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 ناشرانسخن 
های  نیاز گستردۀ جوامع علمی و حوزوی و دانشگاهی به متون درسی با نگرش اسالمی در رشـته

علوم انسانی، حقیقتی انکارناپـذیر اسـت. بـرای رفـع ایـن نیـاز، مراکـز پژوهشـی بـا توجـه بـه 
توانند با یاری و همکاری یکدیگر، آثار مشترکی تدوین و ارائـه کننـد  های موجود، می محدودیت

هـا جلـوگیری شـود. از  کاری هـا، از تکرارهـا و موازی بر ارتقای کّمی و کیفـی پژوهشتا افزون 
بـرای نیـل بـه  امام خمینـی پژوهشیرو، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مؤسسه آموزشی و  این

مباحـث ا نگـاهی بـه رد (بـاقتصـاد خـکار مشترک خود را بـا عنـوان  چهارمیناهداف یادشده، 
  کنند. علمی تقدیم میبه جامعۀ  )٢(ج اسالمی)

در » مـدیریت«و » علـوم اقتصـادی«این کتاب به عنوان متن درسی برای دانشـجویان رشـته 
مندان به حوزۀ اقتصاد اسالمی تألیف شده است. امید اسـت کـه  مقطع کارشناسی و دیگر عالقه
ود مـا را نظران قرار گیرد تا با پیشنهادهای ارزشمند و راهگشای خ مورد عنایت استادان و صاحب

  سازی این اثر یاری رسانند. در غنی
  

  مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی                        پژوهشگاه حوزه و دانشگاه     

 سه



 

 
  
  
  
  
  

 بسم الّله الرحمن الرحیم
افـزاری فرهنـگ و  علوم انسانی در حکـم مجموعـه قواعـد تنظـیم حیـات انسـان در بخـش نرم

هـا،  منـد از رفتارهـا، باورهـا، نگرش بشری، علوم و معـارفی اسـت کـه بـه صـورت روش تمدن
ــات و همــه پدیــده کنــد و از مصــادیق یقینــی آن  عنــادار بحــث میهای انســانی م احساس

شناسی، علوم تربیتی، علـوم اقتصـادی، علـوم سیاسـی، مـدیریت و  شناسی، جامعه روان فلسفه،
  حقوق است.

کیـد حضـرت امـام  های علمی، به تحول در حوزه ویژه در علوم انسـانی از فرازهـای مـورد تأ
های اخیـر اسـت.  یژه در سـالو بـهب(مدظلـه) و مطالبات جدی رهبـر معظـم انقال خمینی

ویژه رشد و توسعه  اهمیت این تحول، ریشه در مطالعات علوم انسانی و نیازهای مترتب بر آن، به
سـو انسـان، بـه عنـوان اشـرف  شتابان دانش و فرهنگ در عرصه جهانی دارد؛ زیـرا در آن، از یك

و از این جهت این علوم سو روابط او با دیگران در عرصه بشری مطرح است  مخلوقات و از دیگر
واقع، رسـالت مهـم و اساسـی ایـن علـم، سـاختن انسـان، پـرورش  بر علوم دیگر تقدم دارد. به

نگاه، رساندن او به سرمنزل مقصود و هـدایت بـه  کیدر شخصیت و توجه به شأن وجودی او و 
  سوی مرتبه انسان کامل است.

هـای  های فراوانی در درون و بـرون محیط های تمدنی غنی و توانمندی ایران اسالمی از بنیان
های علمیـه برخـوردار اسـت و از ایـن جهـت، بسـتری مهیـا بـرای ورود بـه  هی و حوزه دانشگا
های علوم انسانی فراهم است. بـه پشـتوانه چنـین  های علمی و تولید دانش بومی در حوزه عرصه

بـا  آموزشی و پژوهشی امام خمینـی مؤسسهری، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و میراث گرانقد
حمایت مالی معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که رسالت و تکلیف اصـلی آن 

 چهار



 
 

های انسانی اسالمی و تطـابق هرچـه بیشـتر  تالش برای تعمیق و گسترش علوم، معارف و ارزش
نیازهای جامعه و کاربردی کردن آنها و تحول در ارتقـای علـوم های دانشگاهی با  ها و درس رشته

  های چاپ این اثر را فراهم آورده است. انسانی با تقویت جایگاه و منزلت این علم است، زمینه
هـای  خواهیم تا با همکـاری و راهنمایی نظران ارجمند می از استادان، فرهیختگان و صاحب

قد کتاب حاضر و تدوین دیگر آثـار مـورد نیـاز جامعـه ارزشمند خود این معاونت را در جهت ن
  علمی یاری فرمایند.

