
 اقتصاد و بازار یابی محصوالت کشاورزی

 کوروش روستا

 دانشیار ترویج کشاورزی و توسعه روستای  ی

زاد اسالمی بیرجند
 
 دانشگاه ا

 



 مقدمه

 

 :علت پيدايش علم اقتصاد عبارتست از

 

 محدود بودن امكانات و منابع در دسترس بشر -1

 

 نا محدود بودن نيازها و خواسته هاي بشر -2

 



 زمینه تفکر اقتصادی

 .است عام حس دانش اقتصاد علم اقتصاد علماي از برخي اعتقاد به
 :از عبارتست اقتصاددانان تفكر هاي زمينه

 .نداريم خواهيم مي كه اندازه هر به را هرچيزي  :كميابي -1
  انتخاب به دست مجبوريم نيازها بودن نامحدود و امكانات محدوديت علت به :انتخاب -2

 .بزنيم
  مزبور  انتخاب جاي به انتخاب بهترين رفتن دست از فايده يا فرصت :فرصت هزينه-3-

   زمان و منابع همان صرف  با
خرين هزينه و فايده دارد تمايل كنند توليد :گراي  ي نهاي  ي -4

 
 .بداند را محصول واحد ا

مد بازارهاي -5
 
ور  سود فرصتهاي :كارا

 
 .است كم بازار در ا



 تعریف علم اقتصاد

 اقتصاد دانش چگونگي انتخاب مردم وجامعه است براي  به  كارگيري  منابع

نها بين افراد جامعه براي مصرف
 
 براي توليد كاالها و  خدمات  و  توزيع ا



چه كاالها و خدماتي بايد توليد شود؟1  

از هر كدام از كاالها و خدماتي چقدر بايد توليد شود؟ -2  

كاالها و خدمات چگونه بايد توليد شود؟ -3  

كاالها و خدمات چگونه بايد توزيع شود؟  -4  

 

سواالتی که در هر نظام اقتصادی مطرح 
 است



 نظام بازار آزاد یا سرمایه داری

 .دهد مي پاسخ اساسي سؤاالت به قيمتها مكانيسم نظام اين در
   .ندارد وجود دخالتي هيچگونه نظام اين در



 نظام اقتصاد مختلط

 .دارند فعاليت دولت  هم  و  خصوصي بخش  هم نظام اين در
 .دارد هم را ناظر و كننده كنترل نقش دولت

 .دهد مي پاسخ اساسي سؤاالت به دولت تصميمات و  ها برنامه با  همراه قيمتها مكانيسم
 .است مختلط نظام   جهان  كشورهاي  اك ثر  اقتصادي  نظام



 نظام اقتصاد متمرکز

 .در اين نظام دولت بيشترين فعاليت دارند -
 .دولت نقش اساسي در توليد و توزيع دارد -
 .در اين نظام كميته برنامه ريزي  مركزي به سؤاالت اساسي پاسخ مي دهد -



 نظام اقتصاد اسالمی

در  اين  نظام  در  چارچوب  شرع  و دستورالعمل هاي موجود  به  سؤاالت اساسي پاسخ -
 .داده مي شود

 :  مثال
 .توليد مشروبات الكلي حرام است-
 .توليد گندم واجب و ضروري است-

 

   



 تقاضا و عرضه و عوامل موثر بر آنها

 :در بازار  در دو جا خانوارها و بنگاهها با يكديگر روبرو مي شوند
 (نهاده ها)در بازار عوامل توليد  -1
 
 (ستاده ها) در بازار كاالها و خدمات -2



 تقاضای مصرف کننده

ورد كه در  -
 
مصرف كننده از مصرف كاالها و خدمات رضايت خاطري به دست مي ا

ن  را مطلوبيت مي ناميم
 
 .اقتصاد  ا

 حداك ثر كردن مطلوبيت:  هدف مصرف كننده -
 .مطلوبيت يك مفهوم ذهني و  غير قابل  اندازه گيري است-

 

 

 



