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 چکیده
ا شده است. ب نییتع شیاز پ یا نهیو با هز نیمع یدر دوره ا یواگذار ایانداختن، گسترش  قیمانند به تعو ییها تیانجام فعال یحق برا کی یقیحق اریاخت      

 یها نهیانجام هز مندازیه و نمواجه بود نانیکه با عدم اطم یگذار هیسرما یپروژه ها یآن را در ارزشگذار توانیم ،یقیحق اریاخت کردیرو یهایژگیتوجه به و
 نیبه ا یگدیه منظور رساست ب ینیب شیقابل پ ریفراوان و غ راتییوژه ها همراه با تغپر طیکه مح ییجااست، مورد استفاده قرار داد. از آن ادیز یگذار هیسرما

روش براساس  نیشود. ا یم ستفادها یریو سهولت در بکارگ تیباال در نشان دادن عدم قطع یریبا توجه به انعطاف پذ یبا ارزش بازه ا یاز اعداد فاز یمساله، مثال
 کتریزدن یقدار واقعمحالت به  نیا ارزش پروژه در دهدیکه نشان م کندیم یپروژه را بررس یابیبوده و حاالت ممکن در ارز یابا ارزش بازه یفاز یهایادوجمله
  شود. یگرفته م ردر نظ زین یتیریمد اراتیارزش اخت رایبوده؛ ز

 یابا ارزش بازه یاعداد فاز ت،یقطععدم ،یاقتصاد یابیارز ،یقیارحقیاخت :كلیدی واژه های
 

  مقدمه -1
پاروژه هاا و  ارزیاابی های مختلفی برای ارزیاابی اقتصاادی پاروژه هاا وجاود دارد. تصامیم گیاران از روش هاای ارزیاابی کمای و کیفای متعاددی بارایروش      

 گیری راهبااااااردی هاااااار سااااااازمانیکننااااااد. روش مااااااورد اسااااااتفاده بااااااا توجااااااه بااااااه جهااااااتها اسااااااتفاده میگذاریساااااارمایه

 ش هاااای کمااای کااااربرد بااااالتری دارناااد. برخااای از پرکااااربرد تااارین روش هاااای ارزیاااابی اقتصاااادی ماااورد اساااتفادهمشاااخی مااای شاااود. البتاااه رو

 روشاااهای ارزش فعلااای خاااالی، نااارل بازگشااات داخلااای، مااادت زماااان بازگشااات ساااررمایه، نااارل بازگشااات اصااال سااارمایه و ناااررل بازگشااات

هاا مای تاوان باه روش ارزشگذاری اختیارها معموال با استفاده از روش های عددی انجام می پذیرد که از جملاه مهمتارین ایان  .[1]باشدمتوسط سرمایه گذاری می
های عمده ای که روش اختیاار واقعای را از روش های شبکه ای و حل معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی اشاره نمود. یکی از تفاوتفرآیندهای شبیه سازی، روش

دا صاورت قاد آتای در ابتاارزیابی طرح های سرمایه گذاری متمایز می نماید، این است که در روش سنتی تمام تصمیمات و ارزیابی ها از جمله تنزیل جریان نسنتی 
رفتاه یاری در نظار گم گمی پذیرد و پس از ورود دیگر هیچگونه امکان تغییری در طی زمان وجود ندارد لیکن در روش اختیار واقعی مسیرهای مختلفی برای تصامی

خبرگاان و  . از ساوی دیگار براسااس دیادگاه[2]می شود که انعطاف پذیری کافی را برای تصمیم گیری های مدیریت در محایط هاای ناامطمئن فاراهم مای آورد
در ایان  های سنتی مانند تنزیال وجاوه نقاد وجاود نادارد.گذارد که در روشدر اختیار می تحلیلگران اختیار واقعی نگرش جدیدی را برای بررسی و ارزیابی پروژه ها
قتصادی پروژه هاا ای به ارزیابی اهای فازی با ارزش بازهایو استفاده از دوجمله اختیار حقیقیمقاله سعی شده است با ارایه روشی براساس ارزیابی اقتصادی مبتنی بر 