یقات و فناور یوزارت علوم، تحق یمعاونت آموزش

 پنج
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  پیشگفتار

لَ  مَ أَنْ أَعْ یَّ وَ الِدَ ىلَ وَ عَ لَیَّ وَ تَ عَ تَکَ الَّتِی أَنْعَمْ مَ رَ نِعْ كُ نِی أَنْ أَشْ عْ زِ بِّ أَوْ احلِ رَ ی  اً صَ تِکَ فـِ َ محْ نِی بِرَ لْ خِ أَدْ اهُ وَ ضَ تَرْ
نيَ  احلِِ بَادِکَ الصَّ  )١٩(نمل، عِ

 به کـار ای سپاس بگزارم و را که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته پروردگارا در دلم افکن تا نعمتی«
 .»ات داخل کن ستهیان بندگان شایش در میخو پسندی بپردازم و مرا به رحمت  را می ای که آن ستهیشا

کتاب در آن  ینا یتاقتصاد خرد متعارف است. مز یسحاضر تجربه چند سال تدر مجموعه
اقتصاد خرد متعـارف، بـه  یاتساده ادب یاندانش، افزون بر ب ینا سازی یبوم یاست که در راستا

 ینـهدر زم یاسـالماقتصـاد  یـاتکرده و بـه اختصـار ادب یدابحث ورود پ یصورت فشرده به مبان
از  هـایی ینهـا و تمر بـوده اسـت کـه مثـال یـنا تالش بر ی،. از طرفکند یمباحث خرد را ارائه م

  د. شوارائه  یراناقتصاد ا
برنامـه  بـازنگری در مالحظـه مـورد مطالب و مصوب های سرفصل کتاب آن است که هدف
تحول با توجه بـه  ی) در شورا٢) و (١رشته اقتصاد درس اقتصاد خرد ( ارشناسیدوره ک یآموزش
 پیشتر منتشـر که کتاب این اول جلد. یردمورد توجه قرار گ سازی یو بوم سازی یاسالم یاردو مع
و  هـا ارزش و اقتصـادی انسـان مقـدماتی، مباحث بر افزون که بود فصل ده بر مشتمل بود، شده

  .  پرداخت می یاسالم بازاررقابت کامل و  بازاراقتصاد در  یمباحث سمت تقاضابه اقتصاد، 
 یـفاول بـه تعر فصلفصل است.  یازدهجلد دوم اقتصاد خرد، مشتمل بر  عنوان به این کتاب

است. فصـل  یافتهبلندمدت اختصاص مدت و  کوتاهدر  یدیتولمؤسسه  ینههزانواع  یانو ب ینههز
انحصـار  و بـازار رقابـت کامـل در بـازار یدو مقدار تول یمتق یریگ به شکل یبدوم و سوم به ترت

 و دوجانبه انحصار هایبازار تحلیل برای شده ارائه های حل راه فصل چهارمکامل پرداخته است. 
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 هـای ویژگی ترتیـب به ششم و پنجم های فصل. کند می بررسی را یانحصار رقابت و چندجانبه
 بـر افزون هفتم فصل در. کند می بحث را بازار این در مقدار و قیمت گیری شکل و اسالمی بازار
 و خرید در رقابت چهارگانه هایبازار در عوامل این تقاضای و عرضه ،تولید عوامل چیستی تبیین

 یـد،و رقابـت در خر یـددر خر رقابت در فـروش، انحصـار ،و فروش یددر خر انحصار فروش،
 یـندر فصـل هشـتم سـهم ا یـددر فروش بحث شده است. پس از بحث از عوامـل تول انحصار

و  درآمد خـانوادهشده است. فصل دهم  یبررس یو اقتصاد اسالم داری یهسرماعوامل در اقتصاد 
بـه  یازدهمفصل  یعنی یانی. سرانجام، فصل پاکند یرا بحث م یدو ثروت بعد از تول درآمد یعتوز

  است.  یافتهرفاه اختصاص و اقتصاد  یتعادل عموم
 و ارجمنـد اسـتادان اصـالحی و مشـورتی نظرهـای و هـا راهنمایی از تألیف ایـن کتـاب در
 راهنمـایی بر افزون داودی پرویز دکتر آقای جناب محترم استاد. ام برده  بهره محترم پژوهان دانش
. انـد بوده نگارنـده دکتـرای و ارشد مقطع دو در خرد اقتصاد درس استاد تحصیل، دوران طول در

 ضـمن اینکـه؛ است بوده ایشان های کالس از متأثر مطمئناً  درآمده نگارش به کتاب این در آنچه
. انـد نگارنـده قـرار دادهدر اختیـار  را خـود ارزشـمند های دیـدگاه این کتاب ناظر عنوان به ایشان
 ،یآقانظر حسن نیوالمسلم االسالم حجت جناب محترم، استاد مستمر یها یریگیپ و ها ییراهنما
 کارسـاز اثـر ایـن انجام در مرکز آن اقتصاد گروه مدیر و دانشگاه و حوزه پژوهشگاه محترم رئیس
فصـل هشـتم کتـاب وفا در تـدوین  االسالم والمسلمین سعید مهدوی جناب حجت. است بوده

