمت هر واحد از کاال بیش از هزینه ن ائی تولید است  .نیست

امها انحصهارگر    مقدار بیشتری از این کاال را داشهته باشهد  بیانگر این مطلب است که مصرف کنندگان مایل هستند که 
صورت حداکثر سود نصیبش نخواهد شد. ههم چنهین انحصهارگر بهه میهزان       دهد زیرا در آنتولیدش را افزایش نمی

این نتیجه نیز بیان کننده این است که انحصارگر به میزان کمتهری نسهبت    کند.کمتری از حالت رقابت کامل تولید می
در واقع گویی در بهازار انحصهار کامهل در مقایسهه      کندابع و امکانات تولیدی استفاده میلت رقابت کامل از منبه حا

 بازار با رقابت کامل، بیکاری عوامل و منابع تولیدی وجود دارد. 
چنانچه مقایسه دو الگوی رقابت کامل و انحصار کامل را به لحاظ زمانی در بلند مدت صهورت گیهرد، مهوارد    

 ر قابل ذکر هستند. زی
تحت شرایط رقابت کامل حتی اگر قیمت از هزینه متوسط بیشتر باشد، امکان وجود سهود در بلنهد مهدت بهه     

که تحت شرایط انحصار کامل به علهت بسهته بهودن راه     رود در حالیدلیل آزادی ورود بنگاه ا به صنعت از بین می
کننهدگان  پییر است از این رو قابهل درک اسهت کهه مصهرف    ورود به صنعت موجود بودن سود در بلند مدت امکان

 پردازند.  تحت شرایط انحصار کامل مبلغی بیش از هزینه تولید برای مصرف کاالها می
تهرین تشهکیالت تولیهدی    به عالوه از قبل می دانیم که تحت شرایط رقابت کامهل در بلنهد مهدت از مطلهوب    

قهرار دارد. در  متوسهط  شود که در حداقل منحنی هزینه بلند مدت ته میشود چرا که تشکیالتی به کار گرفاستفاده می
به بیان دیگر، انحصهارگر در   باشد.حالیکه چنین مطلبی لزوماً در مورد شرایط انحصار کامل در بلند مدت مطرح نمی
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این  کثر برسد وکند که سود بلند مدت وی به حدابلند مدت آن تشکیالت تولیدی وآن میزانی از تولید را انتخاب می
 باشد.  با انتخاب مطلوب ترین تشکیالت تولیدی نمیبانتخاب لزوماً منط

 

 و انواع آن1تبعيض قيمت  -2-11

کند و میزان آن را نسبت بهه قبهل از اجهرای    سود خود را حداکثر  تبعیض قیمتتواند از مجرای انحصارگر می
خریداران محصو  است که بتواند  قادر به اجرای سیاست تبعیض قیمت زمانی انحصارگر. افزایش دهد ،سیاست این

امکهان  تقاضها،   قیمتهی  متفاوت های. کششتفکیك کند ی آن اهای قیمتی تقاضاکشش براساسهایی خود را به گروه
  ،، در مقایسه با حالت معموامکان افزایش سود را برای انحصارگرو درپی آن  های متفاوتبا قیمت فروش محصو 

سسات تولیدی دو قیمت مختلها  ؤها و مق ممکن است برای استفاده خانوادهبه عنوان مثا  شرکت برکند. ایجاد می
   .کنندبزرگساالن دریافت نسبت به یا شرکت ای هواپیمائی برای کودکان قیمت کمتری را  دریافت نماید و

اوتی را بهرای  ههای متفه  تبعیض قیمت عبارت از شرایطی است که تحت آن خریهداران قیمهت   :تبعيض قيمت
 .تولید متفاوت باشد پردازند، بدون آن که هزینه کاالی دقیقاً یکسان می

یها   یورکلی، سه نو  تبعیض قیمت تحت عنوان تبعیض قیمت درجه او  یا کامل، تبعیض قیمت درجه دوتبه
  .شودرجه سوت، به شرح زیر مطرح و تعریا میو تبعیض قیمت د مقداری

 2تبعيض قيمت درجه اول، تبعيض قيمت کامل
و از هر یك حهداکثر قیمتهی را کهه    کنندگان را از یکدیگر مجزا کند اگر انحصارگر قادر باشد تك تك مصرف

تبعهیض   خواهد کهرد. بهه ایهن نهو      بیشترین سود را کسب حاضر است پرداخت کند، دریافت نماید، در اینصورت 
ارائه خدمات جراحی توسط پزشهکان،  مثها  بهارز     گویند.کامل تبعیض قیمت یا او   درجهتبعیض قیمت از  ،قیمت

 .  3این نو  تبعیض قیمت است
قیمت  ،تا 1Qرا برای واحد   1P قیمتانحصارگر  است،منحنی تقاضا خطی که در آن ( 16با توجه به نمودار د

2P 2را برا ی واحد Qکنهد تر را برای واحدهای بعدی محصهو   دریافهت مهی   های پایینات و به همین ترتیب قیمت .
یابهد کهه قیمهت آخهرین     فروش محصو  توسط انحصارگر براساس منحنی تقاضا داز باال به پایین( تا جایی ادامه می

 خریهداران کهل سهطح زیهر منحنهی تقاضها را بهه        ،به این ترتیب. ات( برابر هزینه ن ایی آن باشدQe  دواحد محصو  
 . و اضافه رفاهی نخواهند داشت(     دپردازند انحصارگر می

 
 

                                                           
1 - Price  Discrimination  
2  - The Perfect Price Discrimination or "Take – it or Leave it" 

 تطبی  این مثا  به نو  درجه او  تبعیض قیمت به ع ده دانشجو است. 3
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 تبعیض قیمت کامل درجه او  .16نمودار 

کنهد لهیا   مهی کنهد از او دریافهت   پرداخهت  حاضر است کننده انحصارگر حداکثر قیمتی را که مصرفبنابراین، 
در حالهت تبعهیض    به عبارت دیگر،و  (     یا و        دقیمت دریافتی همان درآمدن ائی خواهد بود 

منحنی تقاضا منطب  بر درآمد ن ائی انحصارگر خواهد شد و تولید تعهادلی در جهایی خواههد بهود کهه      کامل قیمت، 
        نقطة تعادلی است که شهرط تعهاد     E( نقطه 16بنابراین یب  نمودار د گردد.        

 باشد. سود انحصارگر برابر است با:می    در قیمت     برقرار است و تولید تعادلی معاد  

    ∫      
  

0
      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

  

    ∫      
  

0
       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

            ̅̅ ̅̅ ̅̅  
 
 

 يا تبعيض مقداري متبعيض قيمت درجه دو
 1 قیمهت  بهه ازای ههر واحهد از محصهو ،       1 سطح در این حالت انحصارگر از خریداران برای مقادیری تا

 1P که کمتهر از   2 را با قیمت (1Q - 2Q ) سپس هر واحد از محصو  به میزان (.1  1    نماید ددریافت می

2 ) 2    کنهد د است، عرضه مهی  دیگهر، در ایهن نهو  تبعهیض قیمهت، انحصهارگر از         بهه عبهارت  (. (1  

تفاوت قیمت هنگهات  ، مانند کندهای متفاوت دریافت میخریداران بر حسب مقادیر مورد تقاضای دخرید( آن ا قیمت
نو  تبعیض قیمت، تبعیض قیمت مقهداری ههم نامیهده     این .مترو بلیط یك سالهخرید و بلیط تك سفره مترو  خرید

   ، بستگی دارد.با یکدیگرخریداران امکان مبادله ن نو  تبعیض قیمت به عدت دوات ای شود.می
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 تبعیض قیمت درجه دو .17نمودار 

 
 
 

واحهد پهولی    100واحهد محصهو  بها     40 شود کهمالحظه می (17ددر نموداردر صورت عدت تبعیض قیمت، 

100   بنابراین درآمد کل انحصارگر برابر با  شودخریداری می  40  باشد.می  4000 
واحهد بعهدی را  بها     5واحد پولی و  300با قیمت   واحد اولیه محصو  را15حا  اگر فرض شود انحصارگر 

تبعهیض  واحهد پهولی بفروشهد،     100ات محصو  را با قیمهت   40ات تا  واحد 20واحد پولی و از  واحد   200قیمت 
 رابر خواهد بود با:وی در این حالت بدرآمدهای کل شده و را اجقیمت درجة دوت 

   15 300  5  200  20  100  13500 
 پولی( و در حالهت معمهو    واحد 13500از مقایسه درآمد کل انحصارگر در حالت تبعیض قیمت درجة دوت د

 40(، با توجه به یکسان بودن میزان هزینه تولید در هر دو حالت بهرای سهطح تولیهدی بهه میهزان      واحد پولی4000د
  در حالت تبعیض قیمت بیشتر از حالت معمو  خواهد بود. سود انحصارگرتوان دریافت که واحد محصو ، می
 عمومی است کهه هزینهه تولیهد   کاالهای از بعضی مقداری در کنتر  مصرف تبعیض قیمت  ردهاییکی از کارب

 آید.مار میبشاین نو  تبعیض قیمت در زمره  ،آب و ... ،قیمت تصاعدی مصرف برق تعیین باال است.ثابت آن ا 
 

 1تبعیض قیمت درجه سوت
ههای تقاضهای    ختلها بها منحنهی   بازارههای م شرایط زیر: به وجود منوط است اجرای این نو  تبعیض قیمت 

 است.  برای یك محصو   متفاوت
 باشد.رخوردار بانحصاری قدرت از . بنگاه باید 1

                                                           
 این نو  تبعیض قیمت را معرفی کرد. 1920پیگو در سا   اولین بار آسی - 1
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کنندگان از یك بازار به بازار دیگهر وجهود    مصرفبازارها از یکدیگر مجزا باشند و امکان انتقا  کاال توسط  .2
 نداشته باشد و آن ا نتوانند کاال را بین خود مبادله کنند.

 . کشش ای قیمتی تقاضای خریداران در بازارهای مختلا متفاوت باشد.3
وت تواند محصو  خود را در بازارهای مختلا به قیمت ای متفا چنانچه شرایط فوق برقرار باشد انحصارگر می

البته نتای  حاصله قابل تعمیم به بهیش از دو بهازار مجهزا     .به فروش رساند و به این ترتیب سود خود را افزایش دهد
 است.  

شود انحصارگر قادر به فروش محصو  خود در دو بازار جداگانه اسهت. در   برای شرح چنین حالتی فرض می
رحالی که در یك کارخانه و بها یهك فرآینهد تولیهدی بهه      آید د این صورت درآمد انحصارگر از دو بازار به دست می

 توان به صورت زیر نوشت. پردازد. بنابراین، تابع سود انحصارگر را می تولید می

1  (             30د  درآمد حاصل از فروش در بازار او       1  1  

1Q  = میزان فروش در بازار او 

1P  =در بازار او  قیمت 

2  (             31د  درآمد حاصل از فروش در بازار دوت      2  2  

2Q  =میزان فروش در بازار دوت 

2P  =در بازار دوت قیمت 

( )   (      32د    ( 1  هزینه کل :  (2  

1 بطوری که:    2    

 آید. دست می تابع سود با استفاده از درآمد دو بازار خرید و هزینه کل به

π(                  33د    1    2    ( 1  تابع سود: (2  

مشهت  جزئهی    2Qو  1Qاز آنجا که انحصارگر به دنبا  حداکثرکردن سود است باید از تابع سود او نسبت بهه  
 گرفت. پس شرط درجه او  عبارت است از:

(                      34د

{
 
 

 
   
  1
 
   1

  1
 
   

  
 
  

  1
  

  

  2
 
   2

  2
 
   

  
 
  

  2
  

 

(    35د

{
 
 

 
 
  

  1
   1      

  

  2
   2      

   1    2     

شود که درآمهد ن هایی بهازار او  بها درآمهد       حداکثر سود انحصارگر در سطحی از فروش محصو  حاصل می
ن ایی بازار دوت و با هزینه ن ایی برابر باشد. در واقع تا زمانی که درآمد ن ایی دو بازار یکسان نباشند امکهان افهزایش   
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تواند بها افهزایش    بیش از بازار دوت باشد تولیدکننده می سود وجود دارد. برای مثا  چنانچه درآمد ن ایی در بازار او 
 فروش در بازار او  درآمد کل و از آنجا سود خود را افزایش دهد.

شرط درجه دوت برای به حداکثر رساندن سود مستلزت آن است که ک ین یا مینورهای اصهلی دترمینهان هشهین    
 زیر به یور متناوب دارای عالمت مختلا باشد.

| |  

|

|
 
2
 

  
1

2
   

1
                      

 
2
 

  1  2
     

 
2
 

  2 1
                      

 
2
 

  
2

2
   

1
     |

|

(36د       

MRبنههابراین، بایههد   MC  1  وH       باشههد. روشههن اسههت کههه بههرای مثبههت بههودنH  الزت اسههت
MR MC  2 درآمد ن ایی در هر بازار باید بهه میهزان کمتهری از هزینهه      ،باشد. در واقع یب  شرط درجه دوت

 ن ایی تغییر کند.
MR( توجه کنید. در این شکل فرض شده است: 18به نمودار د MR MC OH  1 ، در این صهورت در  2

و در بازار دوت مقدار فروش برابهر   1OPو قیمت براساس تقاضای بازار او  برابر  2OQابر بازار او  مقدار فروش بر

2OH  2و قیمت براساس تقاضای بازار دوتOP شود در بازاری کهه تقاضها دارای شهیب     آید. مالحظه می به دست می
 شود. تندتر و کشش قیمتی کمتر است، قیمت باالتر اعما  می

 

 
 

 تبعیض قیمت، قیمت ای متفاوت در دو بازار مجزا .18نمودار 
شود که قیمت محصو  در  ( است. مالحظه می2تر از بازار د تر و کم کشش پرشیب D)1(( تقاضا 1بطورکلی، در بازار د

P)( است 2( بیشتر از بازار د1بازار د P )1 2. 

 
گردد که درآمدهای ن ایی دو بازار مساوی هزینه ن ایی گردد. برابر بهودن   بنابراین، حداکثر سود وقتی عاید می
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درآمدهای ن ایی در دو بازار بیانگر آن نیست که قیمت ا در دو بازار برابر هستند. اگر قیمت ا و کشش ای تقاضها در دو  
 داشت: نشان دهیم خواهیم 2εو  1εو  2Pو  1Pبازار را با 

  1   1  

  1

  1
  1   1 [1 

  1

  1
 

 1

 1
]   1 [1 

1

| 1|
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 2
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1
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MRاز آنجا که  MR1  پس: 2
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2
2

11  =P
 
 
  

1
1

11 

                                                               P
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21

2

1

11

11
 

( و با عنایت به این که قدرمطل  کشش تقاضا در بازار یك کمتر از قدرمطل  کشش تقاضا در 18با توجه به نمودار د
 گیریم:بازار دوت است نتیجه می

P(                                                37د  P    1 2 1 2 

 بنابراین، قیمت کمتر مربوط به بازاری خواهد بود که کشش تقاضا در آن بیشتر است.
 

های موجود نیست، زیرا در بسیاری از جوامع کارخانهه بهرق دو نهرخ جداگانهه     ای دور از واقعیتچنین نتیجه
کند. با توجه به اینکه مشتری تجاری نسبت به مشتری مسکونی قادر به رف تجاری و مسکونی دریافت میبرای مصا

تری اسهت و از ایهن رو بهرای    جایگزینی منابع انرژی بیشتری بجای نیروی برق است دارای منحنی تقاضای باکشش
 شود.  مصارف تجاری نرخ پایین تری اعما  می

بهازار مجهزا اسهت،     nشود که نتای  بیان شده قابل تعمیم به ض قیمت اشاره میدر انت ای بحث مربوط به تبعی
 در این صورت قواعد ذکر شده عبارت خواهد بود از: 

رسد، از رابطهه زیهر قابهل    سطح ب ینه کل تولید یعنی سطح تولید کلی که سود انحصارگر در آن به حداکثر می
 دستیابی است:

n

i
i

MR MC



1

    (30) 

و مقادیر ب ینه فروش در بازارهای مختلا و مجزا از رابطه زیر بدست خواهد آمد، برقهراری ایهن رابطهه نیهز     
 تضمین کننده دستیابی به حداکثر سود برای انحصارگر است:

 

... nMC MR MR MR   1 2 
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 مالیات -2-12
های مالی در راسهتای  و اجرای سیاست مالیات مبلغی است که دولت بر یب  قانون برای تأمین مخار  عمومی

   کند.ها و مؤسسات دریافت میحفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور از اشخاص، شرکت
 شود.زیر بررسی میدر سه حالت اثر برقراری مالیات بر بازار انحصاری 

 مالیات ثابت یا مقطو : (1
مالیات وضهع شهده را ههم     گرانحصارواحد را وضع نماید. در این حالت  Tفرض کنید دولت مالیاتی به مبلغ 

واحهد   Tبنابراین هزینه کل به انهدازه   .کنداضافه می ثابتهای به هزینهگیرد و آن را در نظر میچون هزینه ثابت کل 
 یابد.افزایش می

TC = TFC + TVC +T 

 هزینه متوسط کل به اندازه 

 
 یابد،  افزایش می 

    
  

 
 
       

 
 
 

 
 

 کند.هزینه ن ائی تغییری نمیاما 

   
   

  
 
    

  
 

 . نشان داد (19د توان در نمودارمیاثر این نو  مالیات را 
 
 

 
 اثر مالیات ثابت در بازار انحصار کامل .19نمودار 

 
-هم چنان ثابت است و تغییهری نمهی   MCگردد اما منحنی به سمت باال منتقل می ACبا وضع مالیات منحنی 

 کاهش خواهد یافت. DCFPبه  ABFPسود کل از مقدار ند کرد ولیکن تغییری نخواهتعادلی قیمت و کند. مقدار 
 
 اثر مالیات بر فروش (2
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 دریهافتی  واحد پولی وضع نمایهد، کهل مالیهات    t یزاندولت بر هر واحد فروش مالیاتی به مدر این حالت اگر 
کنهد. بنهابراین،   های خود اضافه میباشد. انحصارگر مالیات پرداختی به دولت را به هزینهمی T = t . Qبرابر 

 یابد.هزینه کل افزایش می
 

                
 یابد.افزایش میواحد پولی  tبعد از مالیات دقیقاً به اندازه متوسط هزینة متغیر 

     
   

 
   

 یابد.افزایش میواحد پولی  tهزینة ن ائی نیز دقیقاً به اندازۀ 

    
   

  
 
    

  
   

واحد به سمت بهاال منتقهل    tو هزینه ن ائی به اندازۀ متوسط بنابراین با توجه به روابط باال، منحنی هزینة متغیر 
 گردد.می

 
 

کاهش یافتهه و سهطح     2  به 1 شود مقدار فروش دتولید( از سطح میمشاهده ( 20همانطور که در نمودار د

یابد. البته نکته قابل توجه این است که چون منحنی تقاضا دارای شهیب نزولهی اسهت    افزایش می  1 به 2 قیمت از 

و متقاضهیان   . به عبارت دیگر، بار مالیاتی میان انحصهارگر گرددکننده یا متقاضی منتقل نمیلیا همة مالیات به مصرف
 کاهش خواهد یافت. انحصارگربه همین دلیل سود  و دنکنمیپرداخت شود و هر کدات بخشی از آن را توزیع می

سود بعد از مالیات                               

   
  

         0          

 
 مالیات بر سود (3

بیهان  تهوان  یب  روابط زیر مهی  ؛(T=t.πشود دبر سود کل وضع می ،به صورت درصدیدر این حالت مالیات
 :کرد
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π        
  

  
 : سود قبل از مالیات 0       

سود بعد از مالیات     و               
   
  

        (     )  0 

(     ) (1  )  0 

حهداکثر  همان شرط مرتبهة او    که استصفر تن ا پرانتز او  و  1تواند صفر باشدنمیدر عبارت باال پرانتز دوت 
سهود بنگهاه   دههد و تن ها بر  نمیر تعادلی را تغییر مالیات بر سود  قیمت ومقدابنابراین، . باشدمیبنگاه انحصاری سود 

   دهد.تأثیر گیاشته و آن را کاهش می
 
 
 
 

 

                                                           
 .شوددر نظر گرفته میای ن آستانهشود ولیکن برای آوضع نمی درصد 100نرخ  با مالیات بر سودزیرا  1



111 

 

 فصل سوم
 
 

 بازار رقابت انحصاری
 

 مقدمه 3-1
مباحث ارائه شده در فصول پیشین در مورد بازار رقابت  اامتو ب بتازار اارصتار     
اامو زمینه را برای تجزیه ب ترلیو بازارهای با فراباای بیشتر در دایتای باقیتیف فتراه     

ب بتین دب بتازار    باشتی  متی سازد. یکی از ااواع بازارهایی اه در باقیی  با آن رببرب می
 رقاب  اامو ب اارصار اامو قرار داردف بازار رقاب  اارصاری اس .  

به طور همزمان اما جداگااه  1391تئوری بازار رقاب  اارصاری در ایمه ابل دهه 
بدیگری ااگلیسی به اتام  ««ادبارد چمبرلین »» توسط دب اقتصاددان یکی آمریکائی به اام 

. این دب اقتصاددان تأاید بتر  1اساس باقییات تجربی عنوان گردیدبر «« جون رابینسون»»
این داشتند اه امواه بازار رقاب  اامو به بیژه از منظر همگن بودن ااالها بستیار ات  ب   
ه  چنین امواه بازار اارصاریف از منظر اداشتن جااشین بستیار ازدیت ف ااتدس است .     

ن اترد اته بتدلیو جااشتینی ازدیت       ادبارد چمبرلین در تئوری رقاب  اارصاری عنتوا 
بته   مرصوالت در بازار ب به دلیو غیر متجااس بودن مرصوالتف رقابت  در ایتن بتازار   

رقاب  بین تولیدانندگان در جذب متقاضایان اس . در حالی اه در بتازار رقابت    شکو 
ب اامو رقاب  بین فربشندگاای اس  اه به میزان بیشتر یا امتر از یکدیگر آگاهی داراد 

 توااند از ه  تشخیص بدهند.  خریداراای اه فربشندگان مرصوالت مشابه را می
های بازار رقابت  اارصتاری بته    در این فصو پس از میرفی مشخصات ب بیژگی

در ب ستسس   تفصیو در مورد تیادل اوتاه مدت ب بلند مدت در این بازار پرداختته شتده  
 ده اس .مورد رقاب  غیرقیمتی به اختصار مطالبی ارائه ش

 

                                                 
1  E.H.Chamberlin, The theory of monopolistic competition (Cambridge, Mass Harvard university, press, 

Mass, 1993) and J, Robinson. The Economic of Imperfect Competition, Macmillan, 1933. 
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 مشخصات عمده بازار رقابت انحصاری  3-2
در بازار رقاب  اارصاری تیداد تولید انندگان ااال زیاد است  بته ارتوی اته      –

فیالی  یکی از فربشندگان اثر مرسوسی ربی فیالی  سایر فربشندگان ادارد. درباقت   
ان ایز بسیار هر ی  از فربشندگان جزء اوچکی از بازار هستند. ه  چنین تیداد خریدار

 زیاد اس .  
ااالهای تولید شده شبیه یکدیگراد لیکن درجه جااشینی آاها اامتو ایست . بته    -

سخن دیگر با این اه ااالها جااشین یکدیگر هستند اما از اظر خریتداران تتا حتدی بتا     
 یکدیگر فرق داراد.  

 بربد به بازار ب خربج از بازار برای فربشندگان آزاد ب آسان اس .  –

 ها بجود دارد. طالعات اامو بر حسب قیم ا –

شود مفربضات بازار رقاب  اامو اادای با بازار رقابت   همااگواه اه مالحظه می
های اقتصادی در ایتن  اارصاری فرق دارد ب بر همین اساس تجزیه ب ترلیو رفتار بنگاه

 دب بازار متفابت اس .
تتوان  اارصاری ذار گردید میبا توجه به مشخصاتی اه در باال برای بازار رقاب  

بیان ارد اه فرق عمده این بازار با بازار رقاب  اامو در تفابت بین ااالهتا از اظتر اتام    
تولیدانندگان بتا هزینته   تجاری )براد(ف مدلف راگف بسته بندی ب غیره اس . بنابراینف 

ااالهتا از  اختتال  میتان   البته  پردازادتولید مشابه به تولید این گربه از ااالها می
برای مثالف بازار مرصوالت  ها تأثیر دارد.اظر ظاهری ب ایفی در درجه جااشینی آن

غذایی دارای چنین ساختاری هستند. ایتن گواته تفتابت     آرایشیف بهداشتی ب ااواع مواد
گردد اه تولیداننده تا حدی از قدرت اارصتاری برختوردار باشتد.    بین ااالها باعث می
دارای شیب ازبلی اس  یینی بتین   یی اه بنگاه با آن مواجه اس ضادر چنین بازاری تقا

 قیم  ب مقدار تقاضای ااال رابطه میکوس بجود دارد.
در بازار رقاب  ااموف بدلیو جااشینی صد در صتد ااالهتا )اتامالم همگتن بتودن      

ای بخواهتد اتاالی ختود را بتا قیمت  بتاالتری بفربشتد الیته         ااالها( اگر تولید اننتده 
ران خود را از دس  خواهد داد. حال آن اه در بتازار رقابت  اارصتاریف بنتا بته      خریدا

انندگان به اام تجاری )براتد(  دالیلی مااند چسبندگی عادات مصرفی ب بفاداری مصر 
ااالف امکان دارد عده ای از خریدارانف به رغ  افتزای  قیمت  اتاال ب بجتود جااشتین      
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 .  مناسبف همچنان مصر  آن را ترجیح دهند
توان عنتوان اترد اته در هتر     در مورد منرنی تقاضا در بازار رقاب  اارصاری می

سطح قیمتی قدر مطلق اش  قیمتی تقاضای آن بی  از قدر مطلق اش  قیمتی منرنی 
تقاضای بازار اارصار اامو اس  زیرا در این حال  تولیدانندگان متیتددی بجتود دارد   

اننتده از یت    مصتر   فباشند. ب در اثر تغییر قیم اه ااالهایشان جایگزین یکدیگر می
آبرد بلتی در متورد بتازار اارصتار اامتو چتون تولیداننتده        ااال به ااالی دیگر رب می

 باشد افزای  قیم  تأثیرامتری در مقدار تقاضا خواهد داش .  منرصر بفرد می
 

 تعادل کوتاه مدت 3-3

ت است . بررستی تیتادل    رقاب  اارصاری ف اصوالم یت  تئتوری بلنتد متد     اظریه
متدت یت    مدت ی  بنگاه رقاب  اارصاری همااند تجزیه ب ترلیو تیتادل اوتتاه  اوتاه

اس  ب از این منظر تفابتی بین این دب بازار بجود اداردف زیرا در بازار  1بنگاه اارصاری
رقاب  اارصاری هر چند ااالها جااشین مناسب یکدیگراد امتا اتاهمگن هستتند ب هتر     

 اند.ول خود را با اام تجاری خاصی تولید میبنگاه مرص
مدت بنگاه رقاب  اارصتاری یینتی ربش بدست     ربش بیان شرایط تیادل اوتاه

آبردن اقطه حدااثر سود این بنگاه اامالم شبیه بنگاه اارصاری اس . براین اساسف بنگاه 
برابتر هزینته اهتایی    (MR) اند اته درآمتد اهتایی   رقاب  اارصاری در سطری تولید می

(MC)  شیب ب در آن سطح تولیدفMC  بیشتر از شیبMR باشد  . 
بنابراینف اگر از تاب  سود اسب  به سطح تولید مشتق ابل بدبم گرفته شود اتتای   

 شود: زیر حاصو می
TR TC       (1)  

 شرط درجه ابل:
TR TC

Q Q Q

MR MC MR MC
Q





  
  

  


    



0

0
   (2)  

                                                 
1
Pure Monopoly  
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 دبم:شرط درجه 

 
2
 

  
2
 
   

  
 
   

  
   

   

  
 
   

  
 

 MC شیب > MR شیب( 9) 

سود تولیداننده در اوتاه مدت حدااثر  1OQ( در سطح تولید 1) اموداردر 
 (MC=MR)اس  .در چنین سطح مرصولی هزینه اهائی برابر درآمد اهائی است   

ب  OQ1KPعبتارت است  از    درآمتد است  ب   OQ1LMهزینه او برابر با سطح  ب
 خواهد بود.  MLKPبنابراین مقدار سودف سطح مستطیو 

 
 مدت بنگاه تر  شرایط رقاب  اارصاریتیادل اوتاه. 1نمودار 

مدت در بازار رقاب  اارصاری حدااثر ف سطح تولیدی اس  اه در آن سود در اوتاه1OQسطح تولید 
 شود. در این سطح تولید درآمد اهایی برابر هزینۀ اهایی اس .می

 
-بجود چنین سودیف با توجه به آزادی بربد به بازارف سایر تولیدانندگان را بتر آن متی  
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دارد تا بارد چنین بازاری شواد ب ااالیی ازدی  به ااالی مورد اظر )جااشین ازدیت (  
های جدید تا زماای اه سود خالص از بین را تولید انند. شایان ذار اس  اه بربد بنگاه

 بازار اارصار اامو مشابهش . همچنینف در بازار رقاب  اارصاری بربدف ادامه خواهد دا
   ادارد.منرنی عرضه بجود  برای بنگاهف

 مثتتال: در یتت  بنگتتاه بتتا ستتاختار رقابتت  اارصتتاریف تتتاب  تقاضتتا بتته صتتورت 
  1111  اس  ب تاب  هزینه اوف به صورت  2 

    011  01  0 2
  

  متضمن راباشدف قیم  ب مقدار تولید تیادلی  9
 تییین انید. فاس به حدااثر سود 

        حو: شرط تیادل عبارتند از:

       1111  2 2
    1111  0  

      1111  0  01 1  9 2    11 11 

 با توجه به مقدار تیادلیف قیم  فربش ب سود او عبارتند از: 

  1111  2  11 11  312 11 

π        312 11  11 11 011  01  11 11 0  (11 11)
2

 (11 11)
9
        

 

 تعادل بلند مدت  3-4
در بررسی تیادل بلند مدت بنگاه رقاب  اارصاری الزم است  دب اکتته زیتر متد     

 اظر باشد:
 اخس ف آزادی بربد به بازار ب خربج از آن. 

دبمف جااشینی ازدی  مرصول هر بنگاه رقاب  اارصاری با مرصول سایر بنگتاه  
 های فیال در بازار.

بر این اساسف تیادل بلند مدت بنگاه رقاب  اارصاری در فضای رقابتی بتا تیتداد   
( بترای هتر   1ااتظار ب تقاضتای باقیتی  مورد زیادی بنگاه ب با دب منرنی تقاضا )تقاضای 

                                                 
1 Perceived Demand Curve and Actual Demand Curve.  
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 شود.بنگاه تجزیه ب ترلیو می
هر بنگاه رقاب  اارصاری با توجه به سه  ا  خود از او بازار به تنهایی قادر بته  

باشد. از اینربف ااتظار دارد به فتر   امی باقییدستیابی به او اطالعات بازار ب تقاضای 
هاف در صتورت افتزای  قیمت  اتاالی ختود تیتداد       ثاب  بودن قیم  ااالی سایر بنگاه

بدهد. امتا در باقییت  شتدت بااتن  متقاضتیان بته آن        زیادی از متقاضیان را از دس 
باشد. زیرا ابالمف متقاضیان به عادات مصرفی ب اام اند امیاادازه اه بنگاه مذاور فکر می

تجاری مرصوالت چسبندگی داراد ب با هر تغییر قیمتیف اوع ااالهای مصترفی ختود را   
یف مااند افزای  هزینه هتای تولیتد   دهند. ثاایامف اگر افزای  قیم  دلیو اقتصادتغییر امی

داشته باشدف دیر یا زبد سایر بنگاه ها ایز ااچار به افزای  قیم  خواهند بود. ب یتا اگتر   
بنگاه به امید تسخیر بخ  بیشتری از بازار ب افزای  فربشف قیمت  مرصتول ختود را    

گذشتته از   ااه  دهدف لزبمام به آن اادازه اه ااتظار داشته پاسخ اخواهتد گرفت . زیترا   
چسبندگی موجود در رفتار مصرفی متقاضیانف سایر رقبا ه  مناسب بودن ااه  قیمت   

 امایند.را تشخیص داده ب اقدام به این امر می
رسد در بازار رقاب  اارصاری هر بنگتاه رفتتار ستایر رقبتا ب     بنابراینف به اظر می

اند را با اش  فر  میگیرد ب منرنی تقاضای خود عکس الیمو آن ها را در اظر امی
عمالم بتا آن   بنگاه باقیی اه( حال آن اه منرنی تقاضای 'dd)منرنی تقاضای مورد اظر )

DDباقییاند )تقاضای تر از حدی اس  اه بی تصور میاش ا  مواجه اس   .) 
)ااتظتار  متورد  ( هر دب منرنتی تقاضتای  2)امودار در   )dd    ب منرنتی تقاضتای 
DD باقیی  باقیتی شود شیب منرنتی تقاضتای   رس  شده اس . چنااکه مالحظه می 

اس . برای درس بهتتر   مورد ااتظارتندتر ب قدر مطلق اش  آن امتر از منرنی تقاضای 
را در اظتر   1P بته  Pe ( اتاه  قیمت  از  2) امتودار تفابت این دب منرنتی تقاضتاف در   

افتزای   بیشتتر از   (1Qe Q) مورد ااتظتار تقاضای منرنی    بر اساسمیزان افزای بگیرید.

 .اس  (QeQ2) باقییتقاضای تقاضا بر ربی منرنی 
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 دبمنرنی تقاضا در دب حال  مختلف در بازار رقاب  اارصاری .2نمودار

برای ی  بنگاه در اظر گرفته     ب قیم      به عنوان ی  بضیی  فرضی با سطح تولید  eاقطه 
های خود را شده اس . چنان چه بنگاه مورد اظر قصد تغییر قیم  را داشته باشد به شرط آن اه سایر رقبا قیم 

هایشان را همزمان قیم ایز خواهد شد. اما اگر سایر رقبا مشخص  'ddتغییر ادهندف تغییر فربش ربی منرنی 
 شود.مشخص می 'DDمنرنی تغییر دهندف تغییر فربش بنگاه ربی 

 
شتود اته در بتازار رقابت  اارصتاری منرنتی       از برثهای فوق اامالم دریاف  متی 

گیرد به مااند بازار رقابت  اامتو افقتی    تقاضائی اه در مقابو هر ی  از بنگاه ها قرار می
یرا علیرغ  تیداد زیاد تولیتد اننتدگان در بتازار رقابت      اخواهد بود بلکه ازبلی اس . ز

اارصاری مرصول آن ها جااشین یکدیگر ب غیر همگن اس . به هر حتال بایتد توجته    
داش  اه منرنی تقاضای صنی  در هر دب بازار رقاب  اامو ب رقاب  اارصاری دارای 

 شیب منفی اس .  
 شود.یاانون تیادل بلند مدت در دب حال  تجزیه بترلیو م

 
 ورود بنگاه های جدید به بازار: –الف 

باقیتی  ( بمنرنی تقاضتای  LAC)متوسط ( منرنی هزینه بلند مدت 9در امودار )
برای ی  بنگاه امواه از صنی  رس  شده است . بتا فتر  ایتن اته تیتادل        D1ابلیه 
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انتد  تولید متی  OQ1در این اقطه بنگاه امواه به میزان  1قرار دارد Aمدت در اقطه اوتاه
ب هزینه او برابتر   1  1   فربشد. در اینصورت درآمد او برابرمی OP1با قیم   ب

التفابت درآمد او ب هزینه او( بترای بنگتاه امواته در    ب سود خالص )مابه 1     

)برابر سطح مستطیو  صنی  )PAHH 1 باشد.  می 
-بجود چنین سودی از یکسو ب آزادی بربد به صنی  از سوی دیگرف باعث متی 

های جدید با مرصوالتی مشابه ب یا با امی تنوع بارد بازار شواد. این امتر  شود تا بنگاه
اتاه  تقاضتا بترای     موجب افزای  عرضه ب افزای  تنوع ااالهتا ب بتدابال آن باعتث   

-به سم  چپ ااتقتال متی   D1 باقییشود. اتیجتام منرنی تقاضای مرصول هر بنگاه می

 شود. ( ب اش  آن بیشتر میD2یابد )مااند 

                                                 
مدت هزینه اهایی با درآمد اهایی مربتوط بته منرنتی تقاضتای متورد      به یادآبرید اه در تیادل اوتاه 1

هتای هزینته اوتتاه متدتف ب     ااتظار برابر اس . برای جلوگیری از شلوغ شدن شتکو از رست  منرنتی   

 مورد ااتظار ب درآمد اهائی مربوطه برای بنگاه خودداری شده اس .های تقاضای منرنی
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 تیادل بلندمدت در بازار رقاب  اارصاری .3نمودار 

  .شوادهای جدید بارد بازار میبلندمدت در حالتی اه بنگاه تعادل

اام (min LACاموداردر سم  راس   E) E ف (eopب eOQبا مختصات) اقطه تیادل بلندمدت بنگاه امواه

dمنرنی تقاضای مورد ااتظار بنگاه یینی  Eدارد. در اقطه  d 2 ( LACبر منرنی هزینه بلندمدت متوسط ) 2

 عبور ارده اس .  Eاز اقطه  D2مماس شده ب منرنی تقاضای باقیی بنگاه یینی 
 

 
یابد اه منرنتی تقاضتای   های جدید تا بدان جا ادامه میشود بربد بنگاهفر  می

در  D3شود اه منرنی تقاضایااتقال یابد. در شکو مالحظه می D3به  D1ابلیه باقیی
( مماس شده اس  ب در ایتن  LAC)متوسط بر منرنی هزینه بلند مدت  K ای ماانداقطه

است .   OP3ب قیم  برای هر باحد مرصول  OQ3برابر امواه اقطه مقدار تولید بنگاه 
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است  لتذا    OP3هزینه هر باحد مرصول در بلند مدت ه  برابر  Kاز آاجا اه در اقطه 
 اقطته تیتادل   Kسود خالص برابر صفر خواهد بود. حال ممکن اس  به اظر آید اقطته  

)ایس  زیرا در اظر بنگاه امواه منرنتی  اس ف اما چنین  بلندمدت بازار )d d 3 منرنتی   3
)در باق ف بنگاه با توجه به منرنتی تقاضتای   . اس مورد ااتظار تقاضای  )d d 3 تصتور   3

)با ااه  قیم  ب افزای  سطح تولید در طول اند می )d d 3  د.یابمیسودش افزای   3
اننتد.  متی هتای فیتال در بتازار    ی را اه تنها بنگاه امواه بلکه تمتامی بنگتاه  صورچنین ت

 بموجت  فدهند. اتیجتام افتزای  مرصتول  ها قیم  را ااه  میبنابراینف هر ی  از بنگاه
ف بته لرتا     ایتن اتاه  قیمت    باید توجه داشت  اته    .شودااه  قیم  در بازار می

همچنتینف ایتن اتاه      .1گیری اس قابو پی D3تقاضای باقییمنرنی ربی اموداریف 
برای مثالف فر  انیتد قیمت    های فیال در بازار شود. قیم  باعث زیان برخی از بنگاه

افزای  یابدف به ایتن ترتیتب بنگتاه امواته      OQ2ااه  ب سطح تولید به  op2تا سطح 
شود اه بیشتر از درآمتد بی یینتی بیشتتر از    می OLMQ2ای برابر سطح مو هزینهرمت

OPسطح مستطیو  NQ2 اس . به عبتارتی بنگتاه دچتار زیتاای برابتر ستطح مستتطیو         2
PLMN2 شود.  می 

افتد اته  با بجود چنین زیاایف از یکسوف هر بنگاه مااند بنگاه امواه به این فکر می
اه قیمت  برابتر    تولید خود را به سم  سطری برسااد فاز طریق ااه  قیم بار دیگر 

ی از برخت از ستوی دیگترف    .ل باشد ب زیاای بجود اداشتته باشتد  هزینه هر باحد مرصو
 D3 باقییمنرنی تقاضای  . بنابراینفشوادبازار خارج میها به دلیو بجود زیان از بنگاه

الزم بته ذاتر است     . گیردمیقرار  D2منتقو شده ب در جایگاهی مااند  به سم  راس 
d از منرنی تقاضای مورد ااتظار فD2به  D3منرنی تقاضای باقیی همراه با ااتقال d 3 3 

dبه   d 2 شتود اته   ترتیب تیادل بلند متدت زمتاای حتادی متی    شود. به این منتقو می 2
( ممتاس  LAC)متوسط هر بنگاه بر منرنی هزینه بلند مدت  ااتظارمنرنی تقاضای مورد 

آمد او برابر هزینه او اس  ب در اتیجه سود برابر (. در اقطه تماس درEد )اقطه شومی
توان مقدار تولیتد تیتادلی در بلنتد متدت     می( E)اقطه صفر خواهد بود. در اقطه تیادل 

 ب تیداد بنگاه های دربن صنی  را مشخص ارد.   ( eOQ)برای هر تولیداننده

                                                 
)تر از منرنی ا  اش  D3 منرنی اه در اظر داشته باشید 1 )d d 3  اس . 3
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اقطه تیادل بلندمدت برای بنگاه امواه در سم  چپ اقطه حداقو منرنی هزینته  
قرار دارد. همان طور اه در بازار رقاب  اامو مالحظه شتد بترای هتر    متوسط بلندمدت 

متدت  هزینته اهتائی بلند  بنگاه در تیادل بلندمدت قیم ف میادل حداقو هزینه متوسط ب 
امواته مقتدار   بنگتاه  ابت  اارصتاری   ( درحالی اته در بتازار رق  LAC=LMC=Pاس  )

اند ب با قیمتی بیشتر از حتداقو هزینته   رقابتی تولید می بنگاهامتری مرصول اسب  به 
فربشد. ربشن اس  اه قیم  در بازار رقابت  اارصتاری مستابی    میمتوسط بلندمدت 

   .باشدهزینه اهائی بلندمدت امی
 

 عدم ورود بنگاه های جدید   -ب
-از بنگاهها در صنی  فیالیت  متی  « ایبهینه»شود تیداد در این حال  فر  می

( LAC)متوستط  متدت  ی  بنگتاه امواته منرنتی هزینته بلند    ( برای 0انند. در امودار )
dd)مورد ااتظار (ب منرنی تقاضای   D) باقییفمنرنی تقاضای     رس  شده است . بتر)

(ف از FOPب FOQبته مختصتات    Fاساس تیادل اوتاه مدت ابلیهف بنگاه امواه )اقطته  
FPسود خالصی به میزان مساح  مستطیو) FMNشتود. از آاجتا اته هتر     مند می(بهره

ولید ب یا فربش رقبای خود را ادارد لتذا توجته بی   بنگاه قدرت انترل بر ربی مقدار ت
dd)مورد ااتظارشبه منرنی تقاضای     اس  ب از اینرب اعتقاد دارد اه می توااتد ستود )

متورد  خود را از طریق ااه  قیم  ب افزای  سطح تولید بر استاس منرنتی تقاضتای    
dd) ااتظار ی  دهد. در صورت سودآبر بودن چنین تصمیمی برای بنگاه امواتهف  ( افزا

سایر بنگاه ها ایز اه ا  ب بی  از ساختار یکستاای برخورداراتدف بته آن ربی خواهنتد     
-آبرد. بنابراینف هر ی  از بنگاه ها اقدام به ااه  قیم  ب افزای  سطح مرصتول متی  

هر ی  از ستایر بنگتاه هتا بته جتای       انند. اما تقاضا برای بنگاه امواه ب ه  چنین برای
dd)متورد ااتظارشتان   حرا  در طول منرنی تقاضتای       ف در طتول منرنتی تقاضتای)

dd( حرا  خواهد ارد. به عبارت دیگر منرنتی ) D)باقیی     ربی منرنتی تقاضتای )
هرحالف بنگتاه امواته ب ایتز هتر یت  از      ف به طر  پایین حرا  می اند. به D)) باقیی

بنگاه های دربن صنی  به امید افزای  سود ب بتا پایبنتدی بته منرنتی تقاضتای متورد       
ddاظرشان ) دهند اه منرنی تقاضای متذاور ) ( تا جائی قیم  مرصول را ااه  می

dd  باقییمنرنی تقاضای (با حرا  به طر  پایین بر ربی (D در اقطه )E  بر منرنی
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بیتان اننتده موقییت  تیتادل      E( ممتاس شتود. اقطته    LAC)متوستط  هزینه بلندمتدت  
 بلندمدت اس .  

( بنگاه امواته بته   Eشود اه در اقطه تیادل بلند مدت )( مشاهده می0) امودار در
اه برابتر هزینته    eOPاند ب هر باحد از آن را با قیم  مرصول تولید می eOQمیزان 

فربشد. از این رب در تیادل بلندمدت هر بنگتاه ماانتد بنگتاه    اس ف میمتوسط بلندمدت 
 امواه سودی اخواهد داش .  

 

 
 تیادل بلندمدت در بازار رقاب  اارصاری 4نمودار 

 ی  در صنی  بجود داراد.ای از بنگاهها از پد بهینهتیادل بلندمدت تر  شرایطی اه تیدا

 
های اارصاری در شرایط عدم بربد بنگاهبنابراین تیادل بلندمدت در بازار رقاب  

شود اه منرنتی  جدید به بازار ب بجود رقاب  قیمتی در دربن صنی ف زماای برقرار می
ddهر بنگاه )مورد ااتظار تقاضای    ممتاس شتودف   متوستط  (بر منرنی هزینه بلندمتدت

اقطه تماس اقطه تیادل بلندمدت اس . بدیهی اس  اگر ااه  قیم  بته حتدی باشتد    
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dd)متورد ااتظتار   اه در اثر حرا  به طر  پایین منرنی تقاضای     بتر ربی منرنتی )
ddب D) تقتاط  دب منرنتی متذاور    (ف اقطه D)باقیی تقاضای      زیتر منرنتی هزینته )
ها دچار زیان خالصی خواهند شتد اته   (قرار گیردف تمامی بنگاهLAC)متوسط بلندمدت 

برای از بین بردن آن ااچار به افتزای  قیمت  خواهنتد بتود. در ایتن صتورت منرنتی        
قیمت    بنگاه به طر  باال منتقو خواهد شد. بر عکسف اگر اتاه  مورد ااتظار تقاضای 

ddب Dدر سطری باشد اه تقاط  دب منرنی مذاور)  در باالی منرنی هزینه بلندمدت )
اتاه  قیمت  ستود ختود را     توااتد بتا   قرار گیردف هر بنگاه میتقد اس  اه متی متوسط 

 افزای  دهد.
 
 حداکثر سود در بلند مدت   3-4-1

-تولید یا حدااثر سود زماای حاصتو متی  در بلندمدت برای هر بنگاه سطح بهینه 

التفابت درآمد حاصو از فربش مرصول ب هزینه بلندمدت حتدااثر باشتد.   شود اه مابه
مطابق میمول برای بدس  آبردن شرط حدااثر سود باید از تاب  ستود زیتر استب  بته     
سطح تولیدف مشتق ابل ب دبم گرف . از برابر صفر قرار دادن مشتتق ابلف ستطح تولیتد    

 بنابراین: .بایس  مشتق دبم منفی باشدآید ب میهینه بدس  میب

TR LTC

TR LTC

Q Q Q

MR LMC MR LMC
Q







 

  
  

  


    



0

0

 

 آید.از تسابی فوق سطح بهینه تولید بدس  می

MR LMC

Q QQ

MR LMC

Q Q

  
  

 

 


 

2

2 0
 

MR شیب  < MC  شیب 

ب درآمتد متوستط ب   متوستط  های هزینه اهائی ب بلندمتدت  ( منرنی1در امودار )
درآمد اهائی بنگاه امواه رس  شده اس . بر طبق شرط حدااثر سود این بنگاه به میتزان  
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OQ1 ای به ترتیتب میتادل   هزینه تولید خواهد ارد ب درآمد بOPMQ1 ف ONRQ1ب  1
 خواهد داش . PMRN1ب سودی به میزان سطح مستطیو 

 

 
 تییین اقطه بهینه تولید در بازار رقاب  اارصاری در بلندمدت .5مودار ن

های تولیدی شود اه بنگاهباعث می PMRN1دهد اه بجود سود بلندمدت این امودار اشان می
 دیگر به بازار بارد شواد.

 
های دیگر به این بازار شتده  بلند مدت موجب بربد بنگاهبجود چنین سودی در 

( ARیابتد لتذا منرنتی درآمدمتوستط )    ب در اتیجه تقاضا برای بنگاه امواته اتاه  متی   
هتای  ها ب ااتقتال منرنتی  شود. بربد بنگاه( به طر  پایین جابجا میMRبدرآمد اهائی )

واهتد یافت  اته در اهایت      درآمد متوسط ب درآمد اهائی به سم  پایین تا آاجا ادامه خ
( ممتاس شتود   LAC)متوستط  ( بر منرنی هزینته بلندمتدت   ARمنرنی درآمد متوسط )

دیگتر ستود ختالص بجتود      E)(. بدیهی اس  اه در اقطته تمتاس )اقطته    1-)امودار 
آبرد. در باقت  در اقطته متذاورف    اخواهد داش  ببنگاه فقط سود ارمال را بدست  متی  

-باشد ب سود غیرارمال ازبین رفته اس . پس میبلندمدت میقیم  برابر هزینه متوسط 
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توان عنوان ارد اه بنگاه امواه ب هر بنگاه دیگر در بازار رقاب  اارصاری در بلندمتدت  
 اند اه تسابی زیر بر قرار باشد:  آن مقدار از مرصول را تولید می

P=LAC 

 
 تییین سود ب مقدار تولید در بازار رقاب  اارصاری در بلندمدت .6نمودار
 شود. P=LACاند اه دهد اه بنگاه در بازار رقاب  اارصاری تا جایی تولید میاین امودار اشان می

 

 1یرقابت غیر قیمت 3-5
های تولیدی مطتر  ایست    در بازار رقاب  اارصاری تنها رقاب  قیمتی بین بنگاه

تبلیغتات ایتز مطتر  است . بترای       ایفی  مرصول ب بهبودبلکه رقاب  غیر قیمتی اظیر 
-زیترا اب متی   بنگاه رقاب  اامو هیچ دلیلی بجود ادارد اه به رقاب  غیر قیمتی بسردازد.

هتای  خواهد بفربش برسااد. اما بنگاهتوااد در قیم  جاری هر میزان مرصولی را اه می
دی در بازار رقاب  اارصاری بدلیو اینکه مرصوالتشان از اظر خریداران قابو تمیتز  تولی

                                                 
1
Non Price competition 
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دارای این ااگیزه هستند اه ربشهائی غیر از تغییر در قیم  را به جهت  افتزای     اس ف
ای بترای هتر   سود به اار گیراد. در این جا ممکن اس  به ذهن آید اه این اتار اتیجته  

د زیرا در شرایط رقاب  اارصاری با بجتود آزادی بربد  مدت اداربنگاه تولیدی در بلند
-هتا متی  گردد. اما اکته در این اس  اه بنگاهبه صنی  اهایتام سود در بلندمدت صفر می

هتای بازاریتابی ب ایجتاد تغییترات ایفتی در      توااند از طریق تبلیغتاتف استتفاده از ربش  
اد. در بتین ابزارهتای اتام    خیر بیاادازمدت را به تأمرصوالت خود صفر شدن سود بلند

تفابت اشان دادن مرصوالتشان به ها برای مبرده تبلیغات اق  بارزی را در تالش بنگاه
اننتدگان را در متورد ااالهتا    دارد. تبلیغات این توااایی را دارد اه تصتور مصتر    عهده

 انندگان ممکن اس  تر  تأثیر تبلیغات اقدام به خریتد ب تر  تأثیر قرار دهد. مصر 
 یا عدم خرید ااال بنماید. 

