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 داًـجَی کاسؿٌاػی اسؿذ، سؿتِ ی هذیشیت كٌعتی گشایؾ تَلیذ، داًـگاُ عالهِ ی هجلؼی، لضٍیي

 

 چکیذه

اسی تشای ّای التلادی کالى ٍ تِ ٍیظُ دس هطالعات ػاخت تَلیذ تالمَُ اص جولِ هْوتشیي هتغیشّای التلادی اػت. دس هذل

ّای هختلف ٍ هتعذدی ًیض تشای  تیٌی ٍ ًیض تحلیل عولکشدّای ػیاػتی تشآٍسد آى ضشٍسی ٍ حائض اّویت اػت. سٍؽ پیؾ

اها هحاػثِ تَلیذ تالمَُ اهشی تؼیاس هـکل ٍ پیچیذُ اػت. هطالعات ٍ تحمیمات تجشتی حاکی ؛ تشآٍسد تَلیذ تالمَُ ٍجَد داسد

ّای هختلفی اػتفادُ ؿَد، تشآٍسدّای هختلفی ًیض اص تَلیذ  ّا ٍ تکٌیک لیذ تالمَُ اص سٍؽاػت کِ چٌاًچِ دس تشآٍسدّای تَ

ًؼثت تَلیذ تِ اٍج ٍ سٍؽ ًذ تیي ، سٍؽ سٍتاتع تَلیذ، سٍؽ فیلتش کالوي لیي همالِ تا هعشفی هذدس ا کٌذ. تالمَُ عشضِ هی

 سٍؽ هحاػثِ اسصؽ افضٍدُ التلادی تیاى ؿذُ اػت. مالٍِ دس پایاى هؿذ دادُ تَضیح ُ هحاػثِ تَلیذ تالمَی ّا، سٍؽػشهایِ

 

 .اسصؽ افضٍدُ، تَلیذ تالمَُ، التلاد کالىهای کلیذی:  واژه
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 مقذمه

تَلیذ ًاخالق ، ییصا لؿتغاا ،ییاغز هٌیتاتاهیي دس ػت کِ ًمؾ هْوی س اکـَ دیلتلای اتخؾ ّا تشیي سگتضاص یکی ٍسصی کـا

تعییي  ًمؾٍ  ف دادُختلاد اًیض تِ خَسا غیش ًفتی داسات كاُ ای اص عوذ یي تخؾ ػْنداسد. اٍدُ فضد اسصؽ ایجااًْایتا ٍ هلی 

 (.1382ی،ؿکشداسد )س کـَدی لتلااتَػعِ ٍ ؿذ ُ ای دس سکٌٌذ

هی تاؿذ کِ تِ ٍدُ فضا اسصؽ ٍسصی،جولِ تخؾ کـاس اص ّش کـَد لتلااهختلف ی تخؾ ّا تَػعٍِ ؿذ سهْن ی ؿاخق ّااص یکی 

ّضیٌِ  ٍتا تَلیذ ٍدُ فضط اسصؽ اتثااسػی سػت. تشدُ اتَاى یضستشًاهِ اى ٍ تَجِ هذیشسد ّویـِ هَدی لتلااهْن س هعیایک اى عٌَ

 ًوایٌذ.ی گیش ّا تلویندُ ًْاف هلشُ ًحَت ٍ یٌذ تَلیذ هحلَالآفشسُ تادسّذ تا دهی  ىتِ تَلیذ کٌٌذگای جاهع تشؽ ًگشی آى ّا

ى، هکاى، ها، صجولِ کیفیتدی اص هل هتعذایي تیي عٍَ دس ایذ آهید تَجَت خذهاٍ لیذ کاال تَاص حاكل د ثش ػٍَدُ دس افضاسصؽ ا

عِ سهضس دس کاٍی ًیش یهذ ّاٍدُ اص دسآفضافعالیت اسصؽ تی ستِ عثادُ ٍ تَاس ثشگزدس آى ایٌذ تَلیذ آؿکل فشٍ یٌذ تَلیذ آفشدس لت د

