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  حسابداري آب

  چکیده

آب به عنوان یکی از منابع طبیعی و ارزشمند براي حیات بشریت همواره مورد توجه بوده است. در حال حاضر  به 
ارزشمند با  عاین منب ،به آب و تغییرات آب و هوایی نیازمنددلیل عواملی نظیر رشد جمعیت، گسترش صنایع 

آن جا که مدیریت ع آب را آشکار می سازد. از است که این امر خود لزوم مدیریت منابشده تهدیدهاي زیادي روبرو 
تواند در این خصوص مدیران را یاري نماید، اثربخش در گرو دسترسی به اطالعات مناسب بوده و حسابداري می

لزوم پاسخگویی مدیریت به  البته است. نهادهآب  هاي مربوط بهمبارزه با چالشپا به عرصه نیز حسابداري آب 
گزارشگري در خصوص  است. بوده از دیگر دالیل پیدایش حسابداري آب تر به جامعهسهامداران و در سطحی وسیع

 ،ولی با ابتکار استرالیا و در قالب یک طرح ملی الزامی شد ،مللسازمان توسط  ،آماري هاي گزارشآب ابتدا در قالب 
و استانداردهایی براي آن  شکل گرفتشکل و روشی مشابه با حسابداري مالی  بهتنی بر استاندارد بم حسابداري آب

گذاري اجازه هاي اجتماعی و جامعه سرمایهحسابداري آب توسط شرکت ها به استفاده کنندگان، گروه. شدتدوین 
اکنون انتظار هاي مختلف را به منظور تصمیم گیري مقایسه نمایند. می دهد که آثار اجتماعی و محیط زیستی شرکت

رود حسابداري آب نیز مشابه با حسابداري کربن مورد توجه هیات بین المللی تدوین استانداردهاي حسابداري می
)IASB ( .قرار گیرد و در سطح بین المللی مطرح شود  

  
  مقدمه

آب گسترش یافته است.  از محدود و کمیاب آب، تقاضا براي بهترین استفادهبا گسترش رقابت براي دستیابی به منابع 
این  بوده کهبه معناي افزایش تقاضا براي آب در شهرها و صنایع و توسعه صنایع افزایش شهرنشینی  ،رشد جمعیت
سان معتقدند که کارشناهایی را در زمینه نیاز به آب کافی براي حفظ محیط زیست ایجاد نموده است. مسئله نگرانی

توجه به مدیریت اثربخش منابع  این عوامل می باشد ووضعیت فعلی منعکس کننده بحران آب در سطح بین المللی 
اطالعات دقیق در مورد آب براي مدیریت منابع از سوي دیگر وجود  است. دادهافزایش  جهانیرا در سطح آب 

. را بیش از پیش آشکار می سازدحسابداري آب  که این مسئله ضرورت شکل گیري )2008(اسالتري،  الزامی است
) حسابداري آب را در کنار سرمایه فکري، گزارشگري کربن و امور اطمینان دهی آن به 2011پارکر و همکاران (

طه بین حرفه که نشان دهنده بهبود راب ندعنوان یکی از زمینه هاي تحقیقاتی مورد حمایت حرفه حسابداري دانست
و  حسابداري آب مبتنی بر استانداردپیدایش حسابداري آب، مقاله حاضر به تشریح حسابداري و دانشگاهیان است. 

  فرصت هاي پیش روي آن می پردازد. 
  



  
  حسابداري محیط زیست و حسابداري آب

تاکید قرار گرفته است. لزوم ارتباط بین حسابداري و محیط زیست در بخش زیادي از ادبیات حسابداري مورد 
 1995تا  1971) نشان داد که تا چه اندازه ادبیات حسابداري اجتماعی و محیط زیست بین سال هاي 1997ماتئوس (

تجربه نمود،  90تکامل یافته است. بر این اساس یکی از حوزه هایی که رشد فراوانی را به ویژه از ابتداي دهه 
) حرکت رو به رشد حسابداري اجتماعی و 1997د به اعتقاد ماتئوس (حسابداري براي محیط زیست است. هرچن

محیط زیست توسط جریان اصلی دانشگاهیان پذیرفته نشده و توسط طرفداران نظام سرمایه داري نیز به عنوان شکلی 
 ) روند رو به رشد2002جایگزین براي حسابداري فعلی مورد توجه قرار گرفته است. به صورتی مشابه دیگان (

حسابداري اجتماعی و محیط زیست را مورد تاکید قرار داد. وي معتقد بود که توسعه حسابداري اجتماعی و محیط 
زیست و رویه هاي پاسخگویی هنوز در دوران طفولیت به سر می برد و هنوز مباحث فراوانی در این خصوص وجود 