در بازار رقاب  اامو چون ااال براد خاصی ادارد تبلیغات مینا اتدارد چتون اگتر    
ااالهتا   یشود. در بتازار رقابت  اارصتار   ی  بنگاه تبلیغ اند مناف  آن عاید بقیه ه  می

اختال  داراد ب مارس خاصی داراد لذا امکان تبلیغات به خاطر جلتب مشتتری بجتود    
دارد اما از اظر تأثیر ربی قیم  ب مقدار بهینه حاالت مختلفی امکان پذیر اس . قیمت   

 توااد باال یا پایین بربد.ب مقدار مرصول می
دهتد. در ایتن   اشان می( مقدار قیم  ب تقاضا قبو ب بید از تبلیغات را 1امودار )

 'Dدهتد ب  هزینه متوسط قبتو از تبلیغتات را اشتان متی     ACمنرنی تقاضا ب  Dامودارف 
( 1دهتد. طبتق امتودار )   هزینه متوسط بید از تبلیغات را اشان متی  'ACمنرنی تقاضا ب 

قستم   تبلیغات باعث ااه  قیم  ب افزای  مقدار تقاضتا شتده است  ب    ( aقسم  )
(b) تبلیغات باعث افزای  قیم  ب مقدار بهینه شده اس . دهد اهاشان می 
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 رقاب  غیر قیمتی .7نمودار 
 دهد اه تبلیغات توااسته اس  باعث افزای  مقدار تولید ب تقاضا شود.این امودار اشان می

 

 خالصه:  3-6
رقاب  اارصاری بیژگیهائی از بازار رقاب  اامو باارصاری را دارا اس . از ایتن  

ها( در بازار بازار رقاب  اامو اس  اه تیداد تولیدانندگان )فربشندگان/ بنگاه اظر شبیه
های ی  تولید اننده فردی تأثیر چنداای بتر  به اادازه اافی زیاد اس  بطوری اه فیالی 

از این اظتر بته بتازار اارصتاری      های اقتصادی دیگر تولیدانندگان ادارد بربی فیالی 
نده برای مرصول متمایز تولیدی خود با ی  منرنی تقاضای شباه  دارد اه هر تولیدان

 ازبلی رببرب اس .  
ایتز   هزینته ب  در تجزیه ب ترلیو این بازار فر  بر این اس  اه توابت  درآمتد ب  

رفتار به حدااثر رساایدن سود برای تمام تولیدانندگان )فربشندگان( یکستان است ف از   
 ( بررسی ارد. شاخصفتار ی  بنگاه امواه )توان بضیی  صنی  را به بسیله راینرب می

بطورالی در بازاررقاب  اارصاری دب اوع منرنی تقاضا: منرنتی تقاضتای متورد    
 مطر  اس . باقییر ب منرنی تقاضای انظاات

ای اند اه با چنین منرنتی : هر تولیداننده تصور میانتظارمنحنی تقاضای مورد  
اند فیالی  بی ب تغییر قیم  توسط ختودش تتأثیری بتر ربی    رببرب اس  زیرا فکرمی
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 فیالی  رقبای اب در صنی  ادارد.  

تصمیمی برای ی  تولیداننده سودآبر  اگر هر حرا  ب :واقعیمنحنی تقاضای  
تصمی  برای سایر تولیدانندگان ایز سود آبر خواهد بود. به بیتان   باشد همین حرا  ب

ل در صنی  بطور همزمان سیی در حدااثر رساادن سود دیگرف تمامی تولیدانندگان فیا
 زاند.  خود داراد ب لذا بطور همزمان به تغییر در مقدار تولید بسطح قیم  دس  می

توان دریاف  اه هر تولیداننده در باقت  بتر ربی منرنتی تقاضتای     از این رب می
یداننتدگان  اند زیرا در حقیق  میزان مرصوالت بقیم  تولمورد اظر خود حرا  امی

دیگر ثاب  اخواهد بود بلکه تغییر خواهد ارد. اتیجتام هر تولیداننتده در اصتو بتر ربی    
 متتأثر از تصتمی    باقیتی حرا  خواهد ارد. این منرنی تقاضای  باقییمنرنی تقاضای 

 ااتظتار یکسان تولیدانندگان دربن صنی  اس  ب از منرنتی تقاضتای متورد     همزمان ب
 امتودار ندتری یینی دارای اش  امتری اس . در ایتن برتث   تولیداننده دارای شیب ت

 (را به یاد آبرید.9)
مدت ب در بلندمدت برای بته حتدااثر رستاادن    بطورالی هر تولیداننده در اوتاه

اند اه هزینه اهائی مربوطه ) اوتاه مدت بیا بلنتد متدت(   سود خود در جائی تولید می
ل خواهتد  دیگرف بطور الی زماای صتنی  بته تیتاد   با درآمد اهائی برابر باشد. به عبارت 

اننتدگان دربن صتنی  هزینته اهتائی برابتر درآمتد اهتائی        رسید اته بترای تمتام تولید   
(MC=MR .باشد ) 

مدت از سود خالصتی بهتره   برای هر تولیداننده این امکان بجود دارد اه دراوتاه
زیرا قیمت  برابتر    شودانندگان صفر میمدت سود خالص تولیدمند شود بلیکن در بلند

 شود. هزینه متوسط او بلندمدت می

-در بازار رقاب  اارصاری بر خال  بازار رقاب  اامو استفاده از تبلیغاتف ربش

توااد ای میایفی  مرصوالت برای هر تولید اننده تغییرات در های مختلف بازاریابی ب
  مفید باق  شود.
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 چهارمفصل 

 جانبه در انحصار چند بازار

 مقدمه 4-1

دوقطب رقابت کامل و انحصار کامل قراار   بیناست که  یبازار انحصار چند جانبه بازار
کر  اسرت و محصرون ان را      های تولیدی معموالً بسیارگیاد. در این بازار تعداد بنگاهمی

یرا ییراهمگن    ممکرن اسرت همگرن و    توانند جانشین یکدیگا باشند،که می ضمن این
ا  تعرداد   سرازی نراب براد کره در    تروا  از نرنعت اتومبیرل   مری به عنروا  ماران   باشند. 

محصون ان ا با ه  فاق دارد امرا   باشد وبسیار محدود می در ها اقتصادی تولیدکنندگا 
چره در برازاری دو بنگراه انحصراری فعران       چنرا   باشند.نیز جانشین یکدیگا توانند می

 .2خواهد داشت 3اشند بازار ساختار انحصار دو جانبهب
در تجزیه و تحلیل بازار انحصار دو یا چنرد جانبره بره دلیرل نامشردن برود  منحنری        

 تقاضای مقابل ها بنگاه، الزب است به نکات زیا توجه شود:
هرا در برازار، عمرل هرا     به دلیل، تعداد اندک بنگاه ها:اندک بودن تعداد بنگاه -

   .ماندها مدفی نمیتن ا از دید دیگا بنگاهبنگاه نه 

 :العمال متقابال   )عکاس  العمل نشان دادن نسبت به رفتاار ککادکگ   عکس -
های تولیدی محور بحث در برازار انحصرار   بنگاه1های استااتژیک عکس العمل

لعمل رقبرای خرود را وقتری    ا تواند کامالً عکسجانبه است. ها بنگاه نمی چند
بنگراه اون ممکرن    ورد حدس بزند.ایا مقدار به وجود می و تغییااتی در قیمت

است به خاطا این که بنگاه دوب را منصاف از ورود به بازار کنرد، او را ت دیرد   
البتره  های دیگا ها کاری را انجراب دهرد   کاده و باای جلوگیای از ورود بنگاه

                                                           
1 - Duopoly 

قابل تعمی  باای بازار انحصار چند جانبه  اسانیفاضیات و الگوهای تجزیه و تحلیل بازار انحصار دو جانبه به  2

 است.

 ها رجوع کنید.باای درک ب تا به فصل بازی 1
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، 3اپرل  ارزش باشد به عنوا  ماران شراکت  شاید در حد ت دیدهای نامعتبا و بی
شاکت سامسونگ را ت دید کند که اگا تولیداتش را افزایش دهرد، قیمرتش را   

مابین اپل و سامسونگ بیفتد کاهش خواهد داد. حان ممکن است ها اتفاقی فی
ممکرن اسرت    د،دهر درند کراهش   5اپل قیمتش را به عنوا  ماان فاض کنید 

تولید را باال باد د و یا اگا اپل، قیمت و مقدار هدرند کاهش د 31سامسونگ 
سامسونگ هیچ کاری نکند در ها نورت یک بازی پیچیده بین ان ا به وجرود  

 .2خواهد امد

: اگا یک بنگاه قیمت کاالی خرود را تغییرا   عدم اطمینان از عکس العمل رقبا -
 و یرا  بیشتااندازه،  های دیگا نیز ممکن است قیمت خود را به هما دهد بنگاه

بای خرود  العمل رقبنگاه اطمینا  کامل راجع به عکس ینکمتا تغییا دهند. اگا ا
توا  منحنی تقاضا را باای بنگراه مروکور رسر     ، در ا  نورت میداشته باشد

 نمود.

: در برازار انحصرار چنرد جانبره بره دلیرل وجرود        های غی قیمتیوجود رقابت -
رقابرت براای    ،ارائه خردمات اضرافی   ،رقابت ای ییاقیمتی نظیا رقابت تبلیغاتی

 توانرد بره  مری شرماری دیگرا، هرا بنگراه     صون و روش ای بری متنوع کاد  مح
 نشا  دهد. عکس العمل تصمیمات رقبا

: در بازارهرای  نبود الگوی واحد ب ای تعیین قیمت و مقادار تعاادلی باازار    -
انحصار کامل مبنای بدست اورد  قیمرت و مقردار تعرادلی برا      رقابت کامل و

اما در انحصار چند جانبه بدست اورد   اساس رسید  به حداکاا سود است و
قیمت و مقدار تعادلی کار اسانی نیست چاا که فاوش و سرود هرا بنگراه بره     

توا  باای بازار انحصرار  از این رو نمی فاوش و سود بنگاه رقیب بستگی دارد.
ست یافت که بتروا   دای ظایه همگانی و قابل قبون به گونهچند جانبه به یک ن

روشی که ها بنگراه  با اساس ا  تجزیه و تحلیل کاد.  ف را بالکلیه موارد مدت
منحنی تقاضرا   کنند،های دیگا باای عکس العمل انتداب میبنگاه باای عمل و

توا  دریافت کره اسرتداا    می نتیجتاً گیاد وثیا قاار میأباای ها بنگاه تحت ت

                                                           
1 apple 

 باای درک ب تا، نحوه بازی بازیکنا  در بازی شطانج را در نظا بگیاید. 2
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 نیست.منحنی تقاضا در بازار انحصار چند جانبه به سادگی امکا  پویا 

در بازار رقابت کامل ، به دلیل تعداد بسیار زیاد بنگاه ا اعمان هرا یرک از بنگاه را بره     
چش  سایاین نمی اید وبه همین مناسبت در این بازار هیچ گونه عکس العمل از طراف  
بنگاه ا در مقابل تغییا قیمت ها بنگاه مشاهده نمی شرود .هر  چنرین در برازار رقابرت      

نیکی وجود دارد و رقابت ییاقیمتی در این بازار جایگراهی  کامل بین بنگاه ا رقابت تک
 ندارد زیاا ماالً تبلیغات به تن ایی باای ها بنگاه نقشی ندارد.  

در حالت انحصار کامل، با توجه به اینکه تن ا یک بنگراه در برازار مشرغون بره فعالیرت      
-  بره عکرس  است، رقیبی وجود ندارد که او بدواهد نگاا  باشد و یا در ندد پی براد 

 ها باشد. العمل

به بیا  دیگا در انل در بازار انحصار کامل هیچ نوع رقابتی مطاح نیست. نراف نظرا   

بنگاه ا در بازار انحصار چند جانبه، تفاوت عمرده ایرن برازار برا      محصوناز تفاوت در 

یرک بنگراه، عکرس     یانحصرار رقابرت  در این است که در بازار  یانحصاررقابت بازار 

گرا  گاه ای دیگا را در نظا نمی گیاد. در حالیکه در بازار انحصار چند جانبه بنالعمل بن

 .ه ا متوجه رفتار یکدیگا هستند

در این فصل الگوهای تعیین قیمت ه  چو  الگوی کورنو، باتااند، اجورث، چمبرالین،  

شکسته سوئیزی، رهبای قیمت و الگوی کارتل مرورد بحرث و بارسری    منحنی تقاضای 

 گیاد.قاار می
 

 الگوهای تعیین قیمت 4-2

هرای  باای ها بنگاه ضاوری است که از نحوه عکس العمل یا توابع عکس العمل بنگراه 
هرا برا   بل تغییا قیمت، اطالع حانل نماید. اما علی االنرون بنگراه  در مقا )رقیب( دیگا

بره همرین دلیرل هرا بنگراه بایرد        عدب اطمینانی نسبت به رفترار رقبرا روبراو هسرتند و    
 مفاوضاتی راجع به رفتار اقتصادی واحدهای تولیدی دیگا داشته باشد.

ها متوجه رفتار یکدیگا هستند. به این معنا که در واقع در بازار انحصار چند جانبه بنگاه
در بازار انحصار چند جانبه یک بنگاه متوجه اسرت کره تغییراات در رفترار او در دیگرا      
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-ها مری از تغییاات رفتاری سایا بنگاهخود بنگاه نیز متأثا گوارد و متقابالً ها اثا میبنگاه

هی در شرود بنگرا  هرا فراض مری   ، در باخی از مدنشد ه خواهدباشد. البته چنا  که دید
گیراد،  ها نادیده مری گیای خود اثا تغییاات رفتاریش را با روی رفتار سایا بنگاهتصمی 

ها با ی اثاات موکور نیست بلکه بنگاهدر اینجا باید توجه داشت که این به معنای نفی کل
هرای  د و پس از مشدن شد  تصرمی  وی، بنگراه  نپادازگیای میاین فاض به تصمی 

 دهند.دیگا ا  را مد نظا قاار داده و عکس العمل نشا  می
ض خانی درباره رفتار اقتصادی وباخی از اقتصاددانا  با درک این مطلب، با اساس فا

ین کاده ونترایجی بدسرت   یا نبود  محصون ان ا ، الگویی را تدو ها و همگن بود بنگاه
 شود.اند که در ادامه تعدادی از این الگوها توضیح داده میاورده

 

 1الگوی کورنو  4-2-1

 توسط اقتصراددا   جانبه اولین الگوئی است که در زمینه بازار انحصار دو الگوی کورنو،
 فاانسوی به ناب کورنو ارائه گادید.

کره البتره    باشرد جانبه می دودر بازار انحصار  تولیدکننده )بنگاه(الگوی کورنو درباره دو 
الگوهای بعدی نیز تا حدی با اساس این  و ه  هستانحصار چند جانبه قابل تعمی  به 

 :رنو فاض با این استوک الگوی رفتاری در شده است،گواری الگو پایه
)دو عاضره کننرده( وجرود دارنرد و در پری بدسرت اورد         بنگراه در بازار دو  -3

حداکاا سود خود هستند و رفتار رقیب را به منزله یک داده تغییاناپرویا تلقری   
کنند و بدو  ا  که هیچ تالشی داشته باشرند کره رقیرب را از برازار بیراو       می

 کنند.

 کنند.مشابه تولید می دو بنگاه، دو کاالی کامالً همگن و -2

 در حرد یا هزینه ن ایی تولید بسیار کر    شود وفاض می تولید ثابتهزینه کل  -1
در نظا بگیایرد کره    را باداری از چشمه اب معدنینفا است. باای ماان ب اه

هزینۀ حفا چاه تن ا هزینۀ ثابت است و با فاض این کره خایردارا  برا  راف     
 کنند، هزینه متغیا تولید نیز نفا است.خود باای خاید مااجعه می

                                                           
1 - Cournot 
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صرمیمات بنگراه   تصمیمات ها بنگاه باای تعیین سطح تولیرد وی مسرتقل از ت   -1
شود که تصمیمات اقتصادی هرا  در این نورت تصور میشود. دیگا گافته می

بنگاه هیچ تأثیای با رفتار دیگای ندارد و ها بنگاه نافاً مقدار تولیرد خرود را   
مقدار فاوش خرود   و یا به عبارتی دیگا، زمانی که یک فاوشنده کندتعیین می

تغییرا در   ودیگا هما  مقدار سابق را تولید خواهد نمود  بنگاه دهدرا تغییا می
 وکنرد  دوب ایجراد نمری  بنگاه  ه اون تغییای در میزا  محصونبنگامیزا  فاوش 

 باعکس.
  3

  2
 

  2

  3
          3  

ایررن دو  البتررهکرره ؛     ]    ن ایت باشد  تواند از نفا تا بیها میمیزا  تولید بنگاه
 .کنندرا تولید می Q=q1+q2بنگاه مجموعاً مقدار 

هزینرۀ تولیرد هرا بنگراه      کره بطروری باشرد  ( میCهزینه تولید ها واحد کاال )  -
 .)مقدار تولید ها شاکت ضابدر هزینۀ تولید ا  مقدار(     از: عبارت است

شراکت اسرت   ها، قیمت ها واحد کاال ضابدر مقردار تولیرد ا    درامد شاکت -
 باشرد البته باید توجره داشرته باشرید کره قیمرت ترابعی از میرزا  عاضره مری         

چنا  چه عاضه افزایش یابد بالطبع قیمت هر            و یا          
 کاهش خواهد یافت و بلعکس.

در نورتی که کلیۀ مفاوضات فوق باقاار باشد شاط الزب به حداکاا رسید  سرود هرا   
 اید:ح زیا بدست مییک از دو بنگاه به شا

{

 3    3    3 ( 3)

 2    2    2 ( 2)
              (2) 

{

 3    3    3 ( 3)        3    3 ( 3)

 2    2    2 ( 2)        2    2 ( 2)
                 (1) 
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  3

  3
 

     
  

 
  
  3

  3         3   

  2

  2
 

     
  

 
  
  2

  2         2   

 

  3 ( 3)    3 ( 3)

  2 ( 2)    2 ( 2)
 1  

 ا مقرداری از محصرون را   بنگاهشود، در این الگو ها کداب از هما  طور که مالحظه می
کنند که درا  درامد ن ائی حانل از فاوش کاالهایشا  باابا هزینه ن ایی تولید تولید می

ود خرود  است. گویی ها یک بدو  توجه به وجود دیگای درپی به حداکاا رساند  سر 
 باشد.  می

 تولیدکننرده قابل تعمی  بره حالرت بریش از دو     ( بیا  شده،1نتیجه حانله که در رابطه )
 کره به طوریباشندفعان میدو بنگاه در بازار  شوداما باای سادگی بحث فاض می .است

 : باابا نفا است، بنابااین وهزینه ن ایی تولید ها د
MR

MR MR
MR


  



1
1 2

2

0
0

0
        (5) 

  مدالف نفا بود  شیب تابع قیمت ان ا توجه بهبا ( و 1در نظا گافتن رابطه )با 

(
  

  
 

     

  
    :یکسا  باشد سطح تولید دو بنگاه موکور الزب است ،(

       q q1 2 
تروا  بره   ، مری بنگراه بود  تولیردات دو   همگنبا فاض باای اب چشمه را تابع تقاضا  

 نورت زیا نوشت:  

( )
b

P b Q
a

                                    (1)  

Q q q 1 2  

q,، بنگاهدو  مجموع محصونکل  Q، قیمت P( 1دررابطه ) q2  تولیرد ا یدابه تاتیب مقر  1
 دهند.  نشا  می دوب را بنگاه اون و

 بنابااین تابع تقاضرا  شود.دوب مساوی نفا در نظا گافته می تولید بنگاهدر ابتداء مقدار 
 اون عبارت است از: بنگاه  باای و درامد کل

b
P b q

a
 1 1  (1) 
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( )

TR Pq

b
TR b q q

a

b
TR bq q

a



 

 

1 1 1

1 1 1

2
1 1 1

  (1) 

رسرد  ای بحرداکاا مری  نقطهسود در  اون در پی به حداکاا رساند  سودش است و بنگاه
 که در امد ن ایی وی باابا با هزینه ن ائی گادد. 

TC b
MR b q

q a


  



1
1 1

1

2
     (1) 

از انجا که در این الگو فاض با این است که تولید کنندگا  فقط با هزینه ثابرت روبراو   
MCهزینه متغیا تولید باای ان ا نفا است، خواهی  داشت:       هستند و 1 0 

b b a
b q q b q

a a
     1 1 1
2 20

2
   (31) 

aباابا با  تولیدرسد که مقدار اون به حداکاا میبنگاه  یا به عبارت دیگا زمانی سود و

2

bقیمت نیز باای وی باابا  باشد و

2
 اید:  بدست می 

b a b
P b

a
   1 2 2

     (33) 

مرد  اوترابع در  D = baتوسط خط  ( منحنی تقاضای بازار باای اب چشمه3) نموداردر 
 تولیرد مقردار   ،بنگاه اون در برازار اسرت  نشا  داده شده است. زمانی که تن ا  MRن ایی 

aوی در میزا  

2
باقراار    MR=MC=0اسرت و هر  چنرین در ا      oaوسط پاره خط  ،

bقیمت باابا  Nبااساس تابع تقاضا در نقطه  شود وتعیین می است،

2
 شود. مشدن می 

تغییرای   تولید کندکند که ها مقداری که فاض می گادد ودوب وارد بازار می بنگاهحان 
دوب بره  بنگراه   اون ایجاد ندواهد گادید. رابطه خرط تقاضرا براای    بنگاه تولیددر مقدار 

   است.( ثابت q1در اینجا )باشد نورت زیا می

( )
b

P b q q
a

  2 1 2     (32) 
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 راه حل کورنو .1نمودار 

دهد که با حضور تن ا بنگاه اون در بازار، مقدار تولید  این نمودار نشا  می
a

2
و قیمت  

b

2
است در حالی که با  

ورود بنگاه دوب مقدار تولید  
a2
3

و قیمت  
b

3
3  رسد که است. سود دو بنگاه زمانی به حداکاا می   

  2  باشد.   

 

پادازد کره  خواهد سودش حداکاا شود از این رو در جائی به تولید میدوب نیز می بنگاه
 بااین: بنادرامد ن ایی وی باابا هزینه ن ایی است. 

  2   2  2    2  
 

 
 3 2  

 

 
 

2

2
 

  2    
 

 
 3  

2 

 
 2 

2   (     31)      ن ایتاً:    2 
 : بنابااین دوب نیز نفا است. بنگاهفاض با این بود که هزینه ن ائی تولید 

b b
b q q

a a
  1 2

2 0 

,اون بجای  بنگاه تولیدبا فاض عدب تغییا میزا  
a

q12
 : دادهقاار  
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2
 

2 

 
 2      2  

 

1
      (31) 

aدوب معادن تولید بنگاه به این تاتیب مقدار 

4
 تولیرد اون مقردار   بنگراه  واید بدست می 

aبنگاه دوب )
q 2 4

، درامرد کرل و درامرد    رابطه تقاضا ، بنابااینکندض میرا ثابت فا (

 لوا، استبه نورت زیا  ن ایی در سطحی که سود حداکاا شود،

( )
b

P b q q
a

  1 1 2  

b b
TR Pq bq q q q

a a
   21 1 1 1 1 1 2     

b b
MR b q q

a a
  1 1 2

2
 

    حداکاا سودشاط درجه اون باای رسید  به 
 
MR MC 1 1 

aمعادن ا  یعنی ) q2بجای 

4
 : دادهقاار در رابطه باال ( را 

.
b b a

b q
a a

b b b b
b q q

a a

  

    

1

1 1

2 0
4

2 2 30
4 4

 

         (35)اون           بنگاه تولیدمیزا  
b

ba a
q

b b

a

   1

3
3 34

2 8 8
 

خرود   تولیرد  اگا تغییای در میرزا   ،کندفاض می گادد ودوب وارد نحنه میبنگاه حان 

)اون که  بنگاهدهد در مقدار تو لید  )
a

q 1
3
8

 است تغییای ایجاد ندواهد شد.  

اون وقتی  بنگاهمد ن ائی را باای امد کل و دردرا ،ور کلی تابع تقاضاطتوا  ببنابااین می
)دوب  بنگاه تولیدمقدار  )q2  :ثابت است بصورت زیا بیا  کاد 

 3    
 

 
( 3   2) 

  3    3  
 

 
 

3

2
 

 

 
 3 2    (31)  
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  3    
2 

 
 3  

 

 
 2 

-ثابت در نظا مری  را (q1مقدار تولید بنگاه اون ) ،دوب بنگاهبه همین تاتیب در مورد  و

 :گیاد

( )
b

P b q q
a

  2 1 2      

b b
TR bq q q q

a a

dTR b b
MR b q q

dq a a

  

   

2
2 2 1 2 2

2
2 1 2

2

2    (31)  

سود خود را به حداکاا باسرانند.   بنگاهکه ها دو  درسن ایتاً این الگو زمانی به تعادن می
 : بنابااین

 

{

  3    3

  2    2
         

طبق فاض   2   3  

→                       3    2    

b b b b
b q q b q q

a a a a

b b
q q

a a

q q

    





1 2 1 2

1 2

1 2

2 2

  (31) 

 :  داده لوارا قاار  q2مساویش  q1بجای  MR1در رابطه 

  
2 

 
 2  

 

 
 2    

  
1 

 
 2    

1 

 
 2     2  

 

1
 

 :هابنگاهها یک از  تولیدمیزا   باالخاه و

(31)  a
q q  1 2 3

 

 باابا است با: در بازار تولیدکل میزا  

(21)  a a a
Q    

2
3 3 3

 



311 

 

 :قیمت محصون در بازار

 (23)  ( ) ( )
b b a b

p b Q b
a a

     
2
3 3

 

)به مدتصات  Mنقطه  ،(3) نموداردر  , )
a b2
3 3

رفتراری کورنرو در   الگروی   ن ایی نتیجه 

a2 تولیدشود که مقدار موکور دیده می نموداراست. در  جانبهدو  بازار انحصار
3

بیش از 

 فعالیرت اون در برازار   بنگراه کره فقرط    باشد زیاا زمانیمنحصا بفاد می بنگاهیک  تولید

aباابا با  تولیدداشت مقدار 

2
bو قیمت باابا با   

2
  بود. 

 
 الگوی کورنو رکاضیبیان 

هزینۀ بنگاه فاض کنید حان  .کلیۀ مفاوضات مطاح شده در این روش ه  نادق است 
و دوب عبارتنرد  بنگاه اون  و سود ه  چنین درامد باشد 2  هزینۀ بنگاه دوب و  3  اون 

  از:

{

درامد بنگاه اون     ( 3  2) 3      یا 3 

درامد بنگاه دوب    ( 3  2) 2      یا 2 

          (22)  

{

سود بنگاه اون    3    3    3   ( 3   2)  3    3

سود بنگاه دوب    2    2    2   ( 3   2)  2    2

        (21)  

)نرورت  قیمت به تابع  )
b

P b Q
a

   برا جایگرواری    شرود. مری فراضp   در مقردار

 :  2 و3 

 3  (  
 

 
( 3   2))  3    3    3  

 

 
 

3

2
 

 

 
 2 3    3 (21)  

 2  (  
 

 
( 3   2))  2    2    2  

 

 
 3 2  

 

 
 

2

2
   2  (25)  

مشتق گافته و  3 تولید ب ینه بنگاه اون، از تابع سود نسبت به میزا  باای بدست اورد  
   را باای بنگاه دوب ه  انجاب دهید. اقدابباابا نفا قاار داده و ه  چنین همین 
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{
  
 

  
 

  3

  3
   2

 

 
 3  

 

 
 2       3  

     2    

2 
العملعکس بنگاه اون   21     تابع 

  2

  2
   2

 

 
 2  

 

 
 3       2  

     3    

2 
العملعکس بنگاه دوب   21      تابع 

 

کنند که مقدار تولید ان ا با یکردیگا رابطره معکروس    العمل دو بنگاه بیا  میتوابع عکس
 ( رس  کاده،2را در نمودار ) (21و ) (21رابطه ) دارد

 

 
 

  راه حل کورنو .2نمودار 
که افزایش تولید بنگاه اون، تولید بنگاه دوب را  دهدالعمل بنگاه اون و دوب را نشا  میاین نمودار تابع عکس

 است. نقطۀ تعادن کورنوی Eو نقطۀ دهد کاهش می

 
تولیرد  افرزایش تولیرد بنگراه اون،    فاض کنیرد   2 و محور عمودی را  3 محور افقی را 

نزولی هستند. براای رسر  ترابع    العمل عکسدهد در نتیجه توابع بنگاه دوب را کاهش می
را بدسرت اورده،   3 را مساوی نفا قراار داده و مقردار    2 العمل بنگاه اون ابتدا عکس



315 

 

 ؛ بنابااین:را بدست اورده 2 را مساوی نفا قاار داده و مقدار  3 سپس 

 2  1   3  
     

2 
    3  1   2  

     

 
 

 

 در نتیجه،العمل بنگاه دوب انجاب داده همین روش را باای رس  تابع عکس

 3  1   2  
     

2 
2   و     1   3  

     

 
 

یرا   3( است که تعادن نرش Eبیانگا نقطۀ تعادن ) العمل دو بنگاهتوابع عکسمحل تقاطع 
ها به حداکاا رسیده و هیچ دلیلری  در ا  سود ها یک از بنگاه و تعادن کورنوی ناب دارد

، قراار دهیرد   3qرا در  2qمقردار  ( 21)باای تاک موقعیت وجرود نردارد. اگرا از رابطرۀ     
 مدتصات نقطۀ تعادلی بدست خواهد امد.

 3  
    (

     3   

2 
)   

2 
   

  
     

1 
   (21)  

2 و به همین تاتیب 
 :باابا است با  

 2
  

     

1 
 (21)  

 توا  با توجه به نتایج حانله، نکاتی را استداا  کاد:و حان می

    3
   2

  
     

1 
 

     

1 
 

2   2  

1 
 

2

1
(
     

 
)   (11)  

    
 

 
     

 

 
[
2

1
(
     

 
)]    

2

1
      

3

1
(  2 )  (13)  

توا  نتیجه گافت که اگا هزینه افزایش یابد قیمت ه  افزایش خواهد یافت. بنابااین می
توا  در مرورد پایرداری و ناپایرداری ا  بحرث     ، تقطۀ تعادن کورنو است که میEنقطۀ 
 کاد. 

                                                           
ها در بازارهای انحصرار  دهد لوا این رفتار بنگاهمیواکنش را نشا  کند که بنگاه رقیب ب تاین ها بنگاه فاض می 3

به راهبرادی  واکنش شود. تعادن نش، انتداب راهباد ها بنگاه ب تاین چند جانبه در چارچوب تعادن نش انجاب می
انحصار چنرد جانبره    هایی از بازارهایراه حلشود. اقتصاددانا  است که بطوربالفعل از سوی بنگاه رقیب بازی می

هرای ارائره شرده در بازارهرای     های از تعادن نش هستند گا چره بسریاری از راه  اند که در انل نمونهمطاح نموده
 ها ارائه شده بودند.انحصار چند جانبه قبل از نظایۀ بازی
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 پاکداری و ناپاکداری تعادل کورنو

ود کره ایرن نقطره تعرادن     توا  ادعرا نمر  نمیحتی اگا موقعیت تعادن وجود داشته باشد، 
العمل بنگاه دوب را در نظا بگیایرد  تابع عکس(، 1باای توضیح  در نمودار ) پایدار است.

 OAبنابااین بنگاه دوب به انرداز    ،  A))نقطۀ  ندارد یبنگاه اون هیچ تولید فاض کنید و
العمرل  بنگاه اون با اساس تابع عکرس  .و بازار تماما متعلق به او است تولید خواهد کاد

 سرپس  .کنرد تولید می Bدهد و در نقطۀ واکنش نشا  میبنگاه دوب  تولیدسطح ه خود، ب
دهرد و مطرابق   ( واکنش نشرا  مری  Bسطح تولید بنگاه اون )در نقطۀ  بهتولیدکنند  دوب 

 Cنقطرۀ  مابوط به سطح تولید  درکاهد و میاز حج  تولید خود العمل خود، تابع عکس
-می Dدهد و به نقطۀ العمل نشا  میاون عکس تولیدکننده حان بار دیگا کند.تولید می

قراار   E تعادن نقطۀ یابد تا سطح تولید دو بنگاه درچنا  ادامه میاید و همین جایا  هم
 .3((1)نمودار ) گیادمی

 است.تعادن پایدار توا  دریافت که بنابااین، در این حالت می

 
 تعادن پایدار کورنو .3نمودار 

                                                           
-عکس با روی تابع A  ای ییا ازتوا  از ها نقطه دیگ، بحث را می1باای توضیح تعادن پایدار در نمودار  3

  شود.ایاز کاد و به هما  نتیجه رسید. بارسی این موارد به ع ده دانشجویا  واگوار می العمل بنگاه دوب
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العمل تولیدکننده اون شیب منحنی عکسقدرمطلق بیانگا تعادن پایدار کورنوی است زیاا  Eدر این نمودار نقطۀ 
اگا دو انحصارگا در این موقعیت باشند، در هما  جا باقی  شیب منحنی تولید کننده دوب است.قدرمطلق بیش از 

 مانند و بازار انحصار دوگانه همیشگی خواهد بود.می
 

-جابجا شوند بدین نورت که منحنی عکرس  دو بنگاه العملهای عکسمنحنیاگا  حان

اای بنگاه اون در نظرا  العمل بنگاه دوب بالعمل بنگاه اون باای بنگاه دوب و منحنی عکس
باقرااری  و یکی از ان ا از برازار   و بود و منجا به خا خواهد تعادن ناپایدارگافته شود 

ا ر)نقطه خرار  از تعرادن(    'A نقطۀ( 1در نمودار )، اای توضیحب شود.میکامل انحصار 
در نظا بگیاید و فاایند واکنش نشا  داد  دو بنگراه   العمل بنگاه اونبا روی تابع عکس

دور  Eشود که سیست  از نقطرۀ تعرادن   دنبان کنید. مالحظه میبه سطح تولید یکدیگا را 
سرطح  شود کره  اید. در این حالت مشاهده میو ازایناو تعادن ناپایدار بشمار می شودمی

 ن ایترا  تا حدی که یابدافزایش و سطح تولید بنگاه اون کاهش میماتب تولید بنگاه دوب 
انحصرار   بازاربه بازار با حضور فقط بنگاه دوب نتیجتاً و  شوداز بازار خار  می بنگاه اون
 د.گادتبدیل می

پایردار و   یتعادن کورنو تعادل نورتچه در شود این است که اما سؤالی که مطاح می 
پایدار و ناپایدار بود  تعرادن کورنرو و اینکره کرداب      ناپایدار خواهد بود. نورتدر چه 
در بارسی فاایند واکنش نشا   ،به انتداب نقطه ایاز بحث ،شودخار  میاز بازار بنگاه 

  بستگی دارد. ،ها به سطح تولید یکدیگاداد  بنگاه
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 ناپایداری کورنو .4نمودار 

العمل تولیدکننده اون شیب منحنی عکسقدرمطلق بیانگا تعادن ناپایدار کورنو است زیاا  Eدار نقطۀ در این نمو
شیب منحنی تولید کننده دوب است. اگا دو انحصارگا در این موقعیت باشند و از نقطۀ تعادن قدرمطلق کمتا از 

 دور شوند، زندگی انحصار دوگانه خاتمه خواهد یافت.

 
ت  منجا بره خر  ه جانبانحصار دوبازار در ناپایدار تعادن در نورتی  که شایا  توجه است

از مقردار  بیشتا   دیگای از بازار وباای خابنگاه که ها شود زندگی انحصار دوگانه می
 عاضه کند. تولید در شاایط انحصار کامل، 
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 الگوی ب ت اند  4-2-2

عنروا  متغیرا تصرمی ، نسردۀ     میالدی، با در نظا گافتن قیمت به  3111باتااند در سان 

ها . در الگوی باتااند فاض با این است که بنگاه3دیگای از الگوی کورنو را مطاح کاد

دهند ان را در پری ایرن    با تغییا قیمت در باابا تصمیمات یکدیگا عکس العمل نشا  می

شرته  ای تولید کنند که باای تولیداتشا  خایدار وجود داهستند که در ها قیمت به اندازه

کنند لوا الزب است کره  و ییاهمگن تولید می هزینۀ تولید یکسا  کاالی همگن باشد و با

 کاالهای همگن و ییاهمگن جداگانه مورد بارسی قاار گیاند. اینجادر 

 کاالهای همگن 

 در الگوی باتااند فاض با این است که:

 کننده وجود دارد.دو تولید -3

 کاالهای تولید شده همگن هستند. -2

 کنند.تولیدکننده مستقل از ه  عمل میها دو  -1

کننرد  شناسند طوری عمل میتولیدکنندگا  وابستگی متقابل بین خودشا  را می -1

 ها یکسا  شده و سودشا  حداکاا گادد.که قیمت

شرود مقردار تولیرد بنگراه اون بره      باای تشایح الگوی باتااند با فاوض باال، فاض مری 

3 نورت   شود.سه حالت زیا بارسی می است. حان مسئله در 3      

بنگاه اون از بنگاه دوب بیشتا باشد، تولیرد بنگراه اون باابرا     اگا قیمت محصون -

 گادد.نفا می

If  3   2   3         (12)  

بنگاه اون و بنگاه دوب باابا باشرد، تولیرد هرا بنگراه باابرا       اگا قیمت محصون -

 خواهد بود.

                                                           
-در الگوی کورنو ها بنگاه با فاض ثابت بود  سطح تولید بنگاه دیگا به حداکاا رساند  سود خود اقداب می 3

   نماید )

   
الگوی باتااند ها بنگاه با فاض ثابت بود  قیمت محصون بنگاه دیگا به حداکاا  ( در حالیکه در1 

   نماید )رساند  سود خود اقداب می

   
 1.) 
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If  3   2   3  

311  
3

2
  2      (11)  

بنگاه اون کمتا از بنگاه دوب باشد، تولیرد بنگراه دوب نرفا     اگا قیمت محصون -

 شود.پاسخ داده می رقیب شود و کل تقاضای بازار توسط بنگاهمی

If  3   2   3  311   3                 (11)  

3 باشد در نتیجه سود هرا واحرد    11حان فاض کنید که هزینۀ ها واحد  اسرت.   11 

 اید.زیا بدست میهای مدتلف به نورت در حالتسود کل بنابااین 

    3   2  ( 3  11)(311   3)  

    3   2  ( 3  11)(

311  
3

2
)  

اه اون از سره  شرود کره ترابع سرود بنگر     در تابع ب تاین واکنش، الگوی باتااند دیده مری 

 (:5شده است و با توجه به نمودار )قسمت تشکیل 

3 در حالتی که  - است، کل بازار در اختیار بنگاه اون اسرت و سرود ان را     2  

 یابد.با افزایش قیمت افزایش می

3 در حالتی که  - شود یعنری  است، سود حانل به طور مساوی تقسی  می 2  

 .    و س   ها یک باابا نصف ا  خواهد بود  CAسود کل 

3 در حالتی که  - -قاار می Cاست سود اولین بنگاه نفا بوده و در نقطۀ  2  

 گیاد.گیاد. چاا که همۀ بازار را بنگاه دوب )رقیب( می
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 باتااندب تاین واکنش در الگوی  .5نمودار

 دهد.محور عمودی سود بنگاه اون و محور افقی قیمت بنگاه اون را نشا  می

 

3 شاط تصمی  تولید بین این دو بنگاه جایی است که    2    : 

3 اگا  باشد، انتقان تولید و س   بازاری بنگاه دوب کاهش یافته و تولید بنگاه اون  2  

شود تا قیمت بنگاه اون کاهش یافته و قیمرت بنگراه دوب افرزایش    به بنگاه دوب منتقل می

این دو با ه  باابا شوند. شایا  ذکا است که تعادن در مردن باتاانرد دقیقراً هر       تا ابدی

ها چند که این مدن در بازار رقابت انحصرار چنرد جانبره     چو  بازار رقابت کامل است

 شود.مطاح می

 کاالهای ییا همگن

توانند متفراوت باشرند و در ایرن حالرت     ها میباشند یعنی قیمت 3اگا کاالها ییا همگن

توانند از طایق میطااحی و دواب محصون م   است و بنگاه ا  ،کیفیت ،عالوه با قیمت

 س   خود از بازار را تغییا دهند.نیز وت در طااحی و عوامل دیگا تغییا  در کارایی، تفا

                                                           
 بندی و ....کنند ولی از نظا طااحی، بستهمحصوالت ییاهمگن، معموالً یک نوع نیاز را باطاف می 3
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-فاض کنید دو بنگاه در ننعت دارای توابع تقاضا و هزینۀ کل زیرا مری  به عنوا  ماان 

   باشد:

 3  1  2 3 3    و     2    1 3  

 2  25  5 3 2    و   2    31 2  

 تعیین کاده.حان با توجه به راه حل باتااند قیمت ومقدار تعادلی را 

 حل:

 شود:نوشته می 2   و 3 ابتدا تابع تقاضا ها دو بنگاه با حسب   -3

 3  1  
3

2
   

3

2
 2             (3) 

 2  5  
3

5
 3  

3

5
 2              (2) 

 تعیین تابع درامد ن ایی ها دو بنگاه:  -2

  3   3 3  1 3  
3

2
 

3

2
 

3

2
 2 3                  1   

  2   2 2  5 2  
3

5
 3 2  

3

5
 

2

2
                 1   

  3  1   3  
3

2
 2                                    (5) 

  2  5  
3

5
 3  

2

5
 2                                  (1) 

 :     استفاده از شاط تعادلی   -1
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 .6نمودار 

 

 دهد.کند که دیگای در قیمت خود تغییای نمیه فاض میبنگا ها پس طبق نظا باتااند

سرود خرود را    ،به دست اورد  بازار با و کاهش قیمت تواند بامی بنگاهبا این فاض ها 

دیگا ه  به هما  شکل عمل خواهد  بنگاهاین کاررا انجاب دهد،  بنگاهباال بباد. اگا یک 
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 بنرابااین  خواهد یافرت.  کاهش کاد. در این نورت قیمت تا حد قیمت در رقابت کامل

نتیجتاً کرل تولیرد    یک قیمت خواهند داشت. تولیداتشا باای  بنگاهدر این وضعیت ها 

 ان ا در تعادن در حد تولید تعادلی در رقابت کامل خواهد بود. 
 

 الگوی اجورث  4-2-3

مدن اجورث با مبنای فاوض زیا، با اندک تفاوتی مشابه مدن باتااند و کورنو طااحری  

 عبارتند از: این فاوض شده است که

 بازار متشکل از دو بنگاه است. -3

 کنند.به مقدار مساوی عاضه می ی مشابه،هادو بنگاه کاال -2

 منحنی تقاضای باای کاالهای دو بنگاه خطی است. -1

 هزینه ن ایی نفا است. -1

تقاضای کرل برازار را   تواند میمحدود و ثابت است و نها بنگاه  افیت تولید  -5

 دانند که  افیت تولید رقیب محدود است.ها نیز میسایا بنگاهپاسخ دهد. 

کند که بنگاه دیگرا قیمرت را   کاد  سود خود فاض میها بنگاه باای حداکاا  -1

 دهد. دهد. اما در نورت وقوع جنگ قیمتی، قیمت را تغییا میتغییا نمی

باسد و ها بنگاه ترا حرداکاا      شود که قیمت به حد تغییاات قیمت تا حدی انجاب می

دواهد تغییا دهد. اگا قیمت در سطح تعادن باقی بماند و ب افیت خود، تولید انجاب می

، برین  ن رائی ای کره قیمرت   داده به گونه خواهد نوسانات قیمتی و جنگ قیمتی رخ ؛کند

قیمت انحصاری و قیمت حداکاا میزا  فاوش، در نوسا  است. اما در بلندمدت قیمرت  

 محصون بنگاه ثابت خواهد بود و سودشا  حداکاا خواهد شد.

ون و دوب در واحد زما  و محور عمرودی  ( محور افقی مقدار تولید بنگاه ا1) نموداردر 

MR,دهد. در ایرن شرکل   قیمت را نشا  می DD1    هرای تقاضرا   بره تاتیرب منحنری

درامد ن ایی تولیدکننرده   و های تقاضامنحنی     2  ودرامد ن ایی تولیدکننده اون و

واحد  OCتوانند عاضه کنند به تاتیب مقدار دو میدوب است. حداکاا محصولی که این 
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OCاون و  بنگرراهبرراای    دوب اسررت. بررا توجرره برره فرراوض برراال  بنگرراهواحررد برراای

OC OC   است. ه  چنین در شکل موکورM  وسطOD وM  وسطOD  .است

نمایرد و  گادد و مقرداری را تولیرد مری   حان فاض کنید ابتداء بنگاه اون وارد بازار می

-کند که سودش حداکاا شود. بنابااین در سطحی تولید می قیمتی را باای ا  مطالبه می

 OM باابرا  E( این مقدار در نقطه 1) نمودارباشد. با روی  MR=MC=0ند که درا  ک

شود و حرداکاا منفعرت ا  باابرا برا     عاضه می MOPواحد محصون است که با قیمت 

گادد و فاض می کند بنگاه اون قیمرتش  است. حان بنگاه دوب وارد بازار می      

را  MOPمانرد. اگرا خرود او نیرز قیمرت      ثابت می MOPرا تغییا نمی دهد ودر سطح 

OMتواند مطالبه نماید می   تا مراالً  قیمت را کمی پایینواحد بفاوش باساند. ولی اگا

OCتواند تماب حداکاا محصون خود یعنی قاار دهد می OPدر       را بره فراوش باسراند

باعرث مری گرادد تعردادی از      OPیاا دو کاال مشابه یکردیگا هسرتند و قیمرت کمترا     ز

مشتایا  بنگاه اون را نیز جوب نماید. در این نورت بدشی از بازار بنگاه اون به بنگراه  

 یابد.  دوب اختصاص می

 
 راه حل اجورث .7نمودار   
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کنند یکدیگا چه تالش می دو تولیدکننده گا این جواب پاندولی ناشی از ا  است که دهد کهاین نمودار نشا  می

توانند بنگاه خود را را از بازار اخاا  کنند اما هیچ کداب به این هدف نائل ندواهد شد. زیاا هیچ کداب ان ا نمی

 بیش از یک حد کامالً معین، بسط و توسعه دهند.

 
اگا  باشد وثابت می OPDیمت محصون بنگاه دوب در حان بنگاه اون فاض می کند که ق

از تمراب  افیرت خرود     تواندتا بیاورد میاو )یعنی بنگاه اون( قیمت خود را کمی پایین
را به فاوش باساند. به همین تاتیب بنگاه دوب نیز بعد از ایرن   OC استفاده کند و مقدار

این عمرل یرا    نماید وکه اولی قیمت خود را پایین اورد کاهش در قیمت خود ایجاد می
رسد. ها دو فاوشرنده  می DOPیابد تا قیمت به سطح ها ادامه میبه عبارتی جنگ قیمت

تند حداکاا تولید خود را به فاوش باسرانند. در چنرین حرالتی    در چنین قیمتی قادر هس
گادد که بنگاه دوب حداکاا محصون خود را در اون متوجه میبنگاه  ها ماالًیکی از بنگاه
باای وی ثابت باقی بماند،  DOPرساند. اگا این قیمت به فاوش می DOPسطح قیمت 

 OMمقردار   MOPتواند با افزایش قیمت محصون خود به می خود او )یعنی بنگاه اون(
( را بدست اورد. بنرابااین  MOMEPواحد از ا  را به فاوش باساند و حداکاا منفعت )

ف مرد و  بنگاه دوب می حالتباساند در این  MOPاگا بنگاه اون قیمت خود را به سطح 
اگرا او )یعنری بنگراه دوب( قیمرت      ثابت است و MOPکند که قیمت اولی در فاض می
تواند درامرد  باشد می MOPافزایش دهد به نورتی که مقداری کمتا از DOPخود را از

بود، افزایش دهد و تماب محصرون خرود را بره     MOPد را نسبت به حالتی که قیمتخو
و MOPپیوسرته برین    توا  گفت که قیمت بره طرور دائر  و   فاوش باساند. بنابااین می

DOP هابنگاهثابتی باای  قیمت متعادن وبنابااین در الگوی مورد بحث  کند ونوسا  می 
اید. در واقع الگروی اجرورث بیرا  کننرده یرک      بازار انحصار چند جانبه بوجود نمیدر 

شرود کره پیردا    نامعین از بازار انحصار چند جانبه است. مالحظه مری  وضعیت ناپایدار و
سرتگی  کاد  یک موقعیت تعادلی هنگامی که بین رفتارهای اقتصادی تولید کننردگا  واب 

 .تمتقابل وجود دارد، بسیار مشکل اس
-واضح است این جواب پاندولی ناشی از ا  است که دو تولیدکننده گاچه ترالش مری  

ر  نمایند، هیچگاه به این هدف نائرل ندواهنرد شرد.    اکنند متقابالً یکدیگا را از بازار خ
معرین، بسرط و   توانند بنگاه خود را بریش از یرک حرد کرامالً     ان ا نمیاز زیاا هیچکداب 

ولوژیکی و در واقع  افیت فنری ان را   تکنبستگی به ساختار فنی، توسعه دهند. این حد 
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از  رد ووجرود دا به ازای حداکاا فاوش )تولید(  یسطح حداقل قیمت دارد. بااین اساس،
بنرابااین   .3ح اسرت امط حداکاا سودسوی دیگا، سطح حداکاا قیمتی مابوط به شاایط 

این فاض اا کننده سود و قیمت حداکاا فاوش در نوسا  است. قیمت بین قیمت حداک
ولری   معمون باشرند.  دارای شکل هزینه هایکه منحنیکامالً قابل قبون است  نورتیدر 

 .  شودمیمحسوب  اصخ یتولید نفا است، حالت ن ایی ا  هزینهدر اجورث که  الگوی
را بسرط و توسرعه دهرد، جرواب     داشت که کارخانه خود میاگا ها بنگاه امکا  این را 

بود. در بلندمدت ا  کارفامائی پیاوز خواهد شرد  میپاندولی فقط در کوتاه مدت معتبا 
دوباره بره راه   ،توسعه باشد، بنابااین دارای امکانات وسیع مالی و  افیت بیشتا باایکه 

 گادی .حل باتااند باز می
 

   2الگوی چمب لین 4-2-4

کورنو یا اجورث طااحی شده است  الگوی مفاوضات اساسیالگوی چمبالین با هما  

شود که دو بنگاه در بازار انحصار دو جانبه به رابطۀ اما در الگوی چمبالین فاض می

متقابل یکدیگا پی باده و درندد همکاری با یکدیگا هستند نه رقابت. به این تاتیب 

اری به حداکاا باسانند و کنند که سود خود را با تقسی  قدرت انحصدو بنگاه سعی می

هزینۀ تولید یکسا  هستند و فاایند تولید و ها دارای شود بنگاهدر این الگو فاض می

 هزینۀ ن ایی تولید باای ها دو بنگاه باابا نفا است.

( و تقاضای    ( بیانگا الگوی چمبالین است که در ا  خط درامد ن ایی )1)نمودار 

شود و مشابه ابتدا بنگاه اون وارد بازار می( به تصویا کشیده شده است. AQبازار )

کند و تولید می   ( است یعنی در MR=MCکند و در جامعه )انحصارگا عمل می

اورد. با توجه به وجود بدست می       کند و سودی معادن را دریافت می   قیمت 

است.     شود و با توجه به اینکه سطح تولید بنگاه اون سود، بنگاه دوب وارد بازار می

                                                           
شود که میزا  تولید متنا ا با قبون شده است( ناشی میپاندون قیمت از این فاض )که بطور ضمنی در الگو  3

 تا است.حداکاا سود از میزا  تولید ممکن از لحاظ فنی، پایین
2 - Chamberlin 
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باشد و لوا درامد ن ائی بنگاه از منحنی تقاضا روباو می BQبنگاه دوب نافاً با بدش 

کند و بنابااین قطع می   را در  MC شود وشاوع می Bکه از نقطه     دوب یعنی 

 دهد.در بازار کاهش می    به کند و قیمت راتولید می     بنگاه دوب به میزا  

 

 

 
 الگوی چمبالین .8نمودار 

تولید    را با قیمت     دهد که ها دوبنگاه با توافق نایح و اشکار روی   رفته مقدار این نمودار نشا  می

 به طور مساوی بین دو بنگاه تقسی  کاده است.       کاده و منحنی معادن 
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کنرد  است که پس از ورود بنگاه دوب، بنگاه اون فاض می در الگوی کورنو فاض با این

است و با فاض قیمت میزا  محصون بنگراه دوب       که سطح تولید بنگاه دوب هما  

امرا در مردن    کند.بدنبان تعیین ا  سطح تولیدی خواهد بود که سود خودش را حداکاا 

ز ورود بنگراه دوب،  شود و به این تاتیرب کره پرس ا   چمبالین فاض فوق کنا گوارده می

افتد که در چه سطحی تولید کند که سود مشرتاک بنگراه اون و   بنگاه اون به این فکا می

گیراد و  می   به    دوب حداکاا شود. بااین اساس وی تصمی  با کاهش تولید خود از

    به تاتیبی که 
 

 
است همین بنگاه دوب با روی وابستگی متقابل هما  میرزا       

     
 

 
خواهرد      کند و در ن ایت کل محصون تولید شده باابا را تولید می    

شود. از انجا که دو بنگاه از لحراظ منحنری تقاضرا و    بود و سود مشتاک ان ا حداکاا می

 کند.هستند بنابااین سود رابطه مساوی تقسی  میهزینه مشابه 

در بازار وجود دارد و ه  چنرین تعرادلی   در الگوی چمبالین، گویی تن ا یک تولیدکننده 

البته نتیجه مشابه راه حل تبرانی اسرت یعنری    اید. پایدار، باثبات و بدو  تبانی بدست می

 همکاری ییا نایح بین ان ا وجود دارد.
 