اسصؽ  سالدّا سد هیلیا ؿت ػاالًِداتایذ تَجِ  لثتِایذ.آهی د تَجَ، ػتاكاحة ػشهایِ ٍ گش سکا، هیيصكاحة ، کِ ؿاهل ػْن هذیش

عظن الؼوت د ٍ هی ؿٍَسصاى ًلیة کـااص آى کِ کن تشیي ػْن د هی ؿَد یجاٍسصی اکـاى گًَاگَی فعالیت ّا ًتیجٍِدُ دس فضا

 (.1978 ٍٍد،) ٌٌذیافت هیکصاس دستادس ػطِ ٍاهل اعَى ٍ الالآى سا د

اص یي هؼئلِ ایت ّوا ػت.دی التلای احیطِ تحلیل ّادس ًگیض اتحث تشس لی تؼیاٍجذیذ  هثاحث ًؼثتاص ایکی ُ هطالعِ تَلیذ تالمَ

ا لزٍ ػت اتِ کاّؾ سٍ  ػطح جْاًیی دس هٌاتع تَلیذی گیشسطشیك تکادی اص لتلااؿذ ای سفشكت تشد یجااکِ د ًجا ًاؿی هی ؿَآ

ُ جْت ًیل تِ تَلیذ تالمَدُ سا دس ػتفااکثش احذع ػتشد ٍ دس داتع هَجَهٌاص ًٌذ اّایی ّؼتٌذ کِ تتَسٍؽ  یافتيل ًثادتِ ى هحمما

ُ ٍ یٌذافضسی تیکاى ٍ ؿتاتاسم تَل کٌتشٍ هالی ٍ پَلی  یّی ػیاػت ّادجْت دس ًذ اهی تَُ، ًذ تَلیذ تالمَع اص سٍطالا الز تٌوایٌذ.

 هفیذ تاؿذ.س تؼیادی لتلای اتْیٌِ ػایش هتغیشّااس تعییي همذ

 تولیذ بالفعل

 ٍیشـًظش گشفتي ًیدس کِ تا ی تَلیذاى هیضاص ػت ست اعثاد لتلادس ا (لعیٍایا تَلیذ ) تالفعلتَلیذ 

 د.حاكل هی ؿَداسی تشُتْشسد ػشهایِ هَدی هَجٍَ کاهل( ل ؿتغااػطح دس ًِ ) ؿاغلس کا

 خلیداق یا تَلیذ ًاخالٍ تَلیذ ًاخالق هلی م لا، اص استَلیذ تالفعلای تشدی لتلات اغالة هطالعادس 

 د.هی ؿَدُ ػتفادی التلای اتخؾّاای تشٍدُ فضم اسصؽ الاد ٍ اسلتلااکل ای تش

 ه:تولیذ بالقو

 لَـهعوی گیشساـِ کـتت ذـػشهایِ تا ؿس ٍ کاٍی کاهل ًیشل ؿتغادس اتَلیذ ُ، تَلیذ تالمَس اص هٌظَ 

 (.1979َص،آستکاهل )داسی ًشهال اص ّوِ ی عَاهل تَلیذ دس اؿتغال تشُهیتاؿذ. یعٌی تْش 

 ارزش افزوده

تِ هفَْم ها تِ اصای اسصؿی کِ تش اثش تشخی اعوال ٍ پذیذُ ّا ایجاد هی ؿَد کِ دس چْاسچَب اسصؽ ّای التلادی، تثییي ٍ 

طثمِ تٌذی هی گشدد. ایي اسصؽ ًـاى دٌّذُ تفاٍت اسصؽ هعاهالتی )اسصؽ فشٍؽ( ٍ اسصؽ کاال ٍ خذهات خشیذاسی ؿذُ 

 (1386وای سٍدپـتی،)ٍاػطِ ای( اػت. )سٌّ
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 ارزش اقتصادی 

اسصؽ التلادی، اسصؽ ّایی ّؼتٌذ کِ صهاًی تا کاس ٍ ٍػایل هختلف تَجَد هی آیٌذ. ایي اسصؽ ّا، اهکاى اػتفادُ اص کاالیی سا 

