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 دیوان محاسبات کشور
 

 آزاد اسالمی واحد رشتعضو هیئت علمی دانشگاه ،  کیهان آزادی نویسنده اول:
Ka.cpa2012@yahoo.com 
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ر که به طور کلی از یک سو در پی اعتبا  های حسابداری است  حسابرسی محیط زیست یكی از شاخه      - چكیده

شی به اط  ستیابی به          بخ ست برای د سوی دیگر به دنبال حفاظت از محیط زی سازمان و از  ست محیطی  العات زی

سعه  صویب قوانینی همچون         تو ست و به دنبال آن ت ضوع حفاظت از محیط زی شدن مو ست. با جهانی  ی پایدار ا

یست  سی ز قانون هوای پاک و قانون جامع محیط زیست،بسیاری از موسسات دولتی و خصوصی در دنیا حسابر        

های ارزشمندی در جهت بكارگیری حسابرسی محیط     اند.در حال حاضر در کشور ما نیز گام  محیطی را پذیرفته

زیست برداشته شده است. در این راستادیوان محاسبات کشورحسابرسی محیط زیست را در دستور کار قرار داده 

یاز را       یاتی شااادن آن برخی از الزامات قانونی مورد ن با نگاهی اجمالی بر      و برای عمل نیز تدوین نموده اسااات. 

شتر این حوزه از حسابداری نیز         ضرورت  شناخت هر چه بی سبات،  سوی دیوان محا شده از  س  های یاد  ته امری بای

شكالت  م مباحث مقدماتی حسابرسی محیط زیست و معرفی    یاست. لذا در این مقاله سعی بر آن است تا با ارائه   

 هموارتر گردد. تا حدی ی شناخت این شاخه از حسابداریمحاسبات، زمینه آن توسط دیوان سازیپیاده

 ی پایدار، دیوان محاسباتحفاظت از محیط زیست، حسابرسی محیط زیست، توسعه واژگان کلیدی:

 
 

 مقدمه 
های زیسات محیطی روبرو  های صانعتی با مفهوم گزارشاگری بدهی  میالدی شارکت  70از اواساط دهه  

لی های ماای وارده به محیط زیست در صورتا های زیانا ا نخست تمایلی به افشا هدند. این شرکتا ش
ها ناگزیر به رعایت این مسااائل ها، شاارکتخود نداشااتند اما بر اثر مرور زمان و افزایش میزان خسااارت

 (.1392شدند )راهنمای رودپشتی، 

متقابل محیط زیست و  جوابگوی اطالعات مربوط به اثرات 1با توجه به اینكه حسابداری سنتی

                                                
1. Traditional Accounting 
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ای جدید از حسابداری به نام حسابداری محیط ها بر یكدیگر نبود، در این دوره نیاز به شاخهشرکت

میالدی  1980تا  1970های (. لذا طی سال1386)سجادی و جلیلی،  به شدت احساس گردید 1زیست

ری محیط ن طریق حسابدامباحث نظری و تشریحی زیربنای حسابداری محیط زیست مطرح گردید و بدی

( قابلیت اتكای هرگونه اطالعات حسابداری برای 1388زیست ظهور نمود. به عقیده نیكخواه آزاد )

اطالعات است.  گانکنندای مستقل از تهیهکنندگان، مستلزم بررسی آن توسط شخص یا موسسهاستفاده

 اشد.بیطی اجتناب ناپذیر میبنابراین نیاز به حسابرسی برای اعتباردهی به اطالعات زیست مح

در بسیاری از کشورها حتی ایران، به موضوع محافظت از محیط زیست در قوانین و مقررات توجه 

 ت از قانون اساسی و قانون تشكیل خود، توجه به محیطیزیادی شده است. دیوان محاسبات کشور به تبع

ت. از دیدگاه این دیوان، دالیل ضرورت زیست و حسابرسی آن را در دستور کار اکید خود قرار داده اس

 های پایدار و کمک به دولتمواردی چون الزامات قانونی، محقق شدن توسعه 2حسابرسی محیط زیست

