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یزدی زاده 

کرمان– موقعیت 
روی بعد از خرابکاری امیر حسین و ریختن قورمه سبزی بر

فرش آشپزخانه پدر در حالیکه در فکر درد سر های قرمه

کرد آشپزخانه بودبه این ایده فکر میفرش سبزی خورده ی 

که اگر یک تغییر کوچک روی محصول بدم  می شه یک

و تا آخر شب به این ایده فکر می کرد که !محصول جدید

.حاصل فکر کردن امیر علی و ستایش بود 

4



یزدی زاده 

کرمان–

گفت و گو در کالس
مدی آقای محکهبه نظر شما چگونه می توان تصمیم گرفت(1

؟تولید کندچه تعدادهر محصول از

محمدی باید همه منابعی را که در اختیار دارد آیا آقای (2

؟صرف تولید کند
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یزدی زاده 

کرمان–

نقشه راه
الگو ما در این درس  به دنبال   این هستیم که بتوانیم یک

م و پیدا کنیمنابع کمیاب برای استفاده حداکثری از 

س بتوانیم رهمچنین در پایان د

ا کارایی و هزینه فرصت را ب،مفهوم تخصیص  بهینه 
توضیح دهیممرز امکانات تولید توجه به مدل 
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یزدی زاده 

کرمان–

طرح مسئله
نا در درس پیش با اصول و مفاهیم اولیه انتخاب درست آش

ین شدیم یکی از الگو هایی که می توانیم با آن کاربرد ا

انات اصول را در انتخاب بهینه تمرین کنیم الگوی مرز امک

ولید قبل از اینکه با الگوی مرز امکانات تاما .تولید است 

صاد  آشنا شویم ابتدا کمی پیرامون نقش الگو در علم اقت

.صحبت خواهیم کرد
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الگو های اقتصادی

ده نمایشی ساده از واقعیت پیچیالگو 

یرا است مثالً نقشه راه ها یک الگوست ز

جزئیات از جمله ساختمان ها درختان و 

دست انداز ها را نشان نمی دهد

نقشه فقط راه های اصلی و فرعی را 

نشان می دهد تا شما بدون درگیر شدن

که در جزئیات غیرالزم بتوانید از جایی

.هستید به جایی که می خواهید بروید
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الگوی آناتومی

ان به طور مثال آناتومی بدن انس

ه می که در زیست شناسی استفاد

شود هم یک الگو است تا به 

ساده ترین شکل ممکن بخش 

و نحوههای مختلف بدن انسان 

.ارتباط آنها را نشان دهدی 
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یزدی زاده 

کرمان– اقتصادیاهمیت الگو های 
در اقتصاد هم الگوهایی وجود دارد که بسیاری از جزئیاتس

دنیای واقعی را رها می کند تا به ما کمک کند آن چه اهمیت 

.دارد متمرکز شویم 

الگوی مرز امکانات تولید

یکی از این   الگوهای  اقتصادی است که اجازه می دهد تا 

ابع درک بهتری از بده بستان های یک کشور در استفاده از من

کمیاب پیدا کنید
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یدالگومرز امکانات تول
یکی از انتخاب ها ی اساسی را که هر کسب

وبرو و کار مثالً یک شرکت تولیدی  با آن ر

ی است در نظر بگیرید این شرکت چگونه م

تواند منابع کمیاب خود را در میان انواع 

د شرکتی مثال تصور کنی؟تولیدات تقسیم کند

ولید راه اندازی کرده اید که فقط پنیر و ماست ت

.می کند 

ت مقادیر مختلفی از پنیر و ماسجدول مقابل 

د کند را که شرکت شما در هفته می تواند تولی

.نشان می دهد 
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اکثر روشن است اگر همه منابع کمیاب فقط برای تولید پنیر به کار رود حد
ماست وجود بسته پنیر در هفته تولید می شود و البته دیگر امکان تولید۱۰۰۰

ود در تولید ماست شصرفدر مقابل اگر منابع شما (الف )نخواهد داشت نقطه
قی ماب(و )سطح تولید می شود و پنیری تولید نمی گردد نقطه۵۰۰مجموع 
یم شده منابع کمیاب بین تولید این دو کاال تقسنشان می دهد که نقاط نیز

