
 ریسیموسسه عالی آموزش و پژوهص مدیریت و برنامه

 (9392-93اقتصاد مدیریت )سال تحصیلی 

 )تئَری ٍ تخویي عرضِ( 5هجَعِ سَال 

 8:02سبعت  اردیجْشت 17 ،چْبرشٌجِ زهبى تحَیل:

 

 1تمرین 

 ای عبهل تَلیذ را تعریف کٌیذ. ثبزدُ حبشیِ (الف

 چیست؟تفبٍت ثبزدُ ثِ هقیبس ٍ ثبزدّی یک عبهل ة( 

 ( هٌظَر از قبًَى ثبزدُ ًسٍلی چیست؟ ثب رکر هثبل تَضیح دّیذ.ج

 ّبی تَلیذ ثبثت ٍ هتغیر کذاهٌذ. ( ّسیٌِد

ثبشذ در صَرتی کِ قیوت کبالی تَلیذ شذُ  L-122ای تَلیذ ًیرٍی کبر ثراثر  ( فرض کٌیذ ثبزدُ حبشیُِ

 تَهبى چٌذ کبرگر ثبیذ استخذام شًَذ؟ 122.222تَهبى در ٍاحذ ثبشذ ٍ ًرخ دستوسد ثراثر  52.222

ٍاحذ تَلیذ ثبشذ در ایي ًقطِ ّسیٌِ  52تَهبى ثرای  1222( فرض کٌیذ ّسیٌِ هتَسط حذاقل شذُ ثراثر ٍ

 چِ هقذاری است؟ تَلیذ ای حبشیِ

  تابع هسینه برآورد ضده زیر را در نظر بگیرید: (2 تمرین

     2  ∑      

 

  1

 

∑ثرای ثرآٍرد چٌیي فرهی هعوَالً فرض     1 
کٌٌذ. از ًظر تئَری چرا چٌیي هحذٍدیتی  را اعوبل هی 1  

 دار است؟ هعٌی

 )اختیاری( :3تمرین 

ّبی ثسیبری ٍ در اًذازُ ّبی هختلف ) از ًظر ظرفیت تَلیذ (  فرض کٌیذ در صٌعت تَلیذ ثرق کشَر ثٌگبُ

ّبی هسثَر  لَگ ثرای ثٌگبُّب یک تبثع ّسیٌِ تراًس اطالعبت عولکرد ایي ثٌگبٍُجَد دارًذ ثب استفبدُ از آهبر ٍ 

 زًین. حبلت کلی تبثع ّسیٌِ تراًسلَگ ثِ ترتیت زیر است: تخویي هی
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 ّب ثِ ترتیت زیر تعریف هی شًَذ.طِ فَق هتغیر ثدر را

c: ّسیٌِ سبالًِ ثٌگبُ ثر حست هیلیبرد ریبل 

:y هیساى تَلیذ سبالًِ ثٌگبُ ثر حست هیلیَى کیلَ ٍات سبعت 

 ثر حست ریبل iقیوت ًْبدُ  :  

سرهبیِ ٍ سَخت  ،ّبی هَرد استفبدُ عجبرتٌذ از ًیرٍی کبر فرض کٌیذ در هَرد صٌعت ثرق کشَر ًْبدُ

هتَسط قیوت ّبی ثِ ترتیت قیوت ایي ًْبدُ ّب را ثر حست ریبل ًشبى هی دّذ.  3  0  1 ثٌبثرایي 

 ًرهبل شذُ ًْبدُ ّب عیبرتٌذ از :

 1  5 

 0  15 

 3  1 

 ثرق ثِ ترتیت زیر تخویي زدُ این: فرض کٌیذ پبراهتر ّبی تبثع فَق را ثرای صٌعت

 0  2 365  31    2 151  2  1 0 

 3 =2.559  00  2 20  1  2 050 

 1=-2.228  30   2 216  0  2 279 

 0=-2.217  33 =2.167  11=2.175 

 3=2.205  1=2.276  01   2 200 

 

ّب تبثع ّوگي درجِ یک ثبشذ. ثب  داًین کِ یک تبثع ّسیٌِ ثبیذ در قیوت ًْبدُ از تئَری اقتصبد هی –الف 

ثرقرار ثبشذ ؟ آیب ایي راثطِ در هَرد تخویي ( 1تَجِ ثِ ایي ًکتِ چِ راثطِ ای ثبیذ ثیي پبراهتر ّبی تبثع )

 ّبی رکر شذُ ًیس صبدق است ؟



) لن شپبردثب تَجِ ثِ  –ة 
  

   
َاثع ّب را ثذست آٍریذ ) تَضیح : ثِ جبی ت تَاثع تقبضب ثرای ًْبدُ (   

 تقبضب ثْتر است , تبثع سْن ّر ًْبدُ در کل ّسیٌِ یعٌی
    

 
تَاثع ٍ ثب را ثذست آٍریذ( ثب تَجِ ثِ ایي  

ّبی آتی تَلیذ ثرق را هعبدل  َد هشخص کٌیذ اگر ثخَاّین در سبلشّب ثبثت فرض  فرض ایٌکِ قیوت ًْبدُ

 ضرٍری خَاّذ ثَد.ّب  اضبفی از ّریک از ًْبدُ سْنّین چِ ددُ درصذ افسایش 