  دارد که بایستی مورد بررسی و آزمون قرار گیرد.
اي به چگونگی رابطه )، نیز توجه ویژه1991انتقادي، نظیر تئوري مطرح شده توسط تینکر و همکاران (تئوري هاي 

مورد اند. براین اساس طرفداران حسابداري اجتماعی و محیط زیست موفق بین حسابداري و محیط زیست داشته
- تغییر روش عملیاتی تجارت انجام داده زیرا به نظر می رسد آن ها تالش اندکی جهت قرار گرفته اند بسیارانتقادهاي 

اي که توسط ). به عبارت دیگر وضع موجود را حفظ نموده اند. یکی از نکات عمده1991اند(تینکر و همکاران، 
توسعه حسابداري اجتماعی و آن است که  هدر زمینه تئوري انتقادي بیان شد 1995تا  1971محققین در سال هاي 

وجود را به چالش نکشیده، بلکه بیشتر به موارد افشا در گزارشگري پرداخته محیط زیست غالباً وضعیت م
  ). 1997است(ماتئوس، 

سال گذشته منجر به دامنه وسیعی از  40به طور کلی توسعه حسابداري و گزارشگري اجتماعی و محیط زیست در 
حسابداراي ). 2010گري، ه است (حساب هاي واقعی یا بالقوه در زمینه روابط سازمان با اجتماع و محیط زیست شد

آب یکی از زیر شاخه هاي حسابداري اجتماعی و محیط زیست است. هرچند برخی محققین معتقدند حسابداري آب 
هاي حسابداري مالی در نظر گرفت و یا ممکن است آن را به عنوان فعالیت توان به عنوان بخشی از فعالیترا می

 ).2000هدف گزارشگري آثار مصرف آب توسط شرکت قلمداد کرد (پارکر، حسابداري جدید و مبتکرانه اي با 
اجازه می دهد که آثار اجتماعی و محیط زیستی شرکت هاي مختلف را به منظور  افرادیک حسابداري آب کارا به 
  تصمیم گیري مقایسه نمایند.

  
  حسابداري آبپیدایش 



 با مرتبطتصمیم گیري هاي فرآیند حسابداري آب به ایجاد حساب هاي آب به عنوان ساز و کاري جهت کمک به 
هاي آب در مدیریت، برنامه ریزي، کنترل و پاسخگویی این فرآیند شامل استفاده از حساب که آب اشاره دارد

و قواعد مقرر شده  بر اساس اصول ي آبها. حساب)2007گاد فري و چالمرز، ( باشدمیها در قبال منابع سازمان
  سازمان ملل شکل گرفته است و بر جریان فیزیکی آب تمرکز دارد. توسط
واحد پولی فراهم در برخی موارد به شکل فیزیکی و یا  هاي آب اطالعاتی را در مورد موجودي و جریان هاحساب
جریان ورودي و خروجی در طی سال و مقدار آب در دسترس در آغاز سال،  ،سازند. حساب موجودي آبمی

سازمان مقرر شده توسط هرچند گزارش آماري  .)2007آرنتزن و ستلهاگیل، ( دهدموجودي پایان سال را نشان می
هاي آماري با گزارشگري حسابداري آب که ولی این گزارشاست گیري حسابداري آب بوده مبناي شکلملل 

) بیان نمود 2006سینکلرنایت مرز(وضع شده متفاوت می باشد. استرالیا استاندارد حسابداري آب  تدوینتوسط هیات 
که تفاوت هاي زیادي بین سبک گزارشگري مبتنی بر رویه حسابداري و جدول آماري وجود دارد و حسابداري آب 

  مبتنی بر استاندارد  بر تر است.
 

  حسابداري آب مبتنی بر استاندارد
در استرالیا و در یک پروژه ملی شکل گرفت. هدف این پروژه مبتنی بر استاندارد دیدگاه مربوط به حسابداري آب 

کاربرد نوآوري موجود در حسابداري آب استرالیا مربوط به ارتقاي آگاهی عمومی از منابع آب کشور استرالیا بود. 
. به شودن حسابداري آب مبتنی بر استاندارد گفته میتجربه حسابداري مالی در زمینه گزارشگري آب است که به آ

مشابه حسابداري مالی عمل می نماید و مطابق با  ،شناسی و ارائهعبارت دیگر حسابداري آبی که در روش
استانداردهاي حسابداري آب به وجود آمده است. این نکته باید یادآوري شود که تفاوت هاي زیادي بین سبک 

رویه حسابداري و جدول آماري (حسابداري آب) وجود دارد. حسابداري آب مبتنی بر استاندارد گزارشگري مبتنی بر 
اطالعات  ،(مبتنی بر حسابداري) برتر است زیرا جداول جداگانه در مورد جریان هاي رودخانه و حجم هاي استخراجی