 1تقاضای شکسته سوئیزی الگوی  4-2-5

کره  اسرت   "سروئیزی  نظایره "یکی دیگا از نظایه های مابوط به انحصار چنرد جانبره،   

و به الگوی تقاضای شکسته معراوف   هاقتصاددا  امایکایی ارائه شد2توسط پل سوئیزی 

تعادن درانحصرار چنرد    ،مانند و تحت شاایط ثابتها ثابت میاست. در این الگو قیمت

 گیاد. در الگوی سوئیزی فاوض زیا مطاح است:جانبه مورد بارسی قاار می

کنند و از ضرارهای  عقالیی فکا میتولیدکنندگا  در تصمیمات اقتصادی خود  -3

 مابوط به جنگ قیمت اگاهی دارند.  

                                                           
1 - SWEEZY ,S  Kinked Demand Curve Model  
2  -  Paul Sweezy  
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ا  ننعت نیز همین کار  یهابنگاهقیمت را کاهش دهد، سایا  بنگاهیچنانچه   -2

 دهند.  را انجاب می

درا  بازار قیمرت را افرزایش    هابنگاهقیمت را افزایش دهد، دیگا  بنگاهیاگا  -1

 دهند. نمی

های پایدار حتی بدو  هریچ گونره تروافقی    دستیابی به قیمتمکا  ادر این الگو نیز 

 وجود دارد.

بنگاه را نسربت بره افرزایش قیمت را هریچ تمرایلی ندارنرد         حان سؤان این است که چاا 

 هستند؟  

های بنگاه به ها دلیلی افزایش یابد )افزایش قیمت عوامل، افرزایش  فاض کنید که هزینه

االی بنگاه مابوطه افزایش خواهد یافرت و سر     تقاضا باای محصون(، بنابااین قیمت ک

یابرد  های دیگا افزایش میبازاری بنگاه از ا  کاال ک  شده و س   بازاری محصون بنگاه

تمرایلی بره    هرای رقیرب  بنگراه طورکلی، . بهشودک  میمورد نظا در نتیجه سود بنگاه و 

کنند س   خرود در برازار   میسعی با عدب تغییا قیمت زیاا )چاا؟(  .افزایش قیمت ندارد

های رقیب بره  ثابت نگه دارند و یا ا  را حفظ نمایند.  عدب تغییا قیمت توسط، بنگاه را

تواننرد  منزله چسبندگی قیمت است. البته باید توجه داشت که رقبا در نورت لزوب مری 

 قیمت را به منظور افزایش و یا حفظ س   خود در بازار، کاهش دهند.  

ها منحنی تقاضا چه شکلی خواهد بدانی  با این فاض چسبندگی قیمتخواهی  حان می

 ؟داشت
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 چسبندگی قیمت ا .9نمودار 

باالتا بباد هیچ بنگاه رقیبی  ̅ دهد، در نورتی که یکی از بنگاه ا قیمت را از سطح این نمودار نشا  می

های دیگا عکس العمل بنگاه (،  از سطح کمتا قیمت ) دهد اما در نورت کاهش قیمتواکنش نشا  نمی

یعنی در  .س   خود را در بازار حفظ نمایند دهند تا سطحی که بتوانندقیمت را کاهش مینشا  داده و 

 نورت کاهش قیمت یک جنگ قیمتی رخ خواهد داد.

 

که ( (1)نمودار ) روباو هستید   و     ،فاض کنید که با دو بنگاه و دو منحنی تقاضای

شریب بیشرتا و      شیب کمتا و کشش بیشتای و منحنری تقاضرای      منحنی تقاضای 

اسرت. اگرا قیمت را افرزایش یابرد       ̅ دهد. قیمت تعرادلی برازار   کشش کمتا را نشا  می

روبراو     بنگاه ا هیچ رقابتی در افزایش قیمت نشرا  نرداده لروا برا منحنری تقاضرای       

   کنند لروا برا منحنری تقاضرای     خواهند بود اما در کاهش قیمت با یکدیگا رقابت می

شود که منحنی تقاضای برازار در قیمرت تعرادلی    و همین اما موجب می .3روباو هستند

                                                           
، منحنی ̅ تا از ر قیمت پایینمنحنی تقاضای مؤثا بازار است و د   ، منحنی تقاضای ̅ در قیمت باالتا از  3

 ، تقاضای مؤثا بازار است.  تقاضای 
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با توجه بره ایرن    شود. حانگسسته می MRبازار بشکند و در نتیجه منحنی درامد ن ایی 

 شود.  ( پاداخته می31) نموداربه توضیح الگوی سوئیزی در  هادانسته

نی تقاضائی که یک تولیدکننده در انحصار چند جانبه با ا  مواجه اسرت  فاض کنید منح

یعنری در   Fباشد. منحنی تقاضای شکسته مروکور در نقطره    CFMبصورت خط شکسته 

دارای شیب کمترا و کشرش     FM از   CFقسمت دهد .تغییا شیب می OP1سطح قیمت 

درامرد ن رایی مابوطره نیرز دچرار       منحنری ، تقاضرا ا است. در اثا شکسرتگی ترابع   بیشت

از  CFت سرم درامد ن ایی مابوط بره ق  CN( خط CNKLشود )خط منقطع گسستگی می

تابع تقاضا است. شکستگی ترابع  از  FMت سمدرامد ن ایی مابوط به ق KLتابع تقاضا و

 دهد. نشا  می NKخود را در درامد ن ایی به نورت پاره خط  Fتقاضا در نقطه 

باشد. در این نرورت او   OP1اض کنید قیمت مطالبه شده بوسیله این انحصارگا باابا ف

افزایش دهد رقبای  OP1گیاد که اگا قیمت کاالی خود را به مقداری بیش از در نظا می

تغییرا   OP1ئی براالتا از  در نتیجه باای قیمت ها او قیمت خود را افزایش ندواهند داد و

ایرن تولیدکننرده   گرادد کره   در قیمت با روی مقدار فاوش زیاد است و این باعرث مری  

قیمت کاالی خرود   ،ولی اگا این فاوشنده خود را از دست بدهدمقدار زیادی از فاوش 

رقبای دیگا نیز قیمت خود را کاهش خواهند داد ونتیجتاً اثا تنزن  ،کمتا نمایدOP1را از 

زیراد ندواهرد برود. بنرابااین براای      مورد نظرا  قیمت با روی مقدار فاوش تولید کننده 

کمترا از   یکششر دارای قراار گافتره    OP1تا از قیمرت  قسمتی از منحنی تقاضا که پایین

 .قسمت باالی ا  است
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 الگوی تقاضای شکسته سوئیزی .11نمودار 

دهد که منحنی تقاضا باای موارد افزایش در قیمت دارای کشش زیاد است ولی باای موارد این نمودار نشا  می

( است. خط هزینه CNKLکاهش در قیمت کشش جزئی دارد و منحنی درامد ن ایی خطی شکسته  و منقطع )

 خواهد گوشت Kو  Nن ایی همواره از بین 

 

در واقع در این الگو فاض با این است که تولیدکنندگا  انحصراری نسربت بره کراهش     

و این رفتار باعرث   ؛هاقیمت حساسیت خیلی بیشتای نشا  خواهند داد تا افزایش قیمت

 به وجود امد  خط تقاضای شکسته خواهد شد.  

قطرع کنرد    K,Nن نقراط  ( را بری MR( خط درامد ن ایی )MCها گاه منحنی هزینه ن ائی )

op,رساند ثابرت و باابرا   و قیمتی که سود را به حداکاا می مقدار oq1 بره   خواهرد برود.   1

دود  ایرن دو نقطره   حر در م( MC2و  MC1ها دو بنگراه )  عبارت دیگا اگا هزینه ن ائی
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K,N   تولیرد شرود، سرود     –در نوسا  باشد، بدو  ا  که سبب تغییای در تاکیب قیمرت

 بنگاه به حداکاا خواهد رسید.

خط درامرد ن رایی         اما اگا افزایش هزینه ها به حدی باشد که منحنی هزینه ن ائی 

ط مشدن مشدن ندواهد شد. بلکه فق P3قطع کند قیمت در سطح  CNرا در قسمت 

ندواهد بود. اشکان اساسی ایرن الگرو همرین چسربندگی      P1است که قیمت بازار دیگا 

ها و عدب تغییا ا ، حتی در نورت تغییا هزینه است. البته در شاوع بحرث  سطح قیمت

ن خرود اشرکان   مشدن نیسرت وایر   P1با روی الگوی سوئیزی چگونگی تعیین قیمت 

 نظای وارد بااین الگو است.  

 

 الگوی رهب ی قیمت  2-6 -4

ها قدرت بیشرتای را در تعیرین   گاه امکا  دارد در بازار انحصار چند جانبه یکی از بنگاه
شرود و در ایرن   قیمت بازار داشته باشد. این بنگاه به ناب بنگاه مسلط )رهبا( نامیرده مری  

کننرد. در ایرن   توسرط بنگراه مسرلط تبعیرت مری     ه تعیین شدها از قیمت بازار سایا بنگاه
 در بازار انحصار چند جانبه وجود دارد.  هابنگاهنورت گویی توافق ضمنی بین 

 نمرودار شود با این اساس در شود بازار به طور مساوی بین دو بنگاه تقسی  میفاض می

(33 )DD   ،منحنی تقاضای که مقابل ها دو بنگاه قراار مری      منحنی تقاضای بازار-

 رس  شده است.     ، درامد ن ایی مابوط به MRگیاد و 

MC,فاض کنید که  ATC1 )تولیرد   بنگراه ن ائی مابروط بره    های هزینه متوسط ومنحنی 1

MC,کننده( اون و ATC2 )تولید کننده ( دوب باشد .در  بنگاههای هزینه مابوط به منحنی 2

قیمرت   و oq1اولری باابرا برا     تولیرد  این نورت با توجه به هدف حداکاا سود، مقردار 

دوب مقدار و قیمتی که سود را بره حرداکاا    بنگاهدر مورد  و خواهد بود op1دریافتی نیز 

op,می رسانند باابا با  oq2  خواهد بود.  2
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 الگوی رهبای قیمت .11نمودار 

به فاوش  OP2کنند و در قیمت دهد که در این بازار، سایا بنگاه ا از بنگاه رهبا تبعیت میاین نمودار نشا  می

 رسانند.می

 

توانرد قیمرت   بنگراه اون نمری  نمایند که دو بنگاه محصون مشاب ی را تولید می جائیناز ا

خود را از دست خواهد داد. بنابااین او ه  ناچرار   تولیدباالتا را دریافت نماید زیاا تماب 
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سود بنگاه اون به حرداکاا   OP2را مطالبه نماید. ها چند در این قیمت  OP2است قیمت 

چنرین   .خواهرد برود   oq22متی مقدار تقاضا در بازار باابرا برا   ندواهد رسید. در چنین قی

بطرور   حالتی کمتا ممکن است اتفاق افتد زیاا امکا  دارد بنگاه دوب حاضا نشود بازار را

 مساوی با اولی تقسی  نماید .

حصرار  حالتی که بیشتا معمون است، تعیین قیمت بوسیله بنگاه مسلط اسرت در برازار ان  

های دیگرا  چند جانبه معموالً یک )یا چند( بنگاه وجود دارد که اندازه ا  نسبت به بنگاه

تواند قیمت را در بازار تعیین نمایند. در ایرن حالرت   بزرگ می باشد این بنگاه مسلط می

های کوچکتا باید قیمت تعیین شده را ثابت فاض نموده و مقداری را تولید نماینرد  بنگاه

بره   ن ائی ان ا مساوی قیمت تعیین شرده بوسریله بنگراه مسرلط )رهبرا( باشرد.      که هزینه 

نمایند. باید توجره داشرت   های کوچکتا تقاضا را خطی افقی فاض میعبارت دیگا بنگاه

باشرد زیراا   چه در رقابت کامل برود، نمری   که چنین امای لزوماً همااه با سود نفا چنا 

 متوسط باشد.  ممکن است قیمت باالتا از حداقل هزینه 

باشد تعیرین قیمتری اسرت کره     مشکلی که در این جا بنگاه مسلط )رهبا( با ا  مواجه می

سود او را بحداکاا باساند و بنگاه کوچک نیرز بتوانرد کراالی خرود را در ا  قیمرت بره       

، اگاهی و اطرالع از منحنری تقاضرا براای بنگراه      ش باساند. باای تعیین چنین قیمتیفاو

هزینره ن رائی    زیاا با مساوی قاار داد  درامد ن ائی مابوط به ا  ومسلط ضاوری است 

 توا  قیمت مزبور را بدست اورد. ( میMC=MRتولید بنگاه مسلط )

اکنو  با توجه به اینکه چند بنگاه در بازار انحصار چند جانبه مشغون به فعالیت هسرتند،  

DDفاض کنید  را در نظا بگیاید و (32نمودار )      ، منحنری تقاضرای برازارSMC   نیرز

)های کوچک های ن ائی تماب بنگاهجمع افقی هزینه )MC  وDMC    نیز هزینره ن رائی

هرای کوچرک در جرائی    چو  سطح تولیرد هرا یرک از بنگراه     بنگاه مسلط )رهبا( است.

اشرا   شود که در ا  قیمت تعیین شده توسط بنگاه مسلط باابا هزینه ن رایی می مشدن

(MCباشد، در نتیجه از قبل می )  توا  گفت کرهSMC     بنگاه رای منحنری عاضره تمراب 

 کوچک است.  
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هرای  دهرد و بنگراه  قاار می OP1فاض کنید در ابتدا بنگاه مسلط )رهبا(، قیمت را معادن 

د که درست معادن با میزا  تقاضا در بازار ننمایواحد عاضه می P1معادن  (پیاو)کوچک 

ای بره  نقطره  بنرابااین باابرا برا نرفا خواهرد برود.      بنگاه مسرلط   تولیدباشد. بنابااین می

)مدتصات  , )O OP1ای از منحنی تقاضای بنگاه رهبا خواهد بود. اگا قیمت بوسیله ، نقطه

oqتولیدکنندگا  کوچک معادن تعیین گادد،  OP2رهبا باابا  P F1 باشرد در  واحد می 2

Pکه کل تقاضای بازار باابا  حالی E2 در این سطح قیمرت )  تقاضای بازار است لوا بقیۀ

OP2 رهبا تأمین شرود. از اینراو بنگراه مسرلط در سرطح قیمرت        بنگاه( باید توسطOP2 

oqفاوشی معادن  FE2   .واحد از محصون را خواهد داشت 

)به مدتصات  Nبنابااین نقطه  , )oq op2 ، یک نقطه دیگرا در روی منحنری تقاضرائی کره     2

-باالخاه فاض نمائید قیمت در سرطح پرایین   بنگاه مسلط با ا  مواجه است خواهد بود.

pاابرا  بتعیین گادد، در این نورت کل تقاضای برازار   op3باابا با  تای و K3   خواهرد

هرای کوچرک   شود و مقدار عاضره بنگراه  بود که تماماً توسط بنگاه مسلط پاسخ داده می

یک نقطره دیگرا از منحنری     (3   3  )به مدتصات kباابا نفا خواهد بود. پس نقطه 

 باابرا برا  هرای کوچرک   بنگاه تولید op3تا از تقاضائی که بنگاه مسلط در قیمت ائی پایین

 باشد.نفا می
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 تعیین قیمت به وسیلۀ بنگاه مسلط )رهبا( .12نمودار 

واحد باشد، تولید بنگاه رهبا نفا است و اگا قیمت در سطح  3 دهد که اگا قیمت در سطح این نمودار نشا  می

واحد باشد تولید  2 واحد را تولید خواهد کاد و اگا قیمت در سطح  2  تعیین شود بنگاه رهبا معادن  2 

PNKDبنگاه ای کوچک باابا نفا خواهد بود و بنابااین منحنی تقاضای بنگاه مسلط  1 .خواهد بود 

 

بنابااین تقاضائی که بنگاه مسلط با ا  مواجه است باابا کل تقاضای برازار خواهرد برود    

,باای رهبرا از ونرل نقراطی چرو       .بدین ج ت منحنی تقاضا ,K N P1    بره یکردیگا و

Pن ایتاً ونل پاره خط  K1  به پاره خطKD  اید. توجه دارید که بدست میKD   باای

اسرت کره منحنری تقاضرای     قسمتی از منحنی تقاضای کل برازار   OP3های کمتا ازقیمت
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رهبا با ا   بنگاه )تولیدکننده(بنابااین منحنی تقاضایی که  بنگاه مسلط با ا  منطبق است.

PNKDمواجه است،  1  .خواهد بود 

باای بنگاه مسلط با اساس انل باابای درامرد ن رائی و    OP2و قیمت  Oq2سطح تولید 

)هزینه ن ائی  )DMC MR هرای پیراو از ایرن قیمرت     اید. حان بنگاهبه دست میOP2 

کنند با توجه بره ا  سودشرا  را بره حرداکاا باسرانند. گرویی       کنند و سعی میتبعیت می

از ایناو مانند بازار رقابتی در قیمت تعیین شده  نده قیمت هستند وهای کوچک گیابنگاه

کنند که هزینه ن ایی تولیرد باابرا قیمرت مروکور     توسط بنگاه مسلط در سطحی تولید می

های کوچک روی   بنگاه OP2سطح قیمت در شود که ( مالحظه می32) نمودارباشد .در 

oq1  واحد محصون عاضه خواهند کاد و جمع عاضه این ا و عاضه بنگاه مسلط باابا با

Pکل تقاضای بازار )یعنی  E2 ).است 

تواند مطاح شود این است که ممکن است بنگاه مسرلط  ای که در مورد این الگو مینکته

 هاداشته باشد و یا به بیا  دیگا بنگاه مایل نباشد نقش رهبای را در تعیین قیمت به ع ده

داشته باشد. چاا که بنگراه مسرلط براای     همه مایل باشند که دیگای نقش بنگاه مسلط را

 بایست از وضعیت تقاضای برازار و در واقع تعیین قیمت محصون میایفای نقش خود و 

بته واضح است موقعیت منحنی تقاضا، چه در حان و چه در اینده، اطالع داشته باشد و ال

هایی با ناف هزینه امکا  پویا است. به همرین دلیرل همره    که دستیابی به چنین اگاهی

دهند که دیگای این هزینه را متحمل شود و تعیین کننده قیمرت محصرون در   تاجیح می

 مسلط و یا رهبا استفاده کنند.   بنگاهبازار باشد و ان ا از نتیجه کار 

 

 الگوی کارتل  4-2-7

موجود در بازار انحصرار چنرد جانبره همگری برا       یهاالگو فاض می شود بنگاه در این
شرود. در ایرن   ای که توافق کاملی بین ان ا برا قراار مری   شوند به گونهیکدیگا متحد می

 .کننرد نورت به مانند یک انحصارگا، که کلیه فاوش بازار را در اختیار دارد، عمل مری 
گیاد ولریکن چنرین فاضری در    توافق کامل نورت میها کمتا که بین بنگاه علیای  این



311 

 

مقایسه با فاض عملکاد رقابتی بیشتا به واقعیت رفتاری ان ا نزدیک است. به هرا حران   
یرک   یهرا در این الگو سعی با این است که سود کل به حداکاا باسد. از این رو بنگراه 

یرک اتحادیره   ننعت بدصوص اختیارات مابوط به تعیین قیمت و مقردار تولیرد را بره    
ها را از تولید کرل و  نمایند. این اتحادیه ماکزی س   ها یک از بنگاهویض میفماکزی ت

 کند.ود ننعت را مابین ان ا، تعیین مینیز چگونگی توزیع س
انحصاری است زیراا در واقرع قردرت     به حداکاا رساند  سود کارتل الزاماً یک مسئله 

باشد. پرس سرود   ست یک نماینده واحد میدر د ،گیای باای ننعت مورد بحثتصمی 
رسد که در ا  سطح از تولید کارتل در سطحی از تولید و قیمت محصون به حداکاا می

اما در اینجا باید ماهیت درامد ن رائی   (.MR=MCدرامد ن ائی باابا هزینه ن ائی باشد )
مرود. در تبرانی   بایست با یکدیگا باابا باشند را روشرن ن و هزینه ن ائی مورد نظا که می

در  و کننرد ای عمرل مری  ها با ه  به عنوا  یک انحصارگا چند کارخانهکامل، همه بنگاه
 را دارا تا است سر   بیشرتای از برازار   این نورت بنگاهی که دارای هزینۀ ن ایی پایین

 است.

منحنی درامد ن ائی مورد نظا از روی منحنی تقاضای بازار باای کراالی تولیرد شرده در    

هرای  شود اما منحنی هزینه ن ائی مورد نظرا از جمرع افقری منحنری    استداا  می ننعت

 اید. موجود در بازار به دست می یهاهزینه ن ائی بنگاه

گیای در مدن کارتل با توافق کامرل برا اسراس وجرود دو     به منظور سادگی بحث، نتیجه

بره تاتیرب    (a), (b)نمودار  و شامل سه نمودار است (31نمودار ) گیاد.میبنگاه نورت 

، درامرد ن رائی   ( Dهرای تقاضرای برازار )   ( منحنی Cهای هزینه دو بنگاه، نمودار )منحنی

نشا  داده شده است.  MC( و منحنی هزینه ن ایی در ننعت به نورت MRمابوطه )

طع درامرد  میزا  تولیدی که قاار است توسط این دو بنگاه روی ر  عاضره گرادد، درتقرا    

شود. این سطح تولیرد در شرکل   (تعیین میMC( و هزینه ن ائی ا  )MRن ائی بازار )

OQ( باابا Cموکور در نمودار )      رسراند و  است که سودکل کارترل را بره حرداکاا مری

 خواهد بود.  OPباابا قیمت محصون در این سطح تولید با روی منحنی تقاضای بازار 

OQچنانچه کارتل بیش از    تولید کند، هزینه کل ننعت بیش از درامد کل ا  افرزایش 

OQیابد )در سطوح تولیردی بریش از   و در نتیجه سود کاهش می یافته  ،MC MR 
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OQاست.( واگا کارتل به تولید کمتا از      بپادازد هزینه کل ننعت کمتا از درامرد کرل

یابرد )در سرطوح تولیردی کمترا از     یابد و در نتیجه سود کارتل تقلیرل مری  ا  کاهش می

OQ  ،∑       ( پس قابل درک است در نمرودار .)استC  ( شرکل )در سرطح  ( 1

OQتولید  کهMC MR  باشد.  است، سود کارتل در حداکاا خود می 

ها( یا تولیرد کننردگا  موجرود در برازار بره      تولید کل کارتل بین اعضای ا  )یعنی بنگاه

سر میه   هرا براای  شود که هزینه ن ائی تولیرد هرا یرک از بنگراه    ای س میه بندی میگونه

هرای  تولیدی خود باابا هزینه ن ائی س میه تولیدی دیگای باشد. به ایرن تاتیرب هزینره   

 رسد.  ها میزانی از تولید به حداقل می ننعت، باای

شوید که این بحث، و نتیجه ا  مشرابه حرالتی از برازار انحصرار     با کمی دقت متوجه می

کند. در این الگو پس تولید میکامل است که انحصارگا محصون خود را در دو کارخانه 

شود که تولید کل سود حانل از فراوش در برازار   گیای باای تولید، معلوب میاز تصمی 

 چگونه بین دو بنگاه تقسی  خواهد شد.

رسرانند کره درا    از محصون را به فاوش مری  یاز انجا که ها بنگاه )تولید کننده( مقدار

MRیعنی )تولید ها یک باشد درامد ن ائی بازار باابا هزینه ن ائی  MC MC 1 2). 

 

 
 الگوی کارتل با توافق کامل بنگاه ا .13نمودار 

oq,اون و دوب به تاتیب باابا  بنگاه،  تولیدمیزا   oq2 است پس  opشود .قیمت محصون باای ها دو تعیین می 1

کند. بیشتا است که با هزینه کمتای تولید می بنگاهیتوا  سود ها کداب را محاسبه کاد. بدی ی است که سود می

دوب  بنگاهاست کمتا از سود   PNJLدر ماان مورد بحث هزینه تولید اولی بیشتا است لوا سود او که معادن سطح 

 است. PMHRکه باابا سطح 
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 :3در ارتباط استسه چیز  در عمل شاط موفقیت کارتل با

 باید س   اعضای کارتل از کل بازار قابل توجه باشد. -3

اعضای کارتل در مورد قیمت و مقدار به توافرق رسریده و بره مقردار تروافقی،       -2

 وفادار و پایبند باشند.

کشش تقاضای محصون کارتل پایین باشد تا قیمت کارتل با قیمت سرایا رقبرا    -1

 تفاوت زیادی داشته باشد.

 :2توافق کامل با اشکاالتی روباو استاما همین 

با است چو  باالخاه بایرد از وضرعیت تقاضرای برازار و     تشکیل کارتل هزینه -3

ها اطالع پیدا کنند و هزینۀ کسب اطالعرات  منحنی های هزینه ها کداب از بنگاه

برا  زیاد است و امکا  کشف تدلف از سوی اعضای کارترل مشرکل و هزینره   

 است.

 ها )تولید کننردگا ( بیشرتا اسرت   اهئی باای ها کداب از بنگقیمت از هزینه ن ا -2

P>MC) )ی خار  از ننعت به منظور دستیابی به سود های بالقوهبنابااین بنگاه

یابد های جدید تولید افزایش میشوند، با ورود بنگاهبیشتا وارد این ننعت می

زار کراهش  ها باثبات نیست و ضمناً قدرت کارتل ه  در کرل برا  و دیگا قیمت

 یابد.می

 البته ممکن است در باخی از کشورها تشکیل کارتل ییاقانونی باشد. -1

 

                                                           
البته باید در نظا داشت که این شاط مابوط به حالتی است که تعدادی از تولیدکنندگا  در بازار تشکیل کارتل  3

 اند.را داده

الوکا روباو کالت فوقهای م   ج ا ، اوپک )سازما  کشورهای نادرکننده نفت( است که با مشیکی از کارتل 2

 اند.های تعیین شد  خود وفادار نبودهبوده است و ه  چنین بعضاً اعضای ا  به س میه
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 1رقابت غی  قیمتی  4-3

نرافاً بره لحراظ قیمتری برا      فعان در بازارهای انحصار چند جانبره   هایبنگاهانوالً 

پادازند. ان ا با توسل به راهکارهای مدتلف در نردد ایجراد   یکدیگا به رقابت نمی

بین محصون خود و محصون رقبای خرود هسرتند ترا از ایرن طایرق بتواننرد       تمایز 

شود که در ایرن نروع   متقاضیا  بیشتای جوب و انا  را حفظ نمایند. گاه عنوا  می

ها منافع حانل از راهبادهرای ییاقیمتری بیشرتا از کراهش قیمرت      بازار باای بنگاه

 است.

کیفیت، تفاوت در طااحی و حتری   راهبادهای ییاقیمتی عبارتند از: تبلیغات، ب بود

هرای  هرای ییاقیمتری باشرند کره بنگراه     باخورد مناسب با مشتایا  میتواند فعالیرت 

-اقتصادی سعی در اطالع رسانی و جواب نمود  محصون خود باای متقاضیا  می

نمایند. در نورت مؤثا واقع شد  این عوامرل، منحنری تقاضرای بنگراه بره سرمت       

 یابد.وش بنگاه افزایش میشود و فاراست منتقل می

                                                           
 اقتباس از کتاب:  - 3

 .11 -53،  3111تاجمه محمود روزب ا  ، ناشا : نامعلوب ،چاپ اون –فاگوسن ، نظایه اقتصادخاد جلددوب ( 
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 فصل پنجم     

 بازار عوامل تولید

          مقدمه -5-1

. شد بررسیدر بازارهای مختلف  (کاالی تولید شدهمحصول )قیمت چگونگی تعیین  های قبلدر فصل 

عوامل  ( با بکارگیریکاالها و خدمات تولید شدهشود که محصوالت ) .هاما الزم است توج

قیمت دارای خود که  گردندمانند نیروی کار، ماشین آالت، مواد اولیه و غیره، تولید می یتولید

تعیین  قیمت عوامل تولید نیز مانند قیمت کاالها و خدمات تولید شده در بازار مربوطه .هستند

شود. اجزاء تشکیل به بررسی بازار عوامل تولید پرداخته می حاضر در فصلبنابراین، شود. می

-ده این بازار، همان عرضه و تقاضا برای عوامل تولید هستند. منتهی به طوری که از قبل میدهن

های اقتصادی هستند که خود تولید کننده )فروشنده( محصول دانید متقاضیان عوامل تولید، بنگاه

هم چنین عرضه کنندگان عوامل تولید صاحبان آن عوامل هستند که خود  باشند.دیگری می

گیری تقاضای توان دریافت که شکلباشند. بنابراین میکاالها و خدمات تولید شده می متقاضیان

یا به طور  ، بستگی به توانائی بنگاههای اقتصادی در فروش محصوالتشان وامل تولیدییک ع

کلی به شرایط بازار محصوالتشان دارد. هم چنین عرضه یک عامل تولیدی از تمایل صاحبان آن 

شود. صاحبان عوامل تولید از طریق فروش آن عوامل قدرت درآمد ناشی می عامل برای کسب

 آورند. و خدمات تولید شده را به دست می تقاضا کردن برای کاالها

توان نتیجه گرفت که عرضه یک عامل تولیدی و تقاضا برای آن عامل، معلول به طورکلی می        

اینکه، مثالً تقاضا برای یک عامل تولید از سوی یک تر گیری در زمینه دیگری است. واضحتصمیم

گیری وی در خصوص میزان فروش محصولش که این خود به تولیدکننده بستگی دارد به تصمیم

ساختار بازار محصول وابسته است. بدین معنا که اگر تولیدکننده در فضای بازار رقابتی فعالیت 

چنانچه انحصارگر باشد، سطح دیگری از و  کند یک سطحی از محصول را تولید خواهد کرد

محصول را تولید خواهد کرد که متفاوت از سطح تولید در حالت رقابتی است، بدیهی است که 

در این دو حالت تقاضا برای یک عامل تولید خاص )مثالً نیروی کار( با یکدیگر فرق دارند. از 

اید حالتهای مختلف در رابطه با این رو از یکسو به منظور بررسی تقاضا برای عوامل تولید ب

از سوی دیگر عرضه کنندگان عوامل تولید با هدف  ساختار بازار محصول در نظر گرفته شود. و

برای مثال عرضه نهاده  پردازند.حداکثر سود و یا با هدف حداکثر مطلوبیت به عرضه آن عامل می

ها تابع عرضه ای مشابه عرضه که دیگر نهاده  کار براساس هدف حداکثر مطلوبیت است در حالی

آید. در استخراج عرضه کاال یا خدمات دیگر را دارند که یر اساس حداکثر سود به دست می هر

، باید نوع عوامل تولید، شرایط و هدف لید بخصوص )مثالٌ همان نیروی کار(یک عامل تو

 صاحبان از ارائه آن عوامل در نظر گرفته شود.
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حصول از بایست هم شرایط بازار عوامل تولید و هم ساختار بازار موامل تولید میبهرحال در برررسی بازار ع

یا  و تحت آن شرایط اقدام به استخراج توابع و رفته شودگیا درجه انحصار در نظر  رقابت و نظر درجۀ

د سپس با استفاده از آنها به تعیین قیمت عوامل تولی های عرضه و تقاضای عوامل تولید نمود ومنحنی

 تعییین قیمت عوامل تولید در سه حالت زیر مطالعه خواهد شد. البته  پرداخت.

کاالی تولید شده را نیز در بازار  کند وتولیدکننده عوامل تولید را از بازار رقابت کامل خریداری می -1

 رساند.رقابت کامل به فروش می

رساند و عوامل تولید را در شرایط تولیدکننده کاالی تولید شده را تحت شرایط انحصار به فروش می -2

 کند.رقابت کامل خریداری می

 تولیدکننده تنها فروشنده محصول و تنها خریدار عامل تولید است.  -3

در  های فوق الذکر تفاوتی وجود ندارددید در نحوه استخراج عرضه عامل تولید در حالت دکه خواهی چنان

کند. بدین جهت در فصل حاضر ابتداء ت دیگر فرق میکه نحوه استخراج تقاضا از حالتی به حال حالی

ر در این بحث استخراج عرضه عامل تولید نیروی کا .شودبحثی در خصوص عرضه عوامل تولید ارائه می

های مذکور، به استخراج پس از آن در حالت .ی حالتها از آن استفاده خواهد شدگیرد که در تمامصورت می

به دنبال آن به بررسی بازار آن عامل پرداخته خواهد  ید بر نهاده نیروی کار وکأتقاضای عوامل تولید با ت

 شد. 

 عرضه عوامل تولید  -5-2

 های تولید شده.به طور کلی عوامل تولید دارای دو شکل هستند : مواداولیه و نهاده

ها از جمع نهادهدیگر هستند. تابع عرضه این های تولیدی های تولید شده، در واقع محصول بنگاهنهاده

های قبلی آید. استخراج چنین توابعی در فصلاند، بدست میتوابع عرضه بنگاههائی که آنها را تولید کرده

در اینجا بر روی عامل تولید است  صورت گرفته است هر چند که در آنجا بحث بر روی کاال بوده و

هد شد. به عبارت دیگر، استخراج توابع ولیکن در اساس مطلب و نحوه استخراج عرضه تفاوتی ایجاد نخوا

 باشد. یا منحنی عرضه کاالها می های تولید شدنی به مانند استخراج توابع وو یا منحنی عرضه نهاده

شوند، ها که تولید شدنی نیستند به کارگرفته میدسته از نهاده روشهای دیگری جهت تعیین تابع عرضه آن

تیار مصرف کنندگانی است که در مقابل فروش آن در بازار کاال درآمد مانند نیروی کار که معموالً در اخ

کنند .با توجه به اینکه تا کنون چنین مباحثی مطرح شده است، در الزم برای خرید کاالها را فراهم می

تفاوتی پرداخته یل منحنی بیبخش بعدی به استخراج منحنی عرضه نیروی کار با استفاده از روش تحل

 خواهد شد. 
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 عرضه نیروی کار  -5-2-1

یک فرد در اصل صاحب نیروی کاری است که  ؛کردهعرضه نیروی کار را ابتداء از دید یک فرد بررسی 

. یا به استراحت بپردازد تواند در یک دوره زمانی معین )مثالً یک شبانه روز، یک ماه و ...( به کار ومی

 آورد. ت زمان صرف شده درآمدی به دست میدرصورتی که وقت خود راصرف کارکردن نماید، به نسب

 کامالً واضح است که چنانچه فرد در محدوده زمانی معینی که در اختیار دارد بیشتر استراحت )کمتر کار

برعکس با استراحت کمتر )یا کار بیشتر( صاحب درآمد  کند، درآمد کمتری بدست خواهد آورد وکند( 

 بیشتری خواهد شد .

تواند انتخاب کند انشین هستند و او میقابل جدرآمد  د ساعات استراحت ورای فرپس قابل درک است ب

تواند در یک مدت معین در اختیار داشته باشد، چند به محدودیت حداکثر ساعاتی که می که با توجه

البته انتخاب  ساعت استراحت کند و چه مقدار درآمد به دست آورد )یا به عبارتی چند ساعت کار کند(.

منتهی در این بحث تابع  گیرد،براساس همان هدف آشنا یعنی کسب حداکثر مطلوبیت صورت می وی

بنابراین روشن است ابزار  ساعات استراحت و محدودیت زمانی است. ،د، تابعی است از درآمدمطلوبیت فر

ی بحث تفاوتی و خط محدودیت است. از این رو ابزار با توجه به فضاهای بیتجزیه و تحلیل منحنی

 شود. استفاده می

( نشان داده شده است، ساعات کار در طول محور افقی ودرآمد پولی 1شکل ) aهمان طوری که در نمودار 

، کل ساعات بالقوه کار OLبر روی محور افقی  شود.ناشی از کار در طول محور عمودی اندازه گیری می

به  Lاز نقطه  سمت راست ساعات استراحت و ( بهOدر هفته است. بر روی این محور از مبداء مختصات )

اگر فرد اصالً کار نکند و تمام ساعات را به استراحت  شود.سمت چپ ساعات کار اندازه گیری می

در مقابل چنانچه  قرار خواهد گرفت. Lر روی محور افقی در نقطه د بپردازد، درآمدی نخواهد داشت و

بر روی محور  درآمد بدست خواهد آورد و oy1ساعت ( به میزان  OLتمامی ساعت را کار کند )یعنی 

به عنوان خط محدودیت  Ly1خط  1yو  L از وصل دو نقطه قرار خواهد گرفت. y1عمودی در نقطه 

)آید .شیب این خط برابر مطابق شکل مذکور به دست می )
Oy

OL
 است. قدر مطلق این شیب در واقع بیان  1

 کننده نرخ دستمزد برای هر ساعت کار است زیرا:

   =   نرخ دستمزد
کل درآمد

کل ساعات کار
 

,های منحنی ,U U U3 2 تند. برای مثال، در تفاوتی بین درآمد و استراحت هسهای بینشان دهنده منحنی 1

ساعت  OCدهد، شخص بین ترین سطح مطلوبیت را نشان میکه پایین U1تفاوتی طول منحنی بی

درآمد  ساعت کار( و GLساعت استراحت )یعنی  CF  ،OGدرآمد  ساعت کار( و CLاستراحت )یعنی 

GHتفاوت است. بی 
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 استخراج منحنی عرضه نیروی کار برای یک فرد .1 نمودار

منحنی بدست آمده منحنی عرضه نیروی کار از سوی شخص مورد نظر است. دقت دارید که مختصات نقاط  bدر نمودار 

-می aروی این منحنی همان ساعات کار و نرخ دستمزد مربوط به نقاط تعادلی نمودار 

باشند.

{
 
 

 
مختصات نقطۀ        و        

    و         مختصات نقطۀ  

    و         مختصات نقطۀ   

 

 

LYخط محدودیت  و U1تفاوتی که نقطه تماس منحنی بی  Fنقطه  است، نقطه تعادل فرد است. با توجه  1

کند . بنابراین به مقدار ساعت کار می  CLبه مقدار  CFشخص برای درآمد  Wبه نرخ دستمزد مربوطه مثالً 

OC کند. فرض کنید نرخ دستمزد از ساعت استراحت میW1  بهW افزایش یابد، در این صورت خط  2

Lyکند و تبدیل به خط روی محور افقی، به سمت باال دوران می Lحول نقطه  )خط بودجه( محدودیت 2 

Uمنحنی بی تفاوتی )در روی  Eبه  Fنقطۀ معادل از و شودمی . ساعات کار در نتیجه شود( منتقل می2
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Wیابد .اگر نرخ دستمزد تا حد افزایش می BLبه  CLافزایش در نرخ دستمزد از  ط یافت خافزایش می 3

Lyمحدودیت به   یابدمیساعت افزایش  ALکرد، در این صورت ساعات کار تا سطح تغییر می 3

 D و E , Fمتناظر با نقاطساعات کار مربوط به نقاط تعادلی  توان با پیاده کردن نرخ دستمزد واکنون می

. در این کندمشحص می( عرضه نیروی کار ارائه شده به وسیله این شخص را 1)نمودار ( b) قسمتدر

حالت منحنی عرضه دارای شیب مثبت است. زیرا افزایش در نرخ دستمزد باعث افزایش در تعداد ساعات 

 شود. کار می

کار با شیب  ( نشان دهنده حالت کامالً متفاوتی است. در این نمودار منحنی عرضه انفرادی نیروی2نمودار )

های متفاوتی توانند با شیبهای عرضه انفرادی نیروی کار می( منحنیSمنفی به دست آمده است )منحنی 

کند، یعنی شکل منحنی عرضه به دست آیند. اما سؤالی اساسی آن است که مجموع آنها چه طور عمل می

 بازار چگونه است ؟ 
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 منحنی عرضه انفرادی نیروی کار با شیب منفی .2 نمودار

 کند.در این نمودار شیب منحنی عرضه نیروی کار مشخص منفی است.یعنی فرد با افزایش نرخ دستمزد ساعات کمتری کار می

از جمع افقی عرضه انفرادی  ،کسان بودن تخصص و توانمندی آنانی شرط به ،نیروی کارعرضه بازار       

که شیب منحنی عرضه انفرادی نیروی مثبت است شیب منحنی بنابراین، هنگامی آید.نیروی کار بدست می

 عرضه بازار نیروی کار، نیز مثبت خواهد بود.  

 

 : رقابت کامل طیدر شرا دیعوامل تول یاستخراج تقاضا  -5-3

قبالً برای بازار رقابت کامل در رابطه با فروش محصول )ستاده( در این حالت نه تنها کلیه شرایطی که 

به این  .گیردعنوان گردید، برقرار است بلکه خرید عوامل تولید )نهاده ها( نیز در چنین بازاری صورت می

کند که در آن بازار نیز د نیازش را از بازاری خریداری میمعنا که فروشنده رقابتی خود عوامل تولید مور

 یط بازار رقابت کامل حاکم است. شرا
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 عامل تولید:  برایشرایط بازار رقابت کامل 

 و فروش هر یک از آنها به شمار خریدار و فروشنده عامل تولید وجود دارد. از این رو مقدار خریدبی -1

 تواند اثر بگذارد. پس تولیدکننده رقابتی مورد نظر نیز جزء بسیارتنهائی روی قیمت عامل تولید نمی

شود ، منتهی دقت دارید که او در این بازار به عنوان یک خریدار کوچکی از بازار نهاده محسوب می

 گیرد. جزئی مد نظر قرار می

 عامل تولید همگن بوده و خریداران مختلف از دیدگاه فروشندگان غیر قابل تمایز هستند.  -2

 . در بلندمدت ورود به بازار عامل تولید و خروج از آن آزاد است -3

به  قیمت آن کافی است. عامل تولید و اطالعات و آگاهی خریداران و فروشندگان از وضعیت بازار و -4

این ترتیب به مانند هر بازار رقابت دیگری در اینجا نیز قیمت عامل تولید برای هر یک از فروشندگان 

 است. برای هر یک از خریداران آن از جمله تولیدکننده رقابتی مورد نظر، ثابت  آن و

-تحت شرایط مربوط به این حالت می در بخش قبلی در مورد عرضه عوامل تولید صحبت شد. اکنون

 . اضا( قیمت عوامل تولید تعیین شود، تا به کمک این دو )عرضه و تقبایست درباره تقاضا نیز بحث شود

 : رقابت کامل طیدر شرا تقاضای عوامل تولید )نهاده( -5-3-1

کرد که این عامل تولید  یا منحنی تقاضای بازار یک عامل تولید، باید فکر تابع تقاضا وبه منظور استخراج 

واضح است که متقاضیان عوامل تولید، همگی خود تولیدکننده محصول  شود.میاز طرف چه کسانی تقاضا 

ان برای ای را باید درک کنید و آن اینکه تقاضای تولیدکنندگای (هستند. پس در همین جا نکته)ستاده

لذا هر یک از تولیدکنندگان تا  تواند خارج از چارچوب رفتاری و هدف آنها شکل گیرد.عوامل تولید نمی

در اینجا  .کنند که سودشان به حداکثر برسدیا استخدام می کنند وسطحی از عوامل تولید را تقاضا می

آوریم و ، بدست میتولید مورد نظر نده را برای عاملیا منحنی تقاضای یک تولیدکن نخست، تابع تقاضا و

 پردازیم. سپس به استخراج تقاضای بازار آن عامل تولید می

 : نهاده(عوامل تولید )استخراج تقاضای 

نمائیم. برای استخراج تقاضای تولیدکننده برای عوامل تولید از شرط به حداکثر رساندن سود استفاده می

را استخدام خواهد کرد که برای تولید مقداری از محصول که سود کننده آن قدر از عوامل تولید یک تولید

کننده زمانی که او از یک عامل تولید استفاده رساند ، کافی باشد. منحنی تقاضای تولیداو را به حداکثر می

، تفاوت دارد. بنابراین استخراج منحنی تقاضای گیردکند. با زمانی که چند عامل تولید را بکار میمی

 گیرد.کننده برای عامل تولید در دو حالت صورت میتولید

 : متغیر عامل تولید )نهاده( در شرایط وجود یک عامل تولیدتقاضا تابع حالت اول : 
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( تنها عامل تولید متغیر است و براساس به حداکثر رساندن سود منحنی Lشود نیروی کار )ابتداء فرض می

در قالب دو روش، جبری و هندسی،  .شودمی( استخراج Lکارگر )تقاضای تولیدکننده برای نیروی کار یا 

 . پرداختها توان به این موضوعمی

 روش جبری : 

توان تابع تولید را به صورت می ،از آنجا که تنها یک عامل تولید نیروی کار متغیر در نظر گرفته شده است

Q= F(L) 1نوشت . 

های متغیر مربوط است به تعداد متغیر روبرو است. هزینه هایهای ثابت و هزینهتولید کننده با هزینه

. با توجه به ساختار رقابتی بازار نیروی کار، دستمزد 2شوندواحدهائی از نیروی کار که استخدام می

، ثابت است. به این ترتیب تابع هزینه ( توسط تولید کنندهWپرداختی به هر واحد از نیروی کار )

 توان به صورت زیر نوشت.: تولیدکننده را می

TC = TVC + TFC  

TC   هزینه کل WL TC                                             (1)  

درآمد حاصل از شوند. که توسط تولید کننده استخدام می تعداد واحدهائی از نیروی کار است Lن آ که در

در قیمت بازاری  میزان محصول تولید شده توسط ویکننده طبق معمول از حاصل ضرب فروش تولید

فروشد البته توجه دارید که تولیدکننده محصول خود را در بازار رقابت کامل می آید.محصول به دست می

 توان نوشت: می بنابراین ت محصول برای وی ثابت استپس قیم

TR = P . Q            

 کننده جانشین کرد. پس :( از تابع تولید، تولیدQتولید شده )توان بجای میزان محصول دررابطه فوق می

 TR = P . F (L)                                 (2)    کلدرآمد 

( نوشت. تابع سود حاصل 3کننده را در قالب رابطه )دتوان تابع سود تولیاکنون با استفاده از اطالعات فوق می

 ( است. 2( از رابطه )1تفاوت درآمد و هزینه تولیدکننده است یعنی حاصل تفاوت رابطه )

.  سود   ( )TR TC P F L WL TFC                                       (3)  

                                                           
است. اما از   Q = F(L,K)( یعنی به فرم K( و سرمایه )Lبکارگیری نیروی کار )تولیدکننده مورد نظر دارای تابع تولیدی به صورت تابعی از میزان  1

 بیان کرد. Q= F(L)توان تابع تولید وی را به صورت می ،استآنجا که تنها یک عامل تولید نیروی کار متغیر در نظر گرفته شده 

 ( را می توان تعداد کارگران ویا تعداد ساعات کار آنها را در نظر گرفت . Lدر این خصوص دقت دارید که واحدهای نیروی کار ) - 2
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اینجا  منتهی در یعنی تابع سود است. حداکثر رساندن تابع فوقبه پی  ، درایط مفروضتولیدکننده تحت شر

است. در واقع صورت مسئله به این شکل است که  تولیدکننده میزان استخدام نیروی کار 1متغیر تصمیم

را باید استخدام کند تا سطح تولیدی به بار آید که موجب به حداکثر رسیدن  تولیدکننده چه تعداد از نیروی کار

 سود وی شود. 

آن را  ( مشتق گرفت وL( نسبت به تعداد نیروی کار)3فوق باید از تابع سود یعنی از رابطه )حال برای مسئله 

-مساوی صفر قرار داد. جواب حاصل شرط الزم )شرط درجه اول( برای به حداکثر رساندن سود را ارائه می

 دهد. 

  

  
   

  ( )

  
   0                           (4)  

   کهدانید از قبل می

  
 

  ( )

  
)، تولید نهائی عامل کار    )LMP :است پس 

. شرط الزم برای حداکثر سود LP MP W                            (5)  

)( ارزش تولید نهایی کارگر 5طرف چپ رابطه ) )LVMP شود. خوانده می 

درآمد تولیدکننده براثر افزودن یک واحد نیروی  از تغییر در است تولید نهائی کار عبارتطبق تعریف ارزش 

)کار است. به عبارت دیگر ارزش تولید نهائی کار  )LVMP استخدام دهد که یک واحد نیروی کار که نشان می

درآمد  رسد چه تغییری دربه فروش میوقتی این محصول  کند ورا تولید می گردد و مقداری از محصولمی

)یش ئتولید کننده به وجود خواهد آمد. حال هر واحد نیروی کار به اندازه تولید نها )LMP  محصول را تغییر

 : کندمشخص میدرآمد تولیدکننده را  ، میزان تغییر(Pاین تغییر در محصول ضرب در قیمت کاال) دهد ومی

.L LVMP MP P  

یا برای به  کند وبنابراین طبق شرط الزم برای حداکثر سود، تولید کننده واحدهائی از نیروی کار را استخدام می

)که ارزش تولید آخرین واحد نیروی کار ،کندکارگیری واحدهائی از نیروی کار تقاضا می )LVMP برابر

 (      )( باشد. Wدستمزدش )

( هزینه تولید کننده را Wبه بیان دیگر، با توجه به اینکه استخدام هر واحد نیروی کار به اندازه دستمزدش )

دهد، چنانچه ارزش تولید آخرین واحد نیروی کار استخدام شده بیشتر از دستمزدش باشد یعنی تغییر می

LVMP W اش کننده را بیشتر از هزینهدرآمد تولید ،خدام این آخرین واحدست که استباشد، به این معنا

بنابراین مادامی  .کننده خواهد شددهد و نتیجتاً استخدام آن واحدنیروی کار باعث افزایش سود تولیدافزایش می

LVMPکه رابطه W  برقرار باشد به نفع تولیدکننده است که به استخدام واحدهای اضافی از نیروی کار

 بپردازد. 

                                                           
1
- Decission Voriable 
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LVMPاگر ارزش تولید آخرین واحد نیروی کار کمتر از دستمزدش باشد یعنی  W  باشد، به این معناست که

-دهد پس سود تولیدکننده کاهش میزایش میاستخدام آخرین واحد هزینه تولید کننده را بیشتر از درآمدش اف

از این جهت نه تنها استخدام آخرین واحد نیروی کار به نفع تولید کننده نیست. بلکه با کاهش استخدام  یابد و

 )یا از ضرر جلوگیری کند(.  می تواند سودش را افزایش دهد

شود که ارزش رسیدن سود تولید کننده میباالخره استخدام آن تعداد از واحدهای نیروی کار موجب به حداکثر 

LVMPر دستمزدش باشد، یعنی ببرا نیروی کار تولید آخرین واحد W  .باشد 

)شرط کافی( نیز باید برقرار باشد تا بتوان اظهار داشت که جواب حاصله از  به لحاظ ریاضی شرط دیگری

شرط مذ کور، شرط کافی یا شرط درجه دوم نام  آورد.ه به بار می(، حداکثر سود را برای تولید کنند5رابطه )

به این  ( منفی باشد.Lدارد به این صورت است که باید مشتق دوم تابع سود نسبت به تعداد عامل نیروی کار)

 شود:( مشتق گرفته میLدیگر نسبت به تعداد واحدهای نیروی کار ) ( بار4جهت از رابطه )

) شرط کافی برای حداکثر سود   )
.

F L
P

L L

 
  

 

2 2

2 2 0                                        (6)  

. LMP
P

LL

 
 



2

2 0                                                                                        (7)  

LVMP

LL

 
 



2

2 0                                                                                                 (8)  

)( گویای این نکته است که برای حداکثر سود باید شیب منحنی ارزش تولید نهایی کارگر )8رابطه ) LVMP  منفی

)( مثبت است بنابراین برای منفی بودن شیب Pباشد. چون قیمت ) )LVMP  باید شیب تولید نهایی کارگر( )LMP

L




 

باالخره برای منفی بودن شیب تولید نهایی کارگر باید  و مشهود است. ( کامال7ًاین مطلب در رابطه ) منفی باشد.

