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چکیده:
ها حسابداري نیز باید نقش خود را هاي ناشی از آنو آالیندههابا رشد روز افزون کارخانه

در شاخۀهاي وارده به طبیعت ایفا کند که این امر ر جلوگیري یا حداقل، کاهش زیاند
کند. در جدیدي در حسابداري تحت عنوان حسابداري محیط زیست ظهور و بروز پیدا می

تشریح فواید، کاربردها و اهداف حسابداري زیست محیطی وم این تحقیق به بررسی مفاهی
اي به تشریح پیشینهدر ادامهشده وط موجود در ایران اشاره به شرایسپسشود.پرداخته می

در پایان به لزوم وجود یک استاندارد شود ومیاز حسابداري زیست محیطی پرداخته 
ثبات رویه در اطالعات زیست محیطی افشا شده یکنواختی و حسابداري جهت ایجاد 

شود.اشاره میهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط شرکت



2

هاي کلیدي: حسابداري محیط زیست، کاربردهاي حسابداري محیط زیست، اهداف واژه
حسابداري محیط زیست، حسابداري زیست محیطی در ایران

مقدمه
بر) از در شرف وقوع نوام29و 28(1997تیتر اصلی مجله نیویورك تایمز در اواخر سال 

راسر آسیا در سآب و هوازیست محیطی در آسیا در اثر آلودگی شدید بودن یک فاجعۀ
زیست هاي اثر آلودگیشود که ساالنه دو میلیون آسیایی در داد. برآورد میخبر می

لل آسیایی به دهند. این پدیده در واقع غرامتی است که ممحیطی جان خود را از دست می
کنند، به عالوه اینکه به و هوا پرداخت میترین آبترین و آلودهسبب دارا بودن کثیف

ها و سایر منابع طبیعی بع طبیعی چون ذخایر آبزیان، جنگلسرعت در حال از دست دادن منا
.در سراسر جهان و به خصوص در کشورهاي در حال توسعه همگام با ]16[خود هستند 

. اما ]10[است رشد اقتصادي فشار بر سیستم هاي طبیعی و منابع کره زمین شدت گرفته
ها سال تکامل هستند، ظرفیت ت که منابع طبیعی که حاصل میلیونبار آن اسواقعیت تأسف

گذشته بطور انسان در کره زمین در خالل دو سدةثابتی دارند و با شدت گرفتن فعالیت 
هاي افزایش فعالیتبطوریکه بواسطۀ؛]5[جدي در معرض تهدید نابودي قرار گرفته اند 

بشري، مشکالت زیست محیطی فراوانی براي تمامی کشورها ایجاد گردیده که جوامع 
ها به شرح زیر است:برخی از مهمترین آن

زمین در معرض خشکسالی و تبدیل شدن به بیابان یک چهارم خشکی هاي کرة
قرار دارند.

هاي جنگلی به میزان چهل درصد باران1990تا سال 1960مانی سال زدر فاصلۀ
یافته است.کاهش 

مورد 35000مورد به 230هاي گیاهی و جانوري در معرض انقراض از داد گونهتع
افزایش یافته است.2000در سال 

اند.شاورزي کیفیت خود را از دست دادههاي کچهل درصد زمین
هاي حاصل خیز (دلتاها) از بین رفته هاي کره زمین و نیمی از زمیننیمی از جنگل

اند.
15[دگی هم در دریا و هم در خشکی به شدت افزایش یافته است غلظت آلو.[



3

ها را وادار نموده تا به دنبال راه سازمانکشورها و این فشارهاي زیست محیطی بسیاري از 
ها کشورها و سازمان.]7[باشندزیست محیطی خودکارهاي جدید براي مدیریت اثرات 

دارند که اطالعات مربوط به جز این ناي چارهبراي کاهش تأثیرات زیست محیطی خود 
هدف ].1[ها و تصمیمات خود وارد کنند هاي زیست محیطی را در حسابهزینه

حسابداري محیط زیست، فراهم کردن اطالعات زیست محیطی در سطوح سازمانی، ملی و 
بین المللی است.

شود. ئه میبا حسابداري محیط زیست ارادر این تحقیق، ابتدا مبانی نظري در رابطه
شود پرداخته میاین موضوع پیشینۀکاربردهاي حسابداري محیط زیست و سپس به بررسی 

گیري حسابداري زیست بکاروه مسائل زیست و در ادامه وضعیت کشور در مورد توجه ب
گردد.ارائه میمحیطی در 

مبانی نظري حسابداري محیط زیست
تعریف حسابداري محیط زیست

مجموعه قواعدي است که موجب بهبود توان ست در بر گیرندةحسابداري محیط زی
سیستم حسابداري براي شناسایی، ثبت و گزارشگري آثار ناشی از تخریب و آلودگی 
محیط زیست می شود. حسابداري محیط زیست مبتنی بر تلفیق محیط زیست به عنوان یک 

هاي قابل قبول یکی از هزینهیست محیطی به عنوان اي زمنبع سرمایه و در نظر گرفتن هزینه
باشد. هدف حسابداري زیست محیطی فراهم فرآیندهاي اقتصادي و محاسباتی میدر 

کردن اطالعاتی است که براي ارزیابی عملکرد، تصمیم گیري، کنترل و گزارشگري بتواند 
.]4[به مدیران یاري رساند 