 (1386اص طشیك ػلطِ تش طثیعت فشاّن هی کٌذ. )سٌّوای سٍدپـتی، 

 

 هتولیذ بالقوی محاسبه ی هاروش  

 فیلتر کالمنروش-1

هثاحث ٍاسد فیلتش کالوي اص آى پغ  د ٍتشس ؿتِ هٌْذػی تکاس دس سلیي تاای اٍتشسا فیلتش کالوي  سٍؽ 1961ل ػادس الوي ک

سا اص کای ّاآٍسدتشُ ٍ غیش لاتل هـاّذی هتغیشّااص تْیٌِ ی پیؾ تیٌی ّاای تشگـتی تشسٍؽ یذ.فیلتش کالوي یک دگشدی لتلاا

 ػت.احالت  -فضای ّال هذی هتشّاساپا

کاسآهذ ٍ یکی اص تشگضیذُ تشیي سٍؽ ّای یکؼاى ػاصی دادُ ّای هتَالی اػت کِ دس  یلتش کالوي یک الگَسیتن تاصگـتیف

تؼیاسی اص صهیٌِ ّا هَسد اػتفادُ لشاس هیگیشد ٍ هی تَاًذ تا کوک هعادالت سیاضی ٍ الگَسیتوْای کاستشدی، هعادالت پیؾ 

دس حمیمت فیلتش، یک الگَسیتن پشداصًذُ دادُ اػت.  دُ ٍ خطا سا تِ حذالل تشػاًذ.تیٌی سا تا تخویي هتغیشّای حالت، تْیٌِ کش

 هـاّذُ nایي الگَسیتن اص دادُ ّای هَجَد تشای تْیٌِ کشدى دادُ ّای لثلی اػتفادُ هی کٌذ. اتتذا تا ًوًَِ ای تِ حجن اٍلیِ 

گؼتشؽ یافتِ ٍتخویي  ( ًوًَِ)تطَس پیاپی ػپغ تا اضافِ کشدى یک هـاّذُ(. ضشایة تشآٍسد هی ؿَد )عول فیلتشیٌگ

تش هی گیشد تذػت هی  دس n+1اهیي دٍسُ ی هثتٌی تش یک لاعذُ تٌْگام کٌٌذُ کِ هـاّذات سا تا تا صهاى  n+1ضشایة تشای 

 هی ؿًَذ. هحؼَب n+2ؿشایط اٍلیِ تشای تخویي همادیش دٍسُ ی  n+1همادیش تشاٍسد ؿذُ تشای دٍسُ (. عول پیؾ تیٌی) ذیآ

تشآٍسد  n+2فیلتش کالوي تا اضافِ کشدى هـاّذُ تعذی ٍ تکاستشدى لاعذُ تٌْگام کٌٌذُ ضشایة جذیذ سا تشای دٍسُ ی  سٍؽ

ایي سًٍذ فیلتش کالوي تلَست ) هیکٌذ. ایي فشآیٌذ تا اػتفادُ کاهل اص تواهی هـاّذات اداهِ هی یاتذ )عول ّوَاسػاصی

هتغیش حالت هحاػثِ ؿذُ تِ  .دهتغیش حالت دس تواهی دٍسُ ّا تخویي صدُ هی ؿَتاصگـتی اداهِ پیذا هی کٌذ ٍتوام همادیش 

 سٍؽ فیلتش کالوي داسای حذالل هیاًگیي هجزٍس خطا دس هیاى تشآٍسدّای هختلف هی تاؿذ.

هختلفی دس ؿکل گیشی ایي ًَع دادُ ّا هَثش اػت کِ اص جولِ  عَاهل هـاّذات ػشی صهاًی دس طَل صهاى ؿکل هی گیشًذ.