 دقت با حسینی سیدرضا دکتر والمسلمین االسالم حجت جناب مشارکت فعال داشتند. همچنین
 بـر افزون. کردند ارائه ارزشمندی های توصیه و گوشزد را آن مختلف اشکاالت و مطالعه را کتاب

 و آموزشـی مؤسسـه عزیـز پژوهـان دانش هـای تالش و تـذکرات محترم، استادان های راهنمایی
در کـاهش نـواقص  یعیرف یمانو ا ییمال هللا روح اسالم حجج ویژه به خمینی امام پژوهشی

 یبـرا یـلمنان اجر جز یسپاسگزارم و از خدا یمانهصم یزانعز یناند. از همه ا اثر مؤثر بوده ینا
  . دارم آنها مسئلت 
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و  خمینـی امـام پژوهشـی و آموزشـی مؤسسـه پـژوهش محتـرم معاونـت از است الزم
خـود  یگیـریکـه بـا پ یدو مجموعه علمـ ینگروه اقتصاد ا یپژوهشگاه حوزه و دانشگاه و اعضا

اثـر در انجـام چـاپ و  ینا یدنکه در به ثمر رس یگریو جمع د کردندکتاب را مقدور  ینچاپ ا
 یـنهمـه ا یاجر و پـاداش بـرا یبزرگ تمنا یمتحمل شدند، تشکر شود. از خدا ینشر، زحمات

  دارم. یزانعز
  مقام. واال یو شهدا یاسالم یجمهور گذار یانبه روان پاک بن یاله یایخدا و اول صلوات

  نیالعالم رب هللا والحمد
  ییرجا دمحمدکاظمیس    

 ١٣٩۶ تابستان ـ قم     
  





 

 
 

   
  

  فصل اول
  

  یهای مؤسسه تولید هزینه

   
 رود بتواند: پس از مطالعه این فصل از دانشجو انتظار می

  و انواع آن را تعریف کند؛ . هزینه١
را بـرای یـک  و این دو نوع هزینه درا توضیح ده حسابداری و هزینه فرصت . تفاوت هزینه٢

  صورت تقریبی محاسبه کند؛ ی نمونه بهمؤسسه تولید
  های آن را استخراج کند؛  را تعریف و منحنی مدت در کوتاه . انواع هزینه٣
  های آن را استخراج کند.  را تعریف و منحنی بلندمدت هزینه. انواع ۴
  
  های تولید هزینه

 الی. هر راست دیتول یآن رو نهی. هزدارد یادیز تیاهم نهیبحث هز یدیمؤسسه تول یکارفرما یبرا
ی در . تالش کارفرمای مؤسسـه تولیـددهد میی را کاهش سود مؤسسه تولیدغیرضروری  هزینه

گذاری جدیـد بـر ایـن اسـت کـه  سـرمایهی و ، افزایش ظرفیت مؤسسه تولیدنیروی کارانتخاب 
  کند. تولید بیشترین محصول را با کمترین هزینه

ی برای شود. کارفرمای مؤسسه تولید ها به هزینۀ حسابداری و هزینۀ فرصت تقسیم می هزینه
هایی داشـته باشـد. جمـع ایـن  الزم است پرداخت کارگیری آنها در فرایند تولید منابع و به تدارک

 ی منابع را در فراینـد تولیـددهد. وقتی مؤسسه تولید را تشکیل می حسابداری ها، هزینه پرداخت
کند. کارفرمـای مؤسسـه  کسب می و درآمد فروشد میرا  یگرفت، محصول و کاالی تولید کار به

 شده و منابع هزینه به عوامل تولید یاز فروش محصول را با مبالغ پرداخت حاصل ی، درآمدتولید
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ادامـه  یا از آن نسبت به ارتقابخشی به ظرفیت تولیدد. پس کن خود را مشخص می مقایسه و سود
  گیرد.  آن تصمیم می یبا حفظ ظرفیت موجود، یا تعطیل تولید
  
  و پنهان آشکار هزینه
 یها ینـهآشـکار همـان هز یها ینـه. هزشـود یم یمو پنهـان تقسـ آشکار ینههزها به  ینههز یگاه

، یـدو منابع تول یهمواد اول یدپرداخت بابت خر، کار یرویبه ن یدستمزد پرداختمانند  یحسابدار
 ییـدهستند که حسابداران فقـط آنهـا را جـزء مخـارج مؤسسـه تول یو عوارض شهردار یاتمال

  .  کنند یمنظور م
که خود، مالک مؤسسـه  یاشخاص مانند دستمزد ییها نهیهز رآشکاریغ ایپنهان  نهیهزدر مقابل، 

 .اسـت ییـدکه متعلق به مالک مؤسسه تول یا یهسرما یزاتتجه یا ینزم یهکرا باشند، یم ییدتول
 پنهـان هزینـه ،گیـرد هایی که به ازای آنها پرداخت مستقیمی صورت نمی به عبارت دیگر، هزینه