دالیل سودمندي حسابداري محیط زیست
هاي اخیر توجه بسیاري از محققان رشتۀ حسابداري و در سالحسابداري زیست محیطی 

هاي زیست طرفداران محیط زیست را به خود جلب نموده است. مدیریت بهینه هزینه
محیطی باعث اجراي بهتر سیستم مدیریت زیست محیطی شده و فواید مهمی براي سالمت 

به موارد زیر اشاره نمود:توان]. در این راستا می7جامعه و موفقیت واحد تجاري دارد [
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هاي تجاري گیريتوان با استفاده از تصمیمیهاي زیست محیطی را مبسیاري از هزینه)1
زیست (صنایع سبز) و طراحی گذاري در فناوري سازگارتر با محیطهبهتر، سرمای

اي کاهش داد و یا حذف فرآیندها و محصوالت تولیدي به طور قابل مالحظهدوبارة
اي براي سیستم و یا ها ممکن است هیچ ارزش افزودهینهبرخی از این هزکرد، زیرا

محصول ایجاد نکند.
تواند عملکرد زیست محیطی شرکت را هاي زیست محیطی میمدیریت بهتر هزینه)2

بهبود بخشیده و از طریق کاهش آلودگی و حفظ سالمت عمومی، مزایاي قابل 
باشد.اي را براي جامعه به همراه داشتهمالحظه

هاي زیست محیطی و اطالع از عملکرد زیست محیطی فرآیندها درك درست هزینه)3
محصوالت را بهبود بخشیده گذاريو قیمتیابی تواند هزینهو محصوالت تولیدي می

ها در طراحی فرآیندهاي محصول سازگارتر با محیط زیست، یاري و به شرکت
.رساند

ا محیط زیست، از مزیت رقابتی در بازار محصوالت سازگارتر بثابت شده است که )4
.  ]2[برخوردار هستند

کاربردهاي حسابداري محیط زیست
این شاخه از حسابداري در سطح اقتصاد خرد و کالن مورد استفاده قرار می گیرد. در سطح 
اقتصاد خرد (واحد تجاري)، حسابداري محیط زیست می تواند در حسابداري مالی و 

مورد استفاده قرار گیرد. حسابداري مالی که از طریق آن واحد تجاري حسابداري مدیریت 
سازمانی گزارش کنندگان برونهاي اقتصادي خود را به استفادهتاطالعات حسابداري فعالی

هاي زیست محیطی مقرر کرده است. ها و هزینهکند، الزاماتی را جهت افشاي بدهیمی
ي حسابداري مدیریت نیز خدماتی را به مدیران واحدهاحسابداري زیست محیطی در زمینه 

تواند در برخی از تصمیمات داخلی خود به شرح زیر، از کند. مدیریت میتجاري ارائه می
اطالعات حاصل از حسابداري زیست محیطی استفاده نماید:

؛یابیهزینه.1
؛هاي فیزیکیسرمایه گذاري در دارایی.2
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.برنامه ریزي استراتژیک.3
ظور انجام محاسبات مربوط به اقتصاد کالن، از حسابداري محیط زیست به مندر سطح 

.]10[هاي حاصل از این منابع استفاده می شود هزینۀ منابع زیر زمینی و جریان
]1[هاي مختلف حسابداري زیست محیطی: جنبه1جدول

انواع حسابداري زیست 
کنندگاناستفاده موضوع مورد توجهمحیطی

برون سازمانییک ملت یا قومحسابداري درآمد ملی
برون سازمانیشرکتحسابداري مالی

حسابداري مدیریت
شرکت، بخش، محصول، خط 

تولید، سیستم تولید
درون سازمانی

کاربرد حسابداري محیط زیست در حسابداري مدیریت
گیري را براي هاي تولید روز به روز با پیچیدگی و گستردگی بیشتر، امر تصمیمسیستم

استفاده از اطالعات زیست محیطی فراهم شده توسط ].6[نماید دشوارتر میمدیران 
سطوح سازمان باعث اتخاذ تصمیمات مطلوب در کلیۀحسابداري مدیریت زیست محیطی 

یابی، انجام تواند در مواردي چون هزینهزیست محیطی میشود. حسابداري مدیریت می
.]11[زمان کاربرد داشته باشد ریزي استراتژیک ساگذاري، و برنامهسرمایه

حسابداري محیط زیست

در سطح واحد تجاري (اقتصاد 
خرد)

حسابداري درآمد حسابداري مالیحسابداري مدیریت
ملی

در سطح ملی (اقتصاد کالن)

]14[: کاربردهاي حسابداري محیط زیست 1شکل
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کابرد در هزینه یابی
ح است. در شرایطی که نتوان یابی صحین عامل در ارتباط با محصول هزینهمهمتری
هاي زیست محیطی را به نحو مطلوب تخصیص داد، بین محصوالت تولیدي نوعی هزینه

محصوالت مختلف شود. حادث و منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست مییارانه متقاطع
هاي زیست محیطی متفاوتی معموالً فرآیندهاي تولیدي متفاوتی دارند و به تبع آن از هزینه

نیز برخوردارند.
اي با دو فرآیند تولیدي الف و ب را در نظر بگیرید که تعداد به عنوان نمونه، کارخانه