اص ٍیظگیْای هتوایض کٌٌذُ هذلْای  یکی ًْا هی تَاى تِ هَاسدی اص لثیل سًٍذ ًَػاًات فللی اجضای اخالل ٍ...اؿاسُ کشد.آ

دیگش هَاسد کاستشد ایي هذلْا  اص فضا آى اػت کِ دس ایي سٍؽ تواهی ایي تشکیثات تلَست جذاگاًِ هذلؼاصی هی ؿًَذ.-حالت

غیش لاتل هـاّذُ هتغیشّایی ّؼتٌذ کِ همادیشآًْا هـخق  یشّایهتغ ـاّذُ اػت.هحاػثِ ٍ تشآٍسد هتغیشّای غیش لاتل ه

هثا حث التلادی ًوًَِ چٌیي هتغیشّایی فشاٍاى  دس ًیؼت ٍتا سٍؿْای هعوَل التلادػٌجی ًوی تَاى آًْا سا تشآٍسد ًوَد.

دائوی، اًتظاسات، تَسم اًتظاسی، ًشخ طثیعی تْشُ حمیمی تعادلی، دسآهذ  ًشخ جولِ هی تَاى تِ هَاسد صیش اؿاسُ کشد: اص ّؼتٌذ.

 هلشف کٌٌذگاى، پیـشفت تکٌَلَصی، تَلیذ تالمَُ ٍ...اغلة ًظشیِ ّای التلادی ؿاهل چٌیي هتغیشّایی اػت. مِیػل تیکاسی،

ٌیي گٌجاًذى چ ییتَاًا فضا اهکاى تشآٍسد هتغیشّای غیش لاتل هـاّذُ سا دس ػیؼتن هعادالت فشاّن هی کٌذ.-حالت یهذلْا

 ؿذُ تا ایي هذلْا کاستشد ٍػیعی دس هثاحث التلادی داؿتِ تاؿٌذ. تاعث هتغیشّایی دس هذل،

فضا تشآٍسد کشدُ -( ًشخ سؿذ صهاًی تَلیذ تالمَُ سا تعٌَاى هعیاسی اص تْشُ ٍسی دس لالة یک هذل حالت1386کاًٍذ ٍ تالشی ) 

 ست ّوضهاى ٍتا اػتفادُ اص الگَسیتن فیلتش کالوي تشآٍسد هی ؿذُ اػت.ایي هٌظَس اتتذا تَلیذ تالمَُ ٍ ؿکاف تَلیذ تلَ یتشا اًذ.

 کٌذ اها هثثت داؿتِ ئاص ثثات ًؼثی تشخَسداس تَدُ اػت. یسًٍذ ًـاى هی دّذ تْشُ ٍسی دس ػالْای اخیش، جیًتا

 

 نسبت تولیذ به سرمایهروش -2 
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ًؼثی ط تثااسیک  -لفاػت اگشفتِ اسلشدُ ػتفاسد ایل هَرٍم هلی تشیتاًیا تا فشد لتلااتَػعِ ى هاصػاٍ تَػط پٌیک سٍؽ یي ا

ُ تَلیذ تالمَاص لعی ٍاتَلیذ ت فااًحشاتِ ، ًؼثت تَلیذ تِ ػشهایِدس تغییش -ب  د داسد.جٍَػشهایِ دی هَجَُ ٍ تیي تَلیذ تالمَ

 داسد.تؼتگی 

تِ کاس گشفتِ ؿذُ ٍ ؿاخق کلیذی هثاحث ًؼثت ػشهایِ تِ تَلیذ یکی اص هعیاسّایی اػت کِ اص دیشتاص تاکٌَى دس ایي ساتطِ 

ّایی تایذ كَست گیشد کِ افضایؾ  گزاسی تشای آى دػتِ اص اهَس ٍ فعالیت التلادی تِ حؼاب آهذُ اػت. اص ایي دیذگاُ، ػشهایِ

 یعٌی اص ّش ٍاحذ ػشهایِ، تاالتشیي تاصدّی تَلیذ حاكل ؿَد.؛ ّشچِ تیـتش تاصدّی تَلیذات سا فشاّن ػاصد

همذاس عذدی ًؼثت ػشهایِ تِ تَلیذ دس یک جاهعِ، فمط تؼتگی تِ ػشهایِ هادی ٍ فیضیکی تِ کاس گشفتِ ؿذُ دس اًذاصُ ٍ 

