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عناوین بحث

کشش تقاضا

ا کاربردهای عرضه، تقاض
و کشش

کشش عرضه



کشش

ط بازارمعیاری برای اندازه گیری مقدار واکنش خریداران و فروشندگان به تغییر شرای



کشش تقاضا

.کشش قیمتی تقاضا ، مقدار تغییر تقاضا را نسبت به تغییر قیمت اندازه گیری می کند

انواع کشش تقاضا

.وقتی مقدار تقاضا در مقابل تغییرات قیمت ، واکنش بسیار زیادی از خود نشان می دهد: پرکشش

.وقتی مقدار تقاضا در مقابل تغییرات قیمت ، واکنش بسیار کمی از خود نشان می دهد:کم کشش



عوامل موثر بر کشش تقاضا

کاالهای ضروری و تجملی▪

کم کشش پرکشش

مراجعه به پزشک کاالهای تجملی

ویژگی های ذاتی کاال ، مهم است: نکته



قابلیت جانشینی کاالها

کشش جانشین نوع جنس
پرکشش مارگارین کره

کم کشش ----- تخم مرغ



حدود بازار

کشش مثال نوع بازار

پرکشش بستنی گروه کاالیی خاص

کم کشش مواد غذایی گروه کاالیی با بازار وسیع



افق زمانی

در بلند مدت، پرکشش در مدت کوتاه، کم کشش
بنزین بنزین



محاسبه کشش قیمتی تقاضا

تقاضا قیمتی کشش =
تقاضا مقدار در تغییر درصد

قیمت در تغییر درصد



.درصد شود20افزایش ده درصدی قیمت خودرو باعث کاهش مقدار تقاضا به اندازه 

تقاضا قیمتی کشش =
درصد 20
درصد 10



نتایج

.برابر تغیییر درقیمت است2تغییر در مقدار تقاضا . 1

ییر در مقدار، پس عالمت تغییر در قیمت، مثبت اما عالمت تغ.مقدار تقاضا با قیمت ارتباط عکس دارد. 2

.منفی است

.عدد کشش قیمتی را قدر مطلق می گیریم.3

کشش قیمتی بزرگ تر ، نشان دهنده واکنش بیش تر مقدار به قیمت است.4



روش میانگین

یمدر صورت نیاز به محاسبه کشش قیمتی بین دو نقطه از روش میانگین استفاده می کن

تقاضا قیمتی کشش =

𝑄2−𝑄1
(𝑄1+𝑄2)

2
(𝑃2−𝑃1)
(𝑃2+𝑃1)

2



Aنقطه 

120: مقدار4: قیمت

Bنقطه 

80: مقدار6: قیمت

با محاسبه روش میانگین، کشش قیمتی تقاضا چه مقدار است؟



محاسبه کشش جدول زیر

کشش درصد تغییر در مقدار درصد تغییر در قیمت مقدار قیمت

؟ 67 18 2 6

؟ 40 22 4 5

؟ 29 29 6 4

؟ 22 40 8 3



انواع منحنی های تقاضا

.با تغییر قیمت مقدار تقاضا هیچ تغییری نمی کند= کشش صفر❖



قدار تقاضا خواهد تغییرات بسیار کوچک در قیمت منجر به تغییرات بسیار زیاد در م= کشش بی نهایت❖
.شد



بت بیش تری مقدار تقاضا،در مقایسه با قیمت به نس.)تقاضا پرکشش است= کشش بزرگ تر از یک❖
(تغییر می کند



به نسبت مقدار تقاضا در مقایسه با قیمت)تقاضا بی کشش است=کشش کوچک تر از یک باشد❖
کمتری تغییر می کند



.کندمقدار تقاضا و قیمت به یک نسبت تغییر می( =کشش واحد)مقدار کشش برابر با یک❖



ارتباط بین درآمد کل و کشش قیمتی تقاضا

P*Q= درآمد کل 

P =قیمت کاال

Q =مقدار کاالی فروخته شده

مبلغ دریافتی از سوی فروشنده= مبلغ پرداختی از سوی خریدار



تاثیر حرکت روی منحنی تقاضا بر درآمد کل

، افزایش قیمت باعث (است1کشش قیمتی تقاضا کم تر از )وقتی منحنی تقاضا بی کشش است 

.افزایش درآمد کل، و کاهش قیمت باعث کاهش درآمد کل می شود





افزایش قیمت باعث ( است1کشش قیمتی تقاضا بزرگ تر از )وقتی منحنی تقاضا پرکشش است 

کاهش درآمد کل، و کاهش قیمت باعث افزایش درآمد کل می شود





تغییر در قیمت ( است1کشش تقاضا کامالً مساوی )در یک حالت خاص که کشش تقاضا واحد است 

.هیچ اثری بر درآمد کل ندارد



نابع مالی رو مدیر مالی به شما می گوید که موزه با کسری بودجه و م. شما متصدی یک موزه هنری بسیار بزرگ هستید

ار خواهید شما چه ک. به روست و پیشنهاد می دهد که برای افزایش درآمد کل موزه، قیمت بلیت ورودی را افزایش دهید

کرد؟ آیا قیمت بلیت ورودی را افزایش می دهید یا کاهش؟



کشش عرضه

ودبراساس قانون عرضه، افزایش قیمت یک کاال باعث افزایش مقدار عرضه ی آن کاال می ش➢

.ی کندکشش قیمتی عرضه مقدار تغییر در عرضه را نسبت به تغییر در قیمت اندازه گیری م➢



.وقتی مقدار عرضه واکنش زیادی به تغییرات قیمت نشان دهد، می گوییم عرضه باکشش است➢

.استاگر مقدار عرضه حساسیتی اندک نسبت به تغییرات قیمت داشته باشد می گوییم عرضه بی کشش➢



عوامل موثر برکشش قیمتی عرضه

انعطاف پذیری فروشندگان در تغییر مقدار عرضه➢

.عرضه زمین های ساحلی بی کشش است

.عرضه کاالهای صنعتی نظیر خودرو، تلویزیون، و کتاب با کشش است



زمان➢

.معموالً عرضه در بلندمدت با کشش و در کوتاه مدت بی کشش است

چرا؟



محاسبه کشش عرضه

رضهع قیمتی کشش =
عرضه مقدار در تغییر درصد

قیمت در تغییر درصد





برابر تغییر 2نشان می دهد که با تغییر قیمت، مقدار عرضه 2کشش عرضه ی 

.قیمت و در همان جهت تغییر می کند



منحنی های عرضه



.مقدار عرضه هیچ ارتباطی با قیمت ندارد.کشش صفر است: عرضه کامال کشش ناپذیر. 1



تغییرات بسیار کوچک، باعث تغییرات وسیع در عرضه می شود: عرضه کامال باکشش. 2



کشش عرضه کم تر از یک: عرضه کم کشش. 3



کشش عرضه یک: عرضه با کشش واحد.4



کشش عرضه بزرگ تر از یک: عرضه پرکشش.5



کشف دانه های مولد گندم



تحریم مواد مخدر