در تئوری تولید در کوتاه  که عامل تولید متغیر است، صادق باشد. تولید نیروی کارل مقانون بازده نزولی در مورد عا

این  تولید خواهد نمود. ( LTPمرحله دوم منفی تولید کوتاه مدت ) که تولیدکننده همیشه در بیان شده استمدت 

در ضمن  شود وید متوسط و تولید نهایی( آغاز میولت ید متوسط عامل متغیر )نقطه تقاطعمرحله از نقطه حداکثر تول

)تولید نهایی عامل متغیر  )LMP توان درک کرد که در مرحله دوم تولید نزولی است. از جمع بندی مطالب فوق می

)نزولی بودن تولید نهایی عامل کار )LMP سود تولیدکننده است.  شرط کافی برای به حداکثر رساندن 

دو شرط باید برای دستیابی منحنی تقاضای تنها عامل  ،شود که درقالب روش جبریدیگر بطور خالصه بیان می بار

 یا تابع تقاضای آن برای یک تولید کننده، برقرار باشد.  تولید متغیر و

 این دوشرط عبارتنداز: 

.  شرط الزم  LP MP W    
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LVMP                 یا  W  

 شرط کافی 

L
L

L
L

VMP
VMP

L

MP
MP

L


  




 



0

0
 یا                                                    

قیمت محصول تولیدکننده مشخص باشد، با فرض برقراری شرط کافی، جواب حاصله از  اگر دستمزد نیروی کار و

 واحدهای دهد. منظور این است که از حل شرط الزم تعداداستخدام نیروی کار را بدست می ینههشرط الزم، میزان ب

 آید. ، بدست میرساندنیروی کاری که استخدام آن تعداد، سود را به حداکثر می

به عنوان ) Wواضح است که اگر برای دستمزد نیروی کار عدد مشخص تعیین نشود، درنتیجه شرط الزم با همان 

( حل شود، تابع تقاضای نیروی کار به دست Lیر نه به عنوان یک مجهول( برای تعداد واحد نیروی کار )یک متغ

 خواهید برد. با مثال زیر بهتر به موضوع پی  آید.می

2 5 1   ای دارای تابع تولید به صورتفرض کنید تولیدکننده –مثال 
این تولیدکننده محصول  است.  3 02 0 

رساند. هم چنین تنها عامل تولید متغیر را که بازار رقابت کامل به فروش می واحد پولی در10 خود را با قیمت 

در ضمن اگر  ،کند. مطلوبیت تابع تقاضای نیروی کار برای تولیدکنندهنیروی کار است از بازار رقابت خریداری می

د واحد نیروی کار استخدام خواهد کرد. ( واحد پولی، تعیین شود، تولیدکننده چن100دستمزد نیروی کار در بازار )

 شرط الزم عبارتند از:

        

10 (3  0 06 2
)        

    0 6 2
 30    0 

  

 15 
 

√(15)
2
 0 6 

 0 6
 

   

 15  √(15)
2
 0 6 

 0 6
      2  

 15  √(15)
2
 0 6 

 0 6
 

       شرط کافی
     

  
 0   30  1 2  0 

30  1 2  
 15  √(15)

 
 0 6 

 0 6
 2√(15)

 
    جواب غیر قابل قبول 0  6 0 
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30  1 2  
 15  √(15)

 
 0 6 

 0 6
  2√(15)

 
    جواب  قابل قبول 0  6 0 

 بنابراین تابع تقاضای تولید ننده برای نیروی کار عبارت است از:

                نیروی کار از طرف تولیدکننده  تابع تقاضای
   

 
 

√(  )      

    
  

شه در مرحله دوم تولید به تولید یکننده همکه تولیداز آنجا تر باید توجه داشت بطور دقیق البته برای تعیین جواب

(، کمتر از حداکثر ارزش تولید متوسط Pالزم است دستمزد کارگر، با فرض  ثابت بودن قیمت محصول) پردازد،می

.عامل کار. )L LP AP VAP  .باشد  ) 

    
   

 
 1 5  0 02 2

 

           10 (1 5  0 02 2
) 

     

  
 10 (1 5  0 0 4 2

)  0    37 5 

 
2
    

  
2

  0 4  0 

L/ دوم ارزش تولید متوسط عامل کار در  با توجه به برقراری شرط درجه اول و  37 5  رسد. به حداکثر خود می  

        10 [1 5 (37 5)  0 02 (37 5)
2
]  281 25 

W/اگر    281      تقاضا برای نیروی کار  باشد، تابع 25
   

 
 

√(  )      

    
 

W/اگر    281 L      باشد، تابع تقاضا برای نیروی کار  25  0 

 با: شودبرابرمیکند، باشد، میزان بهینه واحدهای نیروی کار که تولیدکننده استخدام می =W 100اگر 

( ) /
/

/
L

  
 

215 15 0 6 100
46 4

0 6
 

 روش هندسی : 

توان از روش هندسی استفاده کرد. از آنجا جهت استخراج منحنی تقاضا تولیدکننده برای نیروی کار و ترسیم آن می

)که ارزش تولید نهائی عامل کار  )LVMP تشکیل شده عاملمت محصول در تولید نهایی آن ضرب قی از حاصل ،

)است، لذا شکل منحنی  )LVMP عیناً شبیه منحنی تولید نهائی عامل کار)LMP  خواهد بود با این تفاوت که در هر )
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ش به همین ترتیب شکل منحنی ارز شود وواحد از نیروی کار، تولید نهایی در قیمت کاال که ثابت است ضرب می

)تولید متوسط  )LAP  عیناً شبیه منحنی( )LAP.( منحنی های تولید نهائی، تولید متوسط4) نموداردر  خواهد بود، 

 د.ها پی ببریاند تا به ارتباط بین این منحنیتولید متوسط رسم شده ارزش تولید نهایی و

 ( ازPبه اندازه قیمت محصول ) ایهبه ترتیب بطور غیرموازی با فاصل      و     شود که اوالًمالحظه می

نیز صفر    و     شوند  یا تولید متوسط صفر می نهایی و درجائی که تولید زیرااند. رسم شده    و     

منحنی  رسد وخود مینی تولید متوسط به حداکثر منح (،0L) کار نیرویثانیاً در سطحی از استخدام  خواهند شد.

رسد نیز به حداکثر خود می LVAPمنحنی ارزش تولید متوسط  ،کند )آغاز منطقه دوم تولید(تولید نهایی را قطع می

)و منحنی ارزش تولید نهایی  )LVMP کند. را قطع می 

 

 تولید متوسط، ارزش تولید نهائی و متوسط های تولید نهائی،رابطه بین منحنی. 4نمودار 

L,شوند، در جائی که تولید نهائی و تولید متوسط صفر می LVAP VMP ( که   شوند. در سطحی از استخدام عامل کار )نیز صفر می

)های  منحنی )LAP  و)LMPکنند و درضمن ( یکدیگر را قطع می( )LAP های به حداکثر خود رسیده است، منحنی

,L LVAP VMP  نیز یکدیگر را قطع کرد وLVAP رسد.به حداکثر خود می 

 

و       های( که درآن منحنی5) نمودار( به  برای نهاده حال برای ادامه بحث اصلی )استخراج منحنی تقاضا

این  است. در OW1شود دستمزد برابر ء فرض میاابتد اند، توجه کنید.خط دستمزد کارگر رسم شده و     

که  شود در حالیمی OW1های تولیدکننده به میزان باعث افزایش هزینهکار صورت استخدام هر واحد از عامل 

)وی بر روی منحنی افزایش درآمد )LVMP شود که خط دستمزد ( مالحظه می5) نمودار قابل تشخیص است. در

W1 منحنی ارزش تولید نهایی( )LVMP  را در دو نقطه( , )M N1 Nنقطه  قطع کرده است. 1  سطح استخدام در 1

OL نیروی کار 1 ،زیرا که قبل از نقطه  ؛تولیدکننده نیست مد نظرN 1 ،LOW VMP1  .است 
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 برای نیروی کار استخراج منحنی تقاضای یک تولید کننده  .5 نمودار

 

Nیعنی هزینه هر واحد از عامل کار بیشتر از درآمد حاصل از استخدام آن عامل است و بعد از نقطه  ، برعکس،1

LOW MP1  .در نقطه  بنابراین است یعنی درآمد حاصل از استخدام واحدهای اضافی بیشتر از هزینه آنها استN 1 

منطقه یک تولیدی قرار دارد و  رسد. به عالوه قابل درک است که این نقطه دربه حداکثر نمی سود تولیدکننده

 کند. کننده اصوالً در این منطقه تولید نمیدانید، تولیدمیهمانطور که 

LOWقبل از آن،  را در نظر بگیرید. 1Mحال نقطه  MP1  است یعنی هزینه هر واحد از عامل کار کمتر از درآمد

1M  ،LOWبعد از نقطه  حاصل از استخدام آن عامل است و VMP1 است که در این صورت با استخدام واحدهای 

، سود 1Mها بیشتر از افزایش درآمد تولیدکننده است. بنابراین قبل از نقطه اضافی از عامل کار افزایش هزینه

کننده حداکثر است و میزان ، سود تولید1Mنقطه در یابد، از این رو بعد از آن سودش کاهش می تولیدکننده افزایش و

 OL1باشد، تولیدکننده OW1به عبارت دیگر چنانچه دستمزد  ، برای تولید کننده بهینه است.OL1کار نیرویاستخدام 

قرار دارد. از  LVMPنزولی  شود که این نقطه بر شاخۀمالحظه می استخدام خواهد کرد.را کار  نیرویاز  واحد

، آن نقطه تقاطعی کنددو نقطه قطع می را در LVMPتوان نتیجه گرفت که خط دستمزدی که منحنی همین جا می

-قرار دارد و بر اساس آن به استخدام عامل کار می LVMPاست که بر شاخه نزولی منحنی  مورد نظر تولید کننده

 پردازد.
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کند ولیکن برای را قطع می LVMPافزایش یابد، خط دستمزد در دو نقطه منحنی  OW2حال اگر دستمزد تا سطح 

Mتولیدکننده نقطه  )او به میزان  بهینه است و 2 )OL2 نمودارکند. در ضمن برطبق خدام میواحد از نیروی کار است 

 مماس شده است.  ( LVMPو   LVAP) یا نقطه تقاطع  LVAPبر نقطه حداکثر منحنی OW2خط دستمزد 

OWبرای مثال به سطح  ،هم افزایش یابد چنانچه دستمزد باز های قبلی فکر کنید برسد، ممکن است براساس بحث 3

Mکه نقطه  -واحد از آن عامل استخدام می OL3نقطه بهینه برای استخدام عامل کار است و تولیدکننده به میزان  3

-به دو صورت می پردازد.در این سطح دستمزد اصالً به استخدام عامل کار نمی ر نخواهد بود وکند در حالیکه اینطو

 توان علت این امر را بیان کرد. 

)که استخدام عامل کار به میزان  دشوی( متوجه می5) نموداربا کمی دقت بر روی  -1 )OL3 در سطح دستمزد

OW ، در ید کننده بجز در منطقه دو تولیدیکه تول به معنای تولید در منطقه یک تولیدی است. در حالی، 3

OWبه این ترتیب در سطح دستمزد  کند.سه تولید نمی مناطق یک و تولیدکننده برای عامل کار تقاضا   3

گرفت که در سطوح دستمزدی که بیشتر از حداکثر توان نتیجه کند. بنابراین براساس دیدگاه فوق مینمی

)متوسط عامل کار  ارزش تولید )LW MaxAP برای  پردازد وباشد، تولیدکننده به استخدام عامل کار نمی

آن تقاضائی ندارد. البته توجه دارید که چون بحث در کوتاه مدت مطرح است ممکن است تولید کننده در 

است در  بجای سود، با زیان روبرو شود منتهی این زیان کمتر از هزینه ثابت OW2ین تر از دستمزدهای پای

 گیرد. نتیجه تولید صورت می

های معکوس منحنی ،های هزینه، با ضریب ثابت قیمت نهاده متغیردر فصول قبلی عنوان شد که منحنی -2

نیز  که تولید متوسط و در کوتاه مدت زمانی که توان اظهار داشتمی تولید هستند. با استفاده از این مطلب

رسد. هم رسد، هزینه متوسط متغیر به حداقل خود میوسط عامل متغیر به حداکثر خود میارزش تولید مت

در بررسی رفتار یک تولید کننده رقابتی در کوتاه مدت بحث شد که او سطحی را برای  یکچنین در فصل 

 کند که درآن شروط زیر برقرار باشد: خاب میمحصولش انت

MC = P 

MC

Q





 شیب هزینه مثبت باشد                       0

P MinAVC  

یا اینکه  رسد ومی ،در واقع او با رعایت چنین شروطی به مقصود خود که بدست آوردن حداکثر سود است

ت و ممکن است با زیان روبرو باشد، زیان خود را به در کوتاه مدت مشغول فعالیت اسچون به لحاظ زمانی 

بایست سطحی از تولید را که انتخاب کند برای دستیابی به آن می رساند. بهرحال تولیدکننده هرحداقل می

که نتهی مسئله این است تولید ثابتی که در اختیار دارد، عوامل تولید متغیر را نیز به کارگیرد. م عالوه بر عوامل

 کند که سودش حداکثریا تقاضا می کند وروی کار به عنوان عامل تولید متغیر استخدام میین ناو تا حدی از ای

کامالً  بنابراین، کند.یابی برای عامل تولید تقاضا میههم بر اساس یک رفتار بهین شود، یعنی باز )زیان حداقل( 

یا  رساند )وواضح است که با توجه به شرایط حاکم، سطحی از محصول که سود تولید کننده را به حداکثر می
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گیری بهینه تولیدکننده در رابطه با استخدام نیروی کار است. به رساند( حاصل تصمیمزیان او را به حداقل می

 ینه استخدام عامل کار دو روی یک سکه هستند. سطح به عبارت دیگر، در واقع انتخاب سطح بهینه تولید و

برای اثبات این مطلب کافی است  نشان دهیم شرط الزم و کافی در بحث اخیر یعنی در زمانی که متغیر 

سطح  ،با همان شرط الزم کافی که متغیر تصمیمخواهد بود  برابر، باشد( Lتصمیم، میزان استخدام عامل کار)

 . است (Q)تولید

(5حداکثر سود طبق رابطه ) شرط الزم     .L LW VMP W P MP     

Wتوان می LMPبجای 

MC
 : 1قرار داد 

.
W

W P P MC
MC

    

   ( 8حداکثر سود طبق رابطه ) شرط کافی

( . ) ( )

.( )

.
( )

L L LVMP P MP P MP

L L L

MC QW WP
Q LMC P

L MC

  
     

  

 
 

 
 

 2

0 0 0

0

 

(  ) با توجه به اینکه
2
  و  0  و  0 

  
)چون هیچگاه تولیدکننده در منطقه سه که    0     

LMP باید  بنابراینکند ( است. منفی است تولید نمیMC

Q




 نیز مثبت باشد تا حاصل رابطه فوق منفی گردد.  

ست ، به این معناهزینه متوسط متغیر تولید نکندبنابراین هرگاه تولید کننده در سطوح قیمتی پایین تر از حداقل 

)که دستمزد بیشتر از حداکثر ارزش تولید متوسط عامل کار  )LVAP نیروی باشد و در نتیجه تولید کنندهمی ،

 زیرا:  کند.نمیاستخدام کار 

L

W
P MinAVC P Min

AP
    

 داشت:  دخواهی تقسیم کنید تولید کننده ثابت هستند.( که برای Pاگر طرفین رابرقیمت محصول )

. L

Min
W P AP


1 1  

                                                           
 شویم.این مطالب قبالً نیز گفته شده است اما باز هم به دلیل اهمیت موضوع در اینجا هم متذکر می 1

    به ترتیب تولید متوسط و تولید نهائی نیروی کار عبارتند از: و  Q = F(L)با فرض این که تابع تولید با یک نهاده نیروی کار برابر است با 
 

 
 

    و 
  

  
 . 

 باشد. در این صورت هزینه متغیر کل، هزینه متغیر متوسط و هزینه نهائی عبارتند از: Wبا فرض آن که دستمزد مقدار ثابت 

       

{
 
 

 
     

   

 
 

   

 
 

 

 
 

     
 

   

   
    

  
 

 (   )
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 :  حال نا مساوی فوق را معکوس کرده

LW MaxVAP   نقطه تعطیل بنگاه                               

 : دیا اگر نامساوی زیر را در نظر بگیری و

. .

L

L

W MaxVAP

W
W MaxP AP W MaxP

AVC



  
 

 داشت: دخواهی سیم و سپس نامساوی را معکوس کرده،( تقP) بر را طرفین

P MinAVC  

کننده برای به این ترتیب منحنی تقاضای تولیدکننده یک مطلب هستند. پس این دو دسته شروط در واقع بیان

حداکثر رساندن سود به  ،توان از روی شرطتنها عامل تولید متغیر است را مینیروی کار وقتی که کارگر 

 استخراج نمود. 

 نموداردر هر سطح از دستمزد، است. در  کار منحنی تقاضای تولیدکننده عبارت از مقدار استخدام واحدهای

)( مشاهده گردید که در سطح دستمزد 4) )OW1 مقدار استخدام برابر ،( )OL1 وقتی  ؛واحد از نیروی کار بوده

)دستمزد به سطح  )OW2  افزایش یافت، مقدار استخدام تا سطح( )OL2 در نهایت  واحد کاهش پیدا کرد و

)تولید کننده با افزایش دستمزد تا سطوح باالتر از )OW2  یعنیLVAP Max، منحنی کند. بنابراین، استخدام نمی

 LVMP( وقتی که تنها عامل تولید متغیر باشد، منطبق بر شاخه نزولی Lتقاضای تولید کننده برای نیروی کار )

سطح دستمزد مقدار استخدام عامل کار  هر نقطه ای روی آن در هر ، است. LVAPپایین تر از نقطه تقاطع آن با 

 دهد. را که برای به حداکثر رساندن الزم است، نشان می

 

 تابع تقاضا عامل تولید )نهاده( در شرایط وجود دو عامل تولید متغیرحالت دوم: 

( وجود دارد. پس تابع تولید K( وسرمایه )L، مثالً نیروی کار )شود دو عامل تولید متغیردر این حالت فرض می

سرمایه  ( وLشود. در این صورت با ترکیبات مختلفی از نیروی کار)در نظر گرفته می Q=F(L,K)همان شکل 

(Kمی )( توان مقدار معینی از محصولQ را بدست آورد منتهی تولید کننده به دنبال بکارگیری ترکیبی از این )

، منحنی VMPLبرسد. روشن است که در این حالت دیگر منحنی  دو عامل تولید است که سودش به حداکثر

 شود. این مطلب به دو روش جبری و هندسی تشریح می تقاضای تولید کننده نخواهد بود.

 روش جبری : 
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( K) ( وسرمایهLتحت شرایط متغیر بودن دو عامل تولید نیروی کار ) تابع سود بنگاه به صورت زیر است و

  به شرح زیر است:شرط اولیه برای به حداکثر رسیدن سود 

TR TC                                                                                       (9)  

. ( , )TR P Q L K                                                                        (10)  

با فرض رقابتی بودن بازار عوامل تولید قیمت آنها برای تولید کننده معین و ثابت است. بنابراین هزینه تولید، 

 شود:تولید کننده به صورت زیر نوشته می

. .TC W L r K                                                                                       (11 )  

به ترتیب قیمت هر   r,Wبه ترتیب نشان دهنده مقادیر مختلف دو نهاده نیروی کار و سرمایه ،و K,Lکه درآن 

 واحد از نیروی کار و سرمایه است. 

 . ( قرار داده9سود یعنی رابطه )بع در تا (11) و (10اکنون از روابط )

. ( , )P Q L K WL rK                                                                          (12)  

شرط اولیه عبارت است  بنابراین دادهوآنها را مساوی صفر قرار  گرفتهمشتق جزئی  L,K( نسبت به 12از رابطه )

 از: 

.

.

Q
P W

L L

Q
P r

K K





 
   


    

 

0

0
                                                                    (13)  

  

  
  و  

  
 : توان نوشتمی( 13لذا طبق رابطه ) .باشدمیبه ترتیب تولید نهایی نیروی کار و سرمایه  

.

.

L

K

P MP W

P MP r





                                                                                (14)  

ارزش تولید نهایی سرمایه        ارزش تولید نهایی نیروی کار و LVMP( همان 14طرف چپ روابط )

که ارزش تولید رسیدن سود مستلزم آن است حداکثر به  است. در حالتی که بیشتراز یک نهاده متغیر وجود دارد

 نهایی هر عامل با قیمت آن عامل برابر باشد: 

{
      
      

 

 آید: ( بر یکدیگر شرط الزم برای تعادل تولیدکننده به دست می14در ضمن از تقسیم دو رابطه )
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.

.

L L

K K

L K

P MP MPW W

P MP r MP r

MP MP

W r

  



 یا                                        

اید. با مشخص بودن که قبالً نیز آن را مشاهده کرده ( صادق است6) نموداربر روی  Eاین شرط در نقطه 

( 14)توان از حل همزمان روابطسطح تولید مورد نظر می و های متغیر، قیمت محصولمقادیر عددی قیمت نهاده

L,سرمایه یعنی  تولید متغیر نیروی کار وترکیب بهینه عوامل  K   که همان مقادیر تقاضا شده  وردآبه دست

( به طور همزمان برای 14های مربوطه هستند. در حالیکه اگر معادالت )سرمایه درسطح قیمت نیروی کار و

سرمایه  توابع تقاضای نیروی کار وحل شود،  rو  P ،W درحالت کلی با فرض معین بودن Kو  L مجهوالت

 آید توابع تقاضای یک تولیدکننده برای عوامل تولید تابعی از قیمت عوامل تولید وبرای تولیدکننده بدست می

 هزینه کل تولید است. 

( , , )dL L W r C نیروی کارتابع تقاضا برای                                                            

( , , )dK K W r C  تابع تقاضا برای سرمایه                                                         

  rقیمت هر واحد نیروی کار، Wو سرمایه ،  به ترتیب مقدار تقاضا شده از نیروی کار   و    بطوری که

 .هزینه کل تولید است  Cقیمت هر واحد سرمایه و

توان توابع تقاضای فوق را پذیرفت که شرط درجه دوم یا شرط کافی برقرار باشد. برای البته در صورتی می

بایست دترمینان هشین تشکیل داد که عناصر آن خصوص شرط درجه دوم به مانند همیشه می تحقیق در

اصلی  هایکه کهین باشد. برقراری شرط درجه دوم مستلزم آن است ،K,L( نسبت به 13مشتقات معادالت )

 شروع با عالمت منفی باشد.  به طور متناوب دارای عالمت مختلف باشند و دترمینان هشین مربوطه،

LL LK

KL KK

L KL
H

K L K

 
 

 
 

 
 

 


 
 

  

2 2

2

2 2

2

 

LL 0  

KLبه لحاظ ریاضی  LK   :پس 

( )LL KK LKH     2 0  
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 تولیدکننده در حالت وجود دو عامل تولید متغیرتعادل  .6 نمودار

 مقادیر تقاضا شده نیروی کار و سرمایه هستند.    و   ها با مشخص بودن قیمت نهاده

  

 روش هندسی :

دیگر )مثالً عامل  تولیدکننده از عوامل تولیدعامل کار در حالتی که استخراج هندسی منحنی تقاضای برای 

) عامل کار ثر بر منحنی ارزش تولید نهائیؤعوامل مالزم است  ،نمایدسرمایه(، استفاده می )LVMP  شناسائی

 شود.

و تحت شرایط کنونی به استخراج منحنی  شودروی عامل کار)نیروی کار( متمرکز میمطابق حالت قبل بحث 

که چون ارزش تولید نهایی عامل کار  دیابی. با کمی دقت در میکنیماقدام میتقاضا تولیدکننده برای آن عامل 

( )LVMP تولید نهایی نیروی کار است  حاصل ضرب قیمت کاال و( . )L LVMP P MP  پس منحنی آن نیز

))یعنی منحنی  )LVMP حال عوامل  خواهد بود.ثر بر تولید نهائی عامل کار ؤو عوامل م ثیر قیمت کاالأتحت ت

  کنیم.را به ترتیب معرفی میVMPL ثر بر مؤ

)تغییر در قیمت کاال باعث انتقال منحنی  -1 )LVMP شود. برای مثال افزایش قیمت محصول باعث انتقال می

)منحنی  )LVMP شود. به سمت راست می 

 شود وجانشین عامل کار باعث کاهش یا افزایش تولید نهائی نیروی کار میافزایش یا کاهش عوامل تولید  -2

)منحنی  )LVMP گردد. به طرف چپ یاراست منتقل می 
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شوند افزایش یا کاهش عوامل تولیدی نظیر سرمایه که به منظور تولید محصولی با عامل کار ترکیب می -3

)منحنی  تولید نهائی نیروی کار شده و )عامل مکمل ( باعث افزایش یا کاهش )LVMP  را به طرف راست

 نماید. یا چپ منتقل می

)نتیجتاً منحنی  شود وسطح آموزشی نیروی کار باعث افزایش تولید نهائی این عامل می ءارتقا -4 )LVMP  را

 نماید. به سمت راست منتقل می

مقدار  VMP1روی منحنی  OW1سطح دستمزد  در ، Aنظر بگیرید. ابتداء درنقطه  در ( را7)نمودار حال 

کاهش یابد مقدار استخدام  OW2چنانچه دستمزد کارگر تا سطح  باشد.واحد می OL1استخدام عامل کار برابر 

 OL1یابد. اما اگر نیروی کار تنها عامل تولید متغیر بود، مقدار تقاضا شده از نیروی کار از آن عامل افزایش می

 VMP1روی همان منحنی  Bبه نقطه  Aاز نقطه  حرکتییافت که این به منزله افزایش می BOLواحد تا سطح 

بود. در این صورت  شاهد چنین حرکتی نخواهید تن عامل متغیردیگری مانند سرمایۀاست. ولیکن با درنظر گرف

)افزایش استخدام کارگر باعث کاهش نسبت سرمایه به نیروی کار  )
K

L
-سرمایه کاهشمعنی به خواهد شد. که  

بدلیل افزایش تولید نهایی  که این امر خود به افزایش تولید نهایی سرمایه منجر خواهد شد.شود ری تولید میب

. طبق بحثهای مطالعه شده در تئوری 1شود( متمایل می Kتولیدکننده به استفاده بیشتر از عامل سرمایه ) ،سرمایه

باالخره سبب انتقال منحنی  نهایی نیروی کار و تولید بکارگیری بیشتر از عامل سرمایه موجب افزایش تولید

( )LVMP ( منحنی7) نمودارشود. لذا تحت این شرایط در به سمت راست میVMP1  به سمت راست منتقل

Vو  شودمی MP2 درسطح دستمزد کاهش یافته  بنابراین،شود. نامیده میOW2  مقدار استخدام عامل کار روی

 خواهد بود.  OL2برابر  VMP2یعنی روی  VMPمنحنی انتقال یافته 

 
                                                           

 شود.نمیالبته در مواردی خاص نمی توان چنین نتیجه گیری کرد . از آنجا که این موارد خارج از کتاب حاضر هستند به آنها پرداخته - 1
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 متغیر منحنی تقاضای تولید کننده برای عامل کار در حالت بیش از یک عامل .7 نمودار

 است.   منحنی تقاضای موردنظر 

به  Cو (1  1 ) به مختصات Aبه این ترتیب دو نقطه از منحنی تقاضای تولید کننده برای عامل کار به نامهای 

)مختصات  , )L W2 ، منحنی تقاضای درا به یکدیگر متصل نمائی C,Aحال اگر نقاطی مانند  به دست آمده است. 2

. توجه داشته باشید که این نقاط به وسیله تغییر قیمت بازاری 1کننده برای نیروی کار به دست خواهد آمدتولید 

بر روی آن قابل مشاهده  نامیده شده است. و LDاند. بر روی شکل مذکور این منحنی عامل کار به دست آمده

نمایند، به عبارت دیگر قیمت آن )دستمزد( در جهت مخالف تغییر میاست که مقدار تقاضا شده از عامل کار با 

 دارای شیب منفی است.  LDمنحنی 

برای درک بهتر مطلب فوق به این مثال توجه کنید فرض کنید قبل از کاهش دستمزد دو کارگر که هر کدام بر 

شغول هستند. بدلیل کاهش دستمزد، کارفرما دو کارگر ساعت به کار م 8کنند روزی روی یک ماشین کار می

ساعت باید کار  32کارگر که در مجموع  4بایست کند. حال میساعت کار، استخدام می 8دیگر نیز با روزی 

 16کرد، اکنون باید ساعت کار می 8کنند با دو ماشین به تولید بپردازند. در این صورت هر ماشین که قبالً 

ای را ه این امر به معنی افزایش تولید هر ماشین )افزایش تولید نهایی سرمایه (است. این انگیزهساعت کار کند ک

)افزایش تقاضا کند. بکارگیری بیشتر از عامل سرمایه در تولید کنند برای استفاده بیشتر از عامل سرمایه ایجاد می

)ار و انتقال منحنی های قبلی سبب افزایش تولید نهایی نیروی کطبق بحثبرای سرمایه(  )LVMP شودمی.  

هم چنین قابل مالحظه است که منحنی تقاضا برای نیروی کار در این حالت که تولید کننده از عوامل        

، از منحنی تقاضا برای کارگر زمانی که عامل LDنماید یعنی منحنیدیگری به جزء نیروی کار نیز استفاده می

باشد. زیرا که در اثر کاهش دستمزد به دارای شیب کمتر یا کشش بیشتر می (، VMP1متغیر است ) نهادۀکار تنها 

L، به اندازه LD، مقدار تقاضا شده نیروی کار بر اساس منحنی 2 1  میزان L1 به  VMP1وبراساس منحنی  2

BLمیزان  L1 .با توجه به اینکه  افزایش خواهد یافتL L1 BLبیشتر از 2 L1 است(BL L L L1 2 کامالً واضح ( 1

از حساسیت بیشتری از مقدار تقاضا شده نیروی کار نسبت به تغییرات دستمزد برخوردار  ،LDاست که منحنی 

 . VMP1است تا منحنی

  منحنی تقاضای بازار برای نیروی کار -5-3-2

منحنی های تقاضای افقی منحنی تقاضای بازار برای نیروی کار لزوماً به مانند تقاضای بازار یک کاال از جمع 

آید .به عبارت دیگر منحنی تقاضای بازار نیروی کار عبارت است از مقدار تقاضا هر تولیدکننده به دست نمی

                                                           
ها در حالت وجود دو عامل تولید متغیر، منطبق بر قسمتی از منحنی ارزش تولید نهایی بنابراین باید توجه داشت که منحنی تقاضا برای نهاده 5

   باشد.آنها نمی
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گیری از جانب جا به دلیل اینکه تصمیممنتهی در این ،شده جمیع تولیدکنندگان در هر سطح دستمزد کارگر

متغیرهای دیگری  برای گروهی است )یعنی تولیدکنندگان( که نتیجه تصمیماتشان در این خصوص بطور زنجیره

های تقاضا به جمع افقی منحنینسبت  منحنی تقاضای بازار دارای کشش کمتر و شیب بیشتری ،شودمنعکس می

 خواهد بود. 

دراین شکل  ( را در نظر بگیرید.8) نمودار ،با فرض وجود دو تولیدکننده ،شدن بحث فوق به منظور روشن      

d,های منحنی d dd  در سطح دستمزد  باشند.کننده برای نیروی کار میهای تقاضای دو تولیدمنحنیOW1 

مقدار تقاضای بازار  و OL2مقدار تقاضای تولیدکننده دوم برابر  و OL1مقدار تقاضای تولیدکننده اول برابر 

AOLبرابر  OL OL 1 AL,است به این ترتیب یک نقطه از تقاضای بازار به مختصات ) 2 W1  به نام)A  به دست

دوم بر روی همان منحنی های تولیدکننده اول و ، OW2 سطح دستمزد بهبا فرض کاهش  آید. حال کاهشمی

,d d dd  به ترتیب به میزان,L L L L2 4 1 ی که توضیح یله دالنا باما ب تقاضا خواهند کرد.ر واحد بیشتر از عامل کا 3

به عنوان  OW2در سطح دستمزد  توان مجموع میزان تقاضای دو تولید کننده برای عامل کار رانمی شود،داده می

 طول از مبدا آنکه  (2    )به مختصات  B( نقطه 8به عبارتی، برروی نمودار ) مقدارتقاضای بازار پذیرفت.

BOLآید)بدست می OW2برای عامل کار در سطح  تقاضای دو تولیدکنندهمقدار از مجموع  OL OL 3 را (4

  .توان به عنوان یک نقطه دیگر از منحنی تقاضای بازار برای نیروی کار دانستنمی

 

 منحنی تقاضای بازار برای نیروی کار  .8 نمودار

در نتیجه  یابد ومقدار تقاضای دو تولید کننده برای عامل کار افزایش می ،کاهش سطح دستمزدزیرا که به دلیل 

به سمت راست  ،کاهش قیمت عامل کاردلیل به  بنابراین،  منحنی عرضه بازار محصول، .شودمحصول کل زیاد می

( Pمحصول )یابد. کاهش قیمت قیمت آن کاهش می محصول، تقاضای با فرض ثابت بودن  . درنتیجه،شودمنتقل می

منحنی  به این ترتیب، د. وشمی  (Lدر هر سطح از نیروی کار )(LVMPباعث کاهش ارزش تولید نهایی عامل کار )

LVMP به سمت چپ منتقل خواهد گردید. کار در پی آن منحنی تقاضای هر تولید کننده برای عامل  و 

d,های تقاضای تولیدکنندگان از ( با جابجایی منحنی8) نمودارنتیجه تجزیه و تحلیل فوق در  d d d 1 1 1 نشان داده  1

مقدار استخدام دو تولیدکننده با توجه به این دو منحنی )یعنی OW2پس در سطح دستمزد  شده است.

,d d d d 1 1 1 ، مقدار استخدام تولیدکننده اول و دوم به OW2که در این صورت در سطح دستمزد شود.تعیین می(1
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OL,ترتیب برابر  OL 2 COLباشد که جمع این دو برابر می 1 OL OL  1 است که مقدار تقاضای بازار را نشان  2

)به مختصات  Cدر نتیجه نقطه  دهد.می , )CL W2  نقطه دیگری از منحنی تقاضای بازار خواهد بود. از اتصال

روی آن مقدار  در آید که منحنی تقاضای بازار برای نیروی کار است وبه وجود می DDمنحنی  C,Aنقاط 

در ضمن  دارای شیب منفی است. عنی؛ ینماینددستمزد در جهت مخالف تغییر می استخدام نیروی کار و

d,)که جمع افقی  ABدر مقایسه با منحنی  DDکه منحنی  شودمیمالحظه  d dd شیب  است( از کشش کمتر و

 بیشتری برخوردار است. 

 

  :دیعوامل تولبنگاه انحصاری )فروش( برای  یاستخراج تقاضا -5-4

گیرد قیمت کاال از نظر تولیدکننده ثابت نبوده بازار انحصار کامل صورت میدر این حالت چون فروش کاال در 

و تابعی از مقدار فروش است. به عبارت دیگر، همان طوری که قبالً ذکر گردید منحنی تقاضا برای محصول از 

روش باشد که بر اساس آن با کاهش قیمت، مقدار بیشتری به فنظر فروشنده همان منحنی تقاضای بازار می

 توان به صورت زیر نوشت: قیمت یا تابع معکوس تقاضا را می خواهد رسید، طبق معمول تابع

P =g(Q)                    (15 ) =    تابع قیمت یا درآمد متوسط    

                                              ( )g Q 0   

 مقدار فروش یا تقاضا است.  Q( قیمت وPکه دران )

( با یکدیگر تفاوت دارند، هر واحد MRنهایی ) درآمد تحت شرایط بازار انحصار برای محصول چون قیمت و

دهد. از دریچه دیگر رسد درآمد انحصارگر فروش را به اندازه درآمد نهایی تغییر میکه به فروش می اضافی کاال

( MPی عامل متغیر، محصول کل را به اندازه تولید نهائی آن عامل )اگر به قضیه نگاه شود، هر واحد اضاف

نتیجتاً هر واحد اضافی عامل متغیر به اندازه حاصل ضرب درآمد نهائی در تولید نهائی عامل  دهد وتغییرمی

( MR (Q) .MP( ، درآمد انحصارگر را تغییر خواهد داد .این حاصل ضرب یعنی )MR.MPمورد نظر )

 . 1شود ( خوانده میMRP«« )رآمد محصول نهائید»»اصطالحاً 

ف وی که حداکثر سود در این بخش نیز منحنی تقاضای تولیدکننده انحصاری برای عامل تولید با توجه به هد

کند با تقاضای انحصارگر زمانی که از یک عامل تولید استفاده میباید توجه داشت که گیرد. است ، شکل می

 شود. گیرد، تفاوت دارد.از این رو بحث مورد نظر در دو حالت ارائه میتولید را بکار میزمانی که چند عامل 

 

 عامل تولید متغیر : یک تقاضا در حالت وجود –حالت اول 

                                                           
1 - Marginal Revenue  Product  
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نیروی کار تنها عامل تولید متغیر باشد، درآمد حاصل از استخدام آخرین واحد کار یا همان  داگر فرض نمائی

درآمد تولیدکننده بر اثر استخدام یک واحد  ( عبارت خواهد بود از تغییر درMRPدرآمد محصول نهائی )

  به صورت زیر قابل تعریف است: LMRP و اضافی از عامل کار

L
TR

MRP
L





                                                            (16)   

عامل کار به عنوان  ؛( استK( وسرمایه )Lتابع تولید انحصارگر تابعی از مقدار دو عامل کار )با توجه به این که 

 از: است بنابراین تابع تولید عبارت ثابت استعامل  Kعامل متغیر و عامل تولید سرمایه 

(17)                                                             (̅    )         تابع تولید   

TR. درآمد کل  P Q                                                               (18 )  

 : دادهقرار را ( 17( و)15روابط )به ترتیب  Q و P بجای

( ). ( , )TR g Q F L K                                                                               (19)  

.
TR TR Q

L Q L

  


  
 

TRدقت دارید که 

Q




Qو  (MRنهائی ) مدآهمان در 

L




 :( است، لذا LMPنهائی عامل کار ) محصولنیز همان  

.L L
TR

MRP MR MP
L


 


                                           (20)  

کند، عامل تولید مورد نظر خود را از بازار رقابت کامل خریداری میکه فروش در ادامه بحث برای انحصارگر 

 کنیم.میاستخراج تقاضا برای نهاده را 

  

 روش جبری: 

که برای تولید مقداری از محصول که سود او را به  کندمیاز عامل کار را استخدام  میزانیبه انحصارگر نیز 

رساند کافی باشد. از این نظر، با توجه به اینکه انحصارگر عامل تولید نیروی کار را از بازار رقابت حداکثر می

به مانند سایر خریداران در بازار عامل  در تعیین قیمت آن عامل ندارد و یکند به تنهائی نقشکامل خریداری می

ی ه مانند گذشته، در قالب روش جبری برای دستیابی به تابع تقاضاب .کندکار از قیمت بازار تبعیت می 

-می( در نظر L) متغیر تصمیمنیروی کار را به عنوان ، تابع سود به عنوان تابع هدف و انحصارگر برای عامل کار

 .گیریم
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چنین روابط زیر برای تعیین مقدار استخدام نیروی کار جهت به حداکثر رساندن سود  هم از روابط قبلی و

 شود. استفاده می

TC   هزینه کل  TVC TFC    

ازآنجا که عامل کار تنها عامل متغیر است لذا هزینه متغیر کل مربوط به هزینه تعداد واحدهائی از نیروی کار 

 توان نوشت:می باشد Wچنانچه قیمت هر واحد از نیروی کار، در بازار رقابتی آن ،شود. است که استخدام می

.TC W L TFC                                                                (21)  

TR         تابع سود TC    

  :کنیممی( در تابع سود جایگزین 21( و)19از روابط )

( ). ( , )g Q F L K WL TFC                                                              (22)  

مشتق گرفته و برابر صفر ( L( نسبت به کار )πتابع سود )کند از که سود را حداکثر می Lبرای تعیین مقداری از 

  دهیم.قرار می

TR TC

L L L

  
  

  
0 

.
TR Q TC

L Q L L

   
  

   
0                                                                   (23)  

TRدرآمد نهائی )با توجه به اینکه 

Q




TC هم چنینآید ( به دست می19از رابطه )( است و 

L




به  (21از رابطه ) 

 توان نوشت.استخراج است، میصورت زیر قابل 

          درآمد نهائی
   

  
   ( )  (    ̅)   ( )                            (24)  

TVC =هزینه استخدام آخرین واحد از عامل کار  TC
W

L L

 
 

 
 هزینه نهائی عامل تولید = 

  

  
 

  

  
[  ( )    ( )]    0 

Lدررابطه باال 
Q

MP
L





( است. به این ترتیب 24( مندرج در رابطه )MRمد نهایی )آداخل کروشه همان در 

 آید:شرط الزم برای حداکثر سود به صورت ز یر بدست می

  

  
          0 

L.و یا 

L

MP MR W
L

MRP W





 آید.بدست می *L از حل هر یک از این دو رابطه  
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( Lبرسد باید آن مقداری از عامل متغیر ) شود ،برای اینکه انحصارگر به حداکثر سودمالحظه می همانطور که

( با هزینه استخدام آخرین MRPاستخدام کند که درآمد حاصل از استخدام آخرین واحد از آن عامل )یعنی 

 ( برابر شود. W )یعنی کار واحد

با حل آخرین معادله بدست آمده  قیمت محصول، نهاده وبنابراین با فرض معین بودن مقادیر عددی قیمت 

LMRP)یعنی W ) ( جواب مورد نظر برای میزان استخدام عامل کارL)،  یعنیL البته در  آید.بدست می

عامل کار برای انحصارگر پذیرفت که شرط کافی نیز  استخدام را به عنوان میزان بهینه Lتوان صورتی می

تابع تقاضای  حل شود. L، برای Wچنانچه معادله مذکور در حالت کلی با فرض ثابت بودن  برقرار باشد.

که البته بازهم برای پذیرفتن نتیجه حاصله برقراری شرط کافی  .آیدیگر برای نیروی کار به دست مانحصار

 مورد نیاز است. 

( , )L L W P   

 است.  L( نسبت به πبرقراری شرط کافی برای به حداکثر رساندن سود در گرو منفی بودن مشتق دوم تابع سود)

TR  شرط کافی  TC

L L L

  
   

  

2 2 2

2 2 2 0 

TCاز آنجا که 
W

L





TCمقدار ثابتی است لذا  Wاست  

L





2

Lاست. از سوی دیگر  برابر صفر 2
TR

MRP
L





 

 توان نوشت :می است بنابراین

LMRP

LL

 
 



2

2 0  

باید نزولی  LMRPشرط کافی به لحاظ هندسی بیان کننده این مطلب است که در حداکثر سود شیب منحنی 

 باشد.

 

 روش هندسی: 

L.که:   متوجه شدیددراین بحث  LMRP MP MR  ودر ضمنLMRP درآمد حاصل از استخدام  معرف

ای خواهد بود که ار همراه با هزینهاز سوی دیگر استخدام هر واحد از ک کار است. نیرویآخرین واحد از 

مقدار ثابتی است که برابر قیمت بازاری هر واحد از آن عامل هزینه آن تحت شرایط حالت مورد بحث 

ای بین درآمد و (. انحصارگر نیز در هنگام تصمیم گیری برای استخدام هر واحد از عامل کار، مقایسهWاست)

با توجه  .کنندمیرا مقایسه  wوLMRP یعنی دهد کههزینه حاصل از استخدام آن واحد از عامل کار، انجام می

ه تا به نتیجه مورد نظر ر یک نمودار رسم شددآنچه که در قالب روش هندسی مورد نیاز است  به این مطالب

 است.  LMRPمنحنی  یدیگر ، یکی خط دستمزد یا قیمت هر واحد از عامل کار ودست یافته
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 شود وتحت شرایط رقابت کامل خریداری میون نیروی کار در در این نمودار چ ( را در نظر بگیرید.10نمودار)

که از حاصل  LMRPمنحنی  دستمزد ثابت است پس خط دستمزد به صورت یک خط افقی رسم شده است.

 آید به صورت یک منحنی نزولی رسم گردیده است.تولید نهائی عامل کار به دست می مد نهائی وآضرب در

 نزولی است.  LMPهم  و MRزیرا طبق مباحث قبلی، هم 

است بنابراین با توجه به نمودار  1Wدر ابتدا دستمزد نیروی کار معادل  ( فرض شده است که10)نمودار  در

LMRP آنها کنند بیشتر از دستمزدایجاد میشوند درآمدی شود نیروی کاری که در ابتدا استخدام میمالحظه می 

LMRPیعنی باشد می OW استخدام هر واحد اضافی از عامل کار درآمد را بیش از است. به عبارت دیگر  1

شود. از این نظر او هم چنان به استخدام دهد که این امر باعث افزایش سود انحصارگر میهزینه افزایش می

خط دستمزد  و LMRPآن، منحنی  رسد که درجائی می بهپردازد تا اینکه از عامل کار میواحدهای اضافی 

OW1 یکدیگر را در نقطهE  کنند در این نقطه قطع میE ،LMRP  1  )مساوی دستمزد است در  .(     

واحد بخواهد  OL1به استخدام کارگر بپردازد یعنی بیشتر از  Eصورتی که انحصارگر پس از رسیدن به نقطه 

 نیروی کار استخدام کند.

 

 

 تقاضای انحصارگر فروش برای نیروی کار )تنها نهاده متغیر(. 10 نمودار

نماید که دستمزد پرداختی به آخرین عامل برابر درآمد حاصل از استخدام آن می انحصارگر فروش میزانی از عامل کار را استخدام

کند منحنی تقاضای وی باشد. در حالتی که انحصارگر فروش عامل کار را از بازار رقابتی خریداری می LMRP=wباشد یعنی 

 است. LMRPبرای آن عامل، همان منحنی  
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 ،1Lدر سمت راست  دهد زیرادرآمد را کمتر از هزینه افزایش می ،استخدام هر واحد اضافی از عامل کار

LMRP OW ز واحد ا OL1قبل از استخدام بنابراینشود. در نتیجه انحصارگر با کاهش سود روبرو می است. 1

واحد از عامل  OL1یابد، در این سطح یابد وبعد از آن سود وی کاهش میافزایش میعامل کار سود انحصارگر 

LMRPکار که  OW است باید سود انحصارگر فروش به حداکثر رسیده باشد. بنابراین انحصارگر با توجه به  1

واحد از عامل کار را  1OLبه میزان  1OW هدف خود که دستیابی به حداکثر سود است، در سطح دستمزد

 کند. استخدام می

نزولی LMRPواحد از عامل کار شیب منحنی  OL1یعنی در میزان استخدام  Eشود در نقطه چنانچه مالحظه می

 است، یعنی شرط کافی نیز برقرار است. 

برسد، در این صورت انحصارگر میزانی از عامل کار را استخدام  OW2مثالً به  و حال اگر دستمزد کاهش یابد

-رخ می Fیعنی نقطه  LMRPو منحنی  OW2کند که سودش به حداکثر برسد. این امر در نقطه تقاطع خط می

هم قابل مشاهده  باز کند.واحد عامل کار استخدام می OW2 ،OL2دهد.پس انحصارگر فروش درسطح دستمزد 

 نزولی است.  LMRPشیب منحنی Fرقرار است زیرا در نقطه با ست که که شرط کافی هم 

)به این ترتیب دو نقطه به مختصات  , ),( , )L W L W2 2 1 به دست آمد که در هر نقطه سود  LMRPواقع بر منحنی  1

هر نقطه نشان دهنده میزان استخدام یا تقاضای انحصارگر برای عامل کار با  ثر رسیده وانحصارگر به حداک

 است.  نیروی کارمتفاوت  دستمزدتوجه به 

باشد  W = LMRP کند کهمقدار از عامل کار را استخدام میبنابراین انحصارگر فروش در هر سطح دستمزد آن 

دهد که با مقدار استخدام را در هر سطح دستمزد عامل کار نشان می LMRPاز این رو هر نقطه روی منحنی 

در واقع، همان منحنی تقاضای  LMRPتوان عنوان کرد که منحنی توجه به نزولی بودن این منحنی، می

منحنی تقاضای انحصارگر فروش برای نیروی ) LMRPروی منحنی  برانحصارگر فروش برای عامل کار است. 

 . کننددستمزد در جهت مخالف تغییر می مقدار استخدام و (کار

رقابتی، در هر سطحی از دستمزد میزان تحت شرایط یکسان، انحصارگر فروش در مقایسه با یک تولید کننده 

پردازد که دستمزد زیرا انحصارگر فروش تا سطحی به استخدام عامل کار می کند.کمتری عامل کار تقاضا می

 باشد. VMPL کند که دستمزد برابر گر سطحی از عامل کار را استخدام میرقابت و شود LMRPبرابر 

منحنی تقاضا برای عامل کار درحالت انحصار فروش کاال  .L LMRP MR MP   

منحنی تقاضا برای عامل کاردرحالت رقابت کامل کاال  .L LVMP P MP  

MR P
L LMRP VMP


                                                (25)  
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 LVMPهمیشه کوچکتر از  LMRP( است پس Pکوچکتر از قیمت ) MR(Q)  یدرآمد نهائاینکه همواره با توجه به 

آید کوچکتر بدست میLMRPاز رابطه مربوط  Lبراین جوابی که برای میزان استخدام عامل کار یعنی بنا خواهد بود.

 است. LMRP( است که از رابطه مربوط به Lکاری )از میزان عامل 

ای که به تنهائی در بازار کاال مشغول به تولید است در توان به این مطلب پی برد تولید کنندهبه طریق دیگری نیز می

-به فروش می کند ومی کند، مقدار کمتری محصول تولیدمقایسه با یک تولید کننده که در بازار رقابتی تولید می

. از این رو در شرایط یکسان، انحصارگر فروش نیاز به استفاده کمتری از عامل تولید کار دارد و نتیجتاً در هر رساند

( کمتری نیز خواهد بود. برای اینکه کامالً مطلب را درک کنید به Lمتقاضی عامل تولیدی ) ،دستمزد ازسطحی 

یا کشش  رابر شیب منحنی تقاضا وبکه شیب منحنی درآمد نهائی ، دو  ددانیمیاز قبل  ( دقت کنید.11) نمودار

( کشش منحنی تقاضای 25دراین صورت با توجه به روابط ) منحنی درآمد نهائی نصف کشش منحنی تقاضا است،

برای عامل کار در حالت  ( کشش کمتری نسبت به منحنی تقاضاLMRPبرای عامل کار از طرف انحصارگر فروش )

دیگر، در مقابل درصد معینی از تغییر در سطح دستمزدها تولید کننده درحالت  به بیان رقابت کامل خواهد داشت.

 انحصاری عکس العمل کمتری نسبت به استخدام نیروی کار نشان خواهد داد تا وضعیت رقابتی.

در نظر گرفته شود، تقاضای  OW1در سطح  انحصاری یکسان وبرای دو بنگاه رقابتی و ( اگر دستمزد 11) نمودار در

 LVMPخواهد بود در حالیکه تقاضای یک تولید کننده رقابتی بر روی  OL1برابر  LMRPانحصارگر فروش روی 

مقدار تقاضای انحصارگر فروش برای عامل  OW1خواهد بود. قابل مشاهده است که در سطح دستمزد  OL2برابر 

)کار کمتر از تولید کننده رقابتی است  )OL OL1 به همین ترتیب اگر دستمزد کاهش یابد مقدار تقاضای  2

 امل کارکمتر افزایش می یابد تا تولید کننده رقابتی. تولیدکننده انحصاری برای ع

 

 مقایسه تقاضای انحصارگر و یک تولیدکننده رقابتی برای عامل متغیر نیروی کار . 11 نمودار
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 منحنی تقاضا در حالت وجود بیش از یک عامل متغیر:  –حالت دوم 

 روش جبری : 

عامل متغیر نیروی کار و سرمایه(، درآمد و خط هزینه، در نظر بگیرید انحصارگری را با توابع زیر برای تولید )با دو 

  کند.که با هدف به حداکثر رساندن سود، فعالیت می

)  تابع تولید , )Q F L K                                                                    (26)  

)  تابع درآمد ). ( ). ( , )TR P Q Q P Q F L K                                          (27)  

TC خط هزینه rK WL                                                                    (28)  

باشد که به صورت رقابتی در بازار میقیمت هر واحد از عامل کار   Wقیمت هر واحد از سرمایه و r( 28رابطه ) در

 شود.شود سود نیز توسط رابطه زیر مشخص مینهاده تعیین می

TR  تابع سود TC    

 : داده( در تابع سود قرار 28( و)27از روابط ) TC و TR بجای 

( ). ( , )

Q

P Q F L K rK WL                                                                                 (29)  

-کند شناسایی میکه سود را حداکثر می Kو  Lاکنون که تابع سود تصریح شده است، در صدد هستیم آن سطحی از 

 دهیم.مشتق گرفته و برابر صفر قرار می Kو  Lکنیم. برای این منظور از تابع سود نسبت به 

را  ((K( و سرمایهLمقادیر نیروی کار )بنابراین در اینجا هدف به حداکثر رساندن تابع سود است و متغیرهای تصمیم 

 برابر صفر قرار داد:

      

{

  

  
 

  ( )

  
 
  

  
    ( )

  

  
   0

  

  
 

  ( )

  
 
  

  
    ( )

  

  
   0

                                                  (30 )  

{
 
 

 
   

  
 

  

  
 (

  ( )

  
    ( ))    0

  

  
 

  

  
 (

  ( )

  
    ( ))    0

                                                   (31) 
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  با توجه به این که 

  
Qدرآمد نهائی و  ( )   

L




)نهائی عامل کار  محصول  )LMP وQ

K




نهائی  محصول 

 : توان نوشتبنابراین دو رابطه فوق را به ترتیب زیر میعامل سرمایه است 

{

  

  
           

  

  
           

 {
      
      

              (32)  

یا همان درآمد نهائی محصول است  مد حاصل از استخدام آخرین واحد سرمایه است وآ،در KMRPدقت دارید که 

 که بدلیل بکارگیری یک واحد اضافی عامل سرمایه حاصل شده است. 