 )رودمده است و به کجا میآاز کجا (آب  باشدمنابع و مصارف آب نمی گرسازد، نشانرا به شکلی معنادار مرتبط نمی
بر هایی که ). هرچند حساب2006و پاسخگویی مشابهی را براي مدیریت منابع به همراه ندارد (سینکلرنایت مرزلر، 

حسابداري آب مبتنی بر استاندارد نمی باشند ممکن است به سادگی تهیه شود، اطالعات اضافی که در حساب  اساس
هاي اضافی را داشته باشد. این براي اولین بار تواند ارزش تالشتنی بر استاندارد فراهم شود میهاي حسابداري آب مب
شود حساب ها با استفاده از شکل و روشی مشابه با حسابداري مالی تهیه شود و براي منابع فیزیکی است که تالش می

  .داشته باشد کاربرد نیز
در استرالیا این مسئله که استرالیا در سیاست گذاري آب و حسابداري آب با توجه به بحران طبیعی کمبود آب البته 

حسابداري آب مبتنی بر استانداردهاي مدون براي . )2010باشد (چالمرز و همکاران، پیشتاز بوده است تعجب آور نمی
هاي مربوط به آب، برنامه ریزي و گذاريدستیابی به هدف ارائه اطالعات یکنواخت و قابل مقایسه جهت سیاست



. سه رکن حسابداري آب )2009(چالمرز و همکاران،  نظارت بر منابع آب و مدیریت آب ضروري به نظر می رسد
  زیر است: مواردشامل مبتنی بر استاندارد 

ن استانداردهاي حسابداري آب که اصول و قواعدي را براي گزارشگري در مورد آب، ادعا ها و سایر قوانی .1
 مربوط به آب ایجاد می کند؛

 گزارش هاي حسابداري آب دارند؛به   تعهدات گزارشگري و پذیرش اعمال نظارت توسط افرادي که نیاز .2

 امور اطمینان دهی مستقل براي اطالعات گزارش شده. .3

ایده ایجاد سیستم حسابداري آب به شیوه اي مشابه با حسابداري مالی آن است که تصمیم گیري هاي ملی و فرا ملی 
 را حسابداري آب مبتنی بر استاندارد) 2006سینکلرنایت مرزلر( ).2010هدایت و راهبري نماید (چالمرز و همکاران را 

  :ه استنمودبه صورت زیر تعریف 
  "ت و ساختار یافته براي شناسایی، اندازه گیري ، ثبت و گزارشگري اطالعات مربوط به آبکاربرد روشی یکنواخ"

بیان نمود که رویکرد منظم حسابداري آب مناسب ترین راه پیش رو است و روشی است  )2006لر ( سینکلرنایت مرز
به دنبال استفاده از تجربه  حسابداري آب مبتنی بر استانداردشود. ه منجر به نتایج یکنواخت در سطح ملی میک

حسابداري مالی جهت ایجاد حساب هاي آب است. هم راستا با حسابداري مالی مدل پیشنهاد شده براي حسابداري 
آب شامل ایجاد یک چارچوب نظري به عنوان مبناي فرآیند استاندارد گذاري، تهیه گزارش هاي حسابداري آب با 

کیفی در مورد واحد باشد، استفاده از مبناي حسابداري تعهدي و استفاده از مقاصد عمومی که شامل اطالعات کمی و 
  دفترداري دوطرفه جهت اطمینان از قابلیت اتکاي گزارشگري است.

را ایجاد نموده است. هدف از ایجاد این حسابداري  حسابداري آب مبتنی بر استاندارداسترالیا تنها کشوري بوده که  
، عدم توانایی استفاده حسابداري آب مبتنی بر استانداردآب بوده است. عامل اصلی ایجاد بهبود اطالعات مربوط به 

کنندگان خارجی در دستیابی به اطالعات مربوط به آب از سازمان ها و همچنین این واقعیت است که حسابداري و 
بر این اساس . )2006لر، سینکلرنایت مرز(گزارشگري آب بایستی بر اساس استانداردهاي یکنواخت انجام شود

حسابداري آب مبتنی بر که استرالیا فرصتی استثنایی جهت رهبري جهان در زمینه  معتقد است) 2008( اسالتري
  به دست آورده است.  استاندارد

این مسئولیت گزارشگري داده هاي آب و انتشار استانداردهاي حسابداري آب را به اداره هواشناسی استرالیا دولت 
استاندارد حسابداري  تدوین هیات ملی وسیله استرالیا نیز این مسئولیت را به واگذار نموده است. اداره هواشناسیکشور 
عضو مستقل با تجربه تدوین  5شامل اعضاي این هیات  دهد.انجام می ،یک هیات مشورتی استکه استرالیا  1آب