یافته و در بیشتر منابع به تولید پنیر اختصاصب  است به طوری که در نقطه
.بیشتر صرف تولید  ماست شده استاهنقطه ی
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و شود به خطی که از اتصال  این نقاط دست می آید مرز امکانات تولید گفته می
.نشان دهنده حداکثر امکان تولید شرکت شما با منابع موجود است
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یزدی زاده 

کرمان– مرز امکانات تولید چه مرزی است؟

ز منابع با استفاده ا(یک شرکت تولیدیهمانند)مرز امکانات تولید مرزی است بین آنچه یک کسب و کار

.تواندنمی دسترسش می تواند تولید کند و آنچه و در موجود

ده است این کسب و کار می تواند هر سطح تولید را که با نقطه ای بر روی مرز امکانات تولید نشان داده ش

.انتخاب کند
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یزدی زاده 

کرمان– مثال برای مرز امکانات تولید
سطل ماست را نشان می 2۰۰و بسته پنیر۵۵۰ازیک ترکیب ز مثال نقطه

را تولید کند اما مرز امکانات زمی تواند نقطه است که اگر بخواهد روشن .دهد

بسته پنیر تولید شود باز هم منابع کافی برای ۵۵۰تولید به ما نشان می دهد که 

(دنقطه )وجود خواهد داشت (سطل۲۰۰به جای )سطل ماست ۳۰۰تولید 

د به تولید کندش در نقطهبا استفاده از منابعکهبنابراین شرکت می تواند ترجیح دهد 

.تولید کند زجای اینکه در نقطه 

به طور کلی بهتر است یک شرکت به جای تولید در درون مرز امکانات تولید بر 

قابل دست یابی غیرح روی مرز امکانات تولید کند نقاط خارج از مرز مانندنقطه

.است و منابع کافی برای تولید آن وجود ندارد
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یزدی زاده 

همین امر درباره یک کشور هم وجود دارد که کشورها باید کرمان–

د کاالها تصمیم بگیرند که منابع کمیاب خود را چگونه میان تولی

،اما ندهر کشور صرفاً دو کاال تولید نمی کالبته دناختصاص ده

کار کردن با یک الگوی واقعی که شامل هزاران کاال و خدمات 

ور می توان تولیدات یک کشاز این روبسیار دشوار است،است

ان به صورت ساده با دو کاال نش،تولیدات یک شرکت همچون را 

.داد
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هزینه فرصت اجتماع

در «چیزی به نام ناهار مجانی وجود ندارد»نظر شما درباره این جمله چیست 

بعضی از مدارس که در گذشته  ناهار رایگان بهاقتصاد از این جمله برای اشاره

.به دانش آموزان می دادند استفاده می شود

هاری که حتی برای دانش آموزان رایگان باشد برای جامعه رایگان نیست تولید ان

غذا به منابعی نیاز دارد از این منابع می توان برای تولید چیزهای دیگر استفاده 

ر باید بپذیریم بعضی کاالها یا خدمات دیگناهار رایگان کرد بنابراین برای داشتن 

ان است معموال برای تولید شرایگان کمتر داشته باشیم حتی کاالهایی که برای افراد

زمان صرف می شود و هزینه فرصتی برای جامعه دارد
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مرز امکانات تولید 

به ما اجازه می دهد تا هزینه فرصت یک شرکت یا یک کشور را زمانی که بیش از یک کاال 

۷۵۰شروع به تولید ۳۷در نقطه ج نمودار صفحه فرض کنید شرکتی تولید می کند مجسم کنیم 
برای ؟بسته پنیر بیشتر چقدر است۱۵۰ماست می کند هزینه فرصت تولید سطل2۰۰بسته پنیر و

به سمت چپ و باال و در طول مرز امکانات تولید شرکت تولید پنیر بیشتر نیاز است که 

۹۰۰تولیدات شرکت ،بنقطهدربرویمب به نقطهج  یعنی در این حالت از نقطه ،جابه جا شود
سطل ۱۰۰همچنین شرکت،است جبیشتر از تولیدات در نقطه بسته  ۱۵۰عنی ،یبسته پنیر است 

