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شود تا برخی از می  هاي ثابت باعث بها  (تسهیم)کردنکنند که سرشکنحسابداران چنین استدالل میدانند.  می

که  . با توجه به این 1کنار گذاشته شوند   ي فروش مثبت ایجاد کنند،توانند حاشیهمالی می  دوره محصوالتی که در یک  

ي فروشی وجود نداشته هاي ثابت را پوشش دهد، بهتر از آن است که هیچ حاشیهبهاتواند  ي فروشی که میهرگونه حاشیه 
و کارستن    2. مایکل آندرسونکنار گذاشته شوندکنند، نباید  ي فروش مثبت ایجاد میباشند، بنابراین محصوالتی که حاشیه 

ي توان بر اساس حاشیهاي متغیر را میه بهاتفاوت بین درآمد حاصل از فروش و  نظرات مناسبی در این خصوص دارند: « 3رود
هاي مختلف شرکت ي اصلی براي کنترلِ سودآوري در فعالیتفروش تعریف کرد... بدین ترتیب، این تفاوت به عنوان یک نتیجه 

 آید.» به حساب می

سازي ي بهینه، همان نظریهسازي در نظر گرفته نشوندهاي بهینه هاي ثابت در تحلیلبهاشود تا  یکی دیگر از دالیلی که آورده می

نظریهاست.   اساس  بهینهبر  (ي  درآمد    نهایی هاي  بهاسازي  که  نهایی=  صورتی  در  تحلیل بها)،  در  ثابت  هاي 

جا است که با  مسأله آن.  آیند، بهینه نخواهند بودهایی که از این تحلیل به دست میسازي لحاظ شوند، جواببهینه 
 دشوار است.  (MC) 4نهایی بهايکه افق زمانی چندان مشخص و قطعی نیست، شناخت توجه به این 

یابی بر اساس فعالیت صورت گرفته است، هنوز بهاي رابرت کاپالن براي  و حامیانِ نظریه  5پردازان خرد بحثی که میان نظریه
، بر آن  کتابهم به نتیجه نرسیده است. استدالالت و مطالعات موردي بسیاري از سوي هر دو گروه ارائه شده است. در این  

جا که همه در توافق بر روي این مسأله مشکل دارند، مجبورم قبول کنم که:  نیستیم تا این بحث را حل و فصل کنیم. از آن

 «این امر بستگی به شرایط تصمیم و افق زمانی دارد.»

 گیري مرتبط با تصمیم  بهايهاي دیگر براي  بنديدسته 

 مستقیم   بهاي

شوند.  ناشی می  6حامل بها(هزینه)  تولید یا هر   ماشین آالتند که از یک فعالیت مشخص، تولید،  هایی هستبهاهاي مستقیم،  بها
هاي مستقیم بهاشوند.  هاي مستقیم در سطوح مختلفی مانند واحد، خط تولید، فعالیت، فرآیند یا بخش سازمانی مشاهده میبها

 نمایند.»بندي میتقسیمهاي متغیر بهاهاي ثابت و  بهاي را به دو دسته

 مدت به شرح زیر هستند:ي زمانی میانهاي مستقیم در یک شرکت تولیدي در بازهبها

 شود،  ي برقی که به طور مستقیم براي تولید مصرف میبهامورد استفاده،    اولیه  ي موادبهاشامل  مستقیم   متغیرهاي  بها
 شود. کارگران تولید و سایر موارد مشابه دیگر می دستمزد،   تولیدضایعات 
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  آنرفته و هم بدون از دست بهايتبلیغاتی، هم با در نظر گرفتن  (کمپین)سود حاصل از پویش .  5- 1جدول  

 رفته از دست بهاير نظر گرفتن سود، با د رفتهاز دست بهاي سود، بدون در نظر گرفتن 
 کرون 30،000  افزایش در درآمدها 

 
 کرون 20،000  چاپ  -
 کرون 15،000  توزیع -

 کرون 30،000  افزایش در درآمد 
 
 کرون 15،000  توزیع - 

 کرون 15،000   سود کرون  -5،000   سود
 

در زمان    بهامعنا که این    به اینرفته هستند.  از دست   بهايچاپ همان    بهايشود،  ) مشاهده می5-1گونه که در جدول (همان
رفته در نظر گرفته شوند، از دست   بهايشوند و بر نخواهند گشت. همچنین، مشخص است که اگر  گیري پرداخت می تصمیم

کرون خواهد بود. این سود   15،000گیرند، سود حاصل از اجراي پویش برابر با    گیري مد نظر قراریعنی اگر در فرآیند تصمیم
ي دیگر هم آن است که پویش تبلیغاتی کامل نشود، اما  ي دیگر در نظر گرفته شود. گزینهصرفاً باید با در نظر گرفتن گزینه

چنان به پویش تبلیغاتی  بار فروشی باید هم. بنابراین، این خوارشده استکرون بابت چاپ بروشورها پرداخت    20،000چنان  هم
 خود ادامه دهد.  