  گویند.  ی میمؤسسه تولید
و  عنوان دسـتمزد گندم تنها وجـوه پرداختـی بـه گرفته شده در تولید کار به عوامل تولید هزینه
کشاورز صاحب محصول یا همسر و فرزنـدان وی  بلکه دستمزد ؛نیست و ابزار تولید اجاره زمین

 و اجـاره زمـین کـه اجـاره شـود. همچنان اند را نیز شامل می که به هر دلیل وجهی دریافت نکرده
  شود. محسوب می های تولید ماشین و ابزار کشاورزی ملکی کشاورز نیز جزء هزینه

 ن،یبنابرا. شود یآشکار و پنهان م یها نهیشامل همه هز یدیمؤسسه تول کی نهیدر علم اقتصاد هز
  منظور شود.  یدیمؤسسه تول یها نهیدر فهرست هز دی، بافرصت نهیهز لیدل پنهان به یها نهیهز

  
  فرصت هزینه

شـود کـه بایـد محاسـبه شـود.  انجـام می های دیگری نیز برای تولید اقتصاددانان معتقدند هزینه
توانست در صنعت یا بخـش دیگـری غیـر از  ی، تجهیزات، منابع و پول خود را میمؤسسه تولید

هـای  یـا فعالیت  کند. از میان مجموعۀ صـنایع گذاری گرفته شده، سرمایه کار صنعت یا بخش به
را  اقتصادی که با منابع و شرایط او سازگار است، عایدی آن فعالیت اقتصادی که باالترین درآمـد

  باشـد.  ی میایـن مؤسسـه تولیـد 1»هزینۀ فرصـت«یا » رفته فرصت از دست«کرد  نصیب او می
                                                               
1. Opportunity cost 
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 yمقـدار کـاالی xیـک واحـد از کـاالی فرصـت کاالیی، هزینه به عبارت دیگر، در جهان دو
  روند. کار به xبرای تولید yجای تولید رود تا منابع به است که از دست می

عبـارت اسـت از ارزش بهتـرین محصـولی کـه  Aکـاالی  بنابراین، در اقتصاد، هزینۀ تولید
  پوشی کرده است.  آن چشم از تولید Aکاالی  ی با تولیدمؤسسه تولید

مورد نظـر آنهـا نیسـت.  فرصت کنند، معموًال هزینه بحث می وقتی عموم مردم دربارۀ هزینه
، تجهیزات نیروی کار ، دستمزدکنند تنها آن مقدار وجهی که برای خرید مواد اولیه آنها تصور می

در اقتصاد هزینۀ  در حالی که منظور از هزینه ؛است تولید کنند هزینه و سایر عوامل پرداخت می
  فرصت است.

، عبـارت در فصل اول از جلد اول این کتاب بیان شد که منظور از هزینـۀ فرصـت در تولیـد
گرفتـه شـده  کار  در بهترین وضعیت در غیر از مـورد بـه ی که عامل تولیدمقدار درآمد«است از: 

. بـه عبـارت کننـد توجـه نمـیها  این نوع هزینهبه عرف مردم معموًال ». دست آورد توانست به می
  گیرد.  به شکل عمیق آن مورد توجه قرار نمی» ی؟به چه قیمت«دیگر، سؤال 

 بسـتگی دارد. در بـازار وری عوامل تولید بهرهو  به قیمت تولید ، هزینهسطحی از تولیددر هر 
همـان  هر عامل، در بازار قیمت −که در فصل بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت− رقابت کامل

ی دیکتـه های تولیـد بـه مؤسسـه توسط بـازار ، قیمتابت کاملشود. با فرض رق عامل تعیین می
 ی ناشی از اختالف قیمـتهای تولید مؤسسه  شود. طبق این فرض، اختالف موجود در هزینه می

  است.  کارایی عوامل تولیدبلکه ناشی از اختالف در  ؛نیست عوامل تولید
  

  از نظر زمان انواع هزینه
ی که تصـمیم در نتیجه، یک مؤسسه تولید ،است ، تابع عوامل تولیدبا توجه به اینکه مقدار تولید

نیز تغییر دهـد. زمـان را  خود را در طی زمان تغییر دهد الزم است عوامل تولید دارد مقدار تولید
، زمـان را بـه ها نقش اساسی دارد. معموًال در فرایند تولید و در نتیجه هزینه در تغییر عوامل تولید

 ؛معنای تـاریخ مشخصـی در آینـده نیسـت به  کنند. بلندمدت تقسیم می و بلندمدت مدت کوتاه
  زمانی است که همۀ عوامل قابل تغییرند.  دومریزی است؛  زمان برنامه نخست،بلکه 
انـدازه مؤسسـه  ای اسیعبارت از مق ،شود یریگ میدر مورد آن تصم دیکه با یامور نیاز اول یکی
 واحـد کیـخـود را از  یدیـتول التیتشـک تواند یم یدیمؤسسه تول است. در بلندمدت یدیتول



  )2اقتصاد خرد (با نگاهي به مباحث اسالمي) (ج   8

 