اما فرآیند تولید برد. نفرات و ساعات کار یکسانی را براي هر گروه محصول به کار می
کند، در حالی که در فرآیند تولیدي ب چنین آور را استفاده میالف مواد شیمیایی زیان

هاي زیر در حالت به کارگیري فرآیند تولیدي الف کارخانه به شیوهشرایطی وجود ندارد.
آور می گردد:هاي زیست محیطی ناشی از کاربرد مواد شیمیایی زیانمتحمل هزینه

ی و خرید مواد شیمیایی که کمترین اثرات زیست محیطی را داشته باشد.شناسای
.طراحی فرآیندي جهت به حداقل رساندن تماس کارگران با مواد شیمیایی
جایی و انتقال مواد شیمیایی.جابه
بازرسی، گزارش و دریافت مجوز طبق قوانین
اکنش هاي الزم در آموزش کارکنان در رابطه با نحوه حمل و استفاده از مواد و و

مواقع اضطراري.
.انبارداري مواد و منهدم کردن پسماندهاي آنها

هاي نامشهودي همچون تیرگی چهره واحد تجاري نزد عالوه بر این ممکن است هزینه
هاي سربار تلقی و ها به عنوان هزینهافکار عمومی نیز وجود داشته باشد. اگر تمام این هزینه

ا حجم تولید به فرآیندهاي تولیدي الف و ب خصیص یابند، منافع بر مبناي ساعات کار ی
اند، همانند یارانه سیله فرآیند تولیدي ب، تولید شدهناشی از سبز بودن محصوالتی که به و

نند. به عبارت کوسیله فرآیند تولیدي الف عمل میاي براي محصوالت تولید شده به
تر و فرآیند تولیدي الف را یدي ب را پر هزینهتی، فرآیند تولیابی سندیگر، سیستم هزینه

دهد که واقعاً هست.تر از آن چیزي نشان میکم هزینه
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تواند منجر به اتخاذ تصمیمات مدیریتی یابی و تخصیص میاین نوع سیستم هزینه
نادرست شده و واحد تجاري را در شرایط نامساعد رقابتی نسبت به دیگر رقبا قرار دهد. بر 

تواند تر، مییقیابی دقریت زیست محیطی با تخصیص و هزینه، حسابداري مدیاین اساس
مدیران را در اتخاذ تصمیمات بهتر در ارتباط با ترکیب محصوالت خود یاري کند و 

.]11[شرکت را در رقابت با دیگران پیشرو سازد 

کاربرد در تصمیمات سرمایه گذاري
انسانی و فیزیکی گذاري در منابع طریق سرمایهواحدهاي تجاري، دامنۀ فعالیت خود را از 

هاي زیست محیطی به گذاري در منابع فیزیکی، هزینهیهدهند. چنانچه در سرماتوسعه می
هاي سرمایه گذاري با در نظر گرفتن این قبیل هزینه درستی محاسبه شوند، تحلیل فرصت

هاي مختلف رمایه گذاريحظات منفعت و هزینه سها، اطالعات سودمندي در ارتباط با مال
سازد با اتخاذ تصمیماتی که هد، و این امر مدیریت را قادر میدیار مدیریت قرار میدر اخت

هزینه ها و تبعات زیست محیطی شرکت را به حداقل برساند، رشد و دوام بلند مدت 
.]11[شرکت را تضمین کنند 

کاربرد در برنامه ریزي استراتژیک
گیرند که چه مه ریزي استراتژیک خود، تصمیم میفرآیند برناواحدهاي تجاري در طی 

گیري در این ارهایی ارائه نمایند. اساس تصمیممحصول و یا خدماتی را تولید و به چه باز
دهد، ردي که سود را تحت تأثیر قرار میفرآیند بر سود استوار است و یکی از موا

ت محیطی اهمیت حسابداري زیسهاي زیست محیطی واحد تجاري است. از اینروزینهه
بلند مدت واحد تجاري بسیار کند به این معنی که در موفقیت استراتژیک پیدا می

.]11[گذار خواهد بودتأثیر
ها محیط زیستی که در آن اند که تصمیمات مصرفی آنمردم سراسر جهان دریافته

صرف طور فزاینده به مدهد و از اینرو بهکنند را به شدت تحت تأثیر قرار میزندگی می
هایی که شود شرکتدر این راستا مشاهده می. ]11[اندمحصوالت سبز گرایش پیدا کرده

بیش از دیگران به ارائه اطالعات زیست محیطی خود توجه دارند، از اعتبار و محبوبیت 
].3[بیشتري نزد جامعه برخوردار هستند 
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اند و یل انتظارات زیست محیطی وافق شدهها نیز نسبت به این قببه طور مشابه، شرکت
اذ تصمیمات خاند که با بکارگیري مفاهیم حسابداري زیست محیطی و اتدرصدد برآمده

سرمایه گذاري صحیح، به تولید محصوالت سبز روي آورند تا بتوانند واحد تجاري خود را 
ید محصوالت هاي سودآور تولدر موقعیتی قرار دهند که در فرصتاز لحاظ استراتژیک 

سبز از سایر رقبا پیشی بگیرند. در این راستا، حسابداري زیست محیطی به عنوان جزء 
ها، با ارائه اطالعات سودمند، مدیران را در اتخاذ جدایی ناپذیر موفقیت استراتژیک شرکت

.]11[رساند تصمیمات صحیح یاري می 

کاربرد حسابداري محیط زیست در حسابداري مالی
لی را براي استفاده کنندگان هاي ماسازد تا گزارشکت هاي را قادر میمالی شرحسابداري 

دهندگان و ... تهیه نمایند. مبناي تهیه این گذاران، اعتبارسازمانی از قبیل: سرمایهبرون
بحث بر سر نحوةگزارشات اصول پذیرفته شده حسابداري است. در حسابداري مالی

شناسایی بدهی و تهدات سازمان در ت سازمان و نیز نحوةهاي محیط زیسبرخورد با هزینه
قبال مسائل زیست محیطی مطرح است.