 مشترك   بهاي

هستند که مربوط به هر یک از محصوالت انفرادي در محصوالت مرکب هستند و در محصول نهایی    بهاهایی،  1مشترك  بهاي
 از هم جدا خواهند شد.  

 مثال◊

که در این مورد  شوند.  بندي میآناناس دسته  کمپوتي آب آناناس و  پرورش و برداشت آناناس که در کارخانه به دو دسته  بهاي
در واقع بهاي تولید یا خرید    ناس بین تولید آب آناناس و کمپوت آناناس تسهیم خواهد شدبهاي پرورش و برداشت(یا خرید) آنا

. در حسابداري صنعتی هر وقت صحبت از تسهیم می شود یعنی  میوه آناناس بین تولید کمپوت و آبمیوه آناناس مشترك است
 بهایی بین تولیدات مشترك است.

 مجزا   بهاي

 آیند.  شوند، به دست میکه محصوالت مشترك در تولید از هم جدا میهستند که پس از آن  بهایی ، 2مجزا بهاي

 
1 Joined costs 
2 Separate costs 



 بها اي بر  مقدمه  پویا   بهایابی

28 

 

آناناس است که هر چند به    کمپوتهاي  قوطی  ببرش در  بهايکردن آب آناناس و  مربوط به صاف  بهاي،  بهااي از این  نمونه 
ها را به صورت جداگانه در نظر گرفت و بررسی نمود.  اند، اما باید هر یک از آن صورت اشتراکی در نظر گرفته شده و زیاد شده

 اند.  ) نشان داده شده1-5مشترك و مجزا در شکل ( بهاي

 

 )Marginal Cost( نهایی  بهاي

 شوند. ي تولیدِ یک واحد اضافی ایجاد میکلّی هستند که به واسطه بهايدر  افزایش همان   نهایی بهاي

شوند  زمانی مطرح می  نهایی  بهاي . در مثال خودرو،  شوداستفاده میمحصول  گذاري  معموالً براي قیمت  نهایی  بهاياز  
آید و این مسأله به شرایط  پیش می  غیر پیش بینی شده تر با خودرو رانندگی شود یا یک سفر  که قرار است یک کیلومتر اضافه

) بها  Δواحدها /    Δتقسیم بر تغییر در واحدها (  بهايرا به صورت تغییر در    نهایی  بهايگیري بستگی دارد.  تصمیم

   شود.ي یک واحد ایجاد میدهد که به واسطهمقدار تغییري را نشان می Δ. کنندمحاسبه می

دهد و نه کل بهاي تمام شده تولید. به همین علت در واقع بهاي نهایی میزان افزایش بهاي تولید را نشان می ◄

ریاضیات، مشتق توان مشتق گرفت. در در ادامه خواهیم دید که براي محاسبه بهاي نهایی از معادله بهاي کل می

 دهد.نرخ تغییرات را نشان می

ꙮ    عالمتΔ  پایه(ریاضیات، فیزیک و شیمی)    شود و دربه صورت دلتا تلفظ می میزان تغییرات را نشان علوم 

 دهد. می

ي نظري پرکاربردترین جمله   (MC)  نهایی  بهايشود.  در مثال خودرو، به جاي واحدها از کیلومتر در این فرمول استفاده می 

هاي مربوط به آن است که کل بحثنهایی   بهاي ي ضعف نقطهشود.  سازي از آن استفاده میهاي بهینهاست که در بحث

 .  شوندثابت و متغیر مجدداً مطرح می  بهاي

 

 جداگانه  بهاي  مشترك  بهاي 

 آب آناناس  تولید

 کاشت و برداشت 

 جداسازي در تولید 

 تولید کنسرو آناناس 

 : بهاي تولید آب و کمپوت آناناس1-5شکل 