 ملیهیات تدوین استانداردهاي حسابداري مالی،  مشابه با فرآینداستانداردهاي حسابداري یا مدیریت آب است. 
به عنوان مبنایی براي توسعه را  حسابداري آبچارچوب نظري ابتدا استرالیا استاندارد حسابداري آب  تدوین

                                                           
1 Water Accounting Standard Board(WASB) 



در . کردمنتشر  2010در اواسط  را 1سپس پیش نویس استاندارد شماره  و نمودمنتشر  استانداردهاي حسابداري آب
ملزم به ارائه  2007به جز  آنهایی که به موجب قانون آب ، سازمان هاتمامی براي اجراي این استاندارد حال حاضر 

  اطالعات آب به اداره هواشناسی استرالیا هستند، داوطلبانه است .
- میتجویز را استانداردهاي حسابداري آب استرالیا مبانی تهیه و ارائه گزارش هاي حسابداري آب با مقاصد عمومی 

- تمایل وجود دارد که گزارشاین در ضمن دامنه آن شامل حجم و کیفیت گزارش هاي حسابداري آب است. کند و 

  د. نحسابرسی شو ي مربوط به آبها
  

  مبتنی بر استانداردگزارشگري حسابداري آب 
حسابداري آب مبتنی به صورت سنتی اطالعات مربوط به آب در جداول آماري ارائه می شد. در حال حاضر بر اساس 

  :است، گزارش هاي حسابداري آب با مقاصد عمومی شامل موارد زیر در استرالیا بر استاندارد
 2صورت دارایی هاي آب و بدهی هاي آب -1

 3صورت تغییرات در دارایی هاي آب و بدهی هاي آب -2

 4صورت جریان فیزیکی آب -3

 طی دوره)(اطالعاتی در مورد عملیات واحد  5صورت توضیحی به شکل متن -4

 (صورتی که در آن مدیر واحد، محتواي گزارش را تایید می کند ) 6صورت پاسخگویی -5

 (نظر یک بخش ثالث مستقل در مورد محتواي گزارش) 7گواهی اطمینان دهی -6

 
  مبتنی بر استاندارد فرصت هاي توسعه حسابداري آب

و  و هوایی دارایی زنجیره ناگسستنی هستندآب، انرژي و تغییرات آب ") بیان نمودند که 2009چالمرز و همکاران (
دهند و بنایراین . این موارد اجزاي یک پازل را تشکیل میگیردمدنظر قرار به صورت همزمان باید هر سه حوزه 

دار گزارشگري . این عبارت پیام کلیدي هیات تجارت جهانی براي توسعه ادامهنیستمنطقی  ییها به تنهابررسی آن
  "یرات شرایط جوي است.آب، انرژي و تغی

 8ولی فرآیند گزارشگري و اطمینان دهی در زمینه کربن می باشدویژگی هاي گزارشگري آب و کربن مشابه  هرچند
استانداردهاي  تدوین) و هیات IASBاستانداردهاي بین المللی حسابداري ( تدویندر سطح بین المللی توسط هیات 
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) مورد توجه قرار گرفته است و گزارشگري کربن از جمله IAASB( بین المللی حسابرسی و امور اطمینان دهی
استانداردهاي حسابداري مالی  تدویناستانداردهاي بین المللی حسابداري و هیات  تدوینپروژه هاي مشترك هیات 

)FASBه که مسئولیت  توسعه استانداردهاي گزارشگري و امور اطمینان دهی مربوط باست در حالی  . این) می باشد
اي براي اداره هواشناسی به عنوان یک هیات مشاورهاسترالیا استاندارد حسابداري آب  تدوین آب بر عهده هیات ملی
به عبارت دیگر با وجود نقاط مشترك میان گزارشگري کربن و . )2009چالمرز و همکاران، (استرالیا نهاده شده است

تاکنون مورد توجه نهادهاي بین المللی تدوین حسابداري آب و امور اطمینان دهی مربوط به آن گزارشگري آب، 
  .استرالیا توسعه یافته است استانداردهاي حسابداري قرار نگرفته است و تنها در سطح ملی در کشور

با  و مشابه هستند گزارشگري و امور اطمینان دهی کربن و آب داراي مسیري) معتقدند 2009چالمرز و همکاران (
توجه به عالقه عمومی به مدیریت آب به نظر می رسد گزارش هاي داوطلبانه حسابداري آب با مقاصد عمومی در دهه 

) و هیات IASBاستانداردهاي بین المللی حسابداري ( تدوینهیات ها به اعتقاد آن آتی به سرعت گسترش یابد.
خود در زمینه پیش نویس اولیه ود زدیر یا ) IAASBامور اطمینان دهی ( استانداردهاي بین المللی حسابرسی و تدوین

  . حسابداري آب را منتشر خواهند کرد
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