، تصامیم . در ایان روش[4]اردای قابلیت بیان محاسبه عادم قطعیات باا انعطااف بااالتر را دبازه . این روش با استفاده از رویکرد اعداد فازی با ارزش[3]پرداخته شود
 صویری جاامع وه دست آمده، تمساله مورد بررسی را با انعطاف پذیری و سهولتی باالتر در نظر بگیرد و در نهایت در نتایج ب گیرنده قادر است عدم قطعیت موجود در

نظار گارفتن  روژه که باا درجریان نقدی پ اشتن این دید جامع ازگیرنده با دکامل از روند جریان نقدی پروژه در انتهای سال های مورد بررسی به دست آورد. تصمیم
 .دقتی باالتر انجام دهد گیری را باشود فرآیند تصمیمهای مختلف است، قادر میقطعیت فازی و رویدادعدم
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 یشنهادیروش پ -2
هیم ابتدایی برخی از مفا داابت ی مفاهیم به کار رفته درجایی که روش پیشنهادی بر پایه اعداد فازی با ارزش بازه ای است، به منظور شفاف سازاز آن  

دهناد. اعاداد مثلثای بااالیی و پاایینی را نشاان می  و  در یک عدد مثلثی فازی با ارزش بازه ای، .اعداد فازی با ارزش بازه ای بیان شده است
 شوند:ای به صورت زیر نمایش داده میباشند. اعداد فازی با ارزش بازهدهنده درجه عضویت باال و پایین مییشبه ترتیب نما و  همچنین 

(1)  = =                                
 

، از روش ای که بیشترین سودآوری را برای سازمان داشته باشدروژهها از منظر پولی و مالی و انتخاب پتر پروژهتر و عمیقبه منظور ارزیابی دقیق
گذاری اختیار که مبتنی بر ب قیماتچاارچوگاذاری آن از ر تحلیل هر چه بهتر اختیار واقعی و نیاز قیماتشود. به منظواختیار حقیقی استفاده می

گیری که در برگیرنده یک وضعیت مشخی اسات باا یاک گاره گردد. در درخات دو جملاه هر نقطه تصمیممدل )درخت( دوجمله ای استفاده می
توانند به وقوع بپیوندند. که وضعیت می ه حاالت ممکنی اساتنمایند، نشان دهندشود و مسیرهایی که این گره ها را به هم متصل میناشان داده می

ها یا گذاری کارهای جدید و نویی هستند و اطالعات زیادی از گذشته این پروژههای سرمایهها و به خصوص پروژهبه دلیل اینکه ماهیت پروژه
کاال بر بینی قیمت آنی رخت تصمیم با پیشضمنی است از د گذاری که دارای اختیارهاییست لذا جهت ارزیابی سرمایهنهای مشابه در دست پروژه

های باال، متوسط و پایین از گردد. برای تعیین هریک از امکان( تغییر مکان گره مانند استفاده می( و پایین)متوسط ) ،(اساس امکان باال )
 شود.( استفاده می1جدول شماره )

تغییر مکان از هرگره به گره بعدیامکان  (1جدول  

 رکورد زبانی ایعدد فازی با ارزش بازه

([0.1،0.15.)0(.0،0])  خیلی کم 

 کم ([0،0.05.)0.1(0.25،0.35])

 تقریباً کم ([0،0.15.)0.3(.0.45،0.55])

 متوسط ([0.25،0.35.)0.5(.0.65،0.75])

 تقریباً زیاد ([0.45،0.55.)0.7(.0.8،0.85])

 زیاد ([0.55،0.75.)0.9(.0.95،1])

 خیلی زیاد ([0.85،0.95.)1(.1،1])

 

 کااهش ارزش ریاسک حال به منظور در نظرگرفتن روش ختیار حقیقی فرض شود که مالک دارایی)پروژه( مایل باشد که دارایی خود را در مقابل
به فروشنده اختیار kمبلغ  بتواند  دارایی خود را با قیمتی به پوشش دهد در این صورت مایل است که اختیاری را خریداری نماید که در دوره بعد

ر هاد نمود و در غیر اینصورت اختیاشود، وی از اختیاار مزباور اساتفاده نخوا kواگذار نمایاد. بادین ترتیب اگر قیمت دارایی برابر یا بیش از مقدار 
ض اینکه قیمت ( قابل محاسبه است و به مح2طه )خنثی از راب -ریق روش ریسکاز ط هر گرهبار ایان اسااس قیمات . فروش را اعمال خواهد نمود