تواند از یک واحد بسیار بـزرگ  که می بسیار کوچک به یک واحد بسیار بزرگ ارتقا دهد. همچنان
ی ظرفیـت مؤسسـه تولیـد به یک واحد بسیار کوچک تبدیل کند. افزون بـر ایـن، در بلندمـدت

جانشینی تر باشد امکان  صورت بیشمار قابل تغییر است. طبیعی است که هرچه زمان طوالنی به
ی، تصمیم نسبت به مقیـاس مؤسسـه تولیـد گرفتنعوامل و تعدیل، بیشتر خواهد بود. به منظور 

  هر سطح از محصول را بداند.  تولید مدیر مؤسسه باید هزینه
قادر نیست همۀ عوامـل  ی برای افزایش مقدار تولیدزمانی است که مؤسسه تولید مدت کوتاه

طور طبیعـی کاالهـا  یـک عامـل ثابـت اسـت. بـه کم دسترا تغییر دهد. به عبارت دیگر،  تولید
در کاالهای مختلـف برحسـب نـوع  و بلندمدت مدت توانند با یکدیگر متفاوت باشند. کوتاه می

  کاال متفاوت است. 
غذای آماده و در نتیجـه تغییـر در مقـدار آن بـرای  در تولیدمؤثر زمان الزم برای تغییر عوامل 

یک رستوران، با زمان الزم برای تغییر مقدار محصول پسـته یـا گـردو بـرای یـک باغـدار کـامًال 
در حـالی کـه  ؛را بر کاالی اول حداکثر سه ماه فـرض کـرد متفاوت است. شاید بتوان بلندمدت

  کاالی دیگر احتماًال حدود هفت سال باشد. برای دو نوع 
 تقسـیم کـرد. ثابـت و هزینـه متغیـر را بـه هزینـه تـوان هزینـه بندی می تقسـیماین براساس 

، نگهـداری ماشـین آالت کـه در صـورت رکـود و توقـف تولیـد های ثابت، ماننـد هزینـه هزینه
هایی  های متغیـر هزینـه هزینـه ندارنـد. هایی هستند که ربطی به تولید همچنان ادامه دارد، هزینه

چیزی  طلبد و از آنجا که هزینه بیشتر، نهاده بیشتر می ارتباط دارند. تولید که با مقدار تولید است
  دنبال دارد.  باالتر را به نهاده ضربدر مقدار نهاده نیست؛ در نتیجه، نهاده بیشتر، هزینه جز قیمت

کننده ظرفیت آن مؤسسـه  ی تعیینرفته در یک مؤسسه تولید کار ی ثابت بهمقادیر منابع تولید
 K1و بـا  گیرند میی ثابت را نماد منابع تولید ، سرمایهیاقتصاد متونی است. معموًال در تولید

گیرنـد و آن را  متغیر در نظر می عنوان نماد منابع تولید را به که نیروی کار دهند. همچنان نشان می
  دهند. نشان می L2با 

  

                                                               
1. Capital    2. Labor  
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، وامل تولید
 تابع هزینـه

ه بیشـتر بـه 
 بـه همـراه 
رابطـه میـان 

C f q  

q f L, K

L g q

K h q

بـه  وی کـار

C WL

 1E ،2E و

هاي مؤسس هزينه 

عو جه به قیمت
را ت  حداقل هزینه

گـرفتن نهـاده ر
عبـارت دیگـر،

که را کل هزینه
  ر خواهد بود.

 :قرار است
K  

  

  
ربدر مقدار نیرو

 :  
R. K 

مقـدار هزینـه

  

فصل اول:

، با توج از تولید
و ح مقدار تولید

کار کند، بـه  می
خواهد بود. به ع
مین دلیل، تابع 

صورت زیر م به

روابط زیر برق د

ضر گر، دستمزد
 است. بنابراین

دهـد.  شـان می
 است.3qو

 
 

هر سطح معینی
 ریاضی میان مق

افزایش پیدا ید
بیشتر خ ی هزینه
یابد. به همی  می

شد و در فرم عام

تابع تولیدی در

 به عبارت دیگر
آن ضرب شده

را نش ح از تولید
و 1q ،2q ولید

   ١−١نمودار 

ن شد به ازای هر
یین کرد. رابطۀ
ایش نهاده، تولی
 و این به معنای
آن نیز افزایش
باش صعودی می

است از طرفی ید

است. مل تولید
آت که در قیمت

برای سه سطح ه
برای مقدار تو ه

  ه
بیان بحث تولید
را تعی  اقل هزینه
که با افزا مچنان

خت پول بیشتر
، هزینهار تولید

است ص و هزینه 

مقدار تولید qو  

وعه ارزش عوام
است فیزیکی یه

یر حداقل هزینه
ب حداقل هزینه

تابع هزینه
که در بح چنان
توان حدا می
نامند. هم می

معنای پرداخ
افزایش مقدا
و مقدار تولید

C هزینه

C مجمو
اضافه سرمای

شکل زیر
3E به ترتیب
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.W دهد هزینه نشان می باالکه نمودار  چنان L R. K E بـرای مقـدار  حداقل هزینـه
.Wو  qتولید L R. K E مقـدار  بـرای تولیـد حداقل هزینهq  وW. L R. K

E برای مقدار تولید حداقل هزینه q  خواهد بود. در فصل دهم جلد اول این کتاب بیـان شـد
، یعنـی شـیب MRTSای است که در آن  در نقطه −کمترین هزینه−کننده تولید که بهینه

) یکسـان ( ) با شیب منحنـی هزینـهMRTS( نرخ نهایی جانشینی فنییکسان یا  منحنی تولید
  برابر باشد. 