هاي محیط زیست در این تحقیق شامل موارد زیر است:هزینه
هاي اقدامات زیست محیطی؛هزینه)1
هاي زیست محیطی.زیان)2
نکه انتظار هاي زیست محیطی ممکن است که در دوره جاري ایجاد شده باشند و یا ایهزینه

می رود در آینده ایجاد شوند.
هاي مالی مورد صورتشوند، در جاري ایجاد میمحیطی که در دورةهاي زیستهزینه

رود که در آینده ایجاد زیست محیطی که انتظار میهاي گیرند. اما هزینهشناخت قرار می
.]9[ند شوند، به منظور شناخت، باید داراي دو معیار شناسایی بدهی باش

جاري در دورةدهد کههاي محیط زیست را نشان می، حسابداري هزینه2شکل 
شوند.شناسایی و تحمل می
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در مورد شناسایی بدهی و تعهدات زیست محیطی، وقتی واحد تجاري انتظار وقوع 
سازد، باید رهاي شناسایی بدهی را برآورده میمخارج آتی بابت محیط زیست دارد که معیا

مالی شناسایی شود. معیارهاي شناسایی بدهی عبارتند از:در صورتهاي 
گیري وجود داشته باشد و بتوان مبلغ آن را به طور منطقی مبنایی مناسب براي اندازه.1

برآورد کرد؛
داراي منافع آتی بوده و کسب آن منافع نیز محتمل باشد..2

که امکان برآورد بدین ترتیب بدهیها باید در صورتهاي مالی شناسایی شوند، به شرط آن
منطقی آنها وجود داشته باشد.

خیر بله خیربله

هاي تحقق یافته محیط زیستشناساي هزینه

آیا شناسایی هزینه محیط زیست ناشی از تغییر در برآورد یک بدهی است؟

هزینه هاي با توجه به منافع

استانداردهاي مرتبط با تغییر در برآورد اجرا می شود.

بدون منفعت هاي آیندهدوره دوره جاري هاي قبلدوره

ها به ویژگی هزینه
عنوان یک تعدیل 
دوره قبل یا یک 

اشتباه را دارد؟

آیا می تواند سرمایه 
اي تلقی شود یا 
انتقال به آینده؟

هزینه می شود

هزینه هاي دوره آینده در نظر گرفته می هزینه دوره قبل در نظر گرفته می شود
شود

بله

از پیروي
استاندارد 

مربوط

فعالً هزینه می 
شود

فعالً حذف می 
شود

سرمایه اي یا 
انتقالی

فعالً حذف می 
شود
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زمانی که تحمل مخارجی به سبب رویدادهایی در آینده محتمل باشد، باید به احتمال وقوع 
رویدادهاي دربارةآن رویداد توجه شود. استاندارد هیئت تدوین استاندارد حسابداري

احتمالی، ارائه تعهداتی را که احتمال وقوع رویداد آینده آنها ممکن است الزامی می داند.

زمانی که تحمل مخارجی به سبب رویدادهایی در آینده محتمل باشد، باید به احتمال وقوع 
آن رویداد توجه شود. استاندارد هیئت تدوین استاندارد حسابداري درباره رویدادهاي 

است الزامی د آینده آنها ممکن احتمالی، ارائه تعهداتی را که احتمال وقوع رویدا
.]9[داندمی

توان مخارج آینده محیط زیست مورد انتظار مرتبط با رویدادها و مبادالت آینده را می
به صورت زیر تقسیم کرد:

هزینه هاي دوره جاري در نظر گرفته می شود

]9[هاي جاري زیست محیطیهزینهحسابداري : مروري بر 2شکل

آیندهگذشته

مخارج آتی زیست محیطی

؟مورد انتظار است (محتمل)

به رویدادهاي گذشته مربوط می شود یا آینده؟

افشا

تعهداتبدهی

آیا منافع آتی مورد انتظار دارد؟می تواند به طور منطقی برآورد گردد؟

خیر

خیربلهخیربله

ایجاد یک بخش براي زیان هاي آتیدر برخی حاالت افشا می شودافشا می گرددشناسایی می شود

]9[ها و تعهدات زیست محیطی بدهی: مروري بر حسابداري 3شکل
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مخارجی که داراي منافع آتی مورد انتظار هستند؛)1
مخارجی که منفعت آتی مورد انتظار ندارند.)2

شوند، اما از زمان وقوع شناسایی میدر حالت اول، مخارج به ندرت در صورتهاي مالی قبل
)گاهی در صورتهاي مالی افشا می گردند (مثالً برخی از تعهدات قراردادي افشا می شوند

