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تقدیم به :
پدرم، مادرم و برادران عزیزم

همراهان همیشگی و پشتوانه های زندگی ام...
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                                                       موالنا

مقدمه مولف:
این کتاب با توجه به تمایل زیادی که برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در 
رشته های اقتصاد بهداشت و رفاه اجتماعی وجود دارد تالیف و تدوین گردیده است. مطالب درسی در 

هر فصل را به شرح زیر ارائه کرده ام:
1. سعی بر این است که مفاهیم درسی به ساده ترین زبان ممکن بیان شود. در همه ی مواردی  که 

وجود شکل، درک مفاهیم را آسان می کند، شکل های مناسبی نیز ترسیم شده است.
2. ترتیب مفاهیم به گونه ای است که که هریک یا چند مفهوم پیش نیاز مفاهیم بعدی باشد تا 

امکان جمع بندی و برقراری ارتباط بین مفاهیم آموخته شده، فراهم شود.
3. در طراحی و انتخاب مثالها سعی کرده ام تا مسائلی انتخاب شوند که از نظر کمک به فراگیری 

مطالب به اندازه کافی ارزشمند و قابل تامل باشند.
تا  شده  بیان  درسی  کتاب  از  فراتر  اطالعاتی  و  تست  حل  برای  الزم  تذکرهای  و  ها  نکته   .4

دانشجویان بتوانند در حداقل زمان ممکن به اینگونه سوال ها پاسخ دهند.
5. برای کسب مهارت باال و تسلط کامل بر مفاهیم درسی، هر فصل از کتاب، شامل تعداد نسبتا 

زیادی تست استاندارد است.
انتهای هر  6. تست های آزمون کارشناسی ارشد در ده سال گذشته را به صورت موضوعی در 

فصل آورده ام.
7. همه ی مسائل و تست ها دارای پاسخ های کامال تشریحی بوده، به طوری که کتاب حاضر را 

به صورت راهنمای جامع تدریس درآورده است.
بدیهی است این کتاب مانند هر اثر دیگری خالی از اشکال و لغزش نخواهد بود. از این رو از اساتید 
گرانقدر و دانشجویان عزیز تقاضا دارم نظرات اصالحی خود را با ما در میان گذارند تا در چاپ های 

بعدی مورد توجه و استفاده قرار گیرد.
ندا اکبرپور
مهرماه 1395
Neda.Akbarpour88@gmail.com

سیر نمی شوم ز تو، نیست جز این گناه من
سیر مشو ز رحمتم، ای دو جهان پناه من
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فصل اول:
تقاضا، عرضه، تعادل

در این فصل با موضوعات زیر آشنا می شوید:
تقاضا، تعریف تقاضا، عوامل موثر بر تقاضا، تغییر در تقاضا، عرضه، 
تعریف عرضه، عوامل موثر بر عرضه، تغییر در عرضه، حالت های 
تعادل،  انواع  تعادل،  شرط  تعادل،  تعریف  تعادل،  عرضه،  خاص 

قیمت های سقف و کف، و مسائل دیگر...
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تقاضا، عرضه، تعادل

مقدمه: علم اقتصاد با مساله کمیابی سر و کار دارد. کاالها کمیاب هستند زیرا منابعی که 
برای تولید آن ها به کار گرفته می شوند دارای استفاده های دیگر نیز می باشند.

یک وظیفه اصلی علم اقتصاد این است که تاثیر عواملی را که قیمت ها و مقادیر کاالهای فروخته 
شده را تعیین می کنند مورد تحلیل قرار دهد.

به طور کلی عواملی که بر تقاضای یک کاال اثر می گذارند و عواملی که بر عرضه کاال اثر دارند 
تحت بررسی قرار می گیرند.

تعریف تقاضا: تقاضا مقدار کاال یا خدمتی است که با توجه به قیمت و سایر عوامل در هر دوره 
خریداری می کنیم باید توجه داشته باشیم که تقاضا با نیاز تفاوت دارد ما به کاالها و خدمات زیادی 
نیاز داریم ولی ممکن است تقاضا نکنیم به عنوان مثال ما به یک هواپیمای شخصی نیاز داریم ولی 

تقاضا نمی  کنیم بعضی از نیازهای ما با توجه به قیمت و درآمد و .... تبدیل به تقاضا می شوند.