  
  مدت کوتاه انواع هزینه

  از نظـر مقـدار ثابـت اسـت.  یک عامـل تولیـد کم دست، مدت پیش از این بیان شد که در کوتاه
  شود. ها به ثابت و متغیر تقسیم می هزینه مدت در کوتاه

  
  ثابت هزینه
شـوند شـامل  مسـتهلک شـده نیـز نامیـده می عمومی یا هزینـه های ثابت که گاهی هزینه هزینه

، پرداخت حقوق نیروهـای ثابـت، آبونمـان آب و ی یا دفتر کارمؤسسه تولید اقالمی مانند اجاره
نکنـد، ایـن  ی هیچ محصولی هم تولیـدبرق و تلفن و امثال اینهاست که حتی اگر مؤسسه تولید

های ثابت این است که با تغییـر مقـدار محصـول،  ها باید پرداخت شوند. مشخصه هزینه هزینه
  کنند.  تغییر نمی

 دای است که صرف نظـر از مقـدار محصـول بایـ ، هزینهTFCیا  1کل ثابت از آنجا که هزینه
TFCثابت است. بنابراین، تابع آن  شود، در مقادیر مختلف تولید هزینه ∑ PA  کـه در آن
A  مقــادیر مختلــف نهــاده ثابــت وP باشــد. مقــدار ثابــت  هــا می هریــک از آن نهاده قیمــت

∑ PA ثابــت ) هزینــه١−١ربطــی نــدارد. ســتون دوم از جــدول شــماره ( بــه مقــدار تولیــد 
)TFC کـه  دهـد. همچنان ی فرضـی را نشـان میمؤسسـه تولیـد ) در مقادیر مختلف تولید50

TFC) ٢−١نمودار شماره (   دهد.  صورت خط افقی و ثابت نشان می را به 50
  

                                                               
1. Total fixed cost 
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رگران خـط 
 TVC 1کـل 
کـه در  چنان

، دار تولیـد

 دیمقدار تول ت
  
٠  

١  

٢  

٣  

۴  

۵  

۶  

                  
1. Variable

هاي مؤسسه هزينه

 

کـار  و دسـتمزد
ک ریمتغ نهیرا هز

دهد. چ شان می
بـا افـزایش مقـد

  ییو نها
 ریمتغ نه

  
ثابت نهیهز

  
٠  ۵٠  

٣٠  ۵٠  

۵۵  ۵٠  

٧۵  ۵٠  

١٠۵  ۵٠  

١۵۵  ۵٠  

٢٢۵  ۵٠  

                       
e cost 

هفصل اول: 

محصول تولید
و مجموعه آن ر

را نش TVCکل یا
TVC اسـت. بـ

کل، متوسط  یر،
 کلنه

 
نیهز 

۵ 

٨  

١٠  

١٢  

١۵  ۵

٢٠  ۵

٢٧ ۵

                     

 
 

  ٢−١نمودار 

مورد نیاز برای ت
ریمتغ نهیرا هز
ک متغیر ) هزینه

0صفر،  ید

یرثابت، متغ های
نهیهز ییها

٠

٠

٠۵

٢۵

۵۵

٠۵

٧۵

م لی مواد اولیه
کنند یم رییتغ د

)١−١ل شماره (
د در مقدار تولی

  یابد.

ه ینه: هز١−١ول
متوسطه
 ت

نهانهیهز

− 
٣٠ 

۵٠  
٢۵ 

٢۵  
٢٠ 

۶/١۶  
٣٠ 

/١٢  
۵٠ 

١٠   
٣/٨ ٧٠ 

  ر
مانند ارزش ریا

دیمقدار تول رییغ
تون سوم جدول

شود مشاهده می
نیز افزایش می 

جدو
متوسطنهیهز 
 ریمتغ

نهیهز
ثابت

− 

٣٠  

۵/٢٧  

٢۵  ۶۶

١٢۵/٢۵  ۵

٣١  

۵/٣ ٣٧

  
یرمتغ ینههز 

هایی م هزینه
که با تغ دیتول
نامند. ست می

این جدول م
TVCمقدار 

  