]9[.
آید و در واقع زیان مورد انتظار از مخارج هیچ منفعت آتی بدست نمیدر حالتی که 

است، شناسایی مستلزم برخی شرایط است. این شرایط به شرح زیر است:
هاي آتی می گردد، زمانی که قرارداد فعلی جهت خرید آتی مواد، منجر به زیان)1

بخشی از زیان براي دوره جاري در نظر گرفته می شود.
زمانی که زیان آینده بر اساس یک قرارداد ساخت درازمدت مورد انتظار است، )2

شود.براي دوره جاري در نظر گرفته میبخشی از آن زیان
وقف شده؛ چنین زیانی باید شامل زیان برآوردي از عملیات بین زیان عملیات مت)3

.]9[باشدتاریخ اندازه گیري زیان و تاریخ کنارگذاري 

حسابداري زیست محیطی در سطح ملی
اي و که با ابعاد مختلف در سطوح محلی، منطقههایی هستندمسائل زیست محیطی بحران

هایی تمامی جوامع اعم از توسعه یافته و در حال توسعه را بین المللی با شدت و ضعف
را بر بسیار از کشورهاي تحت تأثیر قرار داده است و ساالنه خسارات اقتصادي هنگفتی 

نماید. مطالعات انجام شده حاکی از آن هستند که حداقل بخشی از فرآیندهاي تحمیل می
هاي زیستی یا به عبارتی هزینهت محیط تخریب در جهان، ناشی از عدم ادغام مالحظا

زیرا با منظور هاي ملی است؛هاي طبیعی در حسابتخریب محیط زیست و ارزش دارایی
خریب محیط زیست این دسته از هاي تهاي طبیعی و هزینههاي داراییکردن ارزش

توانند تر شده و بر این اساس مین ملموسگیراگذاران و تصمیمسیاستها براي ارزش
تري اتخاذ کنند. به همین دلیل موضوع ادغام خسارات اقتصادي تصمیمات بهتر و عقالیی

کارآمد از منابع طبیعی هاي ملی به منظور استفادةناشی از تخریب محیط زیست در حساب
هاي اقماري محیط زیست مطرح هاي ملی در چارچوب حسابو محیط زیستی در حساب

.]5[ت کشورهاي جهان قرار گرفته اسشده و مورد استقبال بسیاري از 
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همزمان با اهمیت یافتن موضوع حفاظت از محیط زیست و همه گیر شدن این مقوله در 
میالدي، بازنگري در سطوح آکادمیک مطرح 90و 80سطح جهان، خصوصاً از اواخر دهه 

ینه کنند که در محاسبات ملی هزصحاب نظران محیط زیست استدالل میشد. در این راستا 
شود و به همین دلیل هاي ملی منظور نمیتخریب منابع طبیعی و محیط زیستی در حساب

دهند. به عبارت وضعیت اقتصادي کشورها ارائه میاین قبیل حسابها تصویري غیر واقعی از
و تولید 1هاي سنتی محاسبه رشد اقتصادي، صرفاً بر تولید ناخالص داخلیدیگر در روش

محاسبات بسیاري از صاحب نظران به این شیوةشود. به این دلیل یتأکید م2خالص ملی
اي اثرات هاي تولیدي و مصرفی داره و معتقدند که بسیاري از فعالیتملی انتقاد نمود

هاي آینده که نسل حاضر و نسلزیادي را به همراه دارندزیست محیطی بوده و هزینۀ
.]5[آنها را پرداخت کنندبایست هزینۀمی

و در نشست سران زمین در ریودوژانیرو برزیل مطرح شد و 1992این مباحث در سال 
ین المللی براي ترین سند بلیقرار گرفت، که از آن به عنوان اص213در دستور کار 

شود و بر منظور ط زیست در قرن بیست و یکم یاد میهاي توسعه و محیرویارویی با چالش
.حسابداري ملی ]5[داردهاي ملی تأکید ست در حسابهاي تخریب محیط زیکردن هزینه

کند تا به مدیریت بهتر منابع طبیعی بپردازند و از گیران و سران کشورها کمک میبه تصمیم
آن در جهت توسعه پایدار بهره برداري کنند.

س آن، کشور از جمله ایران مورد تأیید قرار گرفته است و بر اسا178این سند توسط 
اند که در سیستم محاسبات ملی خود، متغیرهاي اجتماعی و کشورها متعهد شدهاینکلیۀ

زیست محیطی را مورد استفاده قراردهند. این مسئله در مورد کشورهایی چون ایران که 
اندازهاي طبیعی بسیاري هستند، بسیار حائز اهمیت هستند، که در داراي منابع و چشم

ي از ارزش اقتصادي منابع طبیعی و زیست محیطی مانند راستاي تحقق این امر، باید برآورد
آلودگی آب و هوا، تخریب زیستگاه طبیعی و فرسایش خاك و ... صورت گیرد و در 

.]5[شودمحاسبات ملی لحاظ 

1.Gross Domestic Product (GDP)
2.Net Domestic Product (NDP)
3.Agenda 21
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ز بر اساس مطالعات انجام شده در این رابطه، رشد اقتصادي بسیاري از کشورها کمتر ا
در کشور 1993. براي مثال در تحقیقاتی که در سال شودمقداري است که ساالنه اعالم می