بنابراین .استجعدد کمتر از تولید ماست در نقطه ۱۰۰تولید می کند کهب ماست در نقطه 

بسته ۱۵۰به این دلیل که برای تولید .استماستسطل۱۰۰،بسته پنیر بیشتر۱۵۰هزینه فرصت 

.صرفنظر کند،سطل ماست۱۰۰شرکت باید از تولید ،پنیر بیشتر

شرکت تولیدی ما باید از مقداریپنیر بیشتر مرز امکانات تولید نشان می دهد که برای داشتن

19ماست صرفنظر کند ماست های از دست رفته هزینه فرصت پنیر بیشتر است



فعالیت فردی در کالس

-یعنی بده،فرض معکوس

تر و بستان تولید ماست بیش

را دبه ج حرکت از نقطه 

!!تحلیل کنید
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یزدی زاده 

کرمان– کارایی و ناکارایی

فرض کنید که شما در تیم ورزشی دو و میدانی مدرسه عضو هستید

متر است تیم عضو است و در مسابقه به 1۵۰۰تخصص اصلی شما  

متر برایش فرقی 1۵۰۰متر و 1۰۰همان سرعت شما می دود ولی دوی 

نمی کند چون در هر دو رکورد مناسبی دارد اگرمربی شما را  برای دو

متر انتخاب کند و باعث 1۵۰۰متر و دوستتان را برای دوی 1۰۰

پیدا ناراحتی شما می شود با عوض کردن موقعیت ها شما وضعیت بهتری

وردن می کنید و دوستتان نیز مشکل نخواهد داشت تالش برای به دست آ

ال استکارایی به معنای یافتن موقعیت هایی برای پیشرفت مانند این مث
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یزدی زاده 

کرمان–

اقتصاد چه کشور یا شرکتی کارا محسوب می شود؟

نکه وضع اگر یک شرکت یا یک کشور هر فرصتی را برای استفاده بهتر از منابع به کار گیرد بدون آ

ود بیشترین یعنی شرکت یا کشور از منابع موجود خکاراستدیگران بدتر شود اقتصاد آن کشور یا شرکت 

اد حداقل بیش از یک کاال یا خدمت می توان در دسترس مردم قرار ددر این صورت استفاده را می برد 

.بدون آنکه کاالها یا خدمات دیگر کاهش پیدا کنند
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یزدی زاده 

کرمان–

مثال برای کارایی و ناکارایی

شور دو مثالً فرض کنید ارائه دهندگان دسترسی به اینترنت در یک ک

این که ابکارگر را برای ارتباط هر خانه با سرویس اینترنت می فرستند

!یک کارگر می توانست کار را به همان صورت سرعت انجام دهد

خواهد بود در مقابل اگر ناکارا در این صورت تولید در این کشور

ارسال یک کارگر را اتخاذ می کردند کارگرکاراترشرکت ها روش 

ر کمتری در این صنعت نیاز می شد و کشور می توانست با آن کارگ

.در کاالها و خدمات دیگر را گسترش دهداتش تولید
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شکل روبرو را تحلیل کنید؟
در این شکل یک کشور از تمام منابع اش 
:نداستفاده می کند تا یکی از این دو را تولید ک

رکیبتالف ،نقطه اینترنت یا تی شرت اتصاالت
انی تالقی تی شرت و اتصال اینترنت را برای زم

ه که دو کارگر برای اتصال به هر خانه فرستاد
خانه به اینترنت ۵۰۰:می شوند نشان می دهد

شرت که در یک هفته تی۱۰۰۰متصل شده اند و 
ر زیر تولید شده اند توجه کنید که نقطه ی الف د

مرز امکانات تولید قرار دارد این ناحیه نقاطی
.است که تولید در آن نا کاراست
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هر نقطه در زیر مرز امکانات تولید ،نشان 
دهنده چیست؟

د نقطه در زیر مرز امکانات تولیهر 

نشان دهنده این است که اقتصاد از

رده بیشترین منابع اش استفاده نک

اال زیرا حداقل بیشتر از یک ک؛است

که می توانست تولید کند بدون این

.ردند گکاالهای دیگر حذف 
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اند یک کشور چگونه می توبراساس شکل روبرو 