( هتغیشّایی اص لثیل هتغیشّای صیش تِ ؿذت 1371تاغیاى، التلاد آى جاهعِ ًذاسد، تلکِ تِ عَاهل دیگشی ًیض تؼتگی داسد. )لشُ

 -تکٌَلَطی -ػشهایِ -جوعیت -هٌاتع طثیعی -گزاسًذ: تِ تَلیذ اثش هیتش چگًَگی کویت، کیفیت ٍ هاّیت ًؼثت ػشهایِ 

ّای تاالػشی التلادی  گزاسی ػشهایِ -لیوت عَاهل تَلیذ -سًٍذ تماضا -گزاسی تشکیة ػشهایِ -ػاصهاًذّی ٍ هذیشیت -کاسآیی

 آهَصؽ ٍ پشٍسؽ -هیضاى كٌعتی ؿذى جاهعِ -ٍ اجتواعی

اًی ٍ یا کوثَد هٌاتع طثیعی داسد، دس کـَسّایی کِ اص هٌاتع طثیعی تاالیی تشخَسداسًذ ًؼثت ػشهایِ تِ تَلیذ تؼتگی تِ فشاٍ

تَاًذ جایگضیي ػشهایِ ؿَد. اهّا دس جَاهعی کِ اص ًظش هٌاتع طثیعی فمیشًذ، ایي  ایي ًؼثت پاییي اػت صیشا فشاٍاًی هٌاتع، هی

لیذ چٌاًچِ سؿذ ٍ فشاٍاًی جوعیت اص کیفیت )هْاست، ًؼثت تاالػت. سؿذ جوعیت ًیض تؼتگی داسد تِ ًؼثت ػشهایِ تِ تَ

داًؾ ...( ٍ ػشهایِ اًؼاًی تاال تشخَسداس تاؿذ، ًؼثت ػشهایِ تِ تَلیذ سا کاّؾ خَاّذ داد صیشا ػشهایِ اًؼاًی جاًـیي ػشهایِ 

 ؿَد. هادی ٍ فیضیکی هی

ی اًؼاًی، ایي ًؼثت تاالػت، صیشا دس ایي جَاهع،  تا افضایؾ سؿذ جوعیت ٍ کیفیت ًاصل ػشهایِ ًیافتِ دس کـَسّای تَػعِ

ی هادی ٍ فیضیکی ًیض تا ًؼثت  جایگضیٌی ػشهایِ اًؼاًی تِ ػشهایِ فیضیکی ٍ هادی هحذٍد اػت. هیضاى ٍ کیفیت ػشهایِ

ای ٍ یا هلشفی، ّشکذام تا ایي  ای ٍاػطِ یة کاالّای ػشهایِػشهایِ تِ تَلیذ، استثاط داسد، فشاٍاًی ػشهایِ فیضیکی هَجَد، تشک

تش تاؿذ،  ای افضٍى ای ٍ ٍاػطِ ی هَجَد یک کـَس تیـتش تاؿذ ٍ ّشچِ کاالّای ػشهایِ ًؼثت استثاط داسًذ. ّشچمذس ػشهایِ

ای تاثثاتی داسًذ،  اس ػشهایِتش خَاّذ تَد. دس کـَسّایی کِ ػاخت ی کـَس پاییي ًؼثت ػشهایِ تِ تَلیذ هَسد ًیاص سؿذ ٍ تَػعِ

ی  گَیذ: کـَسّایی کِ تخؾ تیـتشی اص دسآهذ هلی ػاالًِ ایي ًؼثت پاییي ٍ تالعکغ خَاّذ تَد. آستَس لَئیغ دس ایي تاسُ هی

تاؿٌذ  کٌٌذ، دس طی ػالیاى هتوادی اص ًؼثت ػشهایِ تِ تَلیذ تاثثاتی تشخَسداس هی گزاسی هی خَد سا ػاالًِ ػشهایِ