مکزیک صورت گرفت (مکزیک در زمره کشورهاي نسبتاً پیشرفته در حال توسعه قلمداد 
می شود و با معضالت زیست محیطی متعددي مواجه است)، مشخص گردید، در صورتی 

هاي ملی این کشور منظور گردد، تولید هاي تخریب محیط زیست در حسابکه هزینه
درصد کمتر از تولید ناخالص داخلی این کشور در 13تا 6ناخالص داخلی این کشور بین 

.]5[بودخواهد 1985سال 
هاي زیست محیطی در چند هاي تخریب و ارزش داراییدر ایران موضوع محاسبه هزینه

د چهارم توسعه این موضوع مورز برنامۀانشگاهی شده است و با آغاسال اخیر وارد محافل د
قانون برنامه چهارم توسعه تصویب شده است. بر اساس 59توجه قرار گرفته و در قالب مادة

اند تا با ریزي کشور مکلف شدهرنامهاین بند از قانون، دولت و سازمان مدیریت و ب
هاي اقتصادي ارزشهاي مرتبط، به منظور برآورد و سایر دستگاههمکاري سازمان حفاظت 

یط زیست در هاي ناشی از آلودگی و تخریب محمنابع طبیعی و زیست محیطی و هزینه
هاي محاسبه هاي ملی، نسبت به تنظیم دستورالعملآن در حسابفرآیند توسعه و محاسبۀ

ها، آب، خاك، انرژي، تنوع هاي موارد داراي اولویت از قبیل جنگلها و هزینهارزش
ربط به هاي زیست محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذيدگیزیستی و آلو

تصویب برساند.
، بند ب، 192همچنین در برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران، در ماده 

آمده است که دولت موظف است ارزش اقتصادي منابع محیط زیستی و جداول و 1تبصره 
این ماده 2ملی محاسبه نماید. همچنین در تبصره هاي حساب هاي مربوطه را در حساب

آمده، معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري مکلف است با همکاري
هاي مرتبط به منظور تعیین ارزش اقتصادي منابع سازمان محیط زیست و سایر دستگاه

ورالعمل هاي هاي ملی و نیز تنظیم دستطبیعی و محیط زیستی، و احتساب آن در حساب
هاي موارد داراي اولویت از قبیل جنگل، آب، خاك، زم به منظور محاسبه ارزش و هزینهال

تنوع ریستی و آلودگی هاي زیست محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذي ربط به 
تصویب برساند.
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امید است با اجراي چنین احکامی، مباحث زیست محیطی نقش و جایگاه مهمی در 
هاي کشور ایفا کند و بحث حفاظت از محیط زیست از افعال خارج و مسائل سیاستتعیین 

زیست محیطی کشور سر و سامان یابد.

اهداف حسابداري محیط زیست
توان به موارد زیر اشاره نمود:در راستاي اهداف حسابداري زیست محیطی می

فاقد ارزش هاي اضافی که ي زیست محیطی و محدود کردن هزینههاتعیین فرصت)1
افزوده هستند.

ها و گنجاندن آن در سربار زیستی شرکتهاي محیطمحاسبه هزینهو برآورد )2
کارخانه.

هاي محیط زیستی براي ایجاد سود خالص.مشخص کردن فرصت)3
ایجاد و نگهداري یک سیستم اطالعاتی زیست محیطی براي ارتقا مدیریت )4

عملیاتی.
ز پیاده سازي سیستم اطالعات مدیریت محیط ها و بازده آتی ناشی اتعیین هزینه)5

زیست.
.]1[کمک به طراحی یک فرآیند تولیدي کاالها و خدمات سازگار با محیط زیست)6

تاریخچه حسابداري محیط زیست
هاي ها بیشتر به اثرات فعالیتباعث شد تا ملت1960وقوع فجایع زیست محیطی در دهۀ

هاي راستا مطالبی در مورد رابطه بین فعالیتبشري بر محیط زیست توجه کنند. در این 
توان به کتابی تحت زیست منتشر شد. در این رابطه میتجاري و اثرات منفی آن بر محیط

) اشاره کرد که براي نخستین بار 1953عنوان مسئولیت اجتماعی یک تاجر از هاوارد بوِن (
توان د. اثر دیگري که میخود به کار بررا در کتاب » مسئولیت اجتماعی شرکت«اصطالح 

) بود که به مسئله 1962ن (عنوان بهار خاموش از راسل کارسبه آن اشاره داشت تحت
.]17[بودحفاظت از محیط زیست و پایداري آن پرداخته 

اي از محققان که ، عده1970ۀهاي نخست حسابداري زیست محیطی، در دهدر سال
].17[تندها پرداخاخالقی و اثرات اجتماعی فعالیت شرکتاکثراً آمریکایی بودند، به مسائل 
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د منتشر کرد که به هاي براي رش، انجمن روم، گزارشی تحت عنوان محدودیت1972در 
رویه منابع طبیعی و رف بیهاي اقتصادي، مصبار افزایش شدید فعالیتپیامدهاي زیان

ادامه این روند، فجایجی کرد که بایست محیطی پرداخته بود و بیان میهاي زآلودگی
بشریت را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در همین سال، کنفرانسی در استوکهلم، حیات 