 عوامل موثر بر تقاضای مصرف کننده

 :مؤثر بر تقاضاي مصرف كننده عبارتند ازعوامل

 قيمت كاالي مورد نظر -1

مد مصرف كننده -2
 
 درا

 قيمت كاالهاي مرتبط-3

 سليقه و ترجيحات مصرف كننده-4

 انتظارات -5



 عرضه بنگاه

 عرضه حاصل رفتار توليد كننده است
 

 حداك ثركردن سود است:هدف توليدكننده



 عوامل موثر بر عرضه بنگاه

 :عوامل مؤثر بر عرضه بنگاه عبارتند از
ن رابطه مستقيم دارد و به اين  : قيمت كاالي مورد نظر -1

 
مقدار عرضه يك كاال با قيمت ا

 .رابطه مستقيم قانون عرضه مي گويند
 
نها وتكنولوژي : هزينه هاي بنگاه -2

 
به مقدار  عوامل توليد  به كاررفته در توليد، قيمت ا

 .بستگي دارد
 .بين عرضه  و  هزينه هاي توليد بنگاه   رابطه معكوس  برقرار  است

 
 
ينده داشته : انتظارات  -3

 
اگر توليد كننده  انتظار  افزايش قيمت كاالي مورد  نظر  را  در ا

 باشد در حال  حاضر كمتر عرضه خواهدكردوبرعكس
 



 تولید

 :ميالدي گ فت 17ژان باتيست سي در قرن 
 “. توليد كردن، فقط ايجاد قابليت اضافي در اشياء ، به منظور رفع نيازمنديهاي بشري است

 “. توليد در حقيقت عبارت از  تغيير  و  تبديل  مواد ،  در نتيجه يك فرايند كاري است” 
 .مقدارتوليد، تابع مقدار عوامل توليدي به كار رفته است

 
 .  ها  عوامل  توليد  را نشان مي دهند xمقدار توليد  و yدر  تابع  فوق 

اينكه  چه  ميزان  از  هر يك از عوامل  توليد  استفاده  شود به نوع توليد و مسائل فني توليد 
 .بستگي دارد
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 تولید کل، تولید متوسط، تولید نهایی

 كاربردن به با معين زمان يك در شده ايجاد محصول يا توليد كل
 توليد عوامل از  معيني مقدار



 تولید متوسط

 كار به واحدهاي تعداد بر ، كل توليد تقسيم  حاصل  از توليدي عامل هر متوسط توليد
ن شده گرفته

 
يد مي دست به توليد، عامل ازا

 
 .ا

 كل توليد                    
 متوسط توليد  =  ___________________         
 رفته كار به توليد عامل تعداد         

 



 تولید نهایی

خرین از حاصل تولید 
 
 مصرفی نهاده واحد ا



 قانون بازده نزولی

 ثابت عوامل ساير و يابد فزايش ، پ ي در پ ي و مساوي طور  به توليد، عوامل از يكي مقدار اگر
 مي كاهش به رو  معيني، حد از ،پس توليد به شده افزوده ميزان ، شوند داشته نگه

 .گذارد

 



(منطقه یک)تولیدمناطق سه گانه   

 در دارد قرار متوسط توليد منحني  باالي  در  نهاي  ي توليد منحني توليد از مرحله اين در
 توليد، از مرحله اين در .شود مي برابر نهاي  ي توليد با متوسط  توليد  مرحله  اين  انتهاي
 .دارد صعودي سير كل توليد

   .شوند مي نزولي وسپس صعودي ابتدا نهاي  ي توليد و متوسط توليد منحني  دو هر

 

 



(دومنطقه )مناطق سه گانه تولید  

 .است نزولي ولي مثبت نهاي  ي توليد توليد، از مرحله اين در-1

ن بر نزولي بازده قانون -2
 
 .است حاكم ا

 .است برابر نهاي  ي توليد با متوسط توليد  مرحله، اين ابتداي در -3

 .شود مي صفر نهاي  ي توليد مرحله اين انتهاي در -4

 .رسد مي خود حداك ثر به مرحله اين انتهاي در تا يابد مي افزايش كاهشي باروند كل توليد -5