 ( درصورت مشخص بودن مقادیر عددی قیمت عامل تولید32به هرحال به مانند گذشته از حل همزمان معادالت )

K,( وقیمت محصول، ترکیب بهینه ستخدام دو عامل تولید)Wو   r)یعنی  L  حال ید. آ(برای انحصارگر بدست می

حل شوند، توابع تقاضای انحصارگر W و r بطور همزمان ، با فرض ثابت بودن مذکور در حالت کلی، ه دو معادلاگر 

 آید.سرمایه به دست می برای عامل کار و

شرط درجه دوم  دوم نیز برقرار باشد. بایست شروط درجهبرای اینکه بتوان به نتایج حاصله در باال، استناد کرد می

های اصلی دترمینان هشین مربوطه به طور متناوب دارای ینهرسانیدن سود مستلزم آن است که ک برای به حداکثر

( 31عناصر دترمینان هشین همان مشتقات معادالت ) .شروع آن با عالمت منفی باشد و های متفاوت باشند.عالمت

 خواهد بود.  K,Lنسبت به 

 

 روش هندسی : 

های متغیر دیگری نظیر منحنی تقاضای انحصارگر فروش برای عامل کار در صورتی که به جز آن عامل، نهاده

بدین معنا که با فرض وجود دو عامل متغیر،  باشد.قابل استخراج می بازار رقابت مشابهسرمایه وجود داشته باشد، 

( به دالیلی که قبالً ذکر شده است، منحنی تقاضای انحصارگر برای عامل کار LMRPمنحنی درآمد محصول نهائی )

 توان به همان طریق حالت رقابتی ، استخراج کرد. نخواهد بود. اما منحنی تقاضای مورد نظر را می

قیمت هر واحد از عامل کار به وسیله خط دستمزد  و MRP1( منحنی درآمد محصول نهایی به وسیله 12) نموداردر 

OW1 انحصارگر در نقطۀ .ده شده استدا نشان A که تقاطع خطOW1و منحنیMRP1  است، که میزانAOL  واحد

یابد. در اینجا نیز مشابه حالت رقابتی، کاهش می OW2شود دستمزد به حال فرض می .گیردعامل کار به کار می

در واقع با شود. مشخص نمی Bبه طرف نقطه  MRP1دقت دارید که مقدار تقاضای انحصارگر در طول منحنی 

 بری )شود و این امر موجب کاهش سرمایهتخدام مینیروی کار بیشتری اس 2Wبه  1Wاز کاهش دستمزد 

 
-( می 

شود. می (K)شود که نهایتاً منجر به افزایش محصول نهائی سرمایه و بدنبال آن موجب استفاده بیشتر از عامل سرمایه 

به سمت  MRP1یابد و بدنبال آن منحنی بر طبق مطالب عنوان شدۀ پیشین، محصول نهائی نیروی کار افزایش می
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-منتقل می 2MRPبه منحنی  1MRP( درآمد نهائی محصول از 12شود. به این ترتیب مطابق نمودار )راست منتقل می

 گیرد.، قرار می Cشود و انحصارگر بر روی آن در نقطه 

 

 یک عامل تولید متغیر یش ازمنحنی تقاضای انحصارگر فروش برای عامل کار در حالت وجود ب .12 نمودار

 

که به  C,Aکند از وصل نمودن نقاطی مانند واحد از عامل کار استخدام می COLمقدار  OW2در سطح دستمزد 

که همان منحنی تقاضای انحصارگر شود حاصل می LDآیند، منحنی وسیله تغیر قیمت بازار عامل کار به دست می

در اینجا نیز قابل مشاهده است که اوالً تقاضا برای عامل کار )یا هر عامل تولیدی( وقتی  برای عامل کار خواهد بود.

، از کشش بیشتر یا شیب کمتری برخوردار است تا زمانی که فقط یک ل تولید متغیر وجود داردبیشتر از یک عام

د دارد. ثانیاً در هر دو حالت منحنی تقاضا برای عامل کار )یاهر عامل تولیدی( برای یک تولید عامل تولید متغیر وجو

 کننده نزولی است. 

 

در شرایطی که فروش محصول انحصاری و خرید عامل تولید نیروی کار منحنی تقاضای بازار  -5-4-1

 )نهاده( رقابت کامل باشد
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بازار برای عامل تولید نیروی کار تحت شرایطی که فروش محصول در در تجزیه و تحلیل استخراج منحنی تقاضای 

ای در خصوص متقاضیان آن عامل ، به نکتهگیردلید از بازار رقابت کامل صورت میبازار انحصاری و خرید عامل تو

همان  باید توجه کرد. به این معنا که درست است که بازار عامل تولید رقابت کامل در نظر گرفته شده است اما

که در بازارهای مختلف طوریکه قبالً نیز اشاره شد، متقاضیان در این بازار خود تولید کننده محصول دیگری هستند 

های متقاضی آن عامل رسند. در تجزیه و تحلیل بازار هر عامل تولیدی ساختار بازار محصول بنگاهبه فروش می

ها برای هر عامل تولید به ساختار بازار راج تقاضای بنگاهاستختولید از اهمیت خاصی برخودار است. زیرا نحوه 

 محصول آنها بستگی دارد.

توانند متقاضی نیروی کار باشند اما این که هر کدام چه تعداد از ها اعم از انحصاری و رقابتی میبرای مثال کلیۀ بنگاه

و با فرض این که بازار نیروی کار دارای  1کنند به ساختار بازار محصول آنان بستگی دارداین عامل استخدام می

 آید.ساختار رقابت کامل باشند تقاضای بازار این عامل از مجموع تقاضای بنگاههای مذکور بدست می

 

 تعادل بازار نیروی کار  -5-4-2

این مشوق  .کار بیشتر وجود داشته باشد انجام باشد باید مشوقی برایچون کار به خودی خود خوشایند نمی

یک صنعت نیروی کار بیشتر  باشد. جهت جلب کار بیشتر باید دستمزد را افزایش داد.همان دستمزد کارگر می

تواند استخدام نماید اگر دستمزد کارگران را اضافه نماید پس منحنی عرضه عامل کار باید بصورت را می

از طرف دیگر  کار به بازار عرضه خواهد شد. ، واحدهای بیشتری از عاملی با افزایش دستمزدصعودی باشد یعن

منحنی تقاضای عامل کار بصورت نزولی است یعنی با افزایش دستمزد تمایل به استخدام از طرف تولید 

تقاضا  منحنی عرضه و ت هر واحد از عامل کار را بوسیلۀ( طرز تعیین قیم13) نموداریابد. کنندگان کاهش می

 دهد. نشان می

DD( 13) نموداردر   و منحنی تقاضای بازار برای کارSS  در سطح دستمزد  باشد.کار می منحنی عرضۀOW 

را در نظر  OW1اگر دستمزد  باشد.دستمزد تعادل می OWتقاضا شده با هم برابرند و مقدار عرضه شده و

 باشد.در این دستمزد مقدار عرضه شده بیش از مقدار تقاضا شده می دبگیری

                                                           
      تقاضای بنگاه رقابتی برای نیروی کار 1

        تقاضای انحصارگر فروش برای نیروی کار

 مشخص است اگر میزان تقاضای این دو بنگاه متفاوت است 
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 تعیین قیمت عامل کار در حالت تعادل .13 نمودار

و منحنی  برخورد دو منحنی تقاضای بازار برای نیروی کار با شیب نزولی، تعادل و قیمت تعادلی)دستمزد در سطح تعادل( در محل

 عرضه نیروی کار با شیب صعودی، به دست آمده است.

 

 

گذارد: شود. کاهش دستمزد دو اثر بر جای میموجب کاهش دستمزد می 1Wوجود مازاد عرضه کار در دستمزد 

از دو  1Wیابد. بنابراین مازاد عرضه دریابد و دوم آن که تقاضای کار افزایش میاول آن که عرضه کار کاهش می

باشد. همچنین در بازار برقرار شود در این دستمزد عرضه و تقاضا برابر می ̅ یابد تا دستمزد کاهش می جهت

همین اضافه تقاضا موجب افزایش دستمزد باشد، بازار با اضافه تقاضا مواجه است و  2Wاگر دستمزد در بازار 

شود. دستمزد افزایش عرضه می، این افزایش از یکسو موجب کاهش تقاضا و از طرف دیگر موجب شودمی

 رسد.برسد. در این دستمزد عرضه و تقاضا برابر و بازار به تعادل می ̅ یابد تا به آنقدر افزایش می

 

 خرید برای عوامل تولید  استخراج تقاضای انحصار -5-5

ار ثابت نظر خریدگردد وقیمت آنان از در بازار رقابت کامل خریداری می تا بحال فرض نمودیم که عوامل تولید

باشد. در این حالت بیشمار خریدار در بازار وجود دارد و منحنی عرضه عامل از نظر هر یک از آنان به صورت می

در  گردد.افقی می باشد، یعنی مقادیر مختلف از عامل تولید مورد نظر در یک قیمت ثابت به تولید کننده عرضه می

د از عامل کار را ثابت در نظر بدین معنا که تولید کننده دستمزد هر واح ،دحالتهای قبلی شاهد چنین وضعیتی بودی

خط دستمزد که یک خط افقی بود، نشان دهنده هزینه بکارگیری هر واحد از عامل کار بود. به عبارت  گرفت ومی
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یک خریدار در حال اگر تنها  گردید.مزد ثابت به تولید کننده عرضه میدیگر مقادیر مختلف نیروی کار در یک دست

بازار وجود داشته باشد منحنی عرضه کل عامل کار در مقابل وی قرار خواهد گرفت یعنی منحنی عرضه کل نیروی 

کار منحنی عرضه از نظر تنها خریدار عامل کار خواهد بود. این منحنی عرضه دارای شیب صعودی است یعنی اگر 

د باید دستمزد بیشتری بپردازد، به عبارت دیگر انحصار گر تنها خریدار بخواهد کارگر بیشتری را استخدام نمای

( پرداخت نماید، در این صورت نه تنها عامل n -1، به او بیشتر از عامل )امn بایست برای جذب عامل خرید می

n ام مبلغ بیشتری دریافت خواهد کرد بلکه(1- n) .ین بنابرا عامل دیگرنیز همان مبلغ اضافه را دریافت خواهند کرد

باید انتظار داشت که هزینه استخدام یک واحد اضافی از عامل کار همواره بیشتر از قیمت آن عامل است. هزینه 

نام دارد که در تجزیه و تحلیل این حالت  1««هزینه نهایی عامل تولید»»استخدام یک واحد اضافی از عامل تولید، 

هزینه  ابتدال تولید نیروی کار متمرکز است، از این رو ر روی عامبنقش اساسی دارد. با توجه به اینکه بحث ما 

 .  شودمیتعریف 

 

 هزینه نهایی نیروی کار : 

( عبارت است از تغییر در هزینه متغیر )یا هزینه کل( بر اثر افزودن یک واحد عامل MFCهزینه نهایی نیروی کار )

 کار.

TC =TVC + TFC  

L
TVC TC

MFC
L L

 
 

 
 

یعنی هزینه  دادگر هزینه را به اندازه دستمزد که مقدار ثابتی بود، تغییر میحد اضافی کارقبلی هر وادر حالتهای 

برابر همان دستمزد بود، ولی در این حالت چون دستمزد روبه افزایش است، با هزینه نهائی عامل  ثابت و ،نهائی کار

در جدول  نماید.( این مطلب را تشریح می1جدول شماره ) .نیز صعودی است LMFCالبته  باشد وکار متفاوت می

مذکور هزینه نهایی عامل کار همیشه بیشتر از دستمزد است. البته دستمزد نشان دهنده هزینه متوسط نیروی 

 است زیرا :  2(AFC)کار

L
TVC WL

AFC W
L L

    

دهد که استخدام یک کارگر اضافی مستلزم پرداخت دستمزد بیشتر نسبت به نشان میستون اول ودوم جدول 

حاکی از یک منحنی عرضه صعودی است که با توجه به رابطه باال آن را دستمزد کارگرهای قبلی است و در واقع 

باالخره  دهد. وتوان به عنوان منحنی هزینه متوسط عامل کار نیز دانست. ستون سوم هزینه متغیر را نشان میمی

ستون چهارم بیانگر افزایش در هزینه متغیر به واسطه استخدام یک واحد اضافی از عامل است یعنی این ستون نشان 

                                                           
1 -Marginal  Factor  Cost  
2 - Average   Factor  Cost  
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( .قابل مالحظه است که در هر سطحی از استخدام عامل کار، هزینه LMFCدهنده هزینه نهایی عامل کار است )

 کار بیشتر از دستمزد است. عاملنهایی 

 هزینه نهائی عامل کار –هزینه متغیر  –دستمزد  .(1جدول شماره )

هزینه نهائی عامل کار  (WLهزینه متغیر ) (Wدستمزد ) (Lواحدهای عامل کار )

(    

  
) 

1 20 20 - 

2 25 50 30 

3 30 90 40 

4 35 140 50 

5 40 200 60 

6 45 270 70 

7 50 350 80 

8 55 440 90 

9 60 540 100 

10 65 650 110 

  

 

( قابل دستیابی است و چنانکه مالحظه MFCاز ستون اول و چهارم جدول فوق نیز منحنی هزینه نهائی عامل کار )

منحنی هزینه نهایی عامل کار با توجه به  ( منحنی عرضه و14) نمودارشود این منحنی نیز صعودی است .در می

 اند. رسم شده( 1جدول شماره )

انحصارگر خرید است، درصدد به حداکثر رساندن سود  نیزانحصارگر فروش وکه در این حالت نیز تولید کننده 

تنها یک عامل تولید، نهاده یا وقتی در بازار  .پردازدستخدام عامل تولید کار میبه ا ،بر آن اساس و باشدمیخود 

آن عامل و  تقاضای بازاربرای عامل تولید برابر با  خرید انحصارگر، تقاضای ( وجود داردانحصارخریدخریدار )

 را برای بنگاه و  قیمت عامل تولید تعیین مقدار استخدام وچگونگی  همزمان،توان میاز این رو  است. منطبق بر آن

 بازار آن عامل بررسی کرد.
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 تعیین قیمت و مقدار استخدام عامل تولید در حالت وجود یک عامل تولید متغیر  -5-5-1

 روش جبری : 

، درآمد هزینه وسود را برای تولید کننده مورد نظر، به ید، قیمت کاال وعرضه عامل تولیدمانند حالتهای قبلی توابع تول

 ( اشاره به تابع تولید دارد.33معرفی کرد رابطه )صورت 

ولید تابع ت   ( , )Q F L K                                                                             (33)  

نیز توسط  Qتابع تقاضا برای محصول نیروی کار عامل متغیر است.  ( عامل ثابت وKدر تابع تولید فوق سرمایه )

 شود.( نشان داده می34رابطه )

P=g (Q)                      g    تابع قیمت کاال  0                                             (34 )  

 نیروی کار اشاره دارد.( به عرضه 35رابطه )

)        تابع عرضه عامل کار    )sL H W

H

 

 0
                                                   (35)  

 که همان معکوس تابع عرضه کاراست .تابع دستمزد  معرفی شده است( 35در رابطه )

W = h (L)                        h 0                                                                              (36)  
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 منحنی عرضه  و هزینه نهائی عامل کار .14 نمودار

منحنی دستمزد عامل کار در مقادیر مختلف استخدام آن عامل، همان منحنی عرضه کارگر است. منحنی هزینه نهائی عامل کار نیز به 

 گیرد.صعودی است و در تمام مقادیر استخدام در باالی منحنی عرضه عامل کار قرار میصورت 

 

 اند.( معرفی شده39( تا )37توابع درآمد، هزینه و سود توسط روابط )

.  تابع درآمد ( ). ( , )TR P Q g Q F L K                                 (37) 

  TC = TVC +TFC = W.L +TFC     تابع هزینه خطی 

                                 TC= h (L).L+ TFC                                                                    (38)  

)  تابع سود  ). ( , ) ( ).TR TC g Q F L K h L L TFC                                          (39)  

 Lنسبت به عامل کار یعنی  (39کند از تابع سود یعنی رابطه )برای تعیین مقداری از نیروی کار که سود را حداکثر می

 دهیم.مشتق گرفته و آن را برابر صفر قرار می

. . :

( ) ( , ) ( )
. . ( , ) ( ). . ( )

Q

F O C

g Q Q F L K h L
F L K g Q L h L

L Q L L L





    
    

   
0
                              (40)  

):          ( 40در رابطه ) )
( ), L

g Q Q
g Q MP

Q L

 
 

 
نهائی عامل کار و همچنین دو جمله آخر این رابطه به هزینه  

 : اشاره دارد زیرا

( ).L
TC TVC

MFC h L L L
L L

 
   

 
 

 : توان نوشتمی( 40با جایگزاری موارد فوق در رابطه )

 ( ). ( )L LMP g Q Q g Q MFC
L


   


0  

 (است پس:  MRداخل کروشه همان درآمد نهایی تولید کننده )

.L LMP MR MFC
L


  


0                                                                            (41)  

L    شرط الزم  LMRP MFC                                                                      (42)  

تغییر  LMRPر خرید است. در رابطه فوق ( شرط تعادل انحصارگر فروشی است که در بازار کار انحصارگ42رابطه )

کار  افزایش نیروی یک واحد بدلیلتغییر در هزینه  MFCاستخدام یک واحد اضافی از عامل کار و  بدلیلدر درآمد 
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هم  شرط الزم برا ی حداکثر سود در حالتی که تولید کننده هم انحصارگر فروش است و بنابراین .باشدمی

کند، این است که درآمد حاصل از استخدام آخرین واحد از یک عامل تولید متغیر استفاده می ، وانحصارگر خرید

( که 42(با )41، باشد بنابراین اگر رابطه )تحمیل شده همان واحد آخر نیروی کارعامل تولید متغیر برابر با هزینه 

 Lآید. با قرار دادن(به دست میLاستخدام عامل کار )میزان بهینه  ( حل شود،Lهمان شرط الزم است را برای )

 دستمزد تعادلی نیروی کار را محاسبه کرد.توان می(( 36( یا )35)در تابع عرضه )رابطه

( منفی Lتابع سود نسبت به )گردد به این که مشتق دوم شرط کافی برای رسیدن به حداکثر سود طبق معمول بر می

 شود: ( مشتق گرفته میL( بار دیگر نسبت به )41بدین منظور از رابطه ) باشد.

S. O. C:  

L L

L L

MRP MFC

L LL

MRP MFC

L L

  
  

 

 


 

2

2 0
 یا                                                                  

 LMRPبیشتر از شیب  LMFCشیب شرط درجه دوم برای حداکثر شدن سود چنین بنگاهی این است که یعنی 

 باشد.  

 روش هندسی

برای نشان دادن درآمدهای حاصل از استخدام آخرین واحدهای عامل کار، منحنی  LMRP( منحنی 15) نموداردر 

LMFC برای نشان دادن هزینه های مربوط به آن عوامل و ( باالخره منحنی عرضه عامل کارLSرسم شده اند ) در .

( از نیروی کار به یک میزان به L1است که بیانگر این مطلب است که استخدام واحد ) E ،LMFC = LMRPنقطه 

Lواحد عامل کار،  OL1افزاید. اما قبل از درآمد تولید کننده می هزینه و LMRP MFC استخدام هر باشد یعنی می

 OL1بعد از  شود، وکند تا به هزینه، پس باعث افزایش سود میواحد از عامل کار مقدار بیشتری به درآمد اضافه می

L، نامساوی LMFC MRP  است یعنی استخدام واحدهای اضافی سبب افزایش هزینه به مقدار بیشتری برقرار

د. پس وشمیباعث کاهش سود  1Lاستخدام کارگر بیشتر نسبت به شود، به عبارتی دیگر درآمد می زایشاف نسبت به

استخدام  بعد از آن سود در حال کاهش باشد، حال افزایش و واحد عامل کار، سود در OL1اگر قبل از استخدام 

OL1 رساند که: سود تولید کننده را به حداکثر می ،واحد از نیروی کار 

L LMRP MFC   

 است.  LMRPبیشتر از  LMFCمربوطه قابل مشاهده است که شیب  نمودارروی  بر

کند تا به واحد از عامل کار استخدام می OL1که در پی به حداکثر رساندن سود خود است،  اینبنابراین تولیدکننده 

اما ممکن است برای خواننده این تصور پیش آید که چون این تولید کننده تنها خریدار عامل  هدف مذکور برسد.
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که  شده، متذکر  در این رابطه هر قیمتی بپردازد. گفته شودتواند به آن عامل هر مبلغی یا بهتر تولید کار است پس می

 چنین وضعیتی نیست .

عرضه نیروی کار )یا منحنی عرضه نیروی کار( پرداخت  بر اساس تابع ،انحصارگر خرید برای جذب نیروی کار

گردد پرداخت می OW1. از این رو، در مثال ما تولید کننده به هر واحد از عامل کار استخدام شده به اندازه کند

)که این قیمت از روی منحنی عرضه بازار کار بطوری  )LS شود. تعیین می 

به این معنا که او . 1انحصارگر خرید در بازار عوامل تولید، وضعیتی مشابه به انحصارگر فروش در بازار کاال دارد

( روی منحنی عرضه  Fای را که مایل باشد )مانند نقطه تواند بر اساس به حداکثر رسانیدن سود خود هر نقطهمی

ر بازار روی همان منحنی تعیین به این ترتیب گوئی بطور همزمان قیمت آن عامل را د کند و عامل تولید انتخاب

 کند.می

اشد ، را ای بین دو حالت که انحصارگر فروش، انحصارگر خرید باشد یا نبمی توان مقایسه (15) نموداراز با استفاده 

 OW1واحد از عامل کار استخدام و به هریک به اندازه  OL1انجام داد. چنانچه انحصارگر خرید نیز باشد، به میزان 

، منحنی تقاضای وی برای عامل تولید کار LMRPاما اگر انحصارگر خرید نباشد منحنی  ( می پردازد. LS)روی 

دستمزد آن  منحنی تقاضای بازار نیز باشد، میزان استخدام عامل کار و LMRPخواهد بود. چنانچه فرض شود منحنی

)منحنی عرضه کل بازار  و LMRPاز تقاطع منحنی  )LS به ترتیب در سطوح OLC  وOWC آید .مالحظه به دست می

دستمزد پایین تری به آن  شود که در حالت وجود انحصارخرید، مقدار کمتری از عامل تولید کار استخدام ومی

 شود. پرداخت می

( , )COW OW OL OL 1 2 1  

به عبارت دیگر به علت صعودی بودن منحنی عرضه عامل کار چون استخدام افزایش یافته است پس سطح دستمزد 

 نیز افزایش خواهد یافت. 

                                                           
 قابل ذکر است که بیان چنین مطلبی بدین معنا نیست که در بازار کاال ها و خدمات نمی تواند انحصارگر خرید وجود داشته باشد. منتهی هدف - 1

حالیکه هدف انحصارگر خرید در بازار کاالها وخدمات به حداکثر رساندن  انحصارگر خرید در بازار عوامل تولید به حداکثر رساندن سود است در

 مطلوبیت است. 
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 .15 نمودار

 

عامل تولید ، تقاضای بازار (عامل تولید)تنها خریدار شود در حالت وجود انحصار خرید به هرحال چنانکه درک می

دارای  با توجه به توضیحات داده شده روشن است که انحصارگر خرید . و1خرید است تقاضای انحصارگربرابر 

به عبارت دیگر، منحنی تقاضای انحصارگر خرید برای یک  .اصل مفهوم دقیقی باشدمنحنی تقاضائی نیست که ح

  .2باشدای نمیعامل تولید منطبق بر منحنی شناخته شده

  :تعیین قیمت و مقدار استخدام عامل تولید در حالت وجود بیش از یک عامل تولید متغیر 

پس تابع تولید او  .نماید( استفاده میLنیروی کار ) ( وKشود تولید کننده از دو عامل تولید متغیر سرمایه )فرض می

 باشد:به صورت زیر می

Q =F( L,K) 

کارگر کمتر باید قیمت بیشتری  استخدام برایاگر هر دو عامل تولید را در بازار رقابت غیر کامل خریداری نماید، 

 عبارت خواهد بود از: عرضه کار و سرمایه بنابراین .بپردازد

                                                           
ای چنانکه قبالً ذکر شد امکان دارد انحصار گر خرید در بازار کاالها و خدمات وجود داشته باشد، در این صورت به مانند بحث همین جا، تقاض - 1

 بازار تنها شامل تقاضای انحصارگر خرید است. 

گونه که انحصارگر فروش دارای منحنی عرضه مشخص و معین نیست انحصارگر خرید نیز شود همانبا توجه به توضیحات ارائه شده مشخص می 2

  باشد.دارای منحنی تقاضای مشخص و معین نمی
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)  تابع قیمت عامل کار ), ( )
W

W W L W L
L


   


0                                                  (43)  

)  تابع قیمت عامل سرمایه  ), ( )
r

r r K r K
K


   


0                                                  (44)  

 کننده به صورت زیر خواهد بود: و درآمد تولید ابع قیمتواگر کاال را تحت شرایط انحصاری بفروشد ت

P =g (Q)                                                                                            (45)    تابع قیمت کاال   

)      تابع درامد ). ( , )TR PQ g Q F L K                                                                     (46)  

 بود از:  واهندکننده عبارت خسود تولید ابع هزینه وووباالخره ت

TC=TVC +TFC =L.W(L)+K.r(K) + TFC                                                (47)   تابع هزینه  

π =TR-TC=g(Q).F(L,K)-L.W(L)-K.r(K)-TFC                                           (48 )  تابع سود   

حداکثر رساندن سود باید مشتق تابع سود را نسبت به هر یک  برایباشد می Kو  Lی از تابعبا توجه به این که سود 

 برابر صفر قرار داد.  بدست آورده و از متغیرها

( ) ( , )
. . ( , ) . ( ) ( ) ( ).

( ) ( , )
. . ( , ) . ( ) ( ) ( ).

g Q Q F L K
F L K g Q W L W L L

L Q L L

g Q Q F L K
F L K g Q r K r K K

K Q K K





   
       


        

   

0

0
                     (49)  

( 49در رابطۀ )
 

( , ) ( , )
,L L

F L K Q Q F L K
MP MP

L L K K

   
   

   
  

و                                                                                                        

( ) ( ).

( ) ( ).

L

K

TC
MFC W L W L L

L

TC
MFC r K r K K

K


   


   

 

 

( ). ( , ) ( )

. , .L L K K

MR g Q F L K g Q

MR MP MRP MR MP MRP

 

 
 

 خواهیم داشت: 

 

 

( ). ( , ) ( )

( ). ( , ) ( )

L L

K K

MP g Q F L K g Q MFC
L

MP g Q F L K g Q MFC
K






   


    



0

0
 

(   )  ( )     دانیم از آن جا که می باشد. رابطه فوق را به صورت زیر می          و ( )  

 نویسیم:می
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.

.

L L

K K

MP MR MFC
L

MP MR MFC
K






  


   



0

0
                                                                            (50 )  

L L

K K

MRP MFC

MRP MFC





                                                                                       (51)  

هریک از عوامل تولید سرمایه  مقدار تعادلی( وبا فرض مشخص بودن پارامترهای الزم، 51حل همزمان معادالت )با 

L,و نیروی کار ) K  هدف حداکثر سود  مقدار بهینه کار و سرمایه بهتولیدکننده با استخدام  و آید( به دست می

( توابع تقاضای تولید کننده را برای دو عامل تولید سرمایه 51رسد. در حالت کلی، حل همزمان معادالت )می

اطمینان از برقراری شرط  شرط درجه دوم نیز برقرار باشد.برای دمانند گذشته بای دهد.ت میونیروی کار به دس

های . کهیندهیممیتشکیل  باشند رامی Kو  L( نسبت به 50) هان هشین که عناصرش مشتق معادلدترمیندرجه دوم 

 بایست بطور متناوب دارای عالمتهای مختلف باشند وشروع با عالمت منفی باشد. اصلی آن دترمینان می

استخدام خواهد نمود که بر اساس شود. انحصارگر خرید از هر عامل تولیدآن مقدار ای اشاره میدر انتها، به نکته

 ( را بر هم تقسیم نمائیم، خواهیم داشت: 51شود. حال اگر روابط )تعیین می (51روابط )

.

.

L L L L

K K K K

MRP MFC MR MP MP

MRP MFC MR MP MP
    

   نهائی دو عامل  محصولکه نسبت  کندباید طوری استخدام  به میزانی عوامل تولید را ،یعنی تولیدکننده

   
برابر  

 نهائی آن دو عامل باشد.  نسبت هزینه

 

 مختلف بازار طیدر شرا دیعوامل تول یتقاضا سهیمقا  – 5-6

و فروش محصول و عامل تولید، انحصار در  تا کنون بحث بازار عوامل تولید در سه حالت رقابت کامل در خرید

فروش محصول و رقابت در خرید عامل تولید وباالخره انحصار در فروش محصول و انحصار در خرید عامل تولید 

استخدام عامل تولید مورد نظر    مقدار مورد بررسی قرار گرفته است. حال به مقایسه این سه حالت از نظر پرداخت و 

 نیروی کار می پردازیم. 

LWبنگاه رقابتی به هر واحد از عامل کار دستمزدی معادل  VMP  و بنگاه انحصاری به هر واحد کار دستمزدی

افزاید به او یعنی در هر دو حالت مطابق آنچه یک واحد عامل کار به درآمد می کند. پرداخت می W=MRPمعادل 

 کمتر MRPباشد. یعنی قیمت عامل از می MRP=MFCحالت انحصار در خرید عوامل تولید  در پرداخت می شود.

است برای مثال دستمزدی که به عامل کار پرداخت می شود کمتر از درآمد حاصل از آخرین واحد کارگر است 

  ((.15)نمودار) به یک واحد کارگر پرداخت می گرددکمتر از آنچه به درآمد تولید کننده اضافه کرده است  بنابراین.
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کند. آنگاه تعادل در بازار کار در  بنگاه رقابتی در بازار رقابتی نیروی کار مورد نیاز را خریداری می( 16) نموداردر

ارزش محصول نهائی کار یا به عبارت دیگر  VMPLعرضه کار و  SL. باشدمی SLو  VMPL که محل برخورد Eنقطه 

 باشد.تقاضای کار بنگاه می

 است تعیین می کند.  OW1دستمزد را که برابر  

 

 استثمار خریدار منحصر بفرد .16نمودار

 

گردد. در حالت رقابت است پس باندازه تغییر دردرآمد تولیدکننده دستمزد پرداخت می LVMPچون دستمزد برابر 

( است، LSو منحنی عرضه کار ) MRPکه محل برخورد  Fو انحصار در فروش کاال نقطه کار در خرید عوامل تولید 

میزان پرداخت به آخرین  یابیمدرمیاست  MRPر که دستمزد براب و از آنجاشود تعیین می OW2 به میزاندستمزد 

انحصار  در حالت انحصار در خرید عوامل تولید و واحد عامل کار برابر مقدار افزایش دردرآمد تولید کننده است.

Lدر فروش میزان استخدام عامل کار در سطحی است که درآن  LMFC MRP نقطه  دریعنی  استH  به دستمزد

OW میزان کمتر است یعنی آنچه یک واحد کارگر به درآمد افزوده است کمتر از  LMRPکه از  شودتعیین می 3

LMRPباشد زیرا به او میمیزان پرداخت  OW کمتری نسبت انحصارگر در خرید دستمزد این حالت،  در است. 3

 کند. نماید وهم مقدار کمتری استخدام میبه دو حالت قبلی به کارگر پرداخت می

در تعیین دستمزد ویا مقدار استخدام عامل کار به هنگام مواجه با انحصارگر خرید توانند اتحادیه های کارگری می

 ریح می نماید. ( این مطلب را تش17) نمودارنقش داشته باشند. 
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MFC,( منحنی های 17) نموداردر  MRP ( وعرضه کارگرLS.نشان داده شده است)  بدون وجود اتحادیه کارگری

حال اتحادیه کارگری بدو طریق می تواند در  .پردازدمیدستمزد را  OW1را استخدام نموده و OL1خرید انحصارگر 

بازار مذکور به ایفای نقش خود بپردازد . یکی افزایش دستمزد وافزایش استخدام ودیگری افزایش دستمزد تا 

با در این حالت  حداکثر ممکن .فرض کنید اتحادیه کارگری تصمیم به افزایش دستمزد وافزایش استخدام بگیرد .

در این صورت منحنی عرضه کارگر  کمتر باشد.  2Wقبوالند که دستمزد نباید از به کارفرمایان میزنی مذاکره و چانه

LWتبدیل به  dS2  می گردد که منحنیMFC  مربوطLW dbMFC2  خواهد بود. مقدار استخدام بهOL2 افزایش می-

 می شود.   LMRPدر این صورت دستمزد مساوی  تبدیل می گردد و OW2به OW1یابد ودستمزد از 

از طریق ،دستمزد را شوند، میاستخدام تعداد نیروی کاری که اگر اتحادیه کارگری بخواهد بدون تغییر در حال 

LW شکل به منحنی عرضه در اینصورت باال ببرد،  W)3) تا حداکثر ممکنمذاکره  eS3   و منحنی هزینه نهایی عامل

LWکار در به شکل  eFMFC3در نقطه  درآمد نهائی با هزینه نهایی عامل کاردر این حالت . ، خواهد شد a برابر

 است. 

 

 

 آثار اقتصادی اتحادیه کارگری در بازار نیروی کار در حالت انحصار خرید( 17-5) نمودار
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OW,بدین ترتیب اشتغال ودستمزد تعادلی  OL3 خواهد بود .این نرخ دستمزد حداکثر نرخ قابل حصولی است که  1

کارگری بوجود می آید .در چنین حالتی دستمزد بدون کاهش در استخدام عامل کار نسبت به قبل از تشکیل اتحادیه 

  می شود. LMRPمساوی 
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 مقدمه-6-1

تا به این جا هر آنچه در مورد رفتار تولیدکننده و مصرف کننده صحبت شد با این فرض بوده است که 

گردند اما در عالم واقعیت بسیاری از ها، درآمدها و کل متغیرهای اقتصادی با اطمینان تعیین میقیمت

تواند در مورد میزان برای مثال کشاورز نمیگیرد. ها در شرایط نااطمینانی صورت میتصمیمات و انتخاب

محصول گندم دیمی خود با اطمینان کامل اظهار نظر کند زیرا میزان این محصول به سطح بارندگی و شرایط 

بر این اساس کشاورز با ضریب اطمینانی )با ضریب احتمال( در مورد نتیجه کار خود  جوی بستگی دارد.

داند چه مقدار ه یک تولیدکننده از مقدار تقاضای بازار نامطمئن هست نمیهنگامی ککند و یا اظهار نظر می

 تولید کند. باید

های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی گیریامروزه ریسک و نااطمینانی به عنوان دو متغیر اساسی در تصمیم

اما  رود.به کار میکند. هر چند در بسیاری از متون ریسک و نااطمینانی به صورت مترادف و ... ایفا نقش می

 به واقع به لحاظ مفهومی با یکدیگر متفاوت هستند. 

در آن ای که نااطمینانی حالتی است که دانش فرد یا افراد محدود است و توضیح کامل حالت و یا نتیجه

های نتیجه که در آن است ریسک حالتی از عدم اطمینان آید، ممکن نیست.بدست آمده یا میشرایط 

 بینی است.تا حدی قابل پیشممکن نامطلوب و زیان 

گوید ریسک زمانی در بین ریسک و نااطمینانی تفاوت قائل شده و می 1(1221در این خصوص نایت )

را برای وقایع تصادفی اختصاص دهند،  معینیبتوانند احتماالت های اقتصادی شود که بنگاهنظر گرفته می

بخت آزمائی بر اساس باورهای شخصی  د علمی باشد یا مانند یک بلیطتوانمیپیش بینی این احتماالت 

 بینی نمایند.توانند احتماالت معین مذکور را برای نااطمینانی پیشها نمیشکل بگیرد و همین بنگاه

                                                           
ها )مورد مطالعه : ایران( ، دکتر محسن مهرآرا و الهام مقاله بررسی تأثیر نااطمینانی شاخص اقتصاد کالن بر عملکرد اعتباری بانکبرگرفته از  1

 (1921صحتی.)

Comment [S1 :] 

Comment [S2 :]حذف شماره زیر نمودار 
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های مشابه ریاضی به آن برسد یا نمونه ءتواند با استقراشود که فرد میریسک با احتماالت عینی بیان می

منحصر به فرد  آن گیرد و رویدادآن در طبیعت زیاد است. نااطمینانی از احتماالت ذهنی نشأت میبرای 

 است.

بینی بارندگی با استفاده از علم هواشناسی، بیانگر ریسک است. در حالی که پیشبینی احتمال پیش

است. شرایط نااطمینانی  احتمال وقوع زلزله بر اساس اطالعات گذشته با توجه به غیر دقیق بودن آن بیانگر

 شود.برای سادگی مطالب این فصل بدون توجه به تفاوت ذکر شده بین ریسک و نااطمینانی ارائه می

که در دنیای واقعی عامالن اقتصادی عمدتا در شرایط مواجهه با ریسک الزم است با توجه به این

گیری عامالن باحث مربوط به تصمیممسازی زمینه درک گیری نمایند،  فصل حاضر با هدف آمادهتصمیم

در این  . لذا1ه استدشتدوین و نبود اطالعات کامل  ، نامشخص بودن نتایجدر شرایط عدم اطمیناناقتصادی 

کننده از شرایط اطمینان به نااطمینانی، بیان مصرفگیری به دلیل تغییر فضای تصمیمضرورت دارد فصل ابتدا 

گیری رفتار و تصمیم ،و چه هدفی 2اصول متعارف )اصول موضوعه( کدام شود که در این شرایط براساس 

 و عامالن اقتصادی نسبت به نااطمینانی برخوردمفهوم مطلوبیت انتظاری، طرز به آن .. پس از کندمی

های کاهش ، پرداخته شده است. در انتهای فصل راهآنانمعیارهای تشخیص ریسک گریزی و ریسک پذیری 

  شده است.مخاطره معرفی 

 کننده در شرایط نااطمینانیاصول حاکم بر رفتار مصرف -6-2

                                                           
 است. ها و اقتصاد اطالعاتباید توجه داشت که فصل حاضر در واقع دری برای درک مباحث  نظریه بازی 1

2 Axiom 
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ون  متعارف اصول مصرف کننده تحت شرایط نااطمینانی، با هدف حداکثر کردن رفاه خود، بر اساس

گیری بهینه در شرایط نااطمینانی را توان تصمیماین میدر واقع به کمک  کند.رفتار می 1مورگنسترون -نیومن

 عبارتند از :مورگنسترون  -ون نیومنمتعارف  اصول داد.توضیح 

 اصل کامل بودن ترجیحات .1

 به سه حالت زیر نظر خود را اعالم کند: Bو   Aموقعیت  تواند برای دومصرف کننده می

 .( A > B  2ارجح است ) Bبر  Aالف( 

 .(B > Aارجح است ) Aبر  Bب( 

 .(A   Bاست ) تفاوتبی B , Aج( میان 

بندی تمام سبدهای توان رتبه به لحاظ رضایت خاطر کنندهکه مصرفکند واقع این اصل بیان میدر 

  :پیش روی خود را دارد. بر اساس اصل کامل بودن ترجیحاتکاالیی 

که «. ترجیح دهد Aرا بر  B» نیز و «ترجیح دهد Bرا بر  A»تواند کننده تنها و تنها زمانی میمصرف -

 باشد. بنابراین: تفاوتبین این دو بی

A , B                     9  A > B       ,    B > A   A   B                                             

 ترجیح داده خواهد شد. Cبر  Aارجح باشد، در نتیجه  Cبر  Bو  Bبر  Aاگر  -

                A > B      ,     B > C      A > C         

 2پیوستگیاصل  .2

                                                           
1 Von- Newman- Morgenstern 

به مفهوم این است   ترجیح داده می شود و عالمت  Bبر  Aبیشتر باشد،  Bاز احتمال وقوع  Aبه مفهوم این است که احتمال وقوع  >عالمت  2

 .بی تفاوت است Bبا احتمال وقوع  Aکه احتمال وقوع 

به مفهوم این است   ترجیح داده می شود و عالمت  Bبر  A، بیشتر باشد Bاز احتمال وقوع  Aبه مفهوم این است که احتمال وقوع  >عالمت  9

 .بی تفاوت است Bبا احتمال وقوع  Aکه احتمال وقوع 
4 Continuity Axiom 
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باشد در این روبرو  Cیک موقعیت مطمئن  B ,و  Aکننده با دو موقعیت نامطمئن مصرف فرض کنید

 .باشدتفاوت بی 1(B, Aو شرایط نامطمئن ) Cآمد مطمئن بین پی ویرا یافت که  Pاحتمال توان صورت می

تواند یک اتومبیل دارد. او میای را در نظر بگیرید که قصد خرید یک دستگاه کنندهمثال اول : مصرف

اتومبیل نو و یا یک اتومبیل دست دوم خریداری کند. به طور اصولی سالم بودن اتومبیل در هنگام خرید 

( اما سالم بودن اتومبیل دست دوم قطعی نیست و برای سالم Cاتومبیل نو قطعی است. )موقعیت مطمئن 

این خرید اتومبیل دست دوم دو موقعیت نامطمئن را به توان احتمالی را در نظر داشت بنابربودن آن می

 صورت زیر در پی دارد:

A     سالم بودن اتومبیل دست دوم با احتمالp)) 

B   ناسالم بودن اتومبیل دست دوم با احتمال( 1-p) 

کننده بخواهد اتومبیل دست دوم را از برادرش بخرد با این ذهنیت که وی حال تصور کنید مصرف

وبی از اتومبیل نموده است. در این صورت احتمال سالم بودن اتومبیل دست دوم در سطحی است مراقبت خ

-دو موقعیت نامطمئن( بی A ,Bموقعیت مطمئن( و اتومبیل دست دوم ) ,c) که وی را بین خریدن اتومبیل نو

 بنابراین:  کند.تفاوت می

(       )     

 2اصل استقالل ترجیحات .3

 به صورت زیر روبرو است: A,B,C  هایموقعیت کننده با دو حالت ازفرض کنید مصرف

L1 (P1 ; A , C)       احتمال وقوع موقعیت =A  احتمال وقوع موقعیت      و =C 

L2 (P2 ; B , C)       = احتمال وقوع موقعیتB  احتمال وقوع موقعیت      و =C 

                                                           
1 (P , A , C به مفهوم آن است که با احتمال )P  نتیجۀ ،A ( 1و با احتمال-P نتیجۀ )C .حاصل خواهد شد 

2 Independence Axiom 
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      تفاوت باشد و بی Bو   Aکننده بین دو موقعیت اگر مصرف -
لزوماً
⇐         

      و  دهد ترجیح B را بر  Aکننده موقعیت اگر مصرف -
لزوماً
⇐         

      و ترجیح دهد  Aرا بر   Bکننده موقعیت اگر مصرف -
لزوماً
⇐         

 دهد.( دست دوم را نشان می212خرید دو مدل اتومبیل )سمند و پژو    و    مثال دوم: 

 = A  موقعیت خرید سمند دست دوم سالم با احتمال    

= B سالم با احتمال  212موقعیت خرید پژو   

 C  موقعیت ناسالم بودن اتومبیل = 

تفاوت باشد و احتمال بی 212کننده در انتخاب دو مدل اتومبیل دست دوم سمند و پژو اگر مصرف -

-بی 212اتومبیل دست دوم سمند و پژو سالم بودن هر دو نیز یکسان باشد به طور قطع بین خرید 

 تفاوت خواهد بود.

ترجیح دهد به رغم یکسان بودن  212کننده مدل اتومبیل دست دوم سمند را بر پژو اگر مصرف -

و  دهد خواهد ترجیح 212دست دوم سمند را بر پژو احتمال سالم بودن آن دو، خرید اتومبیل 

 برعکس.

های مذکور و احتمال کرد که ناسالم بودن هر یک از دو مدل اتومبیلتوان درک تذکر مهم: در این صورت می

 کننده نداشته است.مربوطه نقشی در رتبه بندی ترجیحات مصرف

 1 اصل نامساوی بودن احتماالت .4

  است:روبرو به صورت زیر  C ,B , Aاقتصادی  هایموقعیتمصرف کننده با دو حالت از  فرض کنید

L1 (P1 ; A , C)       احتمال وقوع موقعیت =A  احتمال وقوع موقعیت      و =C 

                                                           
1 Unequal  Axiom 
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L2 (P2 ; B , C)       = احتمال وقوع موقعیتB  احتمال وقوع موقعیت      و =C 

      تفاوت باشد و بی Bو   Aکننده بین دو موقعیت اگر مصرف -
لزوماً
⇐         

   <  بی تفاوت باشد و  Bو   Aکننده بین دو موقعیت اگر مصرف  -
لزوماً
⇐     >   

 212در انتخاب دو مدل اتومبیل دست دوم سمند و پژو کننده در م: با توجه به مثال دوم اگر مصرفمثال سو

( باشد حتماً وی   ) 212( بیشتر از پژو   باشد، اما احتمال سالم بودن اتومبیل دست دوم سمند ) تفاوتبی

 ( و برعکس.     ترجیح می دهد) 212سمند را به پژو خرید اتومبیل دست دوم 

 1 مرکب اصل بخت آزمائی .5

   و احتمال   Bو   Aکننده در یک بخت آزمایی ساده با دو موقعیت مانعه الجمع مصرف فرض کنید

 L1 (P1 ; A , B)روبرو است.                                         Aبرای وقوع 

با انجام بخت آزمایی مرکبی به صورت زیر نیز ممکن  تواندمذکور میدستیابی به هر یک از دو موقعیت 

 شود:

                           L2 (P2 ; L3 , L4)                                 L1 (P1 ; A , B) 

                              L4 (P4 ; A , B)                                   L3 (P3 ; A , B) 

 چقدر است؟  B , Aاحتمال وقوع در این حالت 

  P (A) = P2 P3   +     (1- P2) P4                   

      باشد  L4در  Aاگر  + باشد L3در  Aاگر در بخت آزمایی مرکب =  Aاحتمال وقوع 

                    P (B) = P2 (1- P3)    +    (1- P2) (1- P4) 

 باشد       L4در  Bاگر  +باشد    L3در  Bاگر در بخت آزمایی مرکب =  Bاحتمال وقوع 

                                                           
1 Compound – lottery Axiom 
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دو بخت آزمایی ساده با احتمال وقوع آن از بخت آزمایی مرکب یکسان  Aدر صورتی که احتمال وقوع 

اند آن را از برادر توای را در نظر بگیرید که قصد خرید اتومبیل دست دوم را دارد. او میکنندهباشد مصرف

های دست ، بخت آزمایی ساده( و یا با مراجعه به مراکز خرید و فروش اتومبیلL1خود خریداری نماید )

 ، بخت آزمایی مرکب( L2ر خود را خریداری کند )مورد نظدوم کاالی 

A موقعیت سالم بودن اتومبیل دست دوم = 

B موقعیت ناسالم بودن اتومبیل دست دوم = 

احتمال سالم بودن اتومبیل بردار   (        )     خرید از برادر      

    (          )     خرید از مراکز مبادالت اتومبیل دست دوم 

هاروزنامه هاآگهی بازرگانی        احتمال خرید اتومبیل دست دوم از 

هایآگهی بازرگانی     (        )     خرید از طریق 

هاینمایشگاه اتومبیل     (        )     خرید از طریق  

ها و نمایشگاهها = احتمال سالم بودن احتمال سالم بودن اتومبیل دست دوم هنگام خرید از طریق آگهی

( )   اتومبیل در حالت بخت آزمایی مرکب       (    )   

تفاوتیبی بین خرید از برادر و غیره    (    )           شرط 

1انتظاریمطلوبیت  -6-3
 

مطلوبیت با نام  ،شاخص مطلوبیت پنج اصل ذکر شده ) اصول متعارف مربوط به شرایط نااطمینانی(

های مربوط به تمام پیشامدهای ممکن به نحوی که وزن هر عبارت است از مجموع وزنی مطلوبیتانتظاری 

 پیشامد، احتمال وقوع آن است.

 برابر است با :  L (P ; A , B) ک بخت آزمایی سادهبرای ی مطلوبیت انتظاری در شرایط نااطمینانی

  [ ( )]  ∑    
1   ( ( ))  (1   ) ( ) 

                                                           
1 Expected utility 
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گرفته شود، بر اساس در نظر   L2 = (P2 , A3 , A4)   , L1 = ( 1 ,  1 , A2) بخت آزماییحال اگر دو 

از مطلوبیت  L1شود که مطلوبیت انتظاری ترجیح داده می L2بر  L1 در صورتی شاخص مطلوبیت انتظاری

  2بزرگتر باشد. L2انتظاری 

                                             1        [ (  )]   [ (  )] 

  [ ( 1)]    1 [ 1]  (1   1) ( 2) 

 [ ( 2)]     (  )  (1   ) (  ) 

     [ ( 1)]   [ (  )]     1 ( 1)  (1   1) (  )   1    (1    ) (  ) 

 

 

 نحوه برخورد با ریسک -6-4

در شرایط نااطمینانی و ریسک بستگی به ماهیت برخورد آنان  با ریسک عامالن اقتصادی گیری تصمیم

  د:نشودارد. براین اساس افراد به سه گروه زیر تقسیم می

 9ریسک گریزی .1

 2ریسک پذیری .2

 2ریسک خنثایی .9

معیارهای زیر استفاده گیرد از برای تشخیص این که عامل اقتصادی در کدام یک از انواع مذکور قرار می

 شود.تابعی از ثروت در نظر گرفته می ،شود. برای معرفی معیارها تابع مطلوبیتمی

                                                                                                                                                                                     
 مطلوبیت انتظاری در واقع همان امید ریاضی است.  1
 U( wبه عنوان یک متغیر در تابع قرار داده بنابراین می توان در شرایط اطمینان تابع مطلوبیت را ) wاگر در تابع مطلوبیت یک آرگومان چون  2

 یعنی مطلوبیت انتظاری ثروت را بیان کرد. E (U(w))بیان کرد و در شرایط نااطمینانی 
3 Risk averse 
4 Risk lover 
5 Risk natural 



291 

 

 :معیار اول 

 ،( است. بر این اساس دو مفهومP; w1 , w2به صورت ) Pثروت فرد که در وضعیت نامطمئن با احتمال  

 :  شودیر تعریف میبه صورت زمطلوبیت ارزش انتظاری ثروت و مطلوبیت انتظاری ثروت 

 : E(wارزش انتظاری ثروت ) 

 ( )    1  (1   ) 2 

 : 1انتظاری ثروتمطلوبیت 

 ( ( ))   (  1  (1   ) 2) 

 : 2مطلوبیت انتظاری ثروت

 [ ( )]    ( 1)  (1   ) ( 2) 

مقایسه مطلوبیت ارزش انتظاری ثروت و مطلوبیت انتظاری ثروت نسبت به یکدیگر بیان کننده نوع 

 اقتصادی به لحاظ ریسک است.عامل 

 

 3معیار دوم : شاخص ریسک گریزی مطلق
 پرت -یا معیار آرو  

 -یکی از مهم ترین معیارهای کمی برای اندازه گیری ریسک است که برای اولین بار توسط آرو

است که با فرض مشتق پذیری مرتبۀ دوم تابع  r(w( معرفی شده است. این معیار )1221پرت دهۀ )

 پس :                 U(0مطلوبیت برنولی )

 ( )   
  ( )

  ( )
 

( )  است اگر  - ( )   باشد      1فرد ریسک گریز است.     

                                                           
1 Utility of expected wealth 
2 Expected utility of wealth 
3 Abslute Risk Aversiual 
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( )  است اگر  - ( )   باشد      فرد ریسک خنثی است.     