متوسط  نهیهز 
  کل 

ه
م

−  

٨٠  

۵/۵٢  

۶۶/۴١  

٧۵/٣٨  

۴١  

٨٣/۴۵  



) L( ی کـار
 قـدار تولیـد

د در نتیجـه 
زولـی و یـا 

TVC bq

TVC bq

TVC bq

ت، نزولی و 

TVC bq 

یر، یعنی نیـروی
، تـابع مقـتغیـر

کند را مطالبه می
 نـرخ ثابـت، نز

q	 

q Cq  

q Cq  

با نرخ ثابت تغیر

q Cq d

 یک عامل متغی
مت قـدار هزینـه

بیشتری ر ی کار
کـن اسـت بـا

  هد بود: 

مت ت توابع هزینه

  

dq یعنـی ،یزول

  نامند. ی

  )2(ج

 

ی تنها یسه تولید
که بیان شـد مق

، مقدار نیروید
ن افـزایش ممک
ورت زیر خواه

ز چپ به راست

  ٣−١نمودار 
  

و سپس نز یصعود
می TVCکل  ر

 مباحث اسالمي) (

مؤسس شود  می
TV  .کچناناست

یش مقدار تولید
یابد. این یش می

صو  توابع آنها به

) به ترتیب از٣

ابتدا ص TVCکل
متغیر یک هزینه

خرد (با نگاهي به

سازی فرض ده
VCجه  W. L

ی است. افزاید
افزای TVC	کل  

شد که به ترتیب

−١ای شماره (
دهند. نشان می

ک ریمتغ نهیست هز
را حالت کالسی

اقتصاد خ   12

برای ساد
دارد در نتیجه
مؤسسه تولید

متغیر هزینه
صعودی باش

نمودارها
صعودی را نش

  

ممکن است
باشد که آن ر
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ـه مشـاهده 

دهـد.  ن می
 ثابـت کـل 

را نشـان  ـل
 TVCـر در 

ود. نمـودار 

                  
1. Total co

هاي مؤسسه هزينه

 

کـ دهـد. چنان ی

محصول را نشان
های عه هزینـه

کـ ) هزینه١−١
ر با مقـدار تغییـ

	TCبـو خواهد
  دهد.  می

  

                       
st 

هفصل اول: 

یک را نشان می
  یابد. ش می

هر سطح از مح د
مجموع کل زینه

١جدول شماره (
درست برابر کل

TFC TV

را نشان TVCو

                     

 
 

  ۴−١نمودار 
  

ل حالت کالسیک
صعودی افزایش

 نیاز برای تولید
یابد. هز ش می
در ج ۴. ستون

ک غییر در هزینه
VC A W

و TFCل جمع

  ۵−١نمودار 

کل متغیر هزینه
زولی و سپس ص

خارج کل مورد
نیز افزایش کل ینه

دهد تشکیل می
تغ TFC مقدار
WLبرابر با  کل

Tیعنی حاصل ،

) ه۴−١شماره (
T ابتدا با نرخ نز

 
T1 کمترین مخ

، هزیقدار تولید
را تش TVCر کل

دلیل ثابت بودن
ین، تابع هزینه

C کل ) هزینه۵

نمودار ش
TVCشود   می

  
 کل ینههز 

TC کل هزینه

با افزایش مقد
TFC و متغیر
د دهد. به می

است. بنابراین
۵−١شماره (

 



 مقدار بهینه
واحد بیشتر 
/کـاهش در 

یـا  TCشـتق 

یـک واحـد 
برای یـک  ط

 MC است. 
ابتـدا  MC د
 دیـتول هیـظر

  هد آمد. 
                  
1. Margina

ی در انتخاب م
برای یک و ولید

واحـد افزایش/ک
مشـ MCیابد.  ی

بـه ازای یـ هزینه
فقطن تغییرات

  آید.  ت می

	Tشده استخراج
دهـد ینشـان مـ

نظ در دیبا را حنا
فصل خوا نیهم

                       
al cost 

ز مفاهیم کلید
زاد یا اضافی تو

ازای یک   که به
زایش/کاهش می

یعنی تغییر در ه
ا مفروض گرفتن

دست به MCن،

  

M  ازTVC ای TC

که نمودار ن چنان
انح نیا علت. بد

در ه» دیتابع تول
                     

  )2(ج

 

نهایی ا  طلوبیت
ماز بیانگر هزینه
کند ک خص می
) کل افزوی کار
MC .  

، یعMC نهایی ه
عبارت دیگر، با
 مقدار پیشین آن

  ۶−١نمودار 
  

MC شود یهده م

T برابر است. چ
ابی یم شیآن افزا

و تا نهیرابطه هز«

 مباحث اسالمي) (

و مط نهایی ولید
بی MC	 نهایی  نه

مشخ MCدیگر،
(نیروی متغیر ینه
ی

) هزینه١−١ره (
دهد. به ع ن می
از TC کل زینه

) مشاهد۶−١ره (
Cت که با مشتق

و پس از آ رسد ی
«طلب در بحث

خرد (با نگاهي به

  یی
 MC1 مانند تول

صاد است. هزین
ت. به عبارت د
، چه مقدار هزی

بیان ریاضی  به
از جدول شمار 

را نشا دار تولید
 با کم کردن هز

در نمودار شمار
مشتق آن است ای
یبه حداقل م س

مط نیا لی. تفص
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یینها ینههز 
نهایی  هزینه