هاي مسائل مربوط به اثرات فعالیتهاي انسانی بر محیط زیست و به خصوص فعالیت
در پی مطرح شدن مباحث حسابداري ].17[شدها به بحث و بررسی گذاشته شرکت

شود. به دنبال مطرح هاي علمی، تحقیق در این زمینه آغاز میو انجمناجتماعی در محافل
هاي انسانی و نیز اندازه گیري سرمایهتوجه محققان به دو مقولۀ اندازهشدن مسائل اجتماعی،

شود. تحقیقات حسابداري اجتماعی در ها معطوف میگیري اثرات زیست محیطی شرکت
هاي مدیریت و ي کردن ارزش کارکنان و مهارتابیشتر روي مسئله سرمایه1970ۀده

در این دوره زمانی حسابداري اجتماعی به بررسی بعالوه هوش تجاري آنها مترکز بود. 
هاي اقتصادي براي جامعه به همراه می آورند، سر و کار هایی که فعالیتمنافع ها و هزینه

درباره چگونگی افشاي هایی در این دوره تحقیقات تجربی به ارائه مدل].17[داشت
طرح در این دوره به ارزیابی اطالعات حسابداري اجتماعی پرداختند. همچنین تحقیقات م

پرداختند. در این زمان حسابداري زیست یها و جامعه مبین حسابداري، شرکترابطۀ
].17[د هاي اساسی حسابداري اجتماعی بومحیطی یکی از بخش

هاي زیست هاي صنعتی با مفهوم گزارشگري بدهیمیالدي شرکت1970از اواسط دهۀ
محیطی روبرو شدند. شرکتهاي یاد شده، نخست تمایلی به افشاي زیانهاي وارد به محیط 

هاي مالی خود نداشتند، اما بر اثر مرور زمان و افزایش میزان خسارتها، زیست در صورت
با مطرح شدن مفاهیم توسعه 1980با دهۀ.]8[د ناگزیر به رعایت این مسائل شدنشرکتها

ائل زیست محیطی و اثرات ها در رابطه با آگاهی از مسپایدار، موج جدیدي در ملت
هیئت تدوین 1975در سال ].17[د هاي اقتصادي بر محیط زیست ایجاد شفعالیت

، "حسابداري رویدادهاي احتمالی"ان را تحت عنو5استانداردهاي حسابداري نشریه شماره 
بایست منتشر کرد که میهاي وارد شده به محیط زیستزیانت کمک به شناسایی جه

احتمالی (در صورت محتمل بودن وقوع و قابل برآورد بودن مبلغ زیان) در هايخسارت
به هاي وارد به محیط زیست هاي جبران خسارتهاي مالی گزارش شود. بدهیصورت
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دلیل مشکالت آینده که در برآورد میزان این شد، اما بهعنوان زیان احتمالی شناخته می
جهت برآورد این هاي متفاوتی را ها و صنایع مختلف رویهها وجود داشت شرکتزیان
درستی از رهنمود مزبور پیروي طوري که هیچ شرکتی به بردند، بها به کار میزیان
].8[تدوین رهنمود جدیدي احساس می شدکرد. بنابراین نیاز به اصالح ونمی

توسط هیئت تدوین استانداردهاي حسابداري تحت 14، تفسیر شماره 1976در سال 
مورد به تأخیر منتشر شد ولی هیچ گونه اظهارنظري در "برآورد مبلغ یک زیان"عنوان 

جدي وارد هاي خسارتدر همین زمان، .]8[هاي زیست محیطی نکردانداختن ثبت هزینه
در ، منجر به افزایش تقاضاي جامعه جهت برقراري قانون در این مورد شده به محیط زیست

حفاظت و بازیافت منابع محیط "شد. کنگره آمریکا در پاسخ به این موضوع قانونآمریکا 
میالدي به تصویب رساند، اما این قانون نیز نتوانست کاري از 1976را در سال "زیست

قانون جامع مسئولیت، غرامت و بدهی "تحت عنوانپیش ببرد. بنابراین دومین قانون فدرال
یارد دالر میل6/1میالدي تصویب شد. بر اساس این قانون 1980در سال "محیط زیست

ط زیست خسارت وارد هایی که به محیهاي پاکسازي مکانوجوه سپرده براي هزینه
یط زیست هاي ایجاد خسارت توسط سازمان حفاظت محکنند اختصاص داده شد. مکانمی

، 1986و 1984هاي در سال.]8[شدندایاالت متحده تجزیه و تحلیل و بررسی می
ها به طور گسترده در رسانه» مصرف سبز«و » مزیت زیست محیطی«کارگیري مفاهیم ب

، تحقیقات منتشر شده در زمینه حسابداري اجتماعی و 1990متداول شد و در اواخر دهه 
افزایش پیدا کردند و مسائلی که بیشتر به آنها پرداخته مسائل زیست محیطی به تدریج 

شد ارائه اطالعات زیست محیطی در گزارشات ساالنه و نیز کاربرد حسابداري محیط می
زیست در حسابداري مدیریت بود. به طور خالصه در این دوران تحقیقات زیست محیطی 

زایش اهمیت حسابداري زیست اي فراتر از تحقیقات اجتماعی تبدیل شدند و با افبه حیطه
محیطی، تحقیق در این زمینه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و این روند تا به امروز نیز 

].17[ادامه دارد
تحت 90- 8میالدي، هیئت تدوین استانداردهاي حسابداري نشریه شماره 1990در سال 