 (.1966)لَئیغ،

 هااوج نذ بین روش رو-3

یا ّش فعالیت ٍیک كٌعت ،یک تخؾی دس یا ظشفیت تَلیذد ٍلتلااکل ُ دس هحاػثۀ تَلیذ تالمَای تشا ًشاى آکِ هی تَسٍؽ یي ا

یي ا دس گشفت.اس لشدُ ػتفاسد ایٌتش هَس ٍ ٍػپغ تَػط تیلٍَتَػط کالیي هعشفی س لیي تااسداد، اٍلشدُ ػتفاسد اهَدی لتلاا

یط اؿشدس تَلیذ ُ ٌّذى دًـاط اٍج یٌکِ ًمام اتا فشٍ كل هی ؿًَذ ٍػت تْن ط ساخطَست کٌؾ تلَاپشداس ًوَا ذتتسٍؽ ا

ط ًماب ًتخااًجا کِ آ اص د.ٌّذ ًوَاهـخق خَی سا یا ظشفیت تَلیذُ تَلیذ تالمَُ تشػین ؿذط خطَ، هٌاتع تاؿذاص  كذدس 111

کثش تَلیذ یا ظشفیت کاهل ایط حذاؿشف ؿًَذ کِ هعشب ًتخاسی اتایذ طَط یي ًما، اػتسداس اتشخَُ ای یظٍحؼاػیت اٍج اص 

د، کشدُ ػتفاط اٍج اًمادى هـخق کشدس حتوالی ی اخطاّاح كالای اتشی یگشدجٌثی ت طالعااى اص اتیکِ تتَسكَ دس تاؿٌذ.

لل احذسی دس ِ ػطح تیکاکسا ػالی اى هی تَى هاسکـَل دس هثااى عٌَ تِ د.ّذ تَاپزیش خَى هکاط ایي ًماالیك تش ب دًتخاا

 د.کشب ًتخاب اًمالاص الثل ی ػالْاای خلی تشداتَلیذ ًاخالق اٍج یک ًمطِ اى تِ عٌَسا ػت دُ اتَ
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ل ّش حا دس ػت.اگشفتِ اس تَجِ لشسد هَُ هٌتـش ؿذسی هات آطالعادى اص الاتل هحاػثِ تٍَ گی دًمطِ ًظش ػاسٍؽ اص یي ا

 ػت:آى ٍاسد اتی ًیض تشداًتماا

یي حالت ا پزیش ًیؼت.ى هکااٍج اًمطِ ب ًتخاست ایي كَدس الی تاؿذ کِ ٍػت کِ تَلیذ ًضایطی اؿشادات، یشاتشیي  ُعوذ( لف ا

 د.ًوَُ هـاّذى هاسکـَدی لتلای ایش تخـْاب دس صًمالاص اتعذ ی ػالْاسد هَاى دس هی تَسا 

 ت.ػا كذدس 111تَلیذ ُ ٌّذى دًـااٍج ًمطِ د عا ؿَادکِ اسد ًذد جٍَیلی ل( دب 

 حشکت هی کٌذ لاتل تَجیِ ًیؼت.ط اٍج ثاتت تیي ًماخ تا یک ًشُ فشضی کِ تَلیذ تالمَج ( 

خش ل آػااص تعذ ی یا ػالْال ػت تَلیذ ػااهوکي ا یشص ،ًیؼتٌذد عتوااخش لاتل ی آػالْادس فتِ س سیش ظشفیت تِ کادهماد ( 

 تاؿذ.اٍج تَلیذ ًمطِ اص تیؾ دُ ػتفاسد اهاًی هَی صػش

 بع تولیذتاروش -4

ًظش سد تاتع تَلیذ هَا تتذسٍؽ ایي ا دس ؿذ.ح هطشع گالب داکااػتفادُ اص تاتع تَلیذ  تا 1977ص دس ػال تَآستَػط سٍؽ یي ا

 د.کاهل هحاػثِ هی ؿَل ؿتغاس دس اکاٍی خطی ًیش-یتویسلگاست تلَس کاٍی یک تاتع ًیشدُ اص ػتفااپغ تا ػ د.هی ؿَآٍسد تش