 .دارند كاهشي روند نهاي  ي توليد مانند متوسط توليد -6

 .دارد قرار نهاي  ي توليد باالي متوسط توليد منحني همواره -7

 



 .است صفر  نهاي  ي توليد توليد، از مرحله اين ابتداي در

 .است منفي نهاي  ي توليد مرحله اين تمام در -2

 .است كاهشي كل، توليد كاهش   دليل به نيز متوسط توليد  مرحله، اين در -3

 

(سهمنطقه )مناطق سه گانه تولید  



 تکنیک تولید

 .توليد استتكنيك  هماننوع رابطه بين عوامل توليد و محصول 

 :انواع تكنيك توليد عبارتنداز

 تكنيك توليد كاربر -1 

 تكنيك توليد سرمايه بر -2



 عوامل تولید ثابت و عوامل تولید متغیر

يا زياد كرد مثل زمين اين عوامل كم  تواندر دوره كوتاه مدت بعضي از عوامل توليد را  نمي  
 .گويند ثابتراعوامل توليد 

زياد كرد مثل نيروي كار و كود كميا در دوره كوتاه مدت بعضي از عوامل توليد را مي توان 
 .توليد متغيرگويندراعوامل شيمياي  ي اين عوامل 



 هزینه های تولید

 .است توليدي هاي هزينه به توجه توليد ميزان تعيين در نكات ترين اساسي از يكي *

 توليد سطح و توليد تكنيك انتخاب درباره كننده توليد منطقي گيري  تصميم در توليد هزينه
 .دارد كليدي نقش

 :از عبارتند توليد هاي هزينه

 مي صرف توليد جهت توليد  عوامل  استخدام  و كارگيري  به  بابت  كه  هاي  ي هزينه  مجموع  
 .شود

شكار هاي هزيه
 
   :ا

ن مالك بنگاه كه توليدي عوامل گرفتن اختيار در قبال در  كه  هاي  ي هزينه  
 
 پرداخت نيست ا

شكار هاي هزينه را منابع هزينه و كارگر مزد مانند كنيم مي
 
 .گويند مي ا

 



 هزینه های ضمنی

   : ضمني هاي هزيه

ن مالك بنگاه  كه  توليدي  عوامل 
 
ن  از  استفاده قبال در وجهي و است ا

 
 كند نمي پرداخت ا

ن از استفاده براي ضمني طور  به توليدي،بنگاه كارگاه اختمان مانند
 
 گيرد مي نظر در ا

 .گويند مي توليد ضمني هاي هزينه

 :  هزینه دردوره زماني كوتاه مدت

ن حداقل يكي از عوامل توليد ثابت استدوره 
 
 .زماني كه در ا

   : بلندمدت زماني دردوره هزینه

ن در  كه  زماني  دوره
 
 ظرفيت است قادر توليدي بنگاه و توليدمتغيراست عوامل تمامي ا

 .دهد تغيير را خود توليدي

 



 هزینه های ثابت کل

كه   بنگاه   توليدي در  كوتاه  مدت   براي  عوامل  توليد ثابت مثل هزينه مقدار  هزينه اي  
ب ،  برق ، تلفن و اجاره ساختمان صرف مي كند

 
بونمان  ا

 
 .ا

ب،   هزینه متغیر کل   
 
مقدار هزينه اي كه بنگاه  توليدي  براي عوامل توليد متغيرمثل هزينه ا

برق و تلفن مصرفي، ماده اوليه و سايرعواملي كه با  تغيير  توليد  تغيير  مي  كنند  مي  
 .پردازد

 .كل توليد گويندمجموع هزينه هاي كل ثابت و  هزينه هاي كل متغير را هزينه 

TC=TFC+TVC 

 



 منحنی هزینه ها در کوتاه مدت



هزینه های متوسط،هزینه های دار ونم
 نهایی