قیمت کاال، درآمد،  مقدار تقاضا از هر کاال، توسط هر فرد بستگی به  عوامل موثر بر تقاضا: 
زیر  به صورت  می توان  که  دارد  دیگر  عوامل  بسیاری  و  انتظارات  تبلیغات،  کاالها،  قیمت سایر 

نوشت:

 E A تبلیغات  قیمت سایر کاالها و yP , x xP قیمت کاالی   , x مقدار تقاضا از کاالی 
D
xQ که 

انتظارات نسبت به آینده می باشد.
مصرف کنندگان معموال قادر و مایل به خرید مقدار بیشتری در قیمت های پایین تر هستند چنین 
رفتاری به حدی نافذ است که به آن قانون تقاضا نسبت داده می شود. یک دلیل عمده برای رابطه 
معکوس میان قیمت و مقدار خریداری شده آن است که مصرف کنندگان تمایل به جانشین کردن دارند 
یعنی هنگامی که قیمت ها تغییر می کنند مقدار بیشتری از کاالی ارزان تر و مقدار کمتری از کاالی 

گرانتر خریداری می کنند.

تذکر: هر وقت منحنی تقاضا را رسم می کنیم قیمت همیشه در محور عمودی و مقدار در محور 
افقی تعبیه خواهد شد.

تابع تقاضا: اگر در این رابطه 

که به آن  
D
xQ =f(Px) به جز قیمت بقیه عوامل موثر بر تقاضا را ثابت نگه داریم می توان نوشت 

 تقاضا، عرضه، تعادل -فصل اول
 

شوند ها به كار گرفته مي: علم اقتصاد با مساله كميابي سر و كار دارد. كاالها كمياب هستند زيرا منابعي كه براي توليد آنمقدمه
  باشند.هاي ديگر نيز ميداراي استفاده

كنند مورد مقادير كاالهاي فروخته شده را تعيين ميها و يك وظيفه اصلي علم اقتصاد اين است كه تاثير عواملي را كه قيمت
  تحليل قرار دهد.

  واملي كه بر عرضه كاال اثر دارند تحت بررسي قرار مي گيرنند.گذارند و عبه طور كلي عواملي كه بر تقاضاي يك كاال اثر مي
كنيم بايد توجه هر دوره خريداري ميتقاضا مقدار كاال يا خدمتي است كه با توجه به قيمت و ساير عوامل در  تعريف تقاضا:

داشته باشيم كه تقاضا با نياز تفاوت دارد ما به كاالها و خدمات زيادي نياز داريم ولي ممكن است تقاضا نكنيم به عنوان مثال ما 
بديل به تقاضا كنيم بعضي از نيازهاي ما با توجه به قيمت و درآمد و .... تبه يك هواپيماي شخصي نياز داريم ولي تقاضا نمي

  شوند.مي
  

، قيمت ساير كاالها، درآمد، قيمت كاالتوسط هر فرد بستگي به  ،: مقدار تقاضا از هر كاالعوامل موثر بر تقاضا
  توان به صورت زير نوشت:و بسياري عوامل ديگر دارد كه مي انتظارات، تبليغات

D
xQ = �(��،�،��،�،�، … ) 

D كه
xQ مقدار تقاضا از كااليxP ,x   قيمت كااليyP ,xقيمت ساير كاالها وA  تبليغاتE  انتظارات نسبت به آينده

  باشد.مي
دي نافذ است كه به حتر هستند چنين رفتاري به هاي پايينمقدار بيشتري در قيمتو مايل به خريد  كنندگان معموال قادرمصرف

شود. يك دليل عمده براي رابطه معكوس ميان قيمت و مقدار خريداري شده آن است كه آن قانون تقاضا نسبت داده مي
تر و مقدار كنند مقدار بيشتري از كاالي ارزانتغيير ميها كنندگان تمايل به جانشين كردن دارند يعني هنگامي كه قيمتمصرف

  .مي كنندكمتري از كاالي گرانتر خريداري 
  

  كنيم قيمت هميشه در محور عمودي و مقدار در محور افقي تعبيه خواهد شد.تذكر: هر وقت منحني تقاضا را رسم مي
  