( )  است اگر  - ( )   باشد      .فرد ریسک پذیر است     

 ریسک گریزی -1

دهند. درآمد باال اما نامطمئن ترجیح میافراد ریسک گریز، افرادی هستند که درآمد مطمئن و پایین را بر 

در حقیقت اینها افرادی هستند که خواستار و دوستدار شرایط مطمئن هستند حتی با وجود این که 

 شود. مطلوبیت کمتری نصیبشان می

بزرگتر از مطلوبیت انتظاری ثروت  2انتظاری ثروت ند مطلوبیتکشرایطی که فرد از ریسک دوری می

 باشد یعنی : می

 [ ( )]     [ ( )] 

 (  1  (1   ) 2)      ( 1)  (1   ) ( 2) 

 انتظاری ثروت مطلوبیت   ثروت مطلوبیت انتظاری

   مطلوبیت نهائی فرد ریسک گریز نزولی است یعنی به لحاظ نموداری 

      یا      

 (1)نمودار . است مقعر مطلوبیت ثروت فرد ریسک گریز نسبت به محور افقیتابع 

                                                                                                                                                                                     
نیست و تأثیری بر تعیین درجه ریسک گریزی بنابراین، این که از چه رتبه بندی خاصی برای تعیین درجۀ ریسک گریزی استفاده شود، مهم  1

 ندارد.
 گویند.-مطلوبیت ثروت انتظاری همان مطلوبیت ارزش انتظاری ثروت است و به آنها مقدار مطمئن ثروت هم می 2
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NS  =[  1انتظاریثروت ، مطلوبیت (1)طبق نمودار   (1 ثروت  از مطلوبیت انتظاری [2 (  

[  ( 1)  (1   ) ( 2)  ZM (Cفرد ریسک گریز حاضر است معادل از این رو  بیشتر است. [   

توان گفت که فرد واحد( پرداخت کند تا شرایط خود را به یک شرایط مطمئن تبدیل کند. در اصل می

 پرداخت نماید تا خود را از زیان احتمالی دور نگه دارد. بیشتر حاضر است ریسک گریز

 :  مچهار مثال

تواند کارخانه نمیکند. این ن تولید میهای تراورتکه تنها سنگ را در نظر بگیرید کارخانۀ سنگبری

 های گرانیت بخرد یا خیر؟تصمیم بگیرد که آیا دستگاه جدید برای برش سنگ

های گرانیت را بخرد و ساخت و ساز ساختمان در شرایط رونق باشد پس در اگر دستگاه برش سنگ

 تومان نصیبش خواهد شد. 21تومان و اگر در شرایط رکود باشد  211کل 
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گرانیت را نخرد و ساخت و ساز ساختمان در شرایط رونق باشد درآمد های اگر دستگاه برش سنگ

تومان درآمد کارخانه خواهد بود.  121تومان خواهد بود و اگر در شرایط رکود باشد باز هم  121کارخانه 

% باشد، حداکثر ارزش 21% و احتمال رکود 21با توجه به اینکه احتمال رونق بازار ساخت و ساز ساختمان 

 نتظار را بدست آورید.مورد ا

 جواب : 

 طرح
 نتیجه

 رونق بازار ساخت و ساز ساختمان

 نتیجه

 رکود بازار ساخت و ساز ساختمان

A  دستگاه برای برش سنگ گرانیت :

 خریداری شود
222 42 

B   دستگاه برای برش سنگ گرانیت :

 خریداری نمی شود
122 122 

 

E (XA) = 0/5 × 200 + (0/5) × 40 = 120          ارزش مورد انتظار از خریدن دستگاه برش گرانیت : 

E (XB) = 0/5 × 120 + (0/5) × 120 = 120         ارزش مورد انتظار از نخریدن دستگاه برش گرانیت : 

 [ ( )]        (   )        (21) 

 [ ( )]        (121)        (121)   (121) 

   :اگر فرد ریسک گریز باشد

               [ ( )]         [ ( )]         (   )        (21)   (121) 
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یعنی حالتی که مدیر  U(121مقدار مطمئن درآمد ) مطلوبیت شودهمانطور که در نمودار دیده می

(   )      کند، بیشتر از گونه دستگاه جدیدی اضافه نمیسنگبری هیچ ، بنابراین است (21)       

 مدیر سنگبری یک فرد ریسک گریز است. 

فرد ریسک گریز چقدر حاضر است پرداخت کند تا در موقعیت مطمئن قـرار  ،سؤالی مطرح استاما 

 باشد. است کـه هزینۀ فـرد ریسک گریز می Cمعادل  MZ، در اصل مقدار  Cگیرد؟ به انـدازه 

 یایریسک خنث.2

قیقاً معادل که مطلوبیت انتظاری یک موقعیت نامطمئن اقتصادی را دافراد ریسک خنثا افرادی هستند 

انتظاری برابر با مطلوبیت انتظاری ثروت  ثروتکنند. در این شرایط مطلوبیت مقدار مطمئن آن ارزیابی می

 باشد. می
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                               [  1  (1   ) 2]     ( 1)  (1   ) ( 2) 

 از لحاظ نموداری : 

 مطلوبیت نهائی فرد ریسک خنثی، ثابت است یعنی 
2
 

  
2
 (9)، همانطور که در نمودار       یا   

(1 )   شود مطلوبیت انتظاری ثروت دیده می  (1               انتظاریبا مطلوبیت ثروت  (2 ) (  

 [  1  (1  برابر است.  [2 (  

 

تواند برای فردی که شود میهمان تجزیه و تحلیل از مطلوبیت که برای شرایط مطمئن ارائه می تذکر :

 تفاوت است هم صادق باشد.به ریسک بینسبت 
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 ریسک پذیر .4

دهد. در این حالت فرد ریسک پذیر درآمد باالتر اما نامطمئن را به درآمد پایین ولی مطمئن ترجیح می

 باشد یعنی : در این شرایط مطلوبیت ارزش انتظاری کوچکتر از مطلوبیت انتظاری ثروت می

 [ ( )]   [ ( )] 

 (  1  (1   ) 2)      ( 1)  (1   ) ( 2) 

 از لحاظ نموداری : 

 مطلوبیت نهائی فرد ریسک پذیر، صعودی است یعنی 
2
 

  
2
و تابع مطلوبیت محدب        یا   

 (2)نمودار است. 
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است و مطلوبیت انتظاری  ´N´S، مطلوبیت ارزش انتظاری )مقدار مطمئن ثروت( معادل  2طبق نمودار 

گیرد تا در شرایط اطمینان قرار واحد می Cاست. در این جا فرد ریسک پذیر به اندازۀ  ´Z´Sثروت معادل 

 گیرد.

 ریسک گریز است. مواقعدر بعضی مواقع ریسک پذیر و در بعضی  ی کهفرد -4

 

این امکان وجود دارد که یک فرد در بعضی مواقع از ریسک دوری نماید و در مواقع دیگر ریسک پذیر 

کامالً  2    دامنه کامالً مقعر و برای 2        دامنه برای فردتابع مطلوبیت در این صورت باشد. 

فرد در سطوح پایین ثروت ریسک گریز توان عنوان کرد که این می (2)نمودار بر اساس . 1محدب است

 ریسک پذیر است. w3است در حالی که در سطوح باالی ثروت تا سطح 

 [ ( )]  فرد ریسک گریز است w1: در موقعیت                                       [( ) ]  

                                                           
 2نمودار شماره  1
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B w1 > A w1 

 [ ( )]  فرد ریسک پذیر است. w´1: در موقعیت                                                               [( ) ]  

C  
   < D   

  

از شکل تابع  توانافراد تحت شرایط نااطمینانی می برای تحلیل و تعیین رفتار امکان دارد تصور شود که

تقعر یا تحدب تابع را تعیین  [( )  ]به عبارتی، مشتق دوم تابع مطلوبیت فرد  استفاده کرد. فرد نیز مطلوبیت

کند )نوع ریسک گریزی یا ریسک پذیری( اما معیار با کفایتی برای تشخیص درجه ریسک گریزی یا می

توان در مورد درجه ریسک پرت می –در صورتی که با توسل به معیار آرو  .باشدریسک پذیری فرد نمی

 .گریزی یا ریسک پذیری فرد اظهار نظر کرد

 مثال پنجم:

U = 90 X – X: اگر تابع مطلوبیت سرمایه گذاری به صورت 
باشد بر اساس مشتق دوم تابع مشخص  2

                                               کنید سرمایه گذار چگونه فردی است؟                   

  

  
    2  

                                               فرد ریسک گریز است.         
2
 

  
2
   2    

 مثال ششم:

دار زیر را در نظر بگیرید. در این نمودار تابع مطلوبیت ثروت دو فرد متفاوت ترسیم شده است. از نمو

این نمودار چه نیتجه ای گرفته می شود؟ هر دو فرد ریسک گریز هستند ار آن جا که هر چه انحناء یا تقعر 

 ( 2)نمودار  تابع مطلوبیت فردی بیشتر باشد، آن فرد ریسک گریزتر است.
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 :  هفتم مثال

      تابع 
 را بدست آورید.  پارت -آرورا در نظر بگیرید شاخص  2

      
2 

1                                                                                جواب :   2    

    
  ( )

  ( )
  

 2  

1  2   
 

2  

1  2   
 

    2   

 

    1  2        
1

2 
 : شرط ریسک گریز بودن  

  

  
 

2  
2

(1  2   )
2
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 یابد.روت، دوری از ریسک نیز افزایش میبا افزایش ث

 : هشتممثال 

در آن صورت ریسک گریزی فرد  شودعریف ت        نشان دهید اگر تابع مطلوبیت به صورت 

 ثابت خواهد بود. 

                                                                        

                                              
  ( )

  ( )
 

 
2
    

             

  .تحت تأثیر ثروت نیست گریز است و مقدار ریسکی بودن آن ریسکدهد که فرد نتیجه نشان می 

 راههای کاستن مخاطره -6-5

بشر به طور طبیعی ریسک گریز است هر چند که در زندگی با مخاطراتی و شرایط نااطمینانی روبرو 

ریسک و عدم اطمینان، مشکل و شاید فاقد لذت باشد. هم شود که زندگی بدون شود. البته گاه عنوان میمی

برد و گاه بینی منافعی که ممکن است هرگز نصیبش نشود لذت میشود که انسان گاه از پیشچنین مطرح می

 "نقل است: 1در صورت تحقق منافع غیرمنتظره لذت بیشتری خواهد برد. در این ارتباط از فردریچ تیچه

 "باشد.هم برای انسانی که شاد و نترس است، ضروری می گهگاهی کمی خطر و سختی

پذیر نیز بدنبال راهکاری برای کاستن خطر و عدم آن چه که مسلم است این است، حتی افراد ریسک

متنوع  از جمله و تخفیف شرایط نااطمینانی راهکارهایی هبرای کاستن مخاطرباشند. مواجه با خسارت می

ترین که در این میان بیمه کردن شناخته شده و بیمه کردن وجود دارد؛ 9طالعات، باال بردن ا2کردن فعالیت

 راهکار است.

                                                           
1 Friedrich Nietzsche 

مثال، یک تولید کننده سنگ می تواند عالوه بر برش  بنگاه اقتصادی با متنوع کردن محصوالت خود ریسک کارش را کاهش دهد. به عنوان 2

  د.سنگ های تراورتن، سنگ های گرانیت سنگ ها انتیک و ... را در معرض فروش قرار دهد. با باال بردن نوع تولیداتش ریسک پایین تر خواهد بو

 ام دهد در نتیجه مخاطراتش کاهش می یابد.هر چه اطالعات فرد بیشتر باشد قطعاً می تواند پیش بینی های بهتر و مناسب تری انج 9
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شود و اغلب مزایا و هزینه گر ارائه میپوششی است در مقابل خسارت مالی که به وسیله بیمه 1بیمه 

 هایی هم برای فرد به همراه دارد. منافع حاصل از بیمه عبارتند از :

 خسارات غیر مترقبه  تأمین مالی -1

 .بینی نشدهاز وقایع نامناسب پیشگذار ترس و نگرانی بیمه کاهش -2

 . 2گذاریوجوه مورد نیاز برای سرمایهفراهم نمودن  -9

 .9های کوچکوضعیت رقابتی شرکتبهبود  -2

گران متحمل هزینه هایی نظیر هزینه های کنترل خسارت، تصفیه خسارت، جذب بیمه گذاران، البته بیمه

شوند. این هزینه ها به عالوه یک رقم معقول برای سود و ذخایر باید از طریق لیات حق بیمه و اداری میما

 شود.حق بیمه دریافتی پوشش داده می

 کند؟گذار با چه قیمتی و برچه اساس بیمه خریداری میشود که بیمهحال این سؤال مطرح می

مواجه  آنتومان از  Dاست با خطر از دست دادن  wدارای ثروت اولیۀ  گریزی کهریسک فرض کنید فرد

در صورت وقوع  است. تومان qو هزینه یک واحد بیمه پرداختی  πاست. احتمال وقوع این زیان برابر 

تعداد واحدهای بیمه خریداری شده باشد   شود. بنابراین اگر پرداخت می گذاربه بیمه خسارت یک تومان

     و خسارتی هم به فرد بیمه شده وارد نشود ثروت فرد ریسک گریز پس از خرید بیمه برابر است با 

است. بنابراین ثروت          و اگر خسارتی به وقوع بپیوندد، ثروت فرد ریسک گریز برابر با 

 انتظاری فرد ریسک گریز برابر است با:

                                                           
 خرید بیمه بعضی اوقات با قمار بازی اشتباه می شود. بیمه گذار و قمار باز پولی بیشتر از آن چه پرداخت می کنند بدست می آورند که پیش 1

ود را انتقال می دهد و قمارباز یک ریسک برد و آمد آن با یک حادثه احتمالی تعیین می شود.با این حال با خرید بیمه، بیمه گذار ریسک واقعی موج

 باخت را خلق می کند.
 بیمه گران نظیر سازمان تأمین اجتماعی معموالً در دنیا جزء بزرگترین سرمایه گذاران هستند. 2
حالی که بیمه رقابت را بدون صنعت بیمه شرکت های کوچک با ریسک باالیی مواجه بوده و تمایلی به سرمایه گذاری در آنها وجود ندارد در  9

 در آنها تشویق می کند و در مقابل ریسک های بزرگ از شرکت های کوچک حمایت می کند.
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نتظاریا ثروت   (1   )      (    )         (        )             

 احتمال وقوع حادثه        ثروت فرد در                      ثروت فرد در                                                                

          صورت عدم وقوع حادثه            صورت وقوع حادثه                                                            

آید که در این صورت قیمت گر بدست میقیمت منصفانه بیمه از برابر صفر قرار دادن سود انتظاری بیمه

 ثه( خواهد بود. زیرا:مذکور برابر هزینه انتظاری بیمه )احتمال وقوع حاد

 1=  سود انتظاری = )سود شرکت( احتمال وقوع خسارت + )سود شرکت( احتمال عدم وقوع خسارت

π  (    )  (1   )      

     

ای که توسط فرد ریسک حال بر اساس حداکثر کردن مطلوبیت انتظاری، تعداد بهینه واحدهای بیمه

 آید:شود، بدست میگریز خریداری می

    (1   ) (    )    (        ) 

 باشد:سطح بهینه می   شرط مرتبه اول به قرار زیر خواهد بود که در آن 

          (1   )  (     )   (1   )  (          )    

1) ، در رابطه باال و با فاکتورگیری از     با جایگزین کردن قیمت منصفانه بیمه، یعنی  و  (  

 واهیم داشت:مرتب کردن عبارات خ

 (1   ) [   (    )    (        )]        

π(   )  چون            

   (    )    (        )      

  (      (1   ))   (     )    

(   )  ]با برابر صفر قرار دادن رابطه باال و با توجه به ریسک گریز بودن فرد     ( )      ] 

 آید:نتیجه زیر بدست می
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                                      (      (1   ))    (     ) 

                              (1   )                   

 باشد  )برابر احتمال وقوع حادثه( بیمه منصفانه قیمت اگریعنی 

حادثه از رابطه در این صورت ثروت فرد در صورت وقوع فرد به طور کامل، خطر را بیمه خواهد کرد 

  آید.زیر بدست می

           
   
⇒          

   
⇒   
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 مقدمه  -7-1

هر بازی،  ها حوزه ای از ریاضیات کاربردی است که دربستر علم اقتصاد توسعه یافته واصوالًنظریه بازی

-کنند یعنی تصمیماتی که عملاتخاذ میاستراتژیک  موقعیتی است که بازیکنان در آن تصمیمات راهبردی یا

 دهند. های یکدیگر را نیز در آن مدنظر قرار میو واکنش ها

-ها مییا بیشتر مردم یا سازمان دوشامل بر  است در فرآیند تصمیم گیری عنصر کلیدیها یک نظریه بازی

ها تالش را بهبود بخشد . نظریه بازی آنگیری را توضیح داده و تواند فرآیندهای پیچیده تصمیممیو شود 

باید انجام دهند تا بهترین نتیجه را کسب کنند به شکل ریاضی و منطقی  1«بازیکن ها»می کند تا اعمالی که 

 . استهای اقتصادی  تعیین کند. رقابت شرکت ها در کسب منافع بیشتر، نمونه ای از بازی

برای  9دان فرانسوی به نام امیل برلگردد که یک ریاضیبر می 1291 به سال هاتاریخچه تئوری بازی

ها نوشت اما های رایج پرداخت و تعدادی مقاله درمورد نظریه بازیه تعدادی از بازینخستین بار به مطالع

ریاضی  3ها را به جان وان نیومنگیری نظریه بازیبسیاری از مورخین شکل، چون کار خود را تداوم نداد

که اقتصاددانی اتریشی بود  4به همراه اسکار مورگنسترون 1291او در سال  .دهنددان مجارستانی نسبت می

هر چند که این کتاب برای اقتصاددانان  .را به رشته تحریر درآورد 5«ها و رفتار اقتصادینظریه بازی»کتاب 

همچون روان شناسی، جامعه شناسی، سیاست،  از علوم اما کاربرد نظریه بازیها در بسیاری ه بود،نوشته شد

 جنگ، زیست شناسی و... جایی پیدا کرد. 

 

                                                           
players 

1
  

Borel 
5
  

John Von Neuman 
3
  

Oskar Morgenstern 
4
  

The Theory  of games and economic behavior 
5
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  نظریه بازیهاتعریف  -7-2

 . شودمطرح می 1«معمای زندانی»نظریه بازی ها مثال معروف تعریف  برای درک مثال اول :

 بازیکن دوم       

 

 بازیکن اول 

 

 

    

 1جدول شماره       

دو زندانی )زندانی اول و دوم( که با هم شود شواهد و مدارک کافی برای اثبات جرم فرض می مثال این در

و به صورت جداگانه آنها را  ردهاین دو نفر را از هم جدا ک، در دسترس نیست. از اینرو اندبودههمدست 

زندانی انجام جرم نماید در حالی که  شود اگر اعتراف به. به زندانی اول گفته مینددهمورد بازپرسی قرار می

 شود.ه سال زندانی محکوم می)زندانی دوم( به س شهمدست، وی ) زندانی اول ( آزاد و دوم اعتراف نکند

داند که اگر هیچ کدام از مجرمین اعتراف نکنند چون اما پلیس می کنند.پیشنهاد را به زندانی دوم میهمین 

دو زندانی علیه  هرو اگر  زندانی کند یکسال هر کدام را تواندمدارک کافی در دسترس ندارد تنها می

یک شد. در این حالت به علت همکاری با پلیس ی خواهند ندو سال زندا کدامیکدیگر شهادت بدهند هر 

  شود.آنها کم میطول مدت حبس  سال از

بینید که به نفعتان دهید؟ در هر صورت میحال شما خودتان را جای مجرم بگذارید، چه کاری انجام می

 است که اعتراف کنید اما چرا؟

                                                           
Prisoner dilemma 

1
  

 راهبردها اعتراف کردن اعتراف نکردن

 

 زندانی اول، آزاد

 سال زندانی 3زندانی دوم، 

 سال زندانی 9زندانی اول، 

 سال زندانی 9زندانی دوم، 
 کردناعتراف 

 زندانی اول، یک سال زندانی

 زندانی دوم ، یک سال زندانی

 سال زندان 3زندانی اول ، 

 زندانی دوم، آزاد
 اعتراف نکردن
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ی شود اما زندانی دوم نسال زندا 3کند پس زندانی اول اگر زندانی اول اعتراف نکند اما زندانی دوم اعتراف 

 شود.آزاد می

 .شودسال زندانی می 9گر زندانی اول مانند زندانی دوم اعتراف کند پس ا

 شوند.یک سال زندانی می کدامچنانچه هر دو زندانی اعتراف نکنند هر 

حال به طور حتم هر دو زندانی اعتراف خواهند کرد.  ،اگر دو زندانی مستقل از هم تصمیم بگیرندبنابراین 

اما به شدند. یکسال زندانی می ،کردندهیچ کدام اعتراف نمیبودند و اگر مجرمین نسبت به هم وفادار می

 یمحکوم شدند. این مثالسال زندان  9حداکثر کردن منافع خود بودند، به  که هر دو آنها به فکر این دلیل

شود تنها تابع تصمیم یک طرف افراد می عاید که چیزی ،به این معنااز نظریه بازیها است  لبسیار زیبا و کام

 .نیست بلکه تابعی از تصمیم بازیکن دیگر و طراحی پلیس هم هست

افراد  بازی چیست؟ این است که رفاه هر فرد نه تنها بستگی به اقدام و تصمیم خود او، بلکه بستگی به اقدام

باشد، بستگی به انتظار او از اتخاذ دیگر نیز دارد. عالوه بر این انتخاب تصمیماتی که برای وی بهترین می

 تصمیم دیگران دارد.

 

 مؤلفه های بازی -1

 هایمؤلفه .ه شودادبازی توضیح د عناصرالزم است که  راهبردییک تعامل  ،برای توصیف وضعیت

  1 یا نتیجه نهایی . دستاوردهاو 3، پیامدها 9، قواعد1هابازیها عبارتنداز: بازیکن اصلی (عناصر)

                                                           
Players 

1
  

Rules 
5

  

Outcome 
3
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-بازی توسط چه کسانی انجام می به عبارت دیگر،چه کسانی در بازی درگیر هستند؟  ها :بازیکن .1

 شود؟

در هنگام حرکت  اطالعاتی از بازیها چه کند؟ بازیکنچه زمانی حرکت می ،قواعد: چه کسی .9

 توانند انجام بدهند؟ می حرکاتید؟ چه رندا

 پیامدها: برای هر مجموعه ممکن از اقدامات صورت گرفته توسط بازیکن ها ، نتیجه بازی چیست؟  .3

پیامدهای ای بر( ترجیحات یا رضایت خاطربازیکنان ) : مطلوبیتنهایی  دستاوردها و یا نتیجه .4

 ممکن چیست؟ 

 : شوذداده می برای فهم بهتر دو مثال توضیح

 9هاکردن سکه پرتاب : دوم مثال

دو شیر یا هر دو خط  راگر ه .کنندای را پرتاب میسکه ، هر کدامدو بازیکن به طور همزمان ،در این بازی

 ،بازیکن دیگر خط بیاورد می دهد و اگر یک بازیکن شیر و تومان 111بازیکن اول به بازیکن دوم  ،بیاورند

 تشکیل دهنده این بازی عبارتند از:  مؤلفه هایدهد. تومان می 111بازیکن دوم به بازیکن اول، 

 ها: این بازی شامل بر دو بازیکن است. . بازیکن1

 . باشدتواند شیر یا خط رویه می. کنندبه طور همزمان سکه ای را پرتاب می انبازیکن . قواعد:9

کن ممکن است هر دو خط بیندازند و یا ممکن است یک بازی .بیندازند. پیامدها: ممکن است هر دو شیر 3

 پیامد دارد.  4پس این بازی شیر و بازیکن دیگر خط بیندازد 

 پیامد چهارم: )خط وخط(  پیامد سوم: )خط، شیر( پیامد دوم: )شیر، خط(  پیامد اول: )شیر، شیر( 
                                                                                                                                                                                     

Pay off 
1
  

Matching Pennies 
2
  



542 
 

 111پس بازیکن اول به بازیکن دوم  ،دورندو خط بیا: اگر هردو شیر یا هر دستاوردها و یا نتیجه نهایی. 4

-تومان می 111پس بازیکن دوم به بازیکن اول ،   بازیکنی شیر و دیگری خط بیاورد،دهد و اگر تومان می

 دهد. 

  کیشدر مالقات  : سوم مثال

بیایند و همدیگر را  کیش خواهند بهمی محمد و حمیدداستان از این قرار است که دو نفر به اسم های 

مالقات  برای صرف نهاریکدیگر را  با این حال اگر بتوانند .کنندمالقات کنند اما از قبل، مکان را تعیین نمی

 نصورت هیچ پولی نصیبشان نمی شود.در غیر ای .شود آنها می کدام ازتومان نصیب هر  111 ،کنند

 از:( تشکیل دهنده این بازی عبارتند عناصر) مؤلفه های

  .حمیدو  محمددو بازیکن، بازیکنان:  -1

: دو بازیکن از هم جدا بوده و ارتباطی با هم ندارند. قرار آنها هنگام ظهر برای بازیکنان  قواعد -9

 کرده اند پس هر کدام باید جداگانه تصمیم بگیرند. نمکان را تعیین  ،صرف نهار است البته از قبل

 . خوردنبه تنهایی نهار  ،پیامدها: مالقات یکدیگر و صرف نهار -3

هر یک از آنها به اندازه  در صورت مالقات و صرف نهار با یکدیگر :دستاوردها و یا نتیجه نهایی -4

 به دست خواهد آورد. در غیر این صورت ) عدم مالقات (، نصیبی نخواهند داشت. تومان 111

 

  انواع بازیها  -7-3

 کرد:به چند طریق می توان بازیها را طبقه بندی 
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تقسیم  9و جمع غیر صفر 1جمع صفر :به دو نوع بازی دستاوردها و یا نتیجه نهایی ، بازیهااز منظر  -1

 .می شود

مثال اول ) پرتاب سکه ها ( در این نوع  مانند ؛باخت می باشد -بازی های با مجموع صفر یک بازی برد

ی وجود یمجموع غیر صفر راهبردهاازی به ازای هر برنده همواره یک بازنده وجود دارد. اما در بازی های ب

  باشد.برای همه بازیکنان سودمند  می تواند دارد که

تقسیم می  4و غیرمشارکتی 3مشارکتی :از منظر توافق یا عدم توافق بازیکنان، بازیها به دو نوع بازی  -9

 . شود

ی دو بنگاه برای کسب بانتدر بازیهای مشارکتی افراد تعهد می کنند که رفتار مشترکی داشته باشند مثل 

ز بازیکنان به شکل انفرادی بیشتر و دیگری بازیهای غیرمشارکتی یا رقابتی است که هر کدام امنفعت 

بنگاه به دنبال حداکثر کردن سود  هرمانندحالتی از بازار انحصار دو جانبه که درآن  ،گیری می کنند تصمیم

 است.  خود

و اطالعات  5اطالعات کامل:بازی دو نوع بازیکنان، بازیها بهاطالعات از منظر تقارن و عدم تقارن   -3

 تقسیم می شود.  6ناکامل

)  دستاوردهامیزان  های بازیکنان دیگر وراهبرداز تعداد  ،اطالعات کامل، هر یک از بازیکنان در بازی با

ناکامل، بازیکنان قوانین بازی در پایان بازی شناخت دارند. اما در بازی با اطالعات  ( یا نتایج نهایی عایدیها

بازیکنان دیگر اطالعی ندارند.  های ( ) عایدی دستاوردهایمیزان رجیحات خودشان را می دانند اما از و ت

                                                           
Zero sum 

1
  

Nonzero sum 
5
  

Cooperation 
3

  

Noncoopration 
4

  

Complete information 
5
  

Incomplete information 
6
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به طور مثال ماشین های دست دوم که فروشنده اطالعات کاملی از ماشین خودش دارد اما خریدار 

 اطالعاتش کامل نیست.

تقسیم  9و پویا 1ایستا :بازی نوعبازیکنان بازی ها به دو  همزمانی حرکتا غیر یبر مبنای همزمانی  -4

 می شوند.

، تصمیم گیری می کنند است و همه بازیکنان در یک زمان 3بازیهای ایستا، حرکات بازیکنان همزمان رد

هر وموم مانند بازی فوتبال یا شرکت در مناقصه یا مزایده ای که پیشنهادات از طریق باز کردن پاکت های م

ا که هر عنبدین ماست  4پی در پیدر بازیهای پویا، حرکات بازیکنان  شده در یک زمان ارائه می شود.

  بازیکن پس از مشاهده بازی رقیب ) رقبا (، بازی خود را انجام می دهد، مانند بازی شطرنج.

تقسیم  7نا تمام اطالعات و 6بازی، بازیها به دو نوع بازی: بازی با اطالعات تمام 5از منظر تاریخچه -5

 می شود.

برای  .رقیب اطالع دارد ) بازیکنان ( بازیکن قبلی ا تصمیمیحرکت هر بازیکن از  ،در بازی با اطالعات تمام

را در نظر بگیرید. در هر زمان که نوبت بازیکن است که بازی کند، او از آن چه که رخ  شطرنج مثال بازی

اما در بازی  داده ) تمامی حرکت های انجام شده توسط خود و رقیب و مهره های بیرون رفته ( آگاهی دارد.

 ،یکن ) بازیکنان (حرکت یا تصمیم دیگر باز ،با اطالعات ناتمام، بازیکنان از گذشته و تاریخچه بازی شامل

مانند شرکت در بازی پرتاب سکه در حالتی که یک بازیکن پس از پرتاب سکه دست خود  ندارد.اطالعی 

                                                           
Static games 

1
  

Dynamic games 
5

  

Simultaneous 
3

  

Sequentially 
4
  
5
 Hist 

6
 Perfect information 

7
Imperfect information 
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را، برای پوشش نتیجه، روی آن می گذارد. در این صورت بازیکن دیگر بدون آگاهی از نتیجه بازی رقیب 

 خود، باید سکه را پرتاب نماید.

 

  روض بازیف  -7-4

 بر مبنای فروض و اساس زیر بنا شده است:بازی ها نظریه 

با آگاهی بازیکنان  بدین معنا که : یعنی بازیکنان در بازی رفتار عقالیی از خود نشان می دهند،1. عقالنیت1

را انتخاب می کنند که حداکثر مطلوبیت را بدست آورند و اگر  راهبردیپیامدهای بازی و دانش کامل از 

ی به یبازیکنان دیگر بدست آورند سعی می کنند در رفتارشان تعدیل ها راهبردهم اطالعات جدیدی از 

 وجود آورند. 

بازی را می دانند، می  3همه بازیکنان ساختاربر اساس این اصل :  9دانش مشترکیا شناخت همگانی  .9

ساختار بازی را می  نیز دانند که رقیبشان هم ساختار بازی را می داند، می دانندکه رقیبشان می داند که آنها

 . 4دانند والی آخر

 )رقبای ( فرض شود که هیچ فرد عقالئی انتظار ندارد، رقیببر طبق این اصل : 5 . اصل سازگاری باورها3

دارد رفتاری غیر از رفتار او داشته باشد یعنی فرد انتظار رفتار غافلگیر کننده را  راکه همان اطالعات وی 

                                                           
Rationality 

1
  

Common knowledge 
5
  

Structure 
3
  

4
 است که هر بازیکن عقالئی فکر می کند و می داند که رقبش هم میداند که او عقالئی فکر میکند.یکی از مهم ترین نکات در این فرض این  

Consistent alignment of beliefs 
5
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دو فرد عاقل که دارای اطالعات مشابه می باشند حتی اگر مجزا  ":معتقد است 1ئیهارسندر این راستا ندارد. 

 "و مستقل از هم فکر کنند باز هم به نتایج یکسان و مشابهی می رسند.

مت قیبا کیفیت باالتر دارای  خودروهای ،های دست دوم، فرد خریدار انتظار دارد روخود در بازار مثال:

را کاالی خود، آن  خودروبردن قیمت  باال داند سعی می کند با این مسئله را می فروشنده هم کهبیشتر باشد. 

بیانگر قرار گرفتن فروشنده به جای خریدار و سازگاری باورهای خریدار با  ،این مثال .دهد جلوهباکیفیت 

 انگیزهای فروشنده می باشد.

 

 بازی:  نمایشنحوه  -7-5

اصلی آن ) بازیکن ها، قواعد، پیامدها و دستاوردها ( می توان مؤلفه های به طور کلی، بازی را با توجه به 

 به دو شکل نمایش داد:

 9فرم درختی  -1

  3 اهبردیر فرم-9

 ،فرم گسترده نشان می دهد که چه کسی در یک بازی حرکت می کند  :4گسترده فرم درختی یا فرم -6-1

در ) از منظر تاریخچه، تقارن و عدم تقارن ( چه اطالعاتی  ؛را انتخاب می کند ییراهبردهاچه  چه زمانی و

 از هر پیامد ممکن چیست؟  آنان دستاوردهاپیامدهای بازیکنان و  هنگام انجام حرکت دارد و

 نمایش پرتاب کردن سکه به شکل گسترده : مثال چهارم

                                                           
1
 Harsani 
Game tree 

5
  

Normal form 
3

  
4
 Extensive form 
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حرکت خود را انجام می دهند یعنی ابتدا بازیکن یک سکه خود را پرتاب  پی در پیدو بازیکن بصورت 

سکه خود را  ،حرکت بازیکن اول مشاهدهپس از  ،کرده )رویه شیر یا خط می آید( سپس بازیکن دوم

مشاهده حرکت بازیکن اول را  زیراخواهد بود  دلنشین )البته این بازی برای بازیکن دوم پرتاب می کند

 رم درختی در زیر نمایش داده شده است:ف کرده است.(

 

 

 

 

 

 

 گسترده یک بازی : فرم 1شکل 

ممکن است شیر یا خط  اولبازیکن  برایدایره تو خالی (. شروع می شود ) 1اولیه مبازی با یک گره تصمی

به وسیله یک شاخه از آن گره  اولبرای بازیکن  ،. هر یک از دو گزینه ممکن)گره تصمیم بازیکن اول( بیاید

 .ط توپر(اقنه تصمیم دیگری وجود دارد.)تصمیم اولیه نشان داده می شود. در انتهای هر شاخه یک گر

ه تصمیم )گر سکه خود را پرتاب می کند مشاهده کرد، بعد از آن که حرکت بازیکن اول را دومبازیکن 

  (.گره پایانی) می رسدبه پایان  بازی از حرکت بازیکن دوم(. پس بازیکن دوم

                                                           
Initial decision node 

1
  

 بازیکن اول

 شیر

  شیر 

 (1و -1)

  خط  

  شیر   

 (-1و1)

 (-1و1)

 بازیکن دوم

 خط 

  خط  

 (1و -1)
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  شیر    
بازیکن 

 دوم 

بازیکن 

 اول  

بازیکن اول به  دو پرتاب شیر یا خط بیاید، ، دستاورد بازی را نشان می دهد که اگر نتیجه هرگره پایانی

می پردازد و اگر نتیجه هر دو پرتاب متفاوت باشد یعنی یکی شیر و دیگری خط  تومان، 111م بازیکن دو

شخص شدن نتیجه بازی، عایدی مدر نهایت، پس از . می دهد 111 اولبازیکن  دوم بهبازیکن  ،باشد

دار به ترتیب، بازیکنان در برداری در انتهای نمودار نشان داده می شود. اعداد مثبت و منفی مندرج در این بر

 بیانگر برد )سود، رضایت خاطر و ...( و باخت )زیان، عدم رضایت خاطر و ...( است.

بازیکن اول را  هنگام تصمیم گیری )در گره تصمیم گیری( نتواند نتیجه حرکتچنانچه بازیکن دوم  نکته:

در این حالت  ، است که بازیکن از پیشینه بازی اطالع ندارد 1بازی با اطالعات ناتمامنوعی  مشاهده نماید

  (9)شکل شماره .داده می شودگره های تصمیم بازیکن دوم در داخل نوار بیضی شکل قرار

 

 

 

 

 شکل گسترده یک بازی با اطالعات  ناقص. 2شکل 

 

 لفه های اصلی فرم گسترده ؤم -7-6

 3، مجموعه های اطالعاتی9، بردارها1، شاخه ها9لفه اصلی دارد. گره هامؤ 4فرم گسترده 

                                                           
1
 Imperfect information 
Nodes 

5
  

  خط   

  خط   

  خط  

  شیر 

  شیر 

 (-1و1)
 (1و -1) (-1و1) (1و -1)
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 است. 5، گره های تصمیم گیری و گره های پایانی4: شامل گره اولیه تصمیم گره ها -1

دهنده شروع بازی است )گره تو خالی( که در واقع قبل از آن هیچ گره ای گره اولیه تصمیم؛ نشان  -

وجود ندارد. گاه بازی توسط یکی از بازیکنان آغاز می شود که در این صورت گره اولیه تصمیم، 

ع بازی، الزم مایش می دهد. امکان دارد برای شرواولین موقعیت تصمیم گیری برای آن بازیکن را ن

شود. در این حالت گره اولیه تصمیم  کننده )اول( تعیین روشی، بازیکن شروعباشد با توسل به 

برای شروع بازی تصمیم می  ،)گره تو خالی(، موقعیتی را نشان می دهد که عاملی غیر از بازیکنان

بقه مشخص می شود که کدام تیم وتبال با پرتاب سکه توسط داور مساگیرد. برای مثال، در بازی ف

 کند.بازی را شروع 

 .به موقعیتی از بازی اطالق می شود که در آن یک بازیکن تصمیم می گیرد گره های تصمیم گیری، -

 )گره تو پر(

گره های پایانی، در این گره ها با مشخص شدن پیامد بازی در واقع بازی به پایان می رسد.  -

 بنابراین بعد از این گره ها، گره ای وجود ندارد.

شاخه ها :هر شاخه بیانگر اقدام و راهبرد ناشی از تصمیم یک بازیکن است که به گره تصمیم    -9

  گیری و یا یک گره پایانی ختم می شود.

 نشان می دهد.تمام بازی ای بازیکنان را هنگام پیامدها و دستاوردها:  بردارها  -3

های اطالعاتی گفته می مجموعه  ،مجموعه اطالعات : به مجموعه ای از گره های تصمیم گیری  -4

اگر بازیکنی بداند که دقیقاً در کدام گره تصمیم گیری قرار دارد، به عبارتی پیشینه بازی را  شود.

بداند، مجموعه اطالعات وی شامل یک گره تصمیم گیری است که به آن مجموعه اطالعات تک 
                                                                                                                                                                                     

Branches 
1
  

Vectors 
5
  

Information sets 
3
  

Intial decision node 
4
  
5
 Terminal nodes 
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گویند. اما اگر بازیکن پیشینه بازی را نداند، مجموعه اطالعات وی شامل چند گره تصمیم  1گره ای

گویند. طبق شکل دوم مجموعه اطالعات  9گیری است که به آن مجموعه اطالعات چند گره ای

( است و مجموعه اطالعات بازیکن دوم، مجموعه aبازیکن اول، مجموعه اطالعات تک گرهی )

 ( می باشد.b,cای )اطالعات چند گره 

  :پرتاب سکهلفه های اصلی بازی ؤم : فرم گسترده مثال پنجم

 

 

  

 

 

 

 . شکل گسترده جفت کردن سکه ها3شکل                                             

 یراهبرد فرم نرمال یا فرم  -7-7

مفهوم نقش کلیدی در نظریه  این و گویندیا راهبرد  3بازیکن را استراتژی مجموعه حرکت های ممکن یک

ی که توسط هر بازیکن اتخاذ می شود، یهاراهبردبه  . به طور کلی نتیجه هر بازیبازی ها ایفا می کند

 : عبارتند ازتشکیل دهنده  های مؤلفه زیر یراهبردنرمال یا  ریاضی فرم با توجه به بستگی دارد.

 بازی:فرم ریاضی شکل نرمال  [{( )  } {  }  ]     
                                                           

1
 Signal decision node 

2
 Multi decision node 

3
سال پیش رایج شده است استراتژی  5222( از زبان سون تزو ، نویسنده کتاب " هنر جنگی سون تزو( در Strategyاستراتژی یا راهبرد ) 

 یب و هدایت نیروها به گونه ای است که امکان ، زمان و شرایط به نفع ما و به زیان طرف مقابل باشد.در ارتش به معنی تنظیم ، ترت

  شاخه ها   

 (-1و1)

 
 +( 1و1-)

 

  شاخه ها   

گره تو خالی که گره اولیه 

 گفته می شود. 

گره توپور ، گروه تصمیم  

 گیری . 

گره پایانی با گره تصمیم 

 گیری  

اینها بردار ها هستند. یا همان 

 جدول پیامدها و دستاوردها  

 (-1و1)

 

 +( 1و1-)
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 بازیکن است.  (I,…,1,2(، شامل ) بازیکنان ) -1

است و   (  ) ام از مجموعه راهبردهای بازیکنان iراهبرد بازیکن   ؛ {  }مجموعه راهبردها  -9

( نشان داده می s1 , s2 , s3راهبرد ) 3بازیکن با  3عنوان مثال به  .(     )و         1  

برش های راهبردی در بازی  هر .گفته می شود 1«راهبردیبرش های »شود که به این راهبردها 

  .9را مشخص می کند خروجی های بازییکی از 

3نبازیکنا و یا پیامدهای دستاوردها -3
 U1 ( نشان داده که به عنوان مثالU) ، را با مطلوبیت{( )  } 

بیانگر دستاورد  Ui وبیانگر دستاورد بازیکن دوم ، . . . .  U2 اول است و بیانگر دستاورد بازیکن

 .ام است i یکنباز

 . 4در نظر بگیریدباال و پایین را قیمت ، راهبرد دوبا دو شرکت، :  ششممثال 

 تشکیل دهنده بازی عبارتند از:  مؤلفه هایدر این مثال 

 بازیکنان : دو شرکت )اول ودوم(   -1

 : انتخاب دو قیمت )باال و پایین( است.  ها حرکتراهبرد یا مجموعه ای از   -9

 5: یا پیامدها دستاوردها  -3

                                                           
1
 Action profile 

5
  دارد. خروجی 4تا است و در پی آن  4مثال ششم برش راهبردی  

Pay off function 
3
  

4
شرکت دوم است به عنوان مثال در خروجی دوم         به رقم سمت چپ سود شرکت اول است و رقم سمت راست سود  5در جدول شماره  

سود شرکت دوم است. به هرکدام از این خروجی ها یک سلول گویند در همین  2222سود شرکت اول است و  422( ،  422و  2222) 
 جدول ما چهار سلول داریم.

  خروجی های بازی عبارتند از: 5

 : خروجی اول (9111و  9111)   ( : خروجی دوم  411و  5111)

 ( : خروجی سوم5111و  411)   (: خروجی چهارم 1911و  1911)
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     شرکت دوم     

 

 شرکت اول

 

 : فرم نرمال ذو شرکت 9جدول شماره    

 به همین ترتیب ترجیح داده و (واحد 9111)را بر خروجی اول واحد( 5111) خروجی سوم ،اول شرکت

را بر واحد(،   1911)، خروجی چهارم واحد( 1911) را بر خروجی چهارمواحد(  9111)خروجی اول 

لذا اگر شرکت اول به تنهایی تصمیم بگیرد قیمت پایین از  ترجیح داده است. واحد( 411) خروجی دوم

 5111> 9111> 1911> 411   واحد را ترجیح می دهد. 5111ی سوم با سود خروج

دیگر خروجی ها ترجیح می  بر را واحد 5111برابر با  دومخروجی  هم چون شرکت اول دوم شرکتاما 

 5111> 9111> 1911> 411         زیرا :دهد 

کر می کنند سودشان در فجداگانه تصمیم بگیرند  یشان،پیامدها و دستاوردها با توجه بهاگر بازیکنان، 

میز  سر ر دو براما اگر ه خواهد بود.، قیمت پائین( پایینانتخاب قیمت پایین است لذا نقطه تعادل )قیمت 

 توانند )قیمت باال، قیمت باال( را انتخاب کرده تا سودشان باال برود.  نشینند میبمذاکره 

 (سنگ، کاغذ، قیچیاست که شامل بر دو بازیکن با راهبردهای ) قیچیبازی سنگ، کاغذ،  : هفتم مثال

 بازیکن دوم

                                                                                                                                      

                                 بازیکن اول

 

 راهبردها قیمت  باال قیمت  پایین

 قیمت باال (9111و  9111) (411و  5111)

 قیمت پایین (5111و  411) (1911و  1911)

 راهبردها سنگ کاغذ قیچی

 سنگ (1،  1) (1،  1) (1،  1)

 کاغذ (1،  1) (1،  1) (1،  1)

 قیچی (1،  1) (1،  1) (1،  1)
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 : شکل نرمال ، بازی سنگ، کاغذ، قیچی 9جدول شماره 

راهبرد دارد. پس  3راهبرد و بازیکن دوم  3. )چرا؟( بازیکن اول، وجود دارد« ش راهبردیبر» 2در این مثال 

( خواهد بود که این برش های راهبردی عبارتند از : )سنگ و سنگ( ، )سنگ 3×  3=  2« )برش راهبردی»

و کاغذ( ، )سنگ و قیچی( ، )کاغذ و سنگ( ، )کاغذ و کاغذ( ، )کاغذ و قیچی( ، )قیچی و سنگ( ، )قیچی 

را مشخص خواهند  همان خروجی های بازی راهبردها این حاصل کاغذ( ، )قیچی و قیچی( دقت کنیدو 

 کرد.

بازیکنان همان مطلوبیت و یا عایدی است که در بازی کسب می : دستاورد  یا پیامدهادستاوردها  -1

 .کنند

که دستاورد بازیکن  ترتیب ( می باشد بدین1،  1به عنوان مثال دستاورد بازیکنان از بازی )سنگ، کاغذ( ، ) 

یعنی دستاورد  U2 > U1( است. در این حالت U2 = 1، یک ) دوم( و دستاورد بازیکن U1 = 0، صفر )اول

بیشتر از مطلوبیت و یا  دوممطلوبیت و یا سود بازیکن  زیرابیشتر است  اولاز دستاورد بازیکن  دومبازیکن 

 است. اولسود بازیکن 

 2یا انتخاب راهبرد مسلط 1وش حذف راهبرد مغلوب، به رتعادل بازی - 7-8

اتخاذ می شود بستگی دارد. بر این اساس هر نتیجه هر بازی به راهبردهای که توسط هر بازیکن : تعادل 

بازیکن بر اساس راهبرها و دستاوردهای خود و رقیبش راهبرد بهینه ای را تعیین می کند که هیچ انگیزه ای 

 حاصله، ندارد. )تعادل بازی(برای تغییر آن موقعیت 

                                                           
1
 Dominated strategy 

2
 Dominate strategy 
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را، بدون توجه سۀ با سایر راهبردها، دستاورد و مطلوبیت بیشتری راهبرد مسلط : هر گاه راهبردی در مقای

 رقیب، نصیب یک بازیکن کند به آن راهبرد مسلط گویند.به انتخاب راهبرد 

 راهبرد مغلوب گویند. راهبرد مغلوب: راهبردی که وضعیت بازیکن را در هر شرایطی بدتر می کند،

 محسوب می شوند. 1باید توجه داشت که در صورت تشخیص راهبرد مسلط، سایر راهبردها مغلوب

  معمای زندانی مثال: هشتم مثال

 زندانی دوم             

 

                                       زندانی اول

  

 

 : اعتراف زندانی 3جدول شماره 

اعتراف  دستاورد از اعتراف کردن ،دستاوردمسلط بر اعتراف نکردنش است زیرا  ،اولاعتراف کردن زندانی 

. بدین ترتیب بازیکن عقالئی اعتراف کردن را انتخاب می کند. به همین ترتیب (3 > 9)نکردن بیشتر است

 برای زندانی دوم اعتراف کردن رفتاری عقالئی است. 

راهبرد  اعتراف نکردن( اعتراف نکردن، )اعتراف کردن( است ونتیجۀ این بازی، راهبرد )اعتراف کردن، 

بۀ شگفت آور این قضیه این است که )اعتراف کردن، اعتراف کردن( بهترین دستاورد برای نمغلوب است.ج

تنها یک سال زندانی می  ،باشند و هر دو اعتراف نکنند وفادار به یکدیگردزدان  آنها بازیکنان نیست و اگر

                                                           
1

الئی در این جا دو فرض را فراموش نکنید زیرا پایه های اصلی برای تعریف راهبرد اکیداً مسلط و مغلوب می باشد. فرض اول این که بازیکنان عق 

 نی در اینجا بدنبال حداکثر مطلوبیت یا همان حداکثر سود هستند. دیگری معلوم بودن نتیجۀ دستاورد هر یک از بازیکنان است.فکر می کنند یع

 راهبردها اعتراف کردن اعتراف نکردن

 زندانی اول، آزاد

 سال زندانی 3زندانی دوم، 

 زندانیسال  9زندانی اول، 

 سال زندانی 9زندانی دوم، 
 اعتراف کردن

 زندانی اول، یک سال زندانی

 زندانی دوم ، یک سال زندانی

 سال زندان 3زندانی اول ، 

 زندانی دوم، آزاد
 اعتراف نکردن
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زیرا دیده می شود که ترجیح می دهند که راهبرد، اعتراف کردن را انتخاب کنند  در اینجا حالی کهشوند. در 

 .استمبتنی بر حفظ منافع شخصی  که رفتارشان،

نرمال زیر نشان داده  شکلدر  (تبلیغ نکردن وتبلیغ کردن ) هایراهبرد بادو بنگاه  نتیجه دستاورد: نهم مثال

 شده است : 

 دومبنگاه 

                                                                                         ولبنگاه ا

                                           

 

 4شماره جدول 

تاورد راهبرد ، کامالً واضح است که راهبرد تبلیغ کردن، راهبردی مسلط است چرا که دساولبرای بنگاه 

راهبرد تبلیغ بر این اساس  ( 19 < 91و  91 < 31است ) از دستـاورد راهبرد تبلیغ نکردن تبلیغ کردن بیشتر

 (5راهبردی مغلوب است. )جدول شمارۀ  ،نکردن

 دومبنگاه 

                    اولبنگاه 

                             

             

 5جدول شماره 

، کامالً واضح است که راهبرد تبلیغ کردن، راهبردی مسلط است چرا که در این جا هم دومبرای بنگاه 

و  11 > 1است ) ، دستاورد راهبرد تبلیغ کردن بیشتر است از دستاورد راهبرد تبلیغ نکردناولهمچون بنگاه 

 (6)جدول شمارۀ  .راهبردی مغلوب است نکردن تبلیغات از اینرو راهبرد (16 > 4

 دومبنگاه 

 راهبردها کردن تبلیغات نکردن تبلیغات

 کردن تبلیغ 91،  11 31،  1

 نکردن تبلیغات 19،  16 91،  4

 راهبردها کردن تبلیغات نکردن تبلیغات

 کردن تبلیغات 91،  11 31،  1

 نکردن تبلیغات 19،  16 91،  4
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                             اولبنگاه 

 

  6جدول شماره 

، کردن راهبرد )تبلیغات برای هر دو بنگاه بر اساس در نهایت با حذف راهبردهای مغلوب نتیجۀ نهایی

 (7. )جدول شمارۀ ( خواهد بود91و  11) ی معادلدستاورد( کردن تبلیغات

                         دومبنگاه                      

 

                             ولبنگاه ا

 

  7جدول شماره 

  1های اکیداً مغلوبراهبردی پیاپحذف روش  -7-9

بسادگی و در همه موارد وجودندارد در این حالت بازیکن خود را  راهبرد مسلط هر بازیکن امکان تشخیص

می دهد و سعی می کند راهبردهای اکیداً مغلوب او را به طور پیاپی تشخیص  جای بازیکن حریف قرار

 9پس از حذف کلیه راهبردهای مغلوب، نتیجه نهایی مشخص می شود.هد و حذف نماید. د

( است،  U , M , D)بازیکن دوم  راهبرد و(  R , L)بازیکن اول  راهبرد دو بازیکن که دستاورد : مثال دهم

 .                        (1در جدول نرمال زیر نمایش داده شده است)جدول شماره 

 بازیکن دوم                                        

                                                           
1
 Iterated Delection of Strictly Dominated strategies 

5
 دارد. خیلی اهمیت common knowledgeدقت کنید در این جا عالوه بر فروض قبلی، فرض دانش مشترک و یا  

 راهبردها کردن تبلیغات عدم تبلیغات

 کردن تبلیغات 91،  11 31،  1

 عدم تبلیغات 19،  16 91،  4

 راهبردها کردن تبلیغات نکردن تبلیغات

 کردن تبلیغات 91،  11 31،  1

 نکردن تبلیغات 19،  16 91،  4

D M U راهبردها 
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                            بازیکن اول

 

 1جدول شماره 

 ،بازیکن اول راهبرد مسلط ندارد در صورتی که بازیکن دوم دارای یک راهبرد مغلوب حظه می شود کهمال

برای  ،M , U با توجه به ،اگر آن راهبرد مغلوب حذف شود حال (.مغلوب است  Mنسبت به  D)1می باشد

( L , M) در این صورت نتیجه نهایی تعیین می شود. راهبرد مغلوب، R و راهبرد مسلطش ،L، بازیکن اول

 راهبردهای اکیداً مغلوب گفته می شود. حذف پیاپیتعادل  آنخواهد بود که به 

 

   2راهبرد ضعیف مغلوب روش -7-11

 و بازیکن دوم دو راهبرد  M , Dبازی دو بازیکن را نشان می دهد که بازیکن اول دو راهبرد  : مثال یازدهم

 L , R .را دارد 

 .                                                     بازیکن دوم                        

 

                             بازیکن اول

 

 2جدول شماره 

با توجه به دو  بطور ضعیف مغلوب است. زیرا Mنسبت به راهبرد  Dبرای بازیکن اول، راهبرد  این مثالدر 

<  95( و در موقعیت دیگر دستاورد کمتری )95راهبرد بازیکن دیگر در یک موقعیت دستاورد یکسان )

یک راهبرد مغلوب برای  Dراهبرد  ،را انتخاب کند Rبازیکن دوم راهبرد ( نصیبش می شود. حال اگر 91

                                                           
1
 بزرگتر از نتیجۀ دستاورد یک است. 2راهبرد مغلوب است چرا که نتیجۀ دستاورد  Dبه روش مثال قبل خیلی راحت می تواند بگوید که  

2
 Weakly dominated strategy 

 L 6،  1 6،  2 1و  6

1  ،2 6  ،1 19  ،1 R 

R L راهبردها 

(91 ،99) (12  ،95) M 

(16  ،12) (17  ،95) D 
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بی  D , Mبازیکن اول بین راهبرد  ،را انتخاب کند Lاما اگر چنانچه بازیکن دوم راهبرد  1بازیکن اول است.