در علم اقتص
محصول است
،مقدار تولید

TVC .است
۵ستون 

تغییر در مقد
،واحد تولید

  

که د چنان
ای TVC بیش

سپسو  ینزول
جستجو کرد.
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 بر با هزینـه
T بـه هزینـه 

از جـدول  
مـده اسـت 

 نـهیهز ،یش

 نـهیهز ابـدی
 کیـ، ریـتغ
 شـود، یمـ 

                  
1. Average 

هاي مؤسسه هزينه

براب متوسط زینه
TC کـل  هزینه

  سیم شود.
۶. سـتون شـود
دسـت آم اول به
شیافزا دیدار تول
  د بود.

ای شیافزا دیه تول
عدد ثابت بر مت 

میتقسـ دیـز تول
                       

e cost  

هفصل اول: 

قتصاد دارد. هز
AC که همچنان

ابت و متغیر تقس
A ش یمـ فیتعر

 دوم بر سـتون ا
عدد ثابت بر مقد

خواهد قائم یول

  

هرچه یعنی ؛ت
A میتقس لیدل به

از یـدار کـوچک
                     

 

 
 

برد زیادی در اق
Cاست.

تواند به ثا یز می
AFCت

ستون میز تقس
عد میتقس لیدل ه

هزلو کیدار آن

 ٧−١نمودار 
  

AFC است ینزول
AFC یمنحن گر،

بـر مقـد ثابت

2. Ave

کارب نهایی زینه
شده  صول تولید

نیز متوسط هزینه
 AFC صورت به

متوسط را که از
به شود یاهده م
نمود ن،ی. بنابرا

C یمنحن دهد، ی
گی. به عبارت دد

AF ابتدا مقدار ث

erage fixed co

  سط
نیز مانند هز 1ط

بر مقدار محص
ر تقسیم شد، ه

ای 2متوسط بت
ثابت نهی) هز١
که مشا . چناند

ط کاهنده است.

ینمودار نشان م
ابدی یکاهش م ت

FC است.

ost 

متوس ینههز 
متوسط هزینه
، تقسیم بکل
و متغیر ثابت
ثاب نهیهز

١−١شماره (
دهد ینشان م
متوسط ثابت
  

که ن چنان
ثابت متوسط
قائم یهذلول



 اریو بسـ ت
سرشـکن  تر

. شـود یس م
 کیـ نقطـه 

  . دارداحد 
و  دیقدار تول

وسط را که از 
 نهیمقدار هز

A  که در طول
. به عبـارت 

مرحلـه دوم  

                  
1. Average

تیـنها یبه ب لی م
شـتریو ب شـتریب ی

جام بر آن مماس
ز مختصات هر

وا یمتیق کشش
بر مق میکل تقس ر

متوس ریمتغ نهیهز
م شود یشاهده م
AFC برخالف

خواهد بود. ندهی
یهنده و از ابتدا

                       
e variable cost 

از مقدار AFC ه
یواحـدها یرو
و سرانج تر کیزد
آمده از دیپد یا

ک د در تمام نقاط
ریمتغ نهیبر با هز

)١−١ل شماره (
که مش . چناندهد
.باشد یم ندهیفزا

هنده و سپس فزا
کاه دیله اول تول

  است.  Uکل

  

                     

  )2(ج

 

جهیدر نت −شود
مقدار ثابت بر ر

و نز کینزد یفق
ها لیتمام مستط
باشد یضا هذلول
براب ر،یمتغ ثابت
از جدول ٧ستون

د ی است نشان م
بعد ف ه و از آن به

 نقطه عطف کاه
مرحل یت تا انتها

به شک AVC یحن

  ٨−١نمودار 

 مباحث اسالمي) (

ش یک سرشکن م
م ی. وقتابدی ی م
و به محور اف ابد

ت که مساحت ت
تقاض یاگر منحن

AV نهیمشابه هز
. ستشود یم فی

دست آمده ول به
کاهنده، دیحد تول
، تاریمتغ متوسط

ز مبدأ مختصات
منحن ن،یود. بنابرا

خرد (با نگاهي به

بر عدد کوچک ت
 و مرتب کاهش
ای یب کاهش م

است آن ها یمنحن
ل،یدل نی به هم
VC 1ریمتغ وسط

AVC تعر
 سوم بر ستون او

واح ٣ط تا مقدار
م نهیاست، هز ی

، ازریمتغ متوسط
خواهد بو ندهیفزا
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ثابت نهیهز−
بزرگ شروع و

مرتب شود، یم
من نیا یژگیو

اندازه است.
متو نهیهز

صورت  به
ستون میتقس
متوسط ریمتغ
ینزول یمنحن
م نهیهز گر،ید
به بعد فز دیتول

  