منتشر کرد. هیئت به این را "هاي آلودگی محیط زیستاي کردن هزینهسرمایه"عنوان 
هاي محیط زیست باید بر اساس طرحی مشخص جهت نتیجه رسید که مخارج بدهی
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، اداره حفاظت محیط زیست آمریکا، طرحی 1992سال در].8[شود کاهش آلودگی تعیین 
به نام حسابداري محیط زیست را اجرا نمود که هدف این طرح تشویق و ایجاد انگیزه در 

اخت طیف وسیعی از مخارج زیست محیطی و استفاده از این مخارج در شرکتها براي شن
طی بسیار مورد توجه قرار در اروپا، حسابداري مدیریت زیست محیگیري است.تصمیم

ت و تحقیقات بسیاري در کشورهاي مختلف اروپایی در این زمینه انجام گرفته گرفته اس
هاي زیست محیطی ، سردمداران پیشرفتاست.در آسیا و اقیانوسیه، ژاپن، استرالیا و کره

.]12[. هستند
ایران نیز، با مشکالت عدیده زیست محیطی روبرو است، بطوریکه پایتخت آن، به 
عنوان یکی از آلوده ترین شهرهاي جهان لقب گرفته است. حسابداري محیط زیست در 

بداري مورد استفاده ایران در بعد مالی، طبیعتاً به منظور پیروي از اصول پذیرفته شده حسا
هاي بورسی ایران قرار گیرد و در بعد حسابداري مدیریت نیز مورد توجه شرکتقرار می

کنند. در ها از اطالعات حسابداري مدیریت زیست محیطی استفاده میگرفته و برخی از آن
بعد ملی، نیز آنچنانکه پیشتر ذکر شد، حسابداري محیط زیست در سطح اقتصاد کالن و 

یابد که با دیده شدن این بعد از حسابداري محیط زیست در اسناد سبات ملی تبلور میمحا
باال دستی چون برنامه توسعه چهارم و پنجم کشور، امید است که پیشرفت چشمگیري در 

از آنجا که در ایران هیچ به این حال، حل معضالت زیست محیطی کشور حاصل شود. 
به افشاي اطالعات زیست محیطی ها را ملزم ي شرکتانامهقانون، استاندارد یا آیین

به تبع نیز به صورت داوطلبانه است و تحقیقاتها کند، هرگونه افشا از سوي شرکتنمی
ها که به این مسئله توجه دك و ساختار نیافته برخی از شرکتاین امر، حول افشائیات ان

این امر در حالی است که شواهد حاصل از تحقیقات تجربی گیرد.دارند، صورت می
].13[بیانگر توجه روزافزون به افشاي اطالعات زیست محیطی است 

نتیجه گیري
هاي اخیر، تحقیقات بسیاري در این بامشخص شدن اهمیت مباحث زیست محیطی در سال

ه ظهور شاخۀ زمینه در سراسر جهان صورت گرفته است. در حسابداري نیز این امر ب
جدیدي به نام حسابداري زیست محیطی انجامیده است. با وجود اهمیت روز افزون انجام 

کشورهاي توسعه درها در زمینۀ مسائل زیست محیطی افشائیات داوطلبانه از سوي شرکت
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برخی از یافته، این موضوع آنچنان که شایسته است در ایران مورد توجه قرار نگرفته است. 
زیست عملکرد مربوط بهاطالعات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هايشرکت

هاي مالی و گزارش هیئت مدیره به هاي توضیحی صورتمحیطی خود را در یادداشت
اطالعات غیر این قبیل کنند. اما تا زمانی که افشاي مجمع عمومی صاحبان سهام افشاء می

کنند هاي متفاوتی استفاده میراي گزارشگري از رویهها بد، شرکتاجباري و داوطلبانه باش
بوده و از کیفیت قابل قبولی برخوردارداراي نوساننیزاین قبیل اطالعاتو میزان افشاي 

، به ایگاه قانونی حفاظت از محیط زیست.بنابراین، با در نظر گرفتن اهمیت و جخواهدبودن
شود، موضوع لزوم تدوین پیشنهاد میهیئت تدوین استانداردهاي حسابداري در ایران 

ها در گزارشگري مالی شرکتاستاندارد حسابداري جهت افشاي عملکرد زیست محیطی
شود، به سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد میهمچنین. مورد مطالعه قرار دهدرا خود

هاي یکسان به منظور افشاي عملکرد زیست محیطی در گزارش چگونگی ایجاد رویه
تواند بهاین امر میعملکرد هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام را بررسی کند.

و یکنواختی در یات زیست محیطی و ایجاد ثبات رویهارتقا و همگانی کردن افشائ
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکتعملکرد زیست محیطیگزارشگري 
مت و رفاه اجتماعی و نیز این امر در ارتقاي سالگیري نماید. ثمرة نهایی کمک چشم
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Environmental Accounting
Abstract
By daily increasing in firms' numbers and their pollutions, accounting
must do its rule to remove or improve this disaster. This aim has been
done in new approach in accounting that called environmental
accounting. This research review concepts, benefits, applications and
objectives of environmental accounting. Then it has reviewed its
background and status in Iran. In the last it has recommend that an
accounting standard must been amending for uniformity and
consistency.
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