 .خواهد بودتفاوت 

راهبردی، راهبرد ضعیف مغلوب است که انتخاب راهبرد یک بازیکن به انتخاب راهبرد بازیکنان دیگر 

 اما در موقعیتی دیگر راهبرد دیگر است در یک موقعیت مغلوب ،راهبرددر این حالت یک مربوط باشد. 

 دیگر می باشد.همسنگ راهبرد 

جواب ، ممکن است بودراهبردهای اکیداً مغلوب  روش یا در روش قبلی که روش حذف پیاپی در این

 1251لذا بهترین راه حل برای این مشکل بیان تعادل نش است که از سوی جان نش در سال  تعادلی نباشد

 مطرح شده است.

 

 تعادل نش  -7-11

که به طور بالفعل از سوی  است راهبردیبه  9بهترین پاسخ بازیکنادل نش، انتخاب راهبرد هر در یک تع

د و نرقیب بازی می شود. البته چون بازیکنان با توجه به باورها یا روش های رقیب خود بازی می کن

باشد. منطقی  3براساس باورهای رقیب خود حدس هایی می زند لذا این حدس ها باید حدس های منطقی

دانش عمومی بازیکنان از عقالنیت یکدیگر دارد و منظور از منطقی بودن این است داللت بر همان  ،کردن

ما( می تواند قانع کننده باشد و همینطور هم طرف مقابل به ط که در بازی حدس های زده شده رقیب )توس

 همین ترتیب فکر کرده و منطقی حدس زده که ما چه خواهیم کرد. 

 ابازی اختالف زوج ه : دوازدهم مثال

                                                           
1
یا غالب برای بازیکن یک راهبرد اکیداً مسلط  M( است یا می توان است که راهبرد 55>  12چرا که )یک راهبرد مغلوب است  Dراهبرد  

 اول می باشد. هر دو جمله یک معنی و مفهوم را دارد.
2
 Best response 

3
 reasonable 
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عالقمند هستند. حال می خواهند تصمیم بگیرند که چه کاری  دیدار اقوامآقا به ماندن در خانه و خانم به 

 این بازی عبارتند از :  مؤلفه هایانجام بدهند؟ 

یا  دیدار اقوام است دستاوردهاماندن در خانه و و راهبردهایشان  (خانم و آقا) : یک زوج . بازیکنان1

 نهایی( در شکل نرمال زیر دیده می شودپیامدها )نتیجه 

 آقا                                 

                          

    خانم 

 

 11جدول شماره 

واحد خوش حالی نصیبشان می  9هر کدام  ،دهندرضایت  دیدار اقواماگر آقا به ماندن در خانه و خانم به 

برود و خانم در خانه بماند صفر واحد خوش حالی  دیدار اقوام. اما اگر آقا به هر چند که با هم نیستندشود 

کاری انجام داده اند که اصالً راضی نبوده اند و در کنار هم اوقات را  هر کدام نصیبشان می شود چون

 که در این صورتاگر هر دو در خانه بمانند  1خیلی زیباست 4و خروجی  1نگذرانده اند و اما خروجی 

واحد است و میزان خوش حالی آقا زیادتر است چون کاری را  2و خوش حالی آقا  4خوش حالی خانم 

رفتن  دیدار اقواماما میزان رضایت خانم هم از تنهایی به  بهر حال .است بوده انجام شده که باب میل او

در مورد به همین ترتیب،  .واحد بیشتر است( چون اوقات را با همسرش بوده است 9از  4بیشتر است )

 .تان استاین قضیه برقرار است.این یک مدل ساده از روابط خانوادگی و یا روابط بین دوس مخروجی چهار

 حال تعادل نش در این بازی چند است؟

                                                           
1
 ( خروجی چهارم . 2و  4( خروجی سوم و )  5و  5( خروجی دوم، )  2و  2( خروجی اول ،)  4و  2) 

 راهبردها ماندن در خانه دیدار اقوام

 ماندن در خانه (4، 2)  (1،  1)

 دیدار اقوام (9،  9) (2،  4)
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هم ماندن در  مناگر آقا ماندن در خانه را انتخاب کند پس  :، خانم با خود می گویدکنیداز خانم شروع 

 آن را ترجیح خواهمهم  منرا انتخاب کند  دیدار اقوامچنانچه آقا  حال. ( 4>9می دهم ) خانه را ترجیح 

  (. 2>1)  داد

اگر خانم . ( 1>1)  آقا هم در خانه می ماند ،اگر خانم ماندن را در خانه انتخاب کند است :آقا  نوبتحال 

این بازی (. چنان که مالحظه می شود  4>9)   را ترجیح می دهد آنپس آقا هم  ،را انتخاب کند دیدار اقوام

 دو تعادل نش دارد : 

 (دیدار اقوام،  دیدار اقوام. )9. )ماندن در خانه ، ماندن در خانه(           1

 

  کردن تعادل نش به روش سیستماتیک پیدا  - 7-12

 توضیح داده می شود. 14و  13قالب دو مثال در  روش سیستماتیک یافتن تعادل نش به

بازی با دو بازیکن که هر کدام دارای سه راهبرد هستند طراحی و دستاوردهای آنان در  مثال سیزدهم :

 نشان داده شده است. 11جدول شماره 

 

 .                                                     بازیکن دوم                        

 

                            بازیکن اول

 

 

 11جدول شماره 

r s t راهبردها 

(5  ،3) (4  ،1) (3  ،5) u 

(1  ،4) (5  ،5) (1  ،4) M 

(3  ،5) (4  ،1) (5  ،3) D 
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 و بهترین پاسخ ؛واهد بودخ u راهبرد را انتخاب کند، t راهبردبهترین پاسخ بازیکن اول اگر بازیکن دوم، 

بهترین پاسخ بازیکن اول اگر  خواهد بود. m راهبرد را انتخاب کند، S راهبرد بازیکن اول اگر بازیکن دوم،

زیر نتیجۀ دستاوردها خط  11در جدول شمارۀ ) .خواهد بود D راهبرد را انتخاب کند، r راهبردبازیکن دوم 

 (کشیده شده است.

بهترین پاسخ خواهد بود؛  r راهبردرا انتخاب کند،  uبهترین پاسخ بازیکن دوم، اگر بازیکن اول، راهبرد 

بهترین پاسخ بازیکن دوم،  خواهد بود و s راهبرد را انتخاب کند، mبازیکن دوم، اگر بازیکن اول راهبرد 

 خواهد بود. t راهبرد را انتخاب کند، Dاگر بازیکن اول راهبرد 

 ثالتعادل نش است که در این م آن جاخط کشیده شده باشد  1جایی که زیر دو نتیجۀ دستاورد از یک سلول

 .( می باشدM , S) ( یا راهبرد5و  5جواب تعادل نش دستاوردهای )

روش سیستماتیک تعادل با توجه به  ،در بازی معمای زندانی که در قسمت اول مطرح شد : چهاردهم مثال

 (19)جدول شماره  .)اعتراف کردن ، اعتراف کردن(عبارتند از  نش

 

 زندانی دوم                                             

 

                                       زندانی اول

  

 

 19جدول شماره  

                                                           
1
 سلول : هر مربع جدول را یک سلول گویند. 

 راهبردها اعتراف کردن اعتراف نکردن

 زندانی اول، آزاد

 سال زندانی 3زندانی دوم، 

 سال زندانی 9زندانی اول، 

 سال زندانی 9زندانی دوم، 
 اعتراف کردن

 زندانی اول، یک سال زندانی

 زندانی دوم ، یک سال زندانی

 سال زندانی 3زندانی اول ،

 زندانی دوم، آزاد
 اعتراف نکردن
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 سه نکته در خصوص تعادل نش شایان ذکر است :

کسب باالترین سود یا مطلوبیت را  زیکنانابکه در نقطۀ تعادل ممکن است  توجه داشته باشیدنکته اول : 

 بهترین پاسخ یا بهترین واکنش است. آنهااما برای  نکنند

 در بازییا ممکن است  دل نش یا چند تعادل نش داشته باشد ویک بازی ممکن است یک تعانکتۀ دوم : 

 . دنداشته باش وجود اصالً تعادل نش

مسلط و مغلوب، جواب تعادل نش هم هست اما عکس این رابطه صحیح  راهبردجواب تعادلی نکته سوم : 

ی مسلط و مغلوب است زیرا راه راهبردهانیست یعنی نمی توان گفت که جواب تعادل نش، جواب تعادل 

  حل تعادلی نش رابطه ای بسیار قوی تر است.

 

  2و راهبردهای محافظه کارانه 1بازیهای اکیداً رقابتی -7-13

یک  دستاوردبازی ها افزایش می باشند. در این نوع بازیهای اکیداًًٌ رقابتی حالت خاصی از بازیهای ایستا 

 مثال پانزدهم یک نوع از این بازی ها را نشان می دهد.بازیکن دیگر است. دستاوردبازیکن به منزلۀ کاهش 

  U , Rو راهبرد بازیکن دوم  M ,Nاول  : در این مثال دو بازیکن وجود دارد که راهبرد بازیکن مثال پانزدهم

 .(14)جدول شماره می باشد 

                    بازیکن دوم       

 

    بازیکن اول 

                                                           
1
 Strictly competitive games 

2
 Security strategy 

R U راهبردها 

(7  ،1)  (3 ،5) M 

(6  ،1) (1  ،11) N 
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     13جدول شماره                                                

 

(. در حالی که 5>  1( ترجیح می دهد )M , Rبر راهبرد ) ( راM , Uاول راهبرد )بازیکن در این مثال 

(. ترجیحات بازیکن دوم دقیقاً 7>  3( ترجیح می دهد )M , U( را بر راهبرد )M , Rبازیکن دوم راهبرد )

 برعکس بازیکن اول است.

 رقابتی می باشند.بازیهای اکیداً از  ینوع 9و بازی با جمع ثابت 1با جمع صفر های بازی

بازی های با جمع صفر، بازی است که برد بازیکن به ازای باخت یک بازیکن دیگر است، همچون بازی 

 )سنگ، کاغذ، قیچی( بازی پرتاب سکه و یا بسیاری از بازی های ورزشی.

ر نظر انجام می شود را د دو بازیکن با دو راهبرد شیر و خط توسط : بازی پرتاب سکه که انزدهمش مثال

اگر  .هر کدام از بازیکنان یک سکه دارند که به طور همزمان آن را پرتاب می کنندبگیرید. فرض می شود 

 111بازیکن اول به یازیکن دوم  نتیجه پرتاب بازیکن یکسان باشد )یعنی هر دو شیر یا هر دو خط بیاورند(

، بازیکن دوم (یکی شیر و دیگری خط باشدیعنی )تومان می پردازد و اگر نتیجه هر دو پرتاب متفاوت باشد 

 همواره صفر است. کناندر این بازی، مجموع برد بازی تومان می دهد. 111به بازیکن اول 

 بازیکن دوم

 

                                       بازیکن اول

  

  14جدول شماره 

                                                           
1
 Zero Sum Games 

2
 Constant Sum Games 

 راهبردها شیر خط

 شیر (-111و  111) (111و  -111)

 خط (111و  -111) (-111و  111)
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هم یک هفدمثال  بازی با جمع ثابت، در این نوع بازی جمع جبری دستاوردها یک مقدار ثابت می باشد.

 بازی با جمع ثابت است.

و راهبرد بازیکن دوم  K , Lراهبرد بازیکن اول  در آن که را در نظر بگیرید دو بازیکن بازی با : دهمهفمثال 

G,H  (15می باشد. )جدول شماره 

                    بازیکن دوم       

 

 ازیکن اولب    

 15جدول شماره 

ها در هر سلول با سلول بازی با جمع ثابت است، زیرا مجموع دستاورد چنانکه مالحظه می شود این بازی

 7+  1=  1و  5+  3=  1. دیگر برابر است

بدست آوردن جواب تعادلی در این نوع بازیها از راهبردهای محافظه کارانه یا بیشینه سازی کمینه  برای

(Max Min( یا کمینه سازی بیشینه )Min Max استفاده می )فقط . در بازی های با جمع صفر معموالً شود

 راهبرد بازیکن اول می باشد( ،3دستاورد بازیکن سطر نشان داده می شود. )منظور آن است که مثالً 

 را دارد. D , Cو بازیکن دوم، راهبرد  B , Aدو راهبرد،  اولبازیکن  : هجدهم مثال

 .                                     بازیکن دوم                                              

 

                                  بازیکن اول

  

 16جدول شماره                        

H G راهبردها 

(7  ،1)  (3 ،5) K 

(5  ،3) (1  ،7) L 

D C راهبردها 

6 3 A 

19 2 B 
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U 1 (A , C) = 3      U2 (A , C) = -3  

U1 (A , D) = 6     U2 (A , D) = -6  

U1 (B , C) = 9    U2 (B , C) = -9 

      U1 (B , D) = 12     U2 (B , D) = -12 

 – Min) و( Max- Min)]   روش های راهبردهای محافظه کارانه برای بدست آوردن جواب تعادلی از

Max)] :در این نوع بازی ها، بازیکن به دنبال بهترین پاسخ رقیب است که بهترین نتیجه  باید عنوان کرد که

)بازیکن دوم( به آن  چون از دید رقیب]باال بازیکن اول به دنبال یک حداقل سود مثال  1را برای خود دارد.

فکر می  )بازیکن اول( از دید رقیب هماو  چون]و بازیکن دوم بدنبال حداقل زیان است  فکر می کند[

  [کند.

 روش بدست آوردن جواب تعادلی:

 . (17)جدول شماره  اضافه می شود Maxو سطری به نام سطر   Minستونی به نام ستون .1

می یادداشت  Minانتخاب و در ستون ، کمترین عدد سطر اول بازیکن اول و سطر اول شروع کرده از .9

بازیکن اول بر این باور است که بازیکن دوم حداقل سود را برای او می خواهد و  (. زیرا3)عدد  شود

یادداشت می شود )عدد  Minتعیین و در ستون به همین ترتیب برای سطر دوم، کمترین عدد سطر دوم، 

 .                 بازیکن دوم                                                                . (2

 

                            بازیکن اول

 

 

 17جدول شماره 

                                                           
1
 یک نوع بازی رقابتی است که هر کس به فکر این است که چگونه می شود، سود طرف مقابل کم شود.  

Min D C راهبردها 

3 6 3 A 

2 19 2 B 

 19 2 Max 
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 زیرا (.2یادداشت می شود )عدد  Maxانتخاب و در سطر  از دید بازیکن دوم، بیشترین عدد ستون اول. 3

بازیکن دوم بر این باور است که بازیکن اول بیشترین زیان ها را برای او می خواهد و به همین ترتیب برای 

 .(19یادداشت می شود )عدد  Maxمشخص و در سطر ستون دوم، بیشترین مقدار

 حداکثر مقدار،  Minدر ستون  بنابراین،. چون بازیکن اول بدنبال حداکثر سود است )از دید خودش( 4

(Max) ( 2تعیین می شود = Max Min.) ل حداقل زیان است )از دید خودش( بنابراینبازیکن دوم که بدنبا 

 . (Max Min=  2) تعیین می شود (Min) ، حداقل مقدار Maxدر سطر 

                           :می باشد Min Max = Max Min=  2. جواب تعادلی در جایی است که 5

U 1 (B , C) = U2 (B , C) = 9                                                                 

 

  1راهبردهای مختلط -7-14

. راهبرد محض راهبردی است که بیانگر معرفی شدند 9تا به این جا راهبردهای خالص یا راهبردهای محض

است. یعنی این که تمام بازیکنان از پیامدها و دستاوردهای راهبرد انتخابی خود آگاهی و  3یک راهبرد معین

 و یا تبلیغ ه یک بنگاه وقتی تحت شرایط تبلیغ کردنک شده بوداطمینان کامل دارند. به عنوان مثال فرض 

ن گونه نیست و این قرار می گیرد کامالً میزان سود یا زیانش را می داند، اما در عالم واقعیت ای نکردن

ناچار به  ،هنگامی که بازیکنان با شرایط نااطمینانی در ذهن خود روبرو هستند بنابراین .اطمینان وجود ندارد

در نظر گرفتن احتماالت در مورد راهبردها هستند. راهبردهایی که وقوع آنها با احتمالی تؤام است 

برد مختلط به مفهوم نسبت دادن یک احتمال به هر کدام از راه ،به بیان ساده ترراهبردهای مختلط نام دارند. 

 احتمال آن ها برابر با یک باشد. مجموع که راهبردهای خالص بازیکنان است به گونه ای

                                                           
1
 Mied sterategy 

2
 Pure strategy  

3
 Deterministic strategy 
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آقا تمایل به دیدار اقوام و تمایل به مثال دوازدهم، اختالف دو زوج را به یاد آورید که خانم  : نوزدهممثال 

 داشتند.خانه را ماندن در 

، ماندن در  قوامادیدار دو راهبرد دارد ) همینطور آقاو     ، ماندن در خانه(  قوامادیدار خانم دو راهبرد )

 داشت.    خانه(

 آقا                                                          

 

                            خانم

 

  11جدول شماره                                          

بگوید یک سکه را پرتاب می کنم اگر  به عنوان مثال ،خانم بخواهد به طور تصادفی تصمیم گیری کند اگر

با  عنوان کرد کهمی توان  در این صورتمی روم و اگر خط بیاید در خانه می مانم.  قوامادیدار  به شیر آمد

 1در خانه می ماند. ½رفته و با احتمال  قوامادیدار به  ½احتمال

البته همین مثال را می توان به صورت کلی تر هم نشان داد. مثالً گفت که باور آقا از این که خانم در خانه 

 است.  (P-1) برود با احتمال قوامادیدار اور آقا از این که خانم به و ب Pبماند با احتمال 

و با احتمال  qباور خانم از این که آقا در خانه بماند با احتمال  می توان در نظر گرفت کهبه همین ترتیب 

(1-q)  رود.می  قوامادیدار به 

                                                           
1
 جمع احتماالت برابر با یک باشد.البته تصادفی بازی کردن باید به گونه ای باشد که  

 راهبردها ماندن در خانه دیدار اقوام

 ماندن در خانه (4،  2)  (1،  1) 

 دیدار اقوام (9،  9)  (2،  4) 
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 دستاورد انتظاری" بنابراین، در این حالت دستاوردهای بازیکنان احتمالی خواهد بود و به آن 
9

 گویند." 

 استحاصل از انتخاب راهبردهای یک بازیکن  دستاوردانتظاری در اصل همان میانگین وزنی  ستاوردد

 (. 9ادستاورده )امید ریاضی

 

 تعادل نش مختلط- 7-15

بدست نیاید بدین معنا است که با استفاده از تعادل نش محض  تعادلی در صورتی که در بازی جواب

 .نندکبه انتخاب تصادفی می  بنابراین، اقدام .را بر راهبرد دیگر ترجیح دهند یراهبرد بازیکنان نتوانسته اند

از روش تعادل نش مختلط استفاده  بهترین انتخاب تصادفی،برای تعیین  اما بهترین انتخاب تصادفی چیست؟

 . می شود

  ( و بازیکن دوم دو راهبردA , B: در این بازی دو بازیکن وجود دارد، بازیکن اول دو راهبرد ) مثال بیستم

(C , D.دارد )  دستاوردهای بازیکنان در قالب فرم نرمال زیر نشان داده شده است. دستاوردهای تعادلی

 شود؟چگونه تعیین می بازیکنان 

 بازیکن دوم     

      

     بازیکن اول 

         

                                                           
1
 Expected pay off 

5
 1/2تومان با احتمال  522222یک فرد می خواهد در یک مسابقه شرکت کند که این مسابقه سه خروجی دارد. خروجی اول ، بردن  

 است  1/2و خروجی سوم بردن صفرتومان با احتمال  22/2تومان با احتمال  222/ 222،خروجی دوم بردن 

222 222  =2  1 /2  +222 /222  22/2  +222 22 52  1/2 دستاورد انتظاری = امید ریاضی انتظاری 
 
 

D C راهبردها 

 A (1و6) (6و1)

 B (5و3) (3و5)
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 12جدول شماره        

 . می شوداز تعادل نش مختلط استفاده  بنابراینبا تعادل نش محض جواب بدست نمی آید 

را انتخاب  Aراهبرد  pباور بازیکن دوم بر این است که بازیکن اول با احتمال  بر این اساس فرض می شود

 را انتخاب می کند . Bراهبرد  (p-1)می کند و با احتمال 

 (q-1)و با احتمال Cراهبرد  qباور بازیکن اول بر این است که بازیکن دوم با احتمال  به همین ترتیب،

 است. p,qاین ابتدا باید مشخص شود میزان احتماالت آن چه در  .خاب می کندرا انت Dراهبرد 

بازیکن با توجه به احتمال وقوع راهبردهای  A,Bراهبرد  دو انتظاری بازیکن اول از بدین منظور دستاورد

 . محاسبه می شوددوم 

                              q) -1  )6  +(q) 1  == E(UA) انتظاری بازیکن اول از راهبرد  دستاوردA   

                                 q) -1  )3  +(q) 5  == E(UB) بازیکن اول از راهبرد  انتظاری دستاوردB   

 به دست می آید. qاز برابر قرار دادن دو دستاورد انتظاری بازیکن اول مقدار 

=E(  )   (  )  

 

را  D (،1 - 49/1= 1/ 51احتمال )و با  C ، 49/1یعنی باور بازیکن اول این است که بازیکن دوم با احتمال 

 انتخاب خواهد کرد. 

بازیکن با توجه به احتمال وقوع راهبردهای  Dو  Cراهبرد  دو انتظاری بازیکن دوم از به مانند باال، دستاورد

 . به دست می آید  Pبه صورت زیر محاسبه می شود و میزان اول

42/0325

33566





qq

qqqq
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 Cانتظاری بازیکن دوم از راهبرد  دستاورد= 

  D= پیامد انتظاری بازیکن دوم از راهبرد  

 

  

 B، (1 - 91/1=  79/1)را و با احتمال  A، 91/1م این است که بازیکن اول بااحتمال یعنی باور بازیکن دو

 را انتخاب خواهد کرد. 

  : دمی آیبدست  به صورت زیربازیکنان دستاورد انتظاری 

 بازیکن اول :

 

 

از راهبرد  دوم انتظاری بازیکن دستاوردو  B,Aانتظاری بازیکن اول از راهبرد  دستاوردد که شومالحظه می 

D,C  :یکسان است پس این گونه تصمیم گیری می شود که 

 . ترجیح می دهد Aبر  را B بازیکن اول

 . بی تفاوت است B,Aبین  بازیکن اول

 . ترجیح می دهد Bبر  را A بازیکن اول

 (1)نمودار شماره همین بحث را می توان روی نمودار نشان داد. 

)1(36)( PPUE c 

)1(6)(1)( PPUE D 

)()( DC UEUE 

28/055336  PPPPP

 )()(42/0 BA UEUEqاگر 

 اگر )()(42/0 BA UEUEq

 )()(42/0 BA UEUEqاگر 

9/358/0642/0)1(6)(  qqUE A

84/358/0342/05)1(35)(  qqUE B

6 = E(UA)    0  =q  اگر 
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 : بازیکن دوم

 

 

 ترجیح می دهد.  Dرا بر   Cازیکن دومب

 . بی تفاوت است D,Cبین  ازیکن دومب

 ترجیح می دهد.  Cرا بر  Dبازیکن دوم 

 (9همین بحث را می توان روی نمودار نشان داد )نمودار شماره 

65)1(6)(  qqqUE A

3 = E(UA)    9  =q   اگر 

32)1(35)(  qqqUE B

3 = E(UB)    0  =q  اگر 

5 = E(UB)    9  =q  اگر 

9 q  0  

2 

3 

2 

q 

  1نمودار شماره 

45/2 

39)1(36)(  PPPUE B

3)(0  CUEP

13)(1  CUEP

 اگر 

 اگر 

84/372/0328/06)1(36)(  PpUE C

88/372/0528/0)1(5)(  PpUE D

 اگر  )()( DC UEUE

 اگر 

 اگر  )()( DC UEUE

 )() DC UEEU

 28/0P

 28/0P

 28/0P

E(u) 
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D 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ( 9نمودار شماره ) 

 

 استراتژی مختلط و تعادل نش بیزین -7-16

در برخی از بازیها، شرایط و نتیجه بازی به اطالعات فردی یکی از بازیکنان بستگی دارد. در این صورت 

بازیکن دیگر فاقد اطالعات کامل رقیب است و از اینرو نسبت به راهبردهای رقیب عدم اطمینان خواهد 

ز باورهای موجود و احتماالت مربوط به ویژگی بازیکن مورد داشت. بنابراین، برای یافتن جواب بازی، ا

 استفاده می شود.1نظر و قاعده بیز

                                                           
1
  

PPPUE D 45)1(5)( 
5)(0  DUEP

1)(1  DUEP

 اگر 

 اگر 


7

2
P

52/2 

3 

13 

1 

2 

U 
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مثال شانزدهم: فرض کنید یک خریدار و یک فروشنده قصد معامله واحد مسکونی را دارند. امکان معامله از 

 طور کامل از سطحجانب هر دو طرف به دو صورت نقد و اقساطی وجود دارد. در این معامله خریدار به 

توانایی پرداخت خود اطالع دارد. اما فروشنده از چنین اطالعاتی برخودار نیست. در این حالت فروشنده بر 

 اساس باور خود در مورد توانایی پرداخت با دو حالت زیر روبرو است:

 خریدار توانایی پرداخت کافی دارد. 75/1حالت اول : با احتمال 

 خریدار توانایی پرداخت کافی ندارد. 95/1حالت دوم : با احتمال 

 به این ترتیب، دو شکل نرمال زیر قابل تصور است:

 خریدار           حالت اول:

    

     فروشنده 

 

 91جدول شماره                                                 

 خریدار         :  حالت دوم

    

      فروشنده 

 فروشنده    

 91جدول شماره                                                      

مجوعه در این مثال با توجه به نداشتن اطالعات کافی فروشنده از شرایط توانایی پرداخت خریدار می توان 

 رضلیت خاطر خریدار و فروشنده را به صورت زیر نمایش داد.

 راهبردها نقد اقساط

 نقد 5و4 1و3

 اقساط 9و9 3و6

 راهبردها نقد اقساط

 نقد 5و1 1و5

 اقساط 9و1 3و7
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 خریدار        فروشنده                                                                  

 

 از آن جا که فروشنده با دو حالت روبرو است الزم است مجموعه مطلوبیت انتظاری وی محاسبه شود:

 خریدار  

 

 

 

فروشند

 ه

 

 99جدول شماره                                                                

تعادل نش، از روش تعیین  جدول فوق نشان دهنده مجموعه مطلوبیت انتظاری فروشنده است. برای یافتن

 بهترین پاسخ های یکسان دو دیدگاه فروشنده و خریدار استفاده می شود.

 :1از دیدگاه فروشنده

اگر فروشنده تمایل به صورت نقدی داشته باشد  -1
 بهترین پاسخ خریدار
حالت ( و اقساط )حالت اول)نقد )          ←

  ((دوم

                                                           
1
 نگاه شود. 52و  12برای پیدا کردن بهترین پاسخ باید به جداول  

)ااقساطی حالت دوم 

و اقساطی حالت 

 اول( 

 

)نقد حالت دوم و 

 اقساطی حالت اول( 

 

)اقساطی حالت دوم و نقد 

 حالت اول( 

 

حالت دوم و نقد )نقد 

  حالت اول(

 

 

 نقد 5×5+1/75×1/95=5 5×1+1/75×1/95=4 1×5+1/75×1/95=9 1×1+1/75×1/95=1

 اقساط 9×9+1/75×1/95=9 9×3+1/75×1/95=9/95 3×9+1/75×1/95=9/75 3×3+1/75×1/95=3
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اگر فروشنده تمایل به صورت اقساطی داشته باشد -9
 بهترین پاسخ خریدار
 )اقساطی و اقساطی(           ←

 : 1از دیدگاه خریدار

اگر خریدار تمایل به معامالت به صورت )نقد و نقد( داشته باشد  -1
 بهترین پاسخ فروشنده
 نقد           ←

اگر خریدار تمایل به معامالت به صورت )نقد و اقساطی( داشته باشد  -9
 بهترین پاسخ فروشنده
 نقد           ←

اگر خریدار تمایل به معامالت به صورت )اقساطی و نقد( داشته باشد  -3
 بهترین پاسخ فروشنده
 اقساطی           ←

اگر خریدار تمایل به معامالت به صورت )اقساطی و اقساطی( داشته باشد  -4
 بهترین پاسخ فروشنده
 اقساطی           ←

 می شود در این مثال دو تعادل نش بدست آمده است.چنان که مالحظه 

 و ] نقد )حالت اول( و اقساطی )حالت دوم([{: } نقد  تعادل نش اول

 )حالت اول( و اقساطی )حالت دوم([{ اقساطیو ] تعادل نش دوم : } اقساطی 

الی که در این جا مطرح می شود این است که بهترین پاسخ ها چگونه مشخص شدند؟ اینها با استفاده از سؤ

 مشخص شدند. 9قوانین احتماالت و قانون بیز

(فروشنده )   (حالت اول|فروشنده )    (حالت دوم|فروشنده )  

فروشنده  [( اقساطی حالت دوم و نقد حالت اول) و نقد] فروشنده    (نقد و نقد) (اقساطی و نقد) (   ) 

 ( )( )  ( )(   )              

                                                           
1
 نگاه شود. 51برای پیدا کردن بهترین پاسخ باید به جدول شماره  

2
     (( | )  

 ( )  ( | )

 ( ) ( | )  ( ́) ( | )
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فروشنده  و نقد] [( اقساطی حالت دوم و اقساطی حالت اول)

فروشنده    (اقساطی و اقساطی) (اقساطی و اقساطی) (   ) 

 ( )( )  ( )(   )              

   اگر  
باشد فروشنده می تواند امیدوار باشد که خریدار توانایی پرداخت کافی داشته باشد. پس    ⁄ 

   اگر  ولیکنجوابهای تعادل نش بدست آمده قابل قبول می باشند. 
باشد تعادل نش وجود نخواهد  ⁄ 

 داشت.

 بازیهای پویا -7-17

ابتدا حرکت خود را  بازیکنهستند یعنی در بازی های پویا یک  پی در پی و نوبتیبازیهای پویا به صورت 

در حالی که در بازی های ایستا بازیکنان به  . به عبارت دیگرانجام می دهد و سپس رقیب حرکت می کند

واکنش نشان می دهند.  دارند که نسبت به حرکت یکدیگر« باورهای منطقی»طور همزمان  و بر اساس 

 فصل حاضر بازیهای پویا را معموال با شکل گسترده نشان می دهند که این شکل گسترده در قسمت پنجم

 1 ، نشان می دهند.توضیح داده شده 

: بازی را در نظر بگیرید که شرکتی در آن فعال است و شرکت جدید دیگر فکر می کند  بیست و دوم مثال

اگر شرکت  : وارد شود، وارد نشود. دو گزینه دارد بنابراین، شرکت جدید ر شود یا نه.که آیا وارد این بازا

  سود به دست می آورد.واحد  9نصیبش نمی شود و شرکت فعال  چیزیجدید وارد نشود 

                                                           
1
 عدد اول سود شرکت جدید و عدد دوم شرکت فعال را نشان می دهد.   
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شرکت جدید

شرکت فعال شرکت فعال

 

را  جنگ راهبردممکن است که شرکت فعال بگوید که من ت جدید گزینه ورود را انتخاب کند ما اگر شرکا

واحد ضرر خواهد کرد.  9و شرکت فعال واحد  3پس شرکت جدید  . در این صورتانتخاب خواهم کرد

واحد و شرکت فعال یک واحد سود  9پس شرکت جدید  ،شرکت فعال راهبرد مدارا را انتخاب کند چنانچه

 .می برد

 شرکت جدید چه راهبردی را انتخاب خواهد کرد؟ ،با توجه به فرم گسترده حال سؤال این است که

 شرکت جدید در صورت ورود به بازار و به شرط آن که شرکت فعال مدارا کند سود خواهد کرد.

در این  ،می کنم جنگ با تو اگر وارد شوی مناما اگر شرکت فعال فریاد بزند و به شرکت جدید بگوید که 

چه راهبردی را انتخاب می کند؟ به نظر می رسد شرکت جدید نباید وارد شود اما طبق  حالت شرکت جدید

 جنگشرکت جدید در صورت ورود به بازار اگر  عقالئی رفتار می کند لذا، شرکت فعال عنوان شدهفروض 

د شرکت جدید به تهدی بنابراین، .مدارا یک واحد سود می برد در حالی که باواحد ضرر می کند  9کند 

ن تهدید به خود شرکت فعال هم ضرر شرکت فعال اهمیت نداده و آن را یک تهدید نامعتبر می داند. چون آ

 ، در طی زمان،پس جواب بازی )ورود شرکت و مدارا( می باشد. تصمیم گیری در این نوع بازی می رساند.

  .و پشت سرهم می باشد پی در پیبه صورت 

  4شکل شماره 
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راه را مشخص می  راهبرد نقشه راهبرد چیست؟ اما بسیار مهم می باشد. در بازی های پویا تعیین راهبردها

 ، چه تصمیمی گرفته است. i کند که در هر گره تصمیم گیری بازیگر

 در این بازی دو بازیکن وجود دارد.: بیست و سومثال م

بازیکن

  c D

E F G H

بازیکن دوم بازیکن دوم

 

 

بازیکن دوم،  ،را انتخاب کند Cبازیکن دوم: اگر بازیکن اول ، راهبرد و  {   }     ،راهبرد بازیکن اول 

بازی را  Hیا  Gبازیکن دوم می تواند  ،را انتخاب کند D، اولرا بازی کند و اگر بازیکن  Fو یا  Eمی تواند 

 {(  ) (  ) (  ) (  )}   راهبرد بازیکن دوم عبارتند از:  بنابراینکند. 

را بازی خواهد کرد. اگر  Eرا انتخاب کند، بازیکن دوم،  C، اولاین است که اگر بازیکن  (EG)مفهوم 

یعنی اگر ؛ (FG)و به همین ترتیب  .را بازی خواهد کرد Gبازیکن دوم،  ،را انتخاب کند Dبازیکن اول، 

را بازی کند بازیکن  D اولرا بازی خواهد کرد و اگر بازیکن  Fبازیکن دوم،  ،را بازی کند C بازیکن اول

 را انتخاب خواهد کرد.  Gدوم، 

  5شکل شماره  
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شکل گسترده زیر راهبردها  این که بازی زیر دو بازیکن دارد و طبق : با توجه به بیست و چهارممثال 

 عبارتند از: 

بازیکن اول

بازیکن اولبازیکن اول

بازیکن دوم بازیکن دوم

C D

FE

HG

 

 

را انتخاب  Eو بازیکن دوم راهبرد C, اگر بازیکن اول راهبرد  .است D,Cراهبرد بازیکن اول در گره اول، 

تا به اینجا  اول را انتخاب کند پس راهبرد بازیکن Hو یا  Gپایانی می تواند  های گره بازیکن اول در ،کند

(CH),(CG) اگر بازیکن اول،  حال می باشدD  را بازی کند در همان گره اول بازی تمام می شود و نوبت

)بازیکن اول برای بار دوم بازی نخواهد کرد(. از آن جا که راهبرد نقشه راه است به گره دوم نمی رسد 

مهم . در واقع 1ملحوظ گردد Hو  Gنیز باید انتخاب های گره بعدی بازیکن اول شامل  Dبنابراین، در گره 

انجام می دهد بلکه کلیه حرکت های ممکن باید در نظر گرفته شود. بنابراین، در بازی را چه  او نیست که

 راهبرد بازیکن اول عبارتند از: کل راهبرد 

   {  )  (  )  (  ) (  )}  

                                                           
به گره دوم خود نمی رسد اما بایستی طبق تعریف راهبرد تمامی گره ها و  Dتوجه داشته باشید که بازیکن اول دو گره دارد. در صورت انتخاب  1

 انتخاب های مربوطه وی لحاظ شود.

  6شکل شماره  
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             ={E,F}         

 

 تعادل نش در بازی های به شکل گسترده  -7-18

یک روش خیلی ساده وجود دارد و آن هم این است که می بایستی  پویا تعادش نش در بازیهای تعیینبرای 

 آن بازی را نوشته سپس مانند قسمت قبل تعادل نش را بدست آورد.  نرمالابتدا شکل 

را در نظر بگیرید دراین مثال خاص هر بازیکن یک گره  (جدید و فعال): دو شرکت  مثال بیست و پنجم

 می تواند جدید، خروج یا ورود و شرکت فعال، حمله یا مدارا رادر اینجا شرکت  تصمیم گیری دارد.

 نرمال این بازی پویا به صورت زیر خواهد بود.  شکلانتخاب کند. 

 شرکت فعال   

  

     

  93جدول شماره  

 است.  تعادل نش دو ([1. 9( و )9و1]) مثالدر این آموخته های قبلی با توجه به 

دوست داشتنی است چون طبق آنچه در قبل هم توضیح داده شد، بازیکن اول، دستاوردی ( 9و1) دستاورد

تعادلی  جواب( با این یک 1و9) دستاوردورود کرده و بازیکن دوم به نفعش است که مدارا کند نه حمله و 

نی نیست و شرکت جدید می داند که شرکت فعال یک تهدید بی اعتبار دوست داشت ست اما یک تعادلا

 با ورود شرکت جدید، شرکت فعال، حمله نخواهد کرد.  انجام می دهد و

 زیربازیها را مطرح کرده اند.  ،تعادل نش برای رفع چنین مشکلی در مقوله تئوری بازیها پردازاننظریه 

  

 راهبردها حمله مدارا

 خروج (1و9) (1و 9)

 ورود (-3و  -1) (9و 1)

 شرکت جدید 
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 و (CG , CH , DG ,DH ) :اول راهبرد یازیکن:در این بازی دو بازیکن وجود دارد که  مثال:بیست و ششم

 آن این گونه است: شکل نرمال  وگسترده  شکلمی باشد.  (E , F)راهبرد بازیکن دوم : 

بازیکن اول

بازیکن اولبازیکن اول

بازیکن دوم بازیکن دوم

C D

FE

HG

 

   

 بازیکن دوم                                                      

 فرم راهبردی بازی:  

  

 

  94جدول شماره  

 (1و  9) را انتخاب خواهد کرد Eرا انتخاب می کند، بازیکن دوم  CGبازیکن اول،  اگر

  .(3و1را انتخاب خواهد کرد ) Fبازیکن دوم ، را انتخاب کند CHاگر بازیکن اول، 

F E راهبردها 

 CG (1و 9) (3و1)

 CH (1و1) (3و1)

 DH (9و 1) (9و 1)

 DH (9و 1) (9و1)

  7شکل شماره  

 شرکت جدید 
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همان  (DG,E)را انتخاب کند دیگر نوبت به بازیکن دوم نمی رسد. و خروجی  Dاگر بازیکن اول، 

 .( خواهد بود9و  1، ) Dخروجی 

وجود خواهد داشت که در آنها بازیکنان هیچ انگیزه ای برای  بازینرمال  در شکل تعادل نش بنابراین، سه

  [(DG,E),(CH,F),(CG,E)]تعادل نش عبارتند از:   سه این .تغییر ندارند

البته با یک بررسی خیلی راحت متوجه می شوید که این تعادل های نش همه قابل قبول نیستند )چرا؟( 

است پس بازیکن اول  H، اکیدا غالب بر Gتخاب کند چون را ان Cدقت کنید اگر بازیکن اول، راهبرد 

پس  .( است9<  1) زیرا را بازی نخواهد کرد  F( بازیکن دوم هم 1 < 1را بازی نخواهد کرد ) Hهیچگاه 

 (CG,E)مطلوب و دل نشین نیستند و تنها تعادل نش مطلوب  [(DG,E),(CH,F)]دو تعادل نش 

اصالحاتی، در  لزوم انجامبرای این که تعادل نش یک جواب مطلوب و دل نشین بدهد  از اینرو خواهد بود.

( باتوجه به این که تهدیدهای نامعتبر در 1265) 1مشخص گردید. بر این اساس، رینهارت سلتناین مفهوم 

9زیر بازی فرعی"اصطالح بازی در نظر گرفته نخواهد شد، 
 رابیان نمود. "

 زیر بازی فرعی -7-19

بخشی از بازی اصلی  کل بازی را می توان به بازی های فرعی تقسیم نمود. از این رو هر که بازی فرعی

  محسوب می شود در صورتی که ویژگی های زیر را داشته باشد.

 از یک گره تصمیم شروع شود و تداوم یابد تا به گره های پایانی )مرتبط با خود( ختم شود. -1

 ای منشعب از گره تصمیم آغازین بازی فرعی مربوطه باشد.شامل تمامی گره ها و شاخه ه -9

                                                           
1
 Selten 

2
 Subgame perfect Equilibruim (SPE) 
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مجموعه اطالعاتی چند گره ای را قطع نکند. به بیان دیگر، در صورت وجود اطالعاتی چند گره  -3

 ای، بازی فرعی آن را در بر می گیرد.

نکته : در تقسیم کل بازی به زیر بازی ها فرعی، خود بازی نیز به عنوان یکی از عناصر مجموعه زیر بازی 

 گرفته می شود.های فرعی، در نظر 

این بازی شامل دو بازیکن است. راهبرد بازیکن اول،  1: با توجه به شکل شماره  مثال بیست و هفتم

 می باشد. {(  ) (  ) (  ) (  )}    و راهبرد بازیکن دوم،  {   }    

A

DC

G HE F

 

 بازیهای فرعی عبارتند از :زیر 

 .Hو  Gبا شاخه های     -1

 .Fو  Eبا شاخه های     -9

 کل بازی.    -3

  8شکل شماره  
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 زیر بازی های فرعی عبارتند از : 2با توجه به مثال هجدهم و شکل گسترده  : مثال بیست و هشتم

 

 2شکل گسترده    

 .Hو  Gبا شاخه های     -1

 .Fو  Eبا شاخه های     -9

 کل بازی.    -3

در شکل زیر مسیر نقطه چین  به تنهایی زیر بازی فرعی محسوب نمی شوند. Fو  Dنکته قابل نوجه، مسیر 

 زیربازی فرعی محسوب نمی شود.
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 11شکل گسترده            

 

 استقراء رو به عقب  -7-21

است.ابتداء   1زیر بازی فرعی کامل به کمک قبل تعادل نشروش استقراء رو به عقب راه حلی برای یافتن  

 منطق روش استقراء رو به عقب )استنتاج معکوس( آشنا شوید. الزم است با 

 می خواستو شرکت دیگری  بودبازار فعال  در شرکتی در آن مثالدر نظر بگیرید،  بیست و نهم :مثال 

، مشخص شد که بنگاه جدید، گذشته. با توجه به مطالب خیرتصمیم بگیرد که آیا وارد بازار بشود یا 

 ،جدید در این صورت پس از ورود شرکت .تهدیدهای نامعتبر شرکت فعال را نادیده گرفته و وارد می شود

 (11گسترده  )شکلفعال، راهبرد )مدارا( را انتخاب خواهد کرد. شرکت 

                                                           
1- Subgame perfect Equilibruim (SPE)  



523 
 

 11شکل گسترده    

در این جا برای بدست آوردن تعادل نش از روش استقراء رو به عقب استفاده می شود. بر اساس این 

روش، حرکت از انتهای بازی به سمت ابتدای بازی است. در این حرکت، اقدامات و راهبردهای نا معتبر 

 (19)شکل گسترده  شود.حذف و شکل گسترده خالصه می ( مغلوب و غیر منطقی)

شرکت جدید

 19شکل گسترده   

در مثال مورد نظر، شرکت جدید راهبرد جنگ توسط شرکت فعال را حذف می کند که شکل گسترده 

نشان داده شده است. اکنون شرکت جدید آسان تر تصمیم گیری می  19خالصه شده آن در شکل شماره 

استقراء رو به در روش  است.« وارد شدن»تصمیم بهینه شرکت جدید، انتخاب راهبرد که کند به گونه ای 

 کار می رود.با عمومیت و قدرت بیشتری ب عقالنیت باورها و مفهوم دو« استنتاج معکوس» یا عقب
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)شکل . شوداست که با روش استقراء رو به عقب، تعادل نش تعیین  بر این در این مثال قصد :سی ام مثال 

راهبرد بازیکن دوم و  {   }     ،بازیکن اول ( این مثال شامل بر دو بازیکن است که راهبرد 13گسترده 

را  Dیا  Cدر این بازی، بازیکن اول می تواند .1می باشد {(  ) (  ) (  ) (  )}   عبارتند از: 

برای را بازی کند.  Hیا  G، می تواند D گرهو در  Fیا  E، بازیکن دوم می تواند، C گرهدر  .انتخاب کند

تا به گره های  روش استقرا رو به عقب باید از گره های تصمیم نهائی شروع کرد بدست آوردن تعادل از

 تصمیم اولیه رسید. 

بازیکن اول

بازیکن دومبازیکن دوم

C D

E F G H

 13شکل گسترده شماره 

ترجیح  Gرا به راهبرد  Hراهبرد  او( و هم چنین 1< 1ترجیح می دهد )  Fبه  را Eبازیکن دوم، راهبرد 

 ازی خالصه شده ما این گونه خواهد بود. بنابراین ب .(3< 9می دهد )

                                                           
1
 است. 51هم چون مثال  
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بازیکن اول

C D

E H

بازیکن دوم بازیکن دوم

 14شکل گسترده شماره    

بازیکن اول می بایستی بین  زیرا، تصمیم گیری خیلی راحت تر خواهد بود 14شماره حال با توجه به شکل 

 .ترجیح خواهد داد Dرا بر  C( است پس بازیکن اول  9< 1یکی را انتخاب کند و چون )  D,Cراهبرد 

و سپس خواهد بود پس با روش استقراء رو به عقب ابتدا، بازیکن دوم (C,EH)  نشتعادش  در این صورت

 می کند.  انتخابراهبردش را بازیکن اول 

 

 تعادل نش در زیر بازی فرعی کامل   -7-21

توجه به مفهوم زیر بازی فرعی کلی تر از روش تعیین تعادل نش  اطالعات تمام روش تعیین تعادل نش با

  .به روش استقراء رو به عقب است

جدید  فعال وشرکت است با این تفاوت که شرکت بیست و دوممثال  شرایط : شرایط مانند سی و یکمثال 

یا مدارا را انتخاب  جنگبعد از ورود، اقدام به یک حرکت همزمان می کنند. هر کدام می توانند دو راهبرد، 

 (15)شکل گسترده شماره کنند 
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شرکت جدید

شرکت جدید

شرکت فعالشرکت فعال

   

 15شکل گسترده شماره                        

 شرکت فعال                 

 

                                 

 

                       

                                                          

  95جدول شماره 

 

 

 (3و1)  )وارد شدن با مدارا کردن(   )مدارا کردن / اگر شرکت جدید وارد شود(  -1

}    وارد نشود   )جنگ کردن / اگر شرکت جدید وارد شود(  -9
اگر خودش مدارا کند(   ) 

اگر خودش جنگ کند(   )
} 

راهبرد وارد نشدن شرکت جدید زیر بازی فرعی محسوب نمی شود لذا شاخه مربوطه و دو پاسخ تعادل 

 ( خواهد بود.3و1)نش حذف می شود. بنابراین تعادل نش زیر بازی فرعی با اطالعات تمام برابر 

اگر شرکت جنگ می کند 

  .وارد بازی شود جدید

مدارا می کند اگر شرکت جدید 

  .وارد می شود

 راهبردها

 وارد بازی شود( خودش )وارد نشود، مدارا اگر (1و9) (1و1)

 وارد بازی شود(خودش )وارد نشود، جنگ اگر  (1و9) (1و9)

 وارد بازی شود(خودش  وارد شود، مدارا اگر (3و1) (-9و -1)

 وارد بازی شود(خودش  شود، جنگ اگر)وارد می  (1و-9) (-3و -1)
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 :  1بیزینی . تعادل نش14

تعادل نش زیر بازی فرعی جواب مناسب نمی دهد؛ در این صورت هر  باشد هنگامی که اطالعات ناتمام

 ،در مورد سایر بازیکنان شباورهای سازگاری در پی و عقالنیت پی به باورهای مشروط، بازیکن با توجه

را حداکثر نماید. در این جا باید توجه داشت که باورهای هر دستاوردهای انتظاری خود سعی می کند 

بازیکن در مورد سایر بازیکنان مبتنی بر حدس و گمان ناشی از میزان شناخت و آگاهی های وی از 

ی حدس و گمان ها به طور قطع نتیجه بازی را تحت آنهاست. بدیهی است که در این مقوله احتمال درست

راین، بازیکنان با توسل به باورهای خود بازی با اطالعات ناتمام را به گونه ای به بناب نأثیر قرار می دهد.

 د.ند حداکثر دستاورد انتظاری را بدست آورنبازی با اطالعات تمام تبدیل کرده و سعی می کن

شرکت جدید سه راهبرد  .)شرکت جدید و شرکت فعال( این بازی شامل دو بازیکن است :سی و دو  مثال

)شکل گسترده  دو راهبرد )مدارا و جنگ( را دارد( و شرکت فعال 9و ورودی  1)وارد نشدن، ورودی

.(16شماره

 

 

 16شکل گسترده                                         

                                                           
1
 Baysian Nash equilibruim 
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د. اگر شرکت ن( یکی را انتخاب ک9و ورودی  1از میان )وارد نشدن، ورودی می بایستی شرکت جدید ابتدا

 ،اما اگر شرکت جدید ،دیگر نوبت به انتخاب شرکت فعال نمی رسد ،نشدن( را انتخاب کندجدید )وارد 

نوبت به انتخاب شرکت فعال می رسد و متوجه می شود که شرکت  ،را انتخاب کند 9یا ورودی  1ورودی 

یا  1ورودی  کدام ورودی، نمی داند شرکت جدید است هر چند کهجدید وارد نشدن را انتخاب نکرده 

در  Bو  A، را انتخاب کرده است. به همین دلیل چون بازی با اطالعات ناتمام است پس گره های 9رودی و

فرم نرمال  ،96جدول یکی را انتخاب کند. سازشنوار بیضی قرار می گیرند. شرکت فعال باید بین جنگ و 

 .را نشان می دهداین بازی 

 شرکت فعال     

 

       شرکت جدید

     

   96جدول شماره           

اما کدام یک از این دو  ،و )مدارا و وارد نشدن( می باشد (9)مدارا و ورودی تعادل نش خالص این بازی : 

   ( است؟ SPEتعادل، زیر بازی فرعی تمام )

آیا تعادل نش خالص همان تعادل زیر بازی فرعی تمام است  بنابراینبازی فرعی ندارد. زیر این بازی، 

شرکت جدید را تهدید کرده است که  ،یعنی شرکت فعال ؟( یک تهدید معتبر استو سازش )وارد نشدن

تهدید باور  نصیبم شود چنانکه درک می شود این تهدید، 9اگر وارد شوی من با تو می جنگم تا دستاورد 

را انتخاب خواهد کرد، لذا  سازششرکت فعال حتماً  ،نکردنی است. اگر شرکت جدید ورود را انتخاب کند

  مدارا جنگ

 نشدنوارد  (1و9) (1و9)

 1ورودی  (3و4) (-1و-1)

 9ورودی  (9و1) (-1و-1)
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تعادلی است  (و سازش 9ورودی و تعادل ) استخارج از مسیر تعادل تعادلی و وارد نشدن(  سازشتعادل )

 .قرار داردروی مسیر تعادل  که بر

نیازمند قبول  خود ستی از تعادل بیزینی نش تمام استفاده کرد که این روشجواب تعادلی می بای برای یافتن

 .است 3و سازگاری باورها 9، عقالنیت پی در پی1باور مشروط:  شرط سه

 شرط اول : باور مشروط

 ورودی شرکت جدید کداماگر نوبت به انتخاب شرکت فعال برسد، او نمی داند که  سی دو در همان مثال

گره های تصمیم  شرکت فعال احتمالی را برایبنابراین  (.9یا ورودی  1)ورودی  است را انتخاب کرده

بیش  شرکت فعال دارای مجموعۀ اطالعاتیدر این مثال  بای توجه داشت که .در نظر می گیرد Bو  Aگیری 

در  P -1و با احتمال  Aدر گره  Pبا احتمال  فرض می کند این شرکت لذا ،از یک گره تصمیم گیری است

توزیع احتماالت گره های تصمیم گیری در هر مجموعه اطالعاتی همان باور  در واقع .قرار می گیرد Bگرۀ 

  .استمشروط بازیکنان 

 پی در پیشرط دوم : عقالنیت 

عقالنیت پی در پی گویای این اصل است که هر بازیکن راهبردی را انتخاب می کند که بر اساس توزیع 

گیری مجموعه اطالعاتی مورد نظرش دستاوردهای انتظاری وی حداکثر شود. در احتمال گره های تصمیم 

 واقع رفتار عقالیی بازیکنان نماد عقالنیت پی در پی است.