 گردد.هر گره از قیمت توافقی کمتر شود اختیار اعمال گردیده و ارزش دارایی برابر با قیمت توافقی می
(2) 

 
 .باشدیم اریارزش اخت تمیو اختالف ق دهیحاضر پروژه کسر گردگره از ارزش حال نیپس از محاسبه ارزش هر گره ارزش اول
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 یمثال عدد -3
خواهد تصمیم بگیرد که آیا وارد کسب و کاری جدید گاردد  یاا خیار. گذاری که دارای اختیارهای ضمنی است تصور کنید که شرکتی میجهت ارزیابی سرمایه       

(. اعاداد داخال 1دهاد )شاکل( تغییر مکاان گاره را نشاان می( و پایین)متوسط )، (بینی قیمت آنی کاال را بر اساس احتمال باال )درخت تصمیم زیر پیش
 هاست.بینی شده برای هریک از سالها، قیمت پیشجعبه
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تغییر قیمت كاال بر اساس نظر كارشناسان( 1شکل  

 

 گر بر اساس نظر كارشناسانتغییر از هر گره به گره دی (2جدول
I H G F E D C B A گره 

 U تقریباً کم کم کم متوسط خیلی زیاد تقریباً کم تقریباً کم متوسط کم

 M زیاد زیاد زیاد زیاد خیلی کم زیاد زیاد زیاد خیلی کم

 D تقریباً کم متوسط تقریباً کم تقریباً کم کم متوسط تقریباً کم تقریباً کم خیلی زیاد

 
( 1ول شماره)گردد از فرم ر محاسبهشکل باال ارزش پروژه در هر گره براساس نظر کارشناسان نشان داده شده است. برای اینکه ارزش پروژه با در نظرگرفتن اختیادر 

شود که هزینه ابتدایی رض میشود تا میزان سودآوری پروژه در گره مشخی گردد در این قسمت فهای پروژه از ارزش بدست آمده کم میاستفاده کرده و هزینه
 را درنظر بگیرید: Hباشد. به عنوان مثال  گره واحد می 30واحد و قیمت وگذاری  15پروژه 

([15-11.43([×)0.45،0.55.)0.3(.0،0.15(+])15-16.16([×)0.95،1.)0.9(.0.55،0.75(+])15-22.85([×)0.65،0.75.)0.5(.0.25،0.35([ ]])0.53،0-.)1.07-
(.1.6-،1.96-([+])1.1،1.16.)1.04(.0.63،0.87([+])5.1،5.88.)3.92(.1.96،2.74]) = 3.92+0.97-1.03 =3.86 

باشد؛ به همین می 26.14باشد ارزش اختیار در این گره واحد می 30باشد و از آنجا که ارزش واگذاری می 3.86بدون درنظرگرفتن اختیار  Hارزش پروژه در گره 
شود. هنگامی شود و به صورت بازگشتی تا گره ابتدایی محاسبات انجام میشود ارزش واگذاری قرارداده مییمت وگذاری کمتر میترتیب در هر گره که ارزش از ق

 آید.که ارزش گره ابتدایی با در نظر گرفتن اختیار از ارزش آن بدون درنظر گرفتن کسر گردد، ارزش اختیار بدست می
 

 گیرینتیجه -4

توان به مواردی همچون پویاایی، جمله می روش سنتی دارد که از آن ای نسبت بههای عمدهرویکرد اختیار واقعی مزیت اینکه ساسابردر این پژوهش       
در نظریه قیمت  مبنای تحلیال اختیاار واقعایو  استفاده شده است های نامطمئن اشاره نمودپذیری و قابلیت استفاده بودن در محیط سیاستمی باودن، انعطااف
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های فازی به جای تئوری احتمال استفاده گردیده باشند از مجموعهها که عمدتا کارهای جدیدی میهمچنین به دلیل ماهیت پروژه .گذاری اختیار قرار گرفته است
 است و ارزش پروژه با استفاده از اعداد فازی مورد محاسبه قرار گرفته است.
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