ه بالفاز نقطه )به نقطه روی مرز امکانات تولید 

حرکت کند؟(دنقطه 

بع نحوه استفاده از منابا تغییر :  اول
ال کارگر اتصکدر این مورد با ارسال تنهای

طه ای کشور می تواند به نق،کابل به هر خانه
خود حرکتمرز های امکانات تولید روی 

ده روی کار آزاد شنیکند به طوری که اگر 
ه کار در خود صنعت اتصال کابل اینترنت ب

نجام گرفته شود اتصال بیشتری از خانه ها ا
قطهبه نالف می گیرد یعنی کشور از نقطه

.جابجا می شودد 
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براساس شکل روبرو یک کشور چگونه می

از )تواند به نقطه روی مرز امکانات تولید 

حرکت کند؟(ببه نقطه الفنقطه 

منابع با تغییر نحوه ی استفاده از:دوم

از کارگر اضافی در این جا اگر

ود شرت استفاده شبرای تولید تی

قال انتببه نقطه الفتولید از نقطه 

.می یابد
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براساس شکل روبرو یک کشور چگونه می

از)تواند به نقطه روی مرز امکانات تولید 

حرکت کند؟(جبه نقطه الفنقطه 

تغییر نحوه استفاده از منابعبا :سوم 

هم کارگر اضافی می تواند بین دو صنعت
کابل مثالً نیمی از روز به اتصال؛تقسیم شود

بپردازد و نیمی از روز را در کارگاه تولیدی
ه شرت بیشتر و هم خانکار کند تا هم تی

در های بیشتری را به اینترنت متصل کند
جنقطه بهالف این صورت کشور از نقطه

.حرکت می کند
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یزدی زاده 

کرمان–

یشتر از باشد این امکان وجود دارد که حداقل بناکارابنابراین تولید 

ته شودیک کاال تولید شود بدون آنکه از تولید کاالهای دیگر کاس
ی فقط نقاطی هستند که کشور می تواند آرزوخارج از مرز ناحیه

کشور  رسیدن به آنها را باشد این نقاط با فرض  ثابت ماندن منابع

ولید در آن کشور منابع کافی برای تزیرا دستیابی هستندغیر قابل

.دارد نسطح را
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تحلیل کنید؟
چگونه می توان بر روی منحنی مرز

ه و امکانات تولید و تخصیص بهین

؟انتخاب کارا را نشان داد
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سواالت تشریحی
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یزدی زاده 

کرمان– چرا اقتصادد انان در علم اقتصاد از الگو های اقتصادی استفاده می کنند؟(1

بطور کلی الگوها بیانگر چه چیز هستند؟(2

الگو های اقتصادی مثل الگوی مرز امکانات تولید  چه کمکی به ما می کنند؟(۳

یکی از مهم ترین الگوهای اقتصادی را نام ببرید؟(4

با یک مثال الگوی مرز امکانات تولید را شرح دهید؟(۵

نام اختصاری منحنی مرز امکانات تولید را بنویسید؟(6

منحنی مرز امکانات تولید نشاندهنده چیست؟(۷

منحنی مرز امکانات را برای جدول روبرو رسم کنید؟(8
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یزدی زاده 

کرمان– مرز امکانات تولید را تعریف کنید؟(9

نقاط خارج از مرز امکانات تولید بیانگر چیست؟(1۰

دهید؟آیا کاالیی که رایگان به دست افراد جامعه می رسد برای دولت نیز رایگان به دست می آید توضیح(11

«چیزی به نام نهار مجانی وجود ندارد»در مورد درستی یا این جمله توضیح دهید؟(12

ند را چه عاملی به ما کمک می کند تا هزینه فرصت یک شرکت را زمانی که بیش از یک کاال تولید می ک(1۳

مجسم کنیم؟

تالش برای به دست آوردن کارایی به چه معناست؟(14

اقتصاد چه کشوری کارااست؟(1۵

نقاط خارج از مرز چه نقاطی هستند؟(16

در اقتصاد کشوری که تولید آن ناکارا باشدچه امکانی وجود دارد؟(1۷

چرا نقاط خارج از مرز با فرض ثابت ماندن منابع کشور غیر قابل دستیابی هستند؟(18
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