 رابطه اين اگر در  تابع تقاضا:
D
xQ = �(��،�،��،�،�، … ) 

xf(P=D( نوشت توانبه جز قيمت بقيه عوامل موثر بر تقاضا را ثابت نگه داريم مي 
xQ  

كاال را با فرض ثابت بودن بقيه تقاضاي در واقع تابع تقاضا تابعي است كه رابطه قيمت و مقدار  .تابع تقاضا مي گوييم  كه به آن
  دهد.ميعوامل نشان 

اي معكوس است به عبارت ديگر شيب منحني تقاضا منفي است كه به يمت و مقدار تقاضا معموال رابطهق ي به طور كلي رابطه
  نيز معروف است.» ودن شيب منحني تقاضابمنفي «قانون 
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تابع تقاضا می گوییم. در واقع تابع تقاضا تابعی است که رابطه قیمت و مقدار تقاضای کاال را با فرض 
ثابت بودن بقیه عوامل نشان می دهد.

به طور کلی رابطه ی قیمت و مقدار تقاضا معموال رابطه ای معکوس است به عبارت دیگر شیب 
منحنی تقاضا منفی است که به قانون »منفی بودن شیب منحنی تقاضا« نیز معروف است.

تغییر تقاضا:
دو نوع تغییر تقاضا داریم:

1( تغییر در مقدار تقاضا که به علت تغییر در قیمت کاال به وجود می آید و با حرکت روی منحنی 
تقاضا نشان داده می شود.

2( تغییر در تقاضا که به علت تغییر در قیمت کاال به وجود نمی آید ،بلکه به علت تغییر در عوامل 
موثر بر تقاضا به جز عامل قیمت صورت می گیرد مثل تغییر در درآمد، تغییر در قیمت سایر کاالها و ....

به عبارت دیگر اگر عواملی را که در تابع تقاضا ثابت فرض کرده ایم تغییر کنند باعث جابه جایی 
منحنی تقاضا می شوند و به این جابه جایی تغییر در تقاضا گفته می شود.

رابطه: هنگامی که قیمت پایین )باال( می اید با ثابت ماندن  سایر عوامل مقدار تقاضا افزایش 
)کاهش( می یابد. وقتی عاملی که به هنگام ترسیم منحنی تقاضا ثابت نگه داشته شده بود تغییر کند 
تقاضاافزایش یا کاهش می یابد، افزایش در تقاضا اشاره بر این می کند که مصرف کنندگان مایل و قادر 
به خرید مقدار بیشتری از کاال در هر قیمت از روی منحنی تقاضا می باشند کاهش درتقاضا اشاره بر 

این می کند که آن ها مایل و قادر به خرید مقدار کمتری از کاال در هر قیمت هستند.
تغییر در تقاضا از طریق انتقاالت در منحنی تقاضا ارائه می شود و تغییر در مقدار تقاضا از طریق 

حرکت در طول منحنی تقاضای اولیه نشان داده می شود.

* تست شماره 1( کدام یک از عوامل زیر در مقدار تقاضای یک فرد موثر نمی باشد؟
الف( قیمت 

ب( درآمد فرد 
ج( مقدار عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان

د( سلیقه فرد
پاسخ صحیح: گزینه )ج( می باشد زیرا یک فرد هنگام تصمیم گیری در مورد مقدار تقاضا به عواملی 
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عرضه کنندگان  مقدار  و  تقاضاکنندگان  تعداد  ولی  دارد  توجه  خود،  سلیقه  درامد،  کاال،  قیمت  چون 
متغیرهای تعیین کننده مقدار تقاضای یک فرد نمی باشند.

* تست شماره 2( با توجه به نمودار زیر کدام حرکت اثر کاهش در قیمت بازار را بر روی 
تقاضای بازار با فرض ثابت بودن سایر شرایط نشان می دهد؟ )آزمون دانشگاه دولتی 88(

B به A الف( حرکت از
C به A ب( حرکت از
C به B ج( حرکت از
D به D د( انتقال از

پاسخ: )گزینه الف( زیرا اگر قیمت کاال تغییر کند روی منحنی تقاضا حرکت می کنیم ولی اگر 
 B به سمت A سایر عوامل به جز قیمت تغییر کند باعث انتقال یا جابه  جایی تقاضا می شود حرکت از

به دلیل کاهش قیمت صورت گرفته است.