                                                           
1
  

2
 Sequential rationality of strategy 

3
 System of beliefs 
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بازیکن اول، فروشنده و بازی دو نفره در بازار خودروهای دست دوم را در نظر بگیرید  مثال سی و سوم :

اما  .عرضه می شوند )پایین و باال( با دو نوع کیفیتدروها خوخریدار است. در این بازار،  ،بازیکن دوم

و باوری که نسبت به این  ندارد و با توجه به قیمت ماشین را خریدار اطالعات دقیق از نوع کیفیت ماشین

در صورتی ماشین را خرید می کند که دستاورد  خریدار عقالئی بنابراینخرید را انجام می دهد  بازار دارد

 به عبارت دیگر، باشد. آندستاورد انتظاری نخریدن  بیشتر از انتظاری حاصل از خرید خودرو

 ماشین خرید می شود.  دستاورد انتظاری نخریدن خودرو  <دستاورد انتظاری خریدن خودرو 

بدنبال  رفتار می کنند از اینرو، شرکت ها عقالئی ،می شود فرض دو سی وادامه مثال  ی و چهارم :مثال س

شرکت فعال در   فرض می شود در این مثالهم چنین  .های انتظاریشان خواهند بودحداکثر کردن دستاورد

بنابراین دستاورد انتظاری  روبرو است Bو  Aقرارگرفته که با دو گرۀ تصمیم گیری  Hمجموعه اطالعاتی 

 از :  است عبارت شرکت فعال

( |جنگ)     (  )  (   )(  )           

( |مدارا)     ( )  (   )( )       

P  احتمال قرار گرفتن شرکت فعال در گره تصمیم گیری :A و B به ترتیبP  و(1-P) .در نتیجه است

 .      را انتخاب خواهد کرد زیرا  سازششرکت فعال به طور حتم 

 شرط سوم : سازگاری باورها

که این است  وجود دارد که در این نوع بازارها مسئله ای .در نظر بگیریدبازار خودروهای دست دوم را 

مگر فروشنده حدس نمی  عکس. حالبرخریدار می داند خودرو با کیفیت باال دارای قیمت باال نیز است و 

پس برای این که حتی به دروغ نشان دهد که کیفیت ماشینش  ه خریدار هم چنین حدسی را می زند!زند ک
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اما خریدار عقالئی هم می بایستی رفتار خود را سازگار با رفتار  .را باال می برد خودروقیمت ، خوب است

. این همان سازگاری باورهاست که افراد را به اشتباه بیندازد اوفروشنده کند و مشاهده قیمت باال نباید 

ها با توجه به قانون بیز شکل . لذا این باورنتیجه یکسان خواهند رسیدالئی با داشتن اطالعات مشابه به عق

 می گیرد.

شرکت جدید هم باور خود را  مثال سی و دو را در نظر بگیرید. اکنون فرض می شود : پنج سی و مثال

شرکت جدید با احتمال  این که می شود فرض . در این راستافعال شکل می دهدمشروط به حرکت شرکت 

در این  کندمی را انتخاب  9، ورودی 95/1ورودی یک و با احتمال  5/1و با احتمال  ،وارد نمی شود 95/1

 عبارتند از:  Bو گره  A، احتمال رسیدن مجموعه اطالعات شرکت فعال به گره صورت

شرکت جدید

BA

شرکت فعال

 17شکل گسترده  

 

  ورودی اول انتخاب می شود.

 و مدارا( 1جواب تعادلی : )ورودی 

 21)( IxPIxP 
33/0

25/05/0

25/0
)( 2 


IxP

67/0
25/05/0

5/0
)( 1 


IxP
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 در متن کلمه شماره از نمودار حذف شود -1

 اضافه شود 8به شماره عناوین -2

 به جای کارگران ، کارکنان  -3

 هشتم فصل

 اقتصاد اطالعات

 . مقدمه 8-1

 اثر رشد دردر دنیای امروز  گیری عامالن اقتصادی است.اطالعات یکی از عوامل اساسی در فرآیند تصمیم

و نقش اطالعات در فرآیند مذکور بیشتر  ،های تکنولوژیکی و ...پیشرفتهای اقتصادی، رشد شهرنشینی و فعالیت

در لغت به  1 اطالعات مناسب است اشاره شود کهقبل از ورود به بحث اقتصاد اطالعات شده است.  ترپررنگ

های پدیدهی به دست آمده از عنصرها و هایا به عبارت دیگر اطالعات، آگاهی .است «های پردازش شده داده»معنی 

 جهان هستی است. 

و  عملکرد بازار، مصرفدانند که به مطالعه و بررسی تولید، توزیع، ای از علم اقتصاد میشاخهاقتصاد اطالعات را 

اقتصاد »با نام  3رگل، یکی توسط جرج استی1691با انتشار دو مقاله در سال  2«اقتصاد اطالعات» پردازد.می اطالعات

                                                           
1- Information  

2- Information Economic            

3. George stigler  
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های رقابتی مهر و موم شده ها و مناقصهحراج،« سفته بازی متقابل»به نام  1توسط ویلیام ویکریو دیگری « اطالعات

 اند. ثیرگذار بودهأدر این علم بسیار ت 3یلسامجیمز و  2آکرلفجورج همچون نیز متولد شد. البته افراد دیگری 

 رقابت بازار ریهنظ کامل در اطالعاتدر دسترس بودن فرض مناسب است  اطالعاتاقتصاد  برای ورود به مبحث

و کافی برای  را به طور کامل خریداران و فروشندگان اطالعات ،فرضبراساس این  ته شود.فدر نظر گر کامل

قرار بینانه نیست و اطالعات کامل در اختیار همگان اما در دنیای واقعی این فرض واقع ،معامله در اختیار دارند

نمود بیشتری دارد. در این نوع بازارها دست دوم  موارد مانند بازار کاالهایدر برخی  ژهویندارد. چنین کاستی به

عدم تقارن . (عدم تقارن اطالعاتی) اطالعات در دسترس عامالن بازار )خریداران و فروشندگان( نامتقارن است

است که در پی آن اقتصاد اطالعات  4از اطالعات ناکامل یدر اصل حالت خاص (،اطالعات نامتقارن) اطالعاتی

 مطرح شده است.

با یکدیگر اطالعات یکسانی تقابل آن دو عامل اقتصادی در که در  شوداطالق می موقعیتی به ،عدم تقارن اطالعاتی

ن است یک طرف به اندازه طرف مقابل اطالعات الزم را نداشته کرا در اختیار نداشته باشند. در این شرایط مم

بوجود آمده  عدم تقارن اطالعاتی . در واقع در این حالتاطالعات الزم باشدطور کلی فاقد بهاز آنها و یا یکی باشد 

آنها  خریداران نسبت به ،ارجی تقلبیاجناس خ فروشندگانطور مثال، به . از  پنهان کردن اطالعات الزم استناشی 

  .دندار تریبیش طالعاتا

مانند ) عامل اقتصادیتقابل دو در فرآیند  برخی رفتارهاناشی از پنهان کردن تواند می عدم تقارن اطالعاتیهمچنین، 

کند و سوزی میانبارداری را در نظر بگیرید که انبار خود را بیمه آتشطور مثال، به  بوجود آید. گذار(گر و بیمهبیمه

در واقع این نیت و کند. ساختگی برپا میسوزی نماید و حتی آتشپس از آن رعایت مراقبت و احتیاط الزم را نمی

 ان بوده است.هگر پنرفتار غیراخالقی انباردار برای بیمه

                                                           
4- Willam vickety   

5- George Akerlofe  

6- James Myles  
4
- incomplete   infornation 
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-رفتار و تصمیمبنابراین، عدم تقارن اطالعاتی، در هر یک از دو حالت مذکور )اطالعات پنهان و عمل پنهان(    

 2و کژمنشی )مخاطره اخالقی( 1دیده کژگزینیپ با دو د و آنها را دهرا تحت تاثیر قرار میعاملین اقتصادی گیری 

اطالعات است.  بودن پنهانو کژگزینی مربوط به  نمودن اطالعات منشی مربوط به عمل پنهانکژ .نمایدمیروبرو 

، تولید آلمان مورد نظر گوید محصولاید فروشنده می به فروشگاه رفته فرض کنید برای خرید کاالیی به عنوان مثال،

گویند. و اما اگر گزینی میبه این حرکت کژ ،است کیفیتکه محصول تولید چین است و کاالی بی است در صورتی

منشی شده است. معموال مرتکب کژ ،های الزم را انجام ندهدفردی خود را بیمه کند اما بعد از بیمه، احتیاط

مربوط به  ،ه کژمنشی معموالدر صورتی ک آیدمیاتفاقی است که در قبل و یا حین بستن قرارداد پیش  کژگزینی

 .3رفتار بعد از بستن قرارداد است

 گزینی کژ -8-2

آن فاقد افتد که یکی از طرفین معامله اطالعاتی داشته باشد که طرف دیگر معامله گزینی هنگامی اتفاق میکژ

شود. می اطالعاتفاقد  و ضرر به شخص نزیا عدم تقارن اطالعات باعث وارد شدن به این ترتیب باشد.اطالعات 

برای فهم بهتر مسئله این موضوع در قالب دو بخش، )کژگزینی در بازار خودروهای دست دوم و کژگزینی در بازار 

 گیرد.کار( مورد بررسی قرار می

 

 کژگزینی در بازار خودروهای دست دوم -8-2-1

 خود خودرورا در نظر بگیرید که در آن فروشنده کامالً از شرایط فنی دست دوم  خودرویبه عنوان مثال بازار 

-این امر بر روی شرایط و مکانیزم قیمتروشن است که  .را ندارداطالعات  این خریدارکه مطلع است درحالی

                                                           
1- Adverse  selection  

2- Moral  hazyrd  
  1331،انتشارات پیشبرد، تهران،"اقتصاد خرد پیشرفته  "طبیبیان، محمد، 3



203 
 

او  .کرد بررسیای را ، چنین مسئله2001سال  اقتصاد در جایزه نوبل برنده جرج آکرلف، گذارد.گذاری بازار اثر می

ها معتقدند زیرا آند وشمیی دست دوم هاخودروگزینی باعث کاهش اعتماد خریداران در بازار گوید کژمی

لذا  ،و خریداران پس از مدتی این مسئله را متوجه شده شود)بنجل( در این بازارها عرضه می 1مستعملهای خودرو

توانند نمی 2خوب یخودروبنابراین، فروشندگان  .رندااطمینان ند های دست دوم اعتماد وخودرودیگر به کیفیت 

خریداران برآورد کمتری از زیرا  بفروشند.با قیمت باال )متناسب با کیفیت آن( در بازار خودرو دست دوم،  را آن

های بد با  -خودرودست دوم، تنها  هایخودروخودروی دست دوم با قیمت باال دارند. در نتیجه در بازار  کیفیت

 .3کنددر واقع کاالی بد، کاالی خوب را از بازار خارج می .شودمیقیمت پایین عرضه 

دست دوم  یخودرو، تقاضا برای   ، (1)توجه به نمودار بیان نمود. با  یتوان در قالب نمودارمطالب را میاین 

 باشد. دست دوم با کیفیت پایین می یخودرو، تقاضا برای   با کیفیت باال ،

 

 

                                                           
3- lemon   

4- Peach   
2
 ( است.Gershamans lawبه نوعی کاربرد قانون گرشام ) 
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 12های بد، با قیمتی زیر میلیون تومان و عرضه خودرو 12 خوب با قیمتی باالیهای خودروشود عرضه فرض می

دست دوم با کیفیت باال و خودروهای  عرضه   و    ،ترتیب به (3و  2)، نمودارهای نابراینب .میلیون تومان است

 د.ندهبا کیفیت پایین را نشان می

 

 

توان دریافت به کمک آن میکه شود نمایش داده می (4)در نمودار  (3)و( 2) یدارهاوترکیبی از تمام این نمحال 

ذکر  که چنان .کندکاالی خوب را از بازار خارج می کاالی بد ،پس از مدتیچگونه، های دست دوم خودرو در بازار

آورند زیرا کیفیت خودروهای دست دوم پایین میانتظاراتشان را از های دست دوم خریداران خودرو در بازار شد

های با کیفیت باال به خودرو شود. لذا منحنی تقاضای برایبا کیفیت باال عرضه نمی خودرودر این بازارها  معتقدند

 350دستگاه به  1000از  آن مقدار فروش و (    به    انتقال منحنی تقاضا از  ) یابدسمت پایین انتقال می

ناسالم توسط  خودرویبنا به دالیل مختلفی مانند داشتن مهارت تعمیر  ،از سوی دیگر .کندپیدا میاهش دستگاه ک

با کیفیت پایین افزایش خودروی  خریداران و کاهش انتظارات خریداران از کیفیت کاالی دست دوم، تقاضا برای
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باید توجه داشت  رسد.می 350دستگاه به  400و مقدار فروش آن از (    به    یابد )انتقال منحنی تقاضا از می

 خواهد بود. دراینصورتکه هر چند دستگاه با هر کیفیتی عرضه شود انتظار متقاضیان از کیفیت آن خودروها کمتر 

   تقاضا در نهایت به یابد تا این انتقال ادامه میو  (   به    )از  شودمنحنی تقاضا به سمت چپ منتقل می

بازار در رسد. همچنین، این خودروهای با کیفیت باال به حد صفر میرسد. در این حالت در بازار تقاضا برای می

به خودرو دستگاه 400و  تومانمیلیون  10به مختصات با وجود تقاضا برای خودروهای با کیفیت پایین،  ، Eنقطه 

 1.رسدتعادل می

 

 

 کژگزینی در بازار نیروی کار  -8-2-2

 کارکنانو (قارن اطالعاتت) اطالع دارد کارکنان از توانایی کامالً ،بازار رقابت کامل در شرایط ییکارفرما کنیدفرض 

با توانایی  کارکنانشودض میبرای مثال فر با توانایی پایین وبا توانایی باال  کنانیکار :در دو سطح توانایی هستند

                                                           

 .کیفیت باال، با جابجایی تقاضای اتومبیل با کیفیت پایین را نیز می توان بررسی کرد. بررسی به عهده دانشجویان استعالوه بر انتقال تقاضای با  1
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بر روی  .کنندمی ایجادسود درهر ماه  واحد پولی 900000با توانایی پایین  کارکنانو واحد پولی 1200000باال، 

 SL وSH  ، هم چنینپایین با سطح توانایی باال و کارکنان منحنی تقاضا برای ،DL  و DH  به ترتیب،  ،(5)نمودار 

کارفرما،  بیانگر این است که Aنمایش داده شده است. نقطه  و پایینبا سطح توانایی باال  کارکنان منحنی عرضه

 1200000 نفر را با حقوق  B، 500در نقطه  و ر سطح توانایی پاییندواحد پولی  900000نفر را با حقوق  400

 . در سطح توانایی باال استخدام کرده است واحد پولی

 

چه میزان دستمزد  تقارن اطالعات()عدم  کامل و کافی نداشته باشد اطالع کارکنان از توانایی کارفرما کامالًاگر  حال

-نمیبا توانایی باال و پایین  کناندر حالت عدم تقارن اطالعات بین کا از آن جا کهپرداخت کند؟  بایدبه هر کارگر 

با  کارکنان به . در واقعشودپرداخت می برابر دستمزدبا توانایی باال و پایین  کارکنان به ،توان تفاوت قائل شد

 .(9)نمودار  شودین، دستمزد باالتر پرداخت میبا توانایی پای کارکنان تر و بهدستمزد پایینتوانایی باال، 
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نشان دهنده تمایل کارفرما به پرداخت که  ، منحنی تقاضا استD ،شودمی مشاهده (9)همانطور که در نمودار 

دست هب SH   و SL است که از جمع افقی  کل منحنی عرضه Sو کارگر است هر ماه به  هر درواحد پولی  300000

 برابر دستمزد تعادلی در آناست که  ، )محل تالقی عرضه و تقاضای کل(j . در این نمودار نقطه تعادلی،آمده است

با توانایی باال  کارکنان هاآن از نفر 300که  نفر می باشد 600برابر  و تعداد افراد استخدام شده واحد پولی 300000

 900به  400با توانایی پایین از  کارکنان شود تعدادکه مالحظه می. چنانبا توانایی پایین هستند کارکنان نفر 900و 

کارفرما باید  ،بنابراین است. باالبا توانایی  کارکنان برابر تعداد دوتعداد آنها در این حالت افزایش یافته که  نفر

با توانایی باال برابر  ارکناندریابد که شانس استخدام ک
1

3
 برابر با توانائی پایین کارکنان شانس استخدامو   

2

3
 .است 

 وبرو است:ردو نوع زیان عدم تقارن اطالعات، با  به علت، کارفرما دراینصورت

قسمت معادل  که بهره شدن از توانایی آنها (با توانایی باال ) بی کارکنانزیان ناشی از استخدام کمتر از -1

 ست.ا ABCخورده  هاشور



210 
 

 است. EFGهاشور خورده معادل قسمت که با توانایی پایین  کارکنانزیان ناشی از استخدام بیشتر از -2

گزینی دو راه کژ مشکل برای حل .تواند به ضرر کارفرما تمام شود می کژگزینیکه  شودمی درکبه وضوح 

مبتنی بر مکانیزم آشکارسازی اطالعات شود که هر دو روش میارائه  3 و عالمت دادن 1 غربال کردن حل

 تقارن عدممشکل  تواندمیطرف نامطلع از طریق جمع آوری اطالعات  توجه کرد کهباید  پنهان هستند.

نباید  (عالمت دادن، غربال کردن) اطالعاتو آشکارسازی آوری جمعاما روش  اطالعاتی خود را از بین ببرد

 .داشته باشد آنای بیشتر از نفع مطلع هزینهنا طرفبرای 

   

 :ربال کردنغ -2-2-1

هایی از اطالعات پنهان طرف مقابل آگاه شود. توسل به روشا بشود  کندمیسعی مطلع ناطرف در غربال کردن 

، ارائه نتیجه آزمایشات انارخرید مکانیک مورد اعتماد توسط هبدست دوم  خودروی برای مثال، نشان دادن

گری هستند که های غربالبیمه درمانی و انجام مصاحبه توسط کارفرما، از جمله روش هایشرکتپزشکی به 

  پنهان دسترسی پیدا کند.اطالعات تواند به میمطلع ناطرف 

 

 ت دادن:عالم -8-2-2-2

ای به گونهکند طرف مطلع سعی می . در این روشاست روی دیگر سکه غربال کردن یا عالمت دهی، عالمت دادن

های از روش برخی .به کامل شدن اطالعاتش متقاعد شوداو  که آشکار کندطرف مقابل اطالعات پنهان را برای 

 .هستند و برخی دیگر پرهزینه کم هزینه ،دهیعالمت

                                                           
2- Screening  

1- Signaling  
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-اطالعات خود به طرف مقابل  ارائههای کم هزینه اقدام به تواند با انتخاب شیوهطرف مطلع می :روش کم هزینه

است زیرا اطالعات بدون ارائه مدارک و اسناد مربوطه عرضه  1صحبت ارزان روش ، روشاین نام دیگر نماید. 

در محصول )محصوالت( ارائه اطالعات ، و ارسال آن برای کارفرمایان اینامه علمی و حرفهتنظیم زندگی شود.می

آگاهی مشتریان، در زمره روش مذکور به برای کاالنما )کاتالوگ یا بروشور( در یا های( مخصوص و سایت )سایت

 آیند.حساب می

طرف مقابل خود  تاکند می و تالش صداقت تمام سعی با، طرف مطلع صحبت ارزان در روششود که عنوان می 

واقعاً این روش جوابگوی خیلی از معامالت موجود در دنیای واقعی  آیا اما آگاه کند،موجود را از تمام اطالعات 

 !؟هست

اقدام به  ،نیستند کم هزینه ی کههایانتخاب شیوه باید باطرف مطلع  در این روش به لحاظ ضرورت پرهزینه: روش

 دست دوم با برای مثال، فروشندگان خودروهاینماید.شده ارائه اطالعات از صحت طرف مقابل جلب اطمینان 

 نیستند.  (بنجل و مستعملکیفیت پایین )دهند خودروهای آنها با میاطمینان  انضمانت نامه به خریدار ارائه

این  در صددیک فرد با توانایی باال  است. در این بازار در بازار کار دهیپرهزینه، عالمت دهیعالمت مثال دیگر از

داشتن تحصیالت گاه اقتصاددانان از دید .را انجام دهد وظایف محولهتواند کارفرمایان را متقاعد کند که میکه  است

تواند عالمت ده آیا واقعاً تحصیالت می اما به کارفرما باشد. کنانکار یایی باالدهی از توانتواند یک عالمتمی 

که بتوانند کاال و  برای اینهستند  همواره خواستار دستمزد باالتری کارکنان که در نظر بگیریدخوبی باشد یا نه؟ 

برد درس خواندن زمان می زیرادهند کمتر درس بخوانند افت کنند و از سوی دیگر ترجیح میخدمات بیشتری دری

تفاوتی تحصیل و دستمزد معرفی و ، برای تحلیل این موضوع ابتدا الزم است منحنی بیبنابراین و باید تالش کنند.

  تعریف شود.

                                                           
3
- Talk is cheap. 
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که  های تحصیل و دستمزد دریافتی استتفاوتی تحصیل و دستمزد، مکان هندسی ترکیبات مختلف سالمنحنی بی

با  کارکنان تفاوتیبه ترتیب منحنی بی 3و  1مودار نشود. در هر ترکیب میزان مشخص و ثابتی از رفاه حاصل می

 دهد.پایین را نشان میبا توانایی  کارکنانتوانایی باال و

 

 

 :عبارتند از تحصیل و دستمزد،  تفاوتیهای بیمنحنیویژگی 

 رفاهی شرایطنشان دهنده بهبود  (حرکت فلش در جهتچپ )تفاوتی به سمت باال و های بیمنحنی حرکت: اوالً

 است. کارکنان

حاضر به صرف زمان  دستمزد هستند زیرا افراد با افزایششیب مثبت  صعودی و دارای تفاوتیهای بی: منحنیثانیاً

  خود هستند. رفتن سطح تحصیالت باالبیشتر برای 

. با توانایی پایین است کنانتفاوتی کاربی هایتر از منحنیبا توانایی باال مسطح کارکنان تفاوتیهای بیمنحنی: ثالثاً 

که در نظر بگیرید. چنان (3)و ( 1)را بر روی دو نموار  xهمچون نقطه  یمعیننقطه  ،برای توضیح دلیل این موضوع
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تری بیش، دستمزد ترپایینبا توانایی  کارکناندر صورت صرف زمان یکسان برای تحصیالت باالتر، شود مالحظه می

تفاوتی بمانند )ثابت بودن سطح حاضرند دریافت کنند تا روی همان منحنی بی ،باالتر با توانایی کارکنان نسبت بهرا 

از تر سخت ترپایینان با توانایی کنکاررسد درس خواندن برای به نظر میدر این حالت به بیان دیگر،  رفاه(.

 تر است.باالبا توانایی  کارکناناز بیشتر ،شی از درس خواندنعدم مطلوبیت آنها نااست لذا باالتر کارکنان با توانایی 

  شود:در نظر گرفته می دو فرض مهمدر این مبحث 

 باشد. با توانایی پایین می کارکنان ریو با توانایی باال بیشتر از بهره کارکنان وری : بهرهاوالً

افراد قانوناً  اما ای ندارداضافه کند یعنی تحصیالت هیچ فایده کارکنان وریتواند بر بهرهنمی ندرس خواند: ثانیاً

 سال تحصیل کنند. 10به میزان بورند مج

هر ساعت به سود  در واحد پولی 2000با توانایی پایین  کارکنانو واحد پولی 5000با توانایی باال،  کارکنان:مثال

را به  کنانکارفرما دستمزد کار ،بازار رقابت کامل فرض وجود تقارن اطالعاتی و شرایط با کنند.میکارفرما اضافه 

هر یک از برای  واحد پولی 5000کند که طبق فرض همان تعیین مییک از کارکنان وری نهائی هر هرهاندازه ب

 باشد.  با توانایی پایین می هر یک از کارکناندر هر ساعت برای  یواحد پول 2000توانایی باال و  با کارکنان

ی نداشته آگاهی و اطالع آناز  داشته باشند ولیکن کارفرمااز میزان توانائی بالقوه خود اطالع حال اگر کارکنان 

چگونگی ایجاد ی عدم تقارن اطالعاتحالت وجود برای پاسخ به این سوال الزم است در افتد؟ چه اتفاقی می باشد،

-میمورد بررسی قرار  2های یکجاو تعادل   1های جداگانهتعادل در این حالت دو نوع تعادل: بررسی شود.تعادل 

 گیرد.

                                                           
1
: افرادی که ریسک پذیری باال دارند یک نوع بیمه را خریداری کرده و افرادی که ریسک (Separating equilibrium )مثال برای تعادل جداگانه 

ال را از پذیری پایین دارند، نوعی دیگر از بیمه را خریداری کرده اند و در تعادل یکجا، هنگامی که بیمه گر نمی تواند افرادی با ریسک پذیری با
 همه افراد را یک نوع بیمه کند.  افرادی با ریسک پذیری پایین از هم جدا کند پس

3- Pooling equilibrium   
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با سطح توانایی کارکنان  توانایی باال را ازبا سطح کارکنان  توانددهد که کارفرما میتعادل جداگانه هنگامی رخ می

به  مجبور است هایشان نباشد،کارکنان برحسب توانایی به تفکیکاما در حالتی که کارفرما قادر  .کند تفکیکپایین 

-اکنون سؤاالت زیر می باشد.عادل یکجا میکه این همان ت را پرداخت کند متوسط یکسانی دستمزدکارکنان  همه

 تواند در رابطه با تعادل جداگانه و تعادل یکجا مطرح شود:

 ؟چندسال استدر تعادل جداگانه و تعادل یکجا ر فرد میزان تحصیالت ه -1

 تر است؟ تعادل جداگانه یا تعادل یکجا؟کارایی کدام تعادل بیش -2

  شود.پاسخ داده می( 6)ر و نمودار به سؤاالت فوق در قالب مثال زی

کارکنان  تحصیل هایسال EL با سطح توانایی باال و کارکنان  های تحصیلسال EH شود مثال: در این جا فرض می

فهمد. و هر کارفرمایی رابطه بین سطح تحصیالت و توانایی افراد را می(  ELEH)  با سطح توانایی پایین است

 واحد پولی 10با سطح توانایی پایین  و 40با سطح توانایی باال  نیروی کار( وریبهره) نیروی کارارزش تولید نهائی 

 :شودنشان داده میزیر ابع مطلوبیت وتو پایین با سطح توانایی با  کارکنانیک از . ترجیحات هر اعت استدر هر س

  ( E,W ) = W - 5E  :ی باالسطح توانای 

: سطح توانایی پایین    ( E,W ) = W - 10E 

 که اینفرض با به سؤاالت فوق اکنون 

 
 ان، با سطح توانایی پایین و جمعیت کارکن 

 
 طح توانایی باال هستندبا س  

 شود.میپاسخ داده 

، در هر ساعت واحد پولی دستمزد 10و سال تحصیل )حداقل تحصیل(  10با مختصات  Lنقطه ، (6)در نمودار 

 داشت: م، خواهیممطلوبیت قرار دهیاگر این مقادیر را در تابع  شود.برای آغاز بحث در نظر گرفته می
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  ( 10و10 )  10  (10  5)  با توانایی باال نیروی کار: تابع مطلوبیت 40  

  ( 10و10 )  10 (10  10)  با توانایی پایین نیروی کار: تابع مطلوبیت 60  

  .1آیدبدست می به صورت زیر با سطح توانایی باال و پایین کارکنان تفاوتیهای بیمنحنی بنابراین

       (   )    5   40 

معادله            40  5  

  (   )    10   60 

  10 60   معادله    

برابر  B و  A در دو نقطه  التحصیتکند. سطح قطع می Bو  Aرا در نقاط  واحد پولی 40خط عمودی    و    

 :است با

 -B  =61 =       04 =E5 +04سطح تحصیالت در نقطه    با توانایی باال کارکنان برای    

                                                           
1
 تفاوتی مربوطه خطی در نظر گرفته شده است.های بی. برای سادگی تابع مطلوبیت و در نتیجه منحنی 
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 -A  =63 = E    04 =E64 +04سطح تحصیالت در نقطه    با توانایی پایین کارکنان برای 

 نتیجه نهایی تعادل جدا: 

سال  10با سطح توانایی پایین  و برای کارکنانسال  19تا  13تواند بینبا توانایی باال می کارکنان تحصیالت برای

 باشد.

در هر ساعت  واحد پولی 10 توجیه اقتصادی این قضیه آن است که به افراد با سطح توانایی پایین بیشتر از 

سال تحصیل کنند و افراد با سطح توانایی باال هیچ گاه کمتر از  10شود پس لزومی ندارد که بیشتر از پرداخت نمی

هم  (سال  22مثالً ) سال  19گیرند و باالتر از قرار می   تفاوتی زیرا زیر منحنی بیکنند سال تحصیل نمی 13

ها پرداخت خواهد شد پس لزومی ندارد که در هر ساعت به آن واحد پولی 40کنند زیرا به هر حال ل نمیتحصی

 های بیشتری تحصیل کنند.سال

با سطح توانایی پایین جدا کند با تعادلی  کارکنانبا سطح توانایی باال را از  کارکنانحال اگر کارفرما نتواند 

 گیرد:نیروی کار را در نظر میوری یکجا سر و کار خواهیم داشت. در این حالت میانگین وزنی بهره

( 10×3/2 ) + ( 40×3/1 ) = 20 

طبق نمودار  .( CDFدر هر ساعت خواهد بود ) خط واحد پولی  20یعنی در حالت تعادل یکجا دستمزد متوسط 

 کند.قطع می Dدر نقطه را  واحد پولی 20، خط عمود   تفاوتی منحنی بی )نقطه شروع( Cنقطه در  ( 6)

توانایی پایینبا ن کارکنا     60 10  20     11 

باالبا توانایی ن کارکنا    40 5  20     12 

 ا: یکجنتیجه نهایی تعادل 
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تا  10 بین با سطح توانایی پایین و برای کارکنانسال  12تا  10تواند بینبا توانایی باال میکارکنان  تحصیالت برای

بر و بیشتر از آن برایشان زمانزیرا  کنندمی حداقل تحصیل در سطح کارکنان در این حالت ،بنابراینباشد. سال 11

 که تغییری در دستمزد آنان ایجاد شود. بر خواهد بود، بدون آنهزینه

 

 پاسخ سؤال دوم: 

واحد  40با توانایی باال  کارکنانو 10با توانایی پایین  کارکنانتعادل جداگانه کارآتر است. زیرا در تعادل جداگانه،

سال  19تا  13استفاده کند که بین  کنانیتواند از کارکنند و کارفرما میدر هر ساعت دستمزد دریافت می پولی

با توانایی باال  کارکنانبا توانایی پایین دو برابر دستمزد معمولشان و کارکنان اند. اما در تعادل یکجاتحصیل کرده

شود با توانمندی باال به تحصیل می کارکنان کاهش انگیزهکنند و این موجب نصف دستمزد معمولشان دریافت می

 شود.مند میکمتر بهره ،توانمند کارکناندر نتیجه کارفرما در این حالت از  (     )

 

 کژ منشی-8-3

به  60در اواخر قرن  . این واژهگردد میمنشی به قرن هفدهم برتفاده از واژه کژاس 2و بودن 6اس تحقیقات  دمبر اس

برداری و رفتارهای به طور ضمنی بر کاله مورد استفاده قرار گرفت کهسسات بیمه انگلستان ؤطور گسترده در م

در سال  5هولمسترومو  6095 سال در 4، پلتزمن6011در سال  3پاولی. اخالقی فرد بیمه شده داللت داشته استغیر

 .پرداختند این مسئلهبه مطالعه تجربی نخستین کسانی بودند که   6090

                                                           
1
Dembe  

2
 Boden 

3
Pauly  

4
 Peltzman 

5
Holmstrom 
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گیرد که بین طرفین یک قرارداد اطالعات نامتقارن وجود مانی شکل میز مخاطرات اخالقی یاکژمنشی 

یکی از طرفین اثر بگذارد. این عمل از دیدگاه  روی رفاه طرف دیگر برداشته باشد و عمل یکی از طرفین قرارداد 

  افتد؟چه موقع اتفاق می کژمنشیاما واقعاً  باشد.متفاوت می ،پنهان است و با عملی که برای او بهینه است قرارداد

ثیر أتحت ت نیز طرف قرارداد قابل مشاهده نبوده و احتمال رخداد حوادث را دو افتد که اقداماتاتفاق می هنگامی

افتد ی بسیار زیاد اتفاق میدر بازار بیمه پدیده کژمنش .شوداعث باال رفتن ناکارایی منابع میب کژمنشی .دهدقرار می

 گر متوجه شود.بدون آن که بیمه تغییر دهدگر نسبت به شرکت بیمهرا تواند تعهدات خود میشونده بیمه زیرا

 در این خصوص دو حالت وجود دارد:

در اختیار خودش  که مانند بیمار شدن شخص. و بیمه با پوشش کامل استزا حادثه اتفاق افتاده برون  ؛اول حالت

دقیق بیماری تواند از ماهیت و اندازه گر هم نمیشونده است و بیمهنیست اما میزان هزینه درمان در اختیار بیمه

شونده برای مراقبت پزشکی و درمان تقاضای بیمه ،گر متعهد به پرداخت کل هزینه بیماری شودآگاه شود و اگر بیمه

توجه  (64)ودار تر شدن بحث به نمروشنمجانی است. برای فرض بر این است که درمان زیرا  ،د خواهد بودبسیار زیا

 ؛مین خدمات درمانی، منحنی هزینه نهایی تأMC ؛منحنی تقاضا برای خدمات بهداشتی و درمانی  Dخط  کنید.

Q،  مقدار تقاضا و مصرف خدمات بهداشتی و درمانی وP، .در صورتی  قیمت و هزینه هر واحد از این خدمات است

یعنی جایی که هزینه نهایی خدمات  .کندتقاضای خدمات می   فرد به اندازه  ،ای در کار نباشدکه هیچ بیمه

به ه بیمه شوندفرد  ،ای در کار باشدبیمه کاملاگر پوشش حال . با منفعت نهایی خدمات درمانی استدرمانی برابر 

   منظر شرکت بیمه از  بیمه خدمات درمانیآل ایده مقدار که، در حالیخواهد کردتقاضا  برای خدمات    اندازه

  .است
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ارائه خدمات درمانی زیرا کند. ایجاد میهزینه ناکارائی برای شرکت بیمه  dبه اندازه سطح  منشیکژ ،در این حالت

و ناکارائی آن برای شرکت بیمه  cبه اندازه سطح  شوندهبیمهبرای منافع حاصله هزینه دارد که  c+dمعادل سطح 

دو  مشتریان را پوشش دهد های ناشی از کژ منشیبیمه بتواند هزینهشرکت لذا برای این که  است. dبه اندازه سطح 

 گیرد:سیاست زیر را در پیش می

 کند.میکسری از زیان را پرداخت  وندهبیمه ش ،6سیاست بیمه مشترک

 معینی از زیان را خود پرداخت کند. ه باید تا سطحوندبیمه ش ،2های بیمه کسر کردنیسیاست

رفتار  حالتدر این پرداخت کند. مطابق بیمه نامه )قرارداد بیمه(، شرکت بیمه بایستی خسارت وارده را  ،دوم حالت

 باشد.مینمشتری تشخیص رفتار کژمنشانه  قادر به شرکت بیمه  لیکنو استثر بر احتمال رخداد حادثه مؤ  مشتری

-های ناشی از بیش یابد اما هزینهکاهرانندگان تواند با رعایت احتیاط به عنوان مثال احتمال حوادث رانندگی می

های از طریق ارائه طرحگر شود. لذا در این گونه موارد بیمهمیگر بیمه برایزیان ضرر و  آنان موجباحتیاطی 

 .کندرانندگان را تشویق به رعایت احتیاط میتخفیفی 

                                                           
1
 Coinsvnance 

2
 dedation 
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قرادادهای میان کارگر  در زیراشود دیده میبه دفعات  و کارفرما کارگرحتی در رابطه بین مسئله کژمنشی 

-مثال .تعهدات خود را به خوبی انجام ندهد کارگر ،ه در صورت عدم کنترل مستقیم کار، احتمال دارد کو کارفرما

تواند متوجه شود که آیا موکل نمی کهمثالً، رابطه بین وکیل و موکل ارائه داد.  از این دست توانمی ر اهای زیادی 

وکیل تمام سعی و تالش خود را در آن پرونده انجام داده است یا خیر. حتی اگر وکیل در انجام عمل خود سستی 

واقعاً برای رفع  .و به نتیجه مطلوب هم نخواهد رسید لیه وکیل کاری بسیار پرهزینه استقی عوکند اثبات ادعای حق

   این گونه مشکالت چه باید کرد؟

 

 رفع مشکل کژ منشی:  - 8-3-1

کار و تعهدات خود را کارگزار  ،در صورت عدم کنترل مستقیم ، احتمال دارد2و کارفرما 6میان کارگزار یدر قراردادها

 نوعی سیستم که از کردباید سعی  3رفع حل مسئله کژمنشیبرای  .به خوبی انجام ندهد و مرتکب کژمنشی شود

مطلوبیتی کارگزار تالش بهینه  ای باشد که. البته این نظام انگیزشی باید به گونهرداستفاده ک یقیشوتانگیزشی و 

باید  0هامشوق ،تمایلی به سخت کارکردن ندارد از آن جا که کارگزار .ایجاد نکندای او از مطلوبیت آستانه کمتر

بایستی لذا می .میل کارفرما انجام دهد مطابقکار را  ،و بدون کنترل تمایل خودبا  مکانیزمی داشته باشند که وی

برای مثال،  .سخت تالش کند متعهد شود، کارگزار بر اساس آن کهدادی بین کارگزار و کارفرما بسته شود ارقر

آن چه در این جا  اما مسئله این است که این سهم چقدر باشد.تواند کارگزار را در سود سهیم کند می کارفرما

 .با تحمیل حداقل هزینه به کارفرمابرای کارگزار ایجاد انگیزه الزم  واهمیت دارد تعیین یک چارچوب قرداد بهینه 

 .کنیدزیر توجه عددی تر شدن مطلب به مثال روشنبرای 

 –ن نیومن فو"از نوع  ویمطلوبیت  تابع و 0 زار،کارگ برایمطلوبیت ای آستانهفرض کنید که سطح مثال: 

 باشد: به صورت زیر "مورگسنترون

  

                                                           
1
 agent 

2
 principle 

3
 moral Hazard   

4
 incentive 

ewewu ),(
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W ، و  دستمزد پرداختیسطحe.5شود اگر کارگزار سخت تالش کند فرض می ، میزان تالش است  =e کم  واگر

 است. واحد پولی 94و ارزش کار کارگزار کم تالش  294ارزش کار کارگزار پر تالش  ؛e= 4تالش کند 

 :کارگزار کم تالش باشد اگر -

 واحد پولی 94 ارزش کار کارگزار در حالی که ؛پردازدب را   w 16یا   √  0برای بستن قرارداد کارفرما باید    

 .شودداد بسته نمیاراست، بنابراین قر (ارزش کار< دستمزد پرداختی ) 94   16، چون است

 ر تالش باشد:کارگزار پ اگر -

، کارگزار در حالی که ارزش کار ؛پردازدرا  ب   w 601  یا    برای بستن قرارداد کارفرما باید    

( است، بنابراین قرداد بسته ارزش کار> ) دستمزد پرداختی  294 > 601چون  واحد پولی است، 294برای کارفرما 

 شود.می

اعتماد کند و   شاید کارفرما .کند که کارگزار را به تالش زیاد تشویق کند )اما چطوری؟( سعیباید کارفرما 

را بدهد، اعتماد زیبا است اما ما در این بخش در مورد واحد پولی  609ی بستن یک قرداد پیشنهاد سخاوتمندانه

 94به ارزش  ویرا بپذیرد اما سخت تالش نکند و تالش واحد پولی  609کارگزار  اگرگوییم. کژمنشی سخن می

-نمیکند اما در واقعیت این گونه زیرا کارگزار ادعا کرده سخت تالش می کارفرما ضرر کرده است باشد، واحد پولی 

در عالم واقع سخت کارکرده است.  ارگزارک یاز خواهد داشت که به او ثابت کندن یشواهدکارفرما به  از اینرو، باشد.

کارفرما باید از  .)کارفرما چه کند؟(بر خواهد بود هزینه برای کارفرما کاری بس مشکل وپیدا کردن این شواهد 

نقش یک فروشنده را  در قالب نماینده فروش، فرض کنید کارگزار ،. برای مثالمعیارهای غیر مستقیم استفاده کند

نظر  ردسه پیامد احتمالی در این حالت  تالش کارگزار بستگی دارد. میزان فروش کاال به سطحدر این صورت  .دارد

 شود.تعیین میدستمزد کارگزار گرفته و تحت توزیع احتمال مربوطه 

 نخواهد داشت.فروش  اصالً  درصد کارگزار 64با احتمال  -6

 خواهد داشت. ( واحد پولی 644به میزان )  کارگزار فروش کمی درصد 34با احتمال  -2

 خواهد داشت. واحد پولی( 044) به میزان  درصد کارگزار فروش زیادی 14با احتمال  -3

95 w
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 شود.میدو حالت بررسی بحث چگونگی بستن قرارداد میان کارفرما و کارگزار، در  در این جا

 :ریسک خنثی یو کارفرما زارکارگ ،حالت اول

( )  برابر زاربع مطلوبیت کارگات به  ؛باشدمی واحد پولی 16ای کارگزارآستانهسطح مطلوبیت   است.     

حاضر به کار کردن نیست. سطح تالش باال و پایین  واحد پولی 16این معنا که کارگزار با سطح مطلوبیتی کمتر از 

 است. 0   و   25   با متناظر 

 کند. پرداخت می واحد پولی 641سخت کار کند کارفرما به او کمی بیشتر از  زاراگر کارگ -

e =  25      ( ̅   )    641 

 .آیدبدست می  294 -641= 610  برابر سود خالص کارفرمادر این صورت 

 16یعنی  ای کارگزارآستانهنکند کارفرما باید حداقل به اندازه سطح مطلوبیت  تالشسخت  زارگر کارگا -

 پرداخت کند. واحد پولی

e =  0      ( ̅   )    16 

بنابراین،  کنددر این حالت کارفرما ضرر می آید.بدست می 94 - 16=  -66  برابر سود خالص کارفرمادر این صورت 

 .به کار سخت تشویق کند زار راکارگکارفرما باید 

 یی مانند موارد زیر، قراردادهااز سوی کارفرمامناسب است بر است لذا بر و زمانهزینه ،کنترل ،از سوی دیگر

 :پیشنهاد شود

 خسارت پرداخت کند.  واحد پولی 610فروشی نداشته باشد باید  اصالً زاراگر کارگ -6

 به کارفرما پرداخت کند. واحد پولی( 610 -644= 10)فروشی کمی داشته باشد باید  زاراگر کارگ -2

 پرداخت کند.  واحد پولی (044 -610=  231)به کارگزار  باید اگر کارگزار فروش زیادی داشته باشد کارفرما -3

 را انجام دهد.  زیر تواند یکی از سه اقداممی فوق با توجه به سه پیشنهاد زارکارگ
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 را بپذیرد.  واحد پولی 16ای قرارداد را کنار بگذارد و سطح مطلوبیت ذخیره الف(

 و احتمال فروش کاهشدرصد  64به احتمال فروش زیاد  حالت ایندر قرارداد را بپذیرد و تالش کم انجام دهد. ب( 

 :خواهد بود ( -00برابر )  مطلوبیت انتظاری خالصیابد و درصد افزایش می 14صفر به 

(4 6 )  (231)  (4 3 )  ( 10)  (4 1)  ( 610)  0   00 

  :خواهد بود ( 16برابر )  مطلوبیت انتظاری خالص در این صورترارداد را بپذیرد و سخت کار کند ق ج(

(4 1) (231)  (4 3 ) ( 10)  (4 6 ) ( 610)  25  16 

-را ترجیح می )ج( زارکارگ ،کند جذابتر را فاوت است و اگر کارفرما قراردادبی ت  )ج(دو حالت )الف( و بین  کارگزار

صورت درونی  به اید شرایطی را فراهم کند که کارگزارکارفرما ب لبتهتر است. اراضی،  )ج(انتخاب  دهد. کارفرما هم با

 را انتخاب کند.  )ج( خودش

 :یزریسک گر زارکارگ ریسک خنثی و ی، کارفرماحالت دوم

(   )  کارگزار برابر تابع مطلوبیت  √   
̅  برابر ای کارگزارآستانهسطح مطلوبیت  ،6  0 ، e برای 

در حالت تالش  برای کارفرما زارارزش کار کارگ ، ( 0   و  5    و صفر ) 5تالش باال و پایین، به ترتیب، 

 است. واحد پولی 94 در حالت تالش کم و 294 زیاد

 e = 5   √     ̅   √  0 5   w 601   تالش زیاد کند  اگر کارگزار -

 گردد.قرداد منعقد می خواهد بود و 294-601=90: برابر سود کارفرمادر این صورت 

  e = 0   √     ̅   √  0   w 16   تالش کم کند. گر کارگزارا -

 گردد.قرداد منعقد نمیخواهد بود و  (16-94)= -66برابر  سود کارفرمادر این صورت 

                                                           
1
 فرض ریسک گریز بودن کارگزار در تقعر تابع مطلوبیت بازتاب داردکه مطلوبیت را به صورت جذر سطح دستمزد نشان می دهد. 
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وجود  تضمینی ، آیابدهد واحد پولی 294دهد به او اگر کارفرما به امید این که کارگزار تالش زیادی انجام میحال 

با ال اصلی در این جا این است که چه راهکاری وجود دارد تا کارگزار سخت تالش کند. لذا سؤ وی که خواهد داشت

 به صورت زیر باشد :  زارفرض کنید که پرداختی به کارگال ؤبرای پاسخ به این س؟ سخت تالش کند خودش انگیزه

مقدار  با پس درآمد حاصل از سستی کارگزار ،فروشی نداشته باشداصال ً صد،در 64با احتمال  اگر کارگزار  -6

  
 .شودمی نشان داده  

  مقدار  پس درآمد حاصل از تالش کم با کم داشته باشد فروش  درصد، 34با احتمال  کارگزار اگر  -2
 

  

 . شودمی نشان داده

  مقدار زیاد، درآمد حاصل از تالش  ،داشته باشد یزیاد فروش  درصد، 14با احتمال  کارگزار اگر -3
 

نشان   

 .شودمی داده

  زیر را خواهد داشت: انتخاب 3 در مقابل پیشنهادهای باال، کارگزار

 را دریافت کند.  ̅ = 0معادل  ایآستانهکند و سطح مطلوبیت  خودداریقرارداد  بستناز  .6

 در این حالت مطلوبیت انتظاری او عبارتست از :  که و زیاد تالش کند قرارداد را پذیرفته .2

 ( )  ∑  (  )     (√   5)  4 6 (   5)  4 3 (   5)  4 1 (   5) 

 

 : مطلوبیت انتظاری وی برابر خواهد بود با آنگاه ،قرارداد را بپذیرد و کم تالش کند .3

= 4 1         4 6    ( ) 

    :هستند کهکمیت های مجهول            در این مسئله

برای رسیدن به چنین هدفی  .برای کارگزار و کارفرما سود داشته باشد بستن قرارداد باید به نحوی تعیین شوند که

 را مد نظر داشت: زیر قید بایست دومی
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که میزان مطلوبیت انتظاری او حداقل به  طراحی شود کهای باید به گونه سیستم انگیزشیقید مشارکت:  ،نخست

تا  (ای او کمتر باشدای او باشد )میزان مطلوبیت انتظاری نباید از مطلوبیت آستانهمطلوبیت آستانهمیزان اندازه 

 کارگزار تالش زیادی انجام دهد یعنی:

      1 4   3 4   6 4 یا       1 4   3 4   6 4

در صورت تالش  ،سیستم انگیزشی باید به گونه ای طراحی شود که میزان مطلوبیت کارگزارقید انگیزشی:  دوم،

 یعنی: از میزان مطلوبیت انتظاری او در صورت تالش کم، باشد کمتر نباید ،زیاد

 سطح مطلوبیت   با تالش  کم    سطح مطلوبیت انتظاری

4 6                                   

 معادله زیر باید حل شود: بنابراین، .کندمیداقل حکارفرما با توجه به اعمال این دو قید، هزینه انتظاری خود را 

Min Exp( )  4 6    4 3    4 1    

Sub to : قیود مشارکت و انگیزشی 

 4 6   4 3   4 1       

4 6   4 3   4 1     4 1   4 3   4 6   

 

:های زیر به دست خواهد آمدپاسخپس از حل این مسئله 
6 

 آورد.بدست می واحد پولی 20اگر کارگزار اصالً فروشی نداشته باشد، درآمدی برابر   -

 خواهد بود. واحد پولی 601فروش داشته باشد درآمدش برابر  واحد پولی 644اگر کارگزار به میزان  -

 خواهد بود. واحد پولی 231فروش داشته باشد، درآمدش برابر  واحد پولی 044اگر کارگزار به میزان  -

                                                           
1
  ریزی خطی بدست آورید.های برنامهتوانید با استفاده از روشپاسخ مسئله را می 
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 در نتیجه دستمزد انتظاری کارگزار و سود انتظاری کارفرما به صورت زیر به دست می آید:

 ( )  4 6    4 3    4 1    4 6(  )  4 3 (601)  4 1(   )  240 

 سود انتظاری کارفرما : 294 – 240=  15      

دهد. اما به کارگزار می واحد پولی 601کم تالش باشد، کارفرما  حالتی مقایسه کنید که کارگزاررا با اگر این قرارداد 

را تشویق کنیم و ریسکی را هم بر دوشش بیندازیم که سخت کار کند، دستمزد انتظاری وی بدلیل  اگر کارگزار

التفاوت این رقم و دستمزد به مااین صورت کارفرما، با توجه خواهد بود. در  واحد پولی 240فروش بیشتر برابر 

بیشتر به کارگزار پرداخت  واحد پولی 1یعنی  240 - 601=  1( واحد پولی 601پرداختی برای حالت کم تالش )

( به منزله هزینه برای کارفرما است. به عبارت دیگر، اقدام تشویقی واحد پولی 1کند. پرداخت چنین مبلغ اضافی )

 آورد.هزینه به بار می واحد پولی 1وی دیگر سود انتظاری و از س واحد پولی 15از یکسو  برای کارگزار، برای کارفرما

 

 خودآزمایی:

 پدیده کژمنشی و کژگزینی را تعریف کنید. -6

ها با چه نوع کژمنشی )مخاطره اخالقی( در مورد مشتریان خود روبرو هستند؟ در قالب مثالی توضیح بانک -2

 دهید.

 با ذکر مثال توضیح دهید. های بیمهشرکتکژگزینی را در ارتباط با  -3

0-  
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