تِ ظشفیت ط هاًی هشتَی صػشُ، ؿذآٍسد طشیك تاتع تَلیذ تش، اص لعیٍاػشهایِ دی کاهل هَجَل ؿتغاا س دسکاٍی ًیشاص  دُػتفااتا

تذیي دد ٍ هی گشح هطشى ػطح کالس دس کاٍی کاهل ًیشل ؿتغااتحث ص تَدس سٍؽ آسػت کِ ا ؿيسٍ دد.هحاػثِ هی گشی تَلیذ

ل ؿتغاایؾ ػطح افضایٌجا تا ا دس ،تشدُ ػاى تیا تِ د.لمی ًوَتاسص ّن ی سا ظشفیت تَلیذُ ٍتَلیذ تالمَم هفَْاى دٍ تشتیة هی تَ

 هی کٌذ.ا یؾ پیذاگشد ّذ تَاخَُ تَلیذ تالمَى کثشتَلیذ( کِ ّوااحذ) یذیذ تِ ػوت ظشفیت تَلیتَل ،کاهلل ؿتغااتِ ػوت 

 :تشای تَلیذ هذل ًْایی تِ فشم صیش هی تاؿذ تاتع هَسد اػتفادُ

 

 :جایی کِ

 = P  پَلی توام هحلَالت تَلیذ ؿذُ دس یک ػال(کل تَلیذ )اسصؽ 

 = L )ًُیشٍی کاس )تعذاد کل ًفش ػاعت دس یک ػال کاس کشد 

 = K )ٍسٍدی ػشهایِ )اسصؽ پَلی کلیِ هاؿیي آالت، تجْیضات ٍ ػاختواى 

 = B تْشُ ٍسی کل عَاهل 

 ،خشٍجی ًیشٍی کاس ٍ ػشهایِ. ایي همادیش ثاتت ٍ هجَْل ّؼتٌذ کـؾ تِ تشتیة. 

 ه ارزش افزوده اقتصادیمحاسب 

 تشای هحاػثِ اسصؽ افضٍدُ التلادی ػِ فاکتَس سا تایذ اًذاصُ گیشی کٌین:

 NOPAT 

 Capital 

 WACC 

التلادی تثذیل ؿًَذ. تشای ّویي  Capital  ٍNOPAT، تایذ تِ NOPAT  ٍCapital دس هحاػثِ اسصؽ افضٍدُ التلادی،

یاتی تِ دلیل سٍؽ هحاػثِ ػادُ تش ٍ دػتشػی ساحت تش تِ اطالعات هٌظَس اص سٍؽ عولیاتی اػتفادُ ؿذُ اػت. سٍؽ عول
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 Capital  ٍNOPATهَسد ًیاص ایي سٍؽ ٍ تِ تثع آى احتوال خطای کوتش هَسد اػتفادُ لشاس گشفت. ضوي ایي کِ هحاػثِ 

 تِ ّش دٍ سٍؽ تاهیي هالی ٍ عولیاتی جَاب ّای یکؼاًی خَاٌّذ داؿت.

 

 

rm َعِ ػشهایِ گزاسی تاصاس اػت هثل ؿاخق ػْام تَسع اٍساق تْاداس، تشای هحاػثِ آى اص فشهَل صیش تاصدُ هَسد اًتظاس هجو

 اػتفادُ هی ؿَد:

 

 

β :ایي گًَِ هحاػثِ ؿذُ اػت 

 

M ُكشف سیؼک تاصاس یا تاصدُ اضافی پَستفَی تاصاس ًؼثت تِ ًشخ تذٍى سیؼک تْش ;(rm-rf) 

Kیی ًؼثت تِ ًشخ تذٍى سیؼک تْشُ ; كشف سیؼک داسایی یا تاصدُ اضافی داسا(rj-rf) 

M¯ هیاًگیي ;M 

K¯ هیاًگیي;K 

nتعذاد ػال ّا; 

 

 

 

، اٍصاى ًشخ ّای ّضیٌِ ػشهایِ تِ سٍؽ ضشایة تاسیخی ٍ اسصؽ دفتشی هحاػثِ ؿذُ WACCتا دس ًظش گشفتي هعادلِ کلی 