عرضه
تعریف: عرضه، مقدار کاال و یا خدمتی است که به ازای قیمت معین و یا ثابت بودن سایر عوامل 

بنگاه ها به بازار ارائه می کنند.
مثال عرضه خودرو 300 هزار دستگاه در سال است.

عوامل موثر بر عرضه:
انتظارات  تولید،  تکنولوژی  تولید،  هزینه های  کاال،  قیمت  به  بستگی  بنگاه ها  عرضه  مقدار 
xP قیمت کاال و TC هزینه های تولید،  s مقدار عرضه، 

xQ عرضه کنندگان و .... خواهد داشت اگر 
s اگر به 

x xQ F(P ,TC,T,E,...)= T تکنولوژی و E انتظارات عرضه کنندگان باشد می توان نوشت 
به این رابطه تابع عرضه  s

x xQ F(P )= جز قیمت کاال بقیه عوامل را ثابت نگه داریم می توان نوشت: 
گفته می شود، بنابراین تابع عرضه تابعی است که رابطه مقدار عرضه ی یک کاال و قیمت کاال را با 

فرض ثابت بودن سایر عوامل نشان می دهد
توجه: منحنی عرضه معموال شیب مثبت دارد. یعنی رابطه قیمت و مقدار عرضه رابطه ای مستقیم می باشد.

تغییر در عرضه:
دو نوع تغییر عرضه داریم؛

P

Q

A

B
D

Dَ

C
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 الف( تغییر در مقدار عرضه که به دلیل تغییر در قیمت کاال صورت می گیرد و با حرکت روی 
منحنی عرضه نشان داده می شود.

ب( تغییر در عرضه: که به دلیل تغییر در عواملی به جز قیمت کاال صورت می گیرد به عبارت دیگر 
عواملی که در رسم منحنی عرضه ثابت نگه داشته ایم )مثل هزینه های تولید یا تکنولوژی .....( اگر تغییر 

کنند باعث جابه جایی منحنی عرضه می گردد که به تغییر در عرضه معروف است.

رابطه:
هنگامی که قیمت باال می رود و سایر عوامل ثابت می مانند مقدار عرضه باال می رود.) روی منحنی 
عرضه به سمت باال حرکت می کنیم(و هنگامی که قیمت کاهش می یابد و سایر عوامل ثابت می مانند 

مقدار عرضه کاهش می یابد.) روی منحنی عرضه به سمت پایین حرکت میکنیم(
 وقتی عاملی که به هنگام ترسیم منحنی عرضه ثابت نگه داشته شده بود تغییر نماید برای مثال 

قیمت نهاده ها یا تکنولوژی عرضه افزایش یا کاهش می یابد،) منحنی عرضه انتقال می یابد(

* تست شماره 3( هر نقطه روی تابع عرضه نشان دهنده
الف( حداکثر مقدار تولید به ازای قیمت معین است

ب( حداقل قیمتی می  باشد که برای هر سطح محصول الزم است تا کاال عرضه شود
ج( حداکثر قیمتی می باشد که برای هر سطح محصول الزم است تا کاال عرضه گردد

د( الف و ب
پاسخ) گزینه )د( صحیح می باشد: به طور کلی تابع عرضه نشان دهنده حداکثر مقدار عرضه به 
ازای قیمت معین است، همچنین تابع عرضه حداقل قیمتی که بنگاه برای مقدار عرضه مشخصی باید 
دریافت کند را نشان می دهد بنابراین از یک طرف نشان دهنده حداکثر مقدار عرضه و از طرف دیگر 

نشان دهنده حداقل قیمتی است که برای عرضه کاال دریافت می شود.

* تست شماره 4( یک نقطه روی منحنی تقاضا نشانگر:
الف( قیمت و مقدار تقاضا شده به وسیله مصرف کنندگان

ب( توافق خریداران و فروشندگان کاال در قیمت معین است
ج( نسبت قیمت خریداران به قیمت فروشندگان است
د( نسبت قیمت فروشندگان به قیمت خریداران است