 اًذ، تذیي تشتیة تِ هحاػثِ هیاًگیي هَصٍى ّضیٌِ ػشهایِ پشداختِ ؿذ:

 

 کِ دس آى:

Weِدسكذ هـاسکت تذّی دس کل ػشهای ; 

Wpِدسكذ هـاسکت ػْام هوتاص دس کل ػشهای ; 
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Wsِدسكذ هـاسکت ػْام عادی دس کل ػشهای; 

Wrِدسكذ هـاسکت ػَد اًثاؿتِ دس کل ػشهای ; 

 

 نتیجه گیری

پشداصد. اّویت اًذاصُ گیشی تَلیذ همالِ ی حاضش تِ تشسػی سّیافت ّای هتفاٍت تشای تخویي تَلیذ تالمَُ ٍ ؿکاف تَلیذ هی 

تِ  ٍ تالمَُ ٍ ؿکاف تَلیذ اص آى جا حائض اّویت اػت کِ اص ایي هفاّین دس حَصُ ی سؿذ پایذاس غیش تَسهی اػتفادُ هی ؿَد،

 التلادداًاى ٍ ػیاػت گزاساى التلادی ایي اهکاى سا هی دّذ کِ ػیاػت ّای کالى التلادی سا هَسد اسصیاتی لشاس دٌّذ. ایي

 اتضاس تِ ػیاػت گزاساى الما هی کٌذ کِ تایذ ػیاػت ّای تماضای کل دس چِ ؿشایطی اًثؼاطی ٍ یا اًمثاضی تاؿذ.

دی لثیل هَجَاص ػایش هتغیشّا ت طالعاس ٍ اهاآٍسدى آتذػت دی ٍ لتلای اػیاػت ّار تخاُ دس اتَلیذ تالمَع اص طالاًجا کِ اص آ

د جَسٍؽ ٍتْتشیي ف خلَی دسًظشق تفاد داسد ٍ اجَس ٍیي کام اًجاای اتشتی ٍهتفای ّا سٍؽ ػت.اّویت اػشهایِ حایض 

ی ّا، سٍؽًؼثت تَلیذ تِ ػشهایِاٍج، سٍؽ ًذ تیي ، سٍؽ سٍتاتع تَلیذ، سٍؽ فیلتش کالوي لیي همالِ تا هعشفی هذا دس اسد.ًذ

تخؾ ّا تِ ٍدُ فضاسصؽ اکِ ؿت دایذ تَجِ تا ػت.ح اهختلفی هطشی ّیافت ّا، سؿذدادُ تَضیح ُ هحاػثِ تَلیذ تالمَ

هل ایي عَی اگیشاصُ ًذى اهکای ایک ػَاص ًجاػت کِ آهـکل داسد ٍ ًیض تؼتگی دی لتلااهل غیشاعَطی ٍ پیـشفت تکٌَلَ

ٍدُ فضاسصؽ اهختلفی تش ت جْادس ّش یک ٍ تغییش کٌذ ى هال صطَدس ػت اهل هوکي ایي عَاثش ایگش ی دػَاسد ٍ اص ًذد جٍَ

ل ٍاسد ٍ هذسا دس ًذ سٍتایؼتی جض د، کشظ لحاٍدُ فضاسصؽ اتش س سا هل هزکَاعَات ثشاى ایي کِ تتَا ایتشا لز، ًذاسثش تگزاتخؾ ّا 

 د.کشصی ػال ػتی هذدستِ آى سا 
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Abstract 

Potential production is one of the most important economic variables. In macro-economic models especially in 

structural studies, this variable is important to performance prediction and analyzing its policies performance 

estimations. There are many different methods to estimate potential production. But potential production 

calculation is too complex and difficult task. Experimental researches and similar studies present that in case of 

applying different techniques and methods in estimating potential production; various estimations are provided 

by potential production. In this study, production function method, process between the peak method and 

production proportion to capital and potential production calculation method are explained by introducing 

Kalman filter model. Finally, economic value added calculation method is mentioned. 
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