ای ههای جهانی ناشی از دگرگونی و آلودگیهای زیست محیطی و پیامدجهت پیشگیری و اصالح زیان

(. با نگاهی اجمالی بر 1392های نو، انرژی)هیات حسابرسی زیست محیطی و  باشدزیست محیطی می

های یاد شده از سوی دیوان محاسبات، پر واضح است که حسابرسی محیط زیست اهمیت ضرورت

شایانی دارد و شناخت این حوزه از حسابداری نیز امری بایسته است. لذا در این مقاله سعی بر آن است 

ن های حسابرسی محیط زیست، اهداف دیواانواع و ویژگی مباحثی پیرامون تاریخچه، مفهوم، یتا با ارائه

اخه از سازی این شمحاسبات کشور از بكارگیری حسابرسی زیست محیطی و موانع و مشكالت پیاده

 از حسابداری هموارتر گردد. ی شناخت این حوزهحسابرسی درکشور، تا حدی زمینه
 

 تاریخچه حسابرسی محیط زیست

در  1980تا  1970های و قانون جامع محیط زیست طی دهه 3نون هوای پاکتصویب قوانینی مانند قا

(. البته شواهد 1391)میرنجفی،  ها را ملزم به پذیرش انجام حسابرسی زیست محیطی نمودآمریكا، شرکت

ای از حسابرسی زیست محیطی توسط یک شرکت نمونه 1930های دهد که بسیار پیشتر، در دههنشان می

                                                
1. Anvironmental Accounting 

2. Environmental Auditing 

1. Clean Air Act 

2. S.C Johnson 

3. International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) 
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تا  1972در سال  (.1388فر، اسالنی و لطفعلیان، )همت شدانجام می 1نام اس سی جانسونخانوادگی به 

هایی توسط مسئوالن و سران ملل مختلف برای بررسی مسائل زیست محیطی و حفاظت گردهمایی 1992

 2اینتوسای() المللی موسسات عالی حسابرسیسازمان بین ای پایدار تشكیل شد.زمین به شیوه یاز کُره

اقدامات تاثیرگذار و کاربردیِ فراوانی جهت رشد و پیشرفت بكارگیری  1998تا  1992های طی سال

 ( به تفكیک بیان شده است.1) حسابرسی محیط زیست در سرتاسر جهان انجام داد، که در جدول شماره

 )محققان( (ا اقدامات اینتوسای در پیشرفت حسابرسی محیط زیست1) جدول شماره

 تصمیمات برگزاریمكان  سال

 واشنگتن دی سی 1992
انتخاب یک گروه کاری جهت بررسی نقش حسابرسی زیست محیطی و ضرورت 

 یب موسسات عالی حسابرسی به اجرای حسابرسی مشترکغآن و تر

 تعیین اهداف حسابرسی زیست محیطی وین 1993

 ی حسابرسیوسسات عالالمللی متشكیل بزرگترین کارگروه وابسته به سازمان بین قاهره 1995

 الهه 1996

مایی ی راهنی کتابچههمكاری موسسات عالی حسابرسی نوروژ و کانادا، جهت تهیه

ت المللی زیسهای بینی همكاری جهت حسابرسی موافقتنامهبرای تعیین نحوه

 محیطی 

 ی راهنما توسط هیات رئیسهارائه و تصویب دفترچه اوروگوئه 1998
 

نوزادی  یتوان به یک انسان در مرحلهی حسابرسی محیط زیست در ایران را میهتاریخچه و پیشین

وری اسالمی ایران ه(، جم1392های نو، تشبیه کرد. بر اساس )هیات حسابرسی زیست محیطی و انرژی

ی به عنوان عضو فعال جامعه 2002و  1992های در سال و اجالس ژوهانسبورگ پس از اجالس ریو

ن ملل متحد، تعهدات و الزامات توسعه پایدار را مورد توجه قرار داده و اقدامات مفیدی جهانی و سازما

کشور ما حدود سه سال است که با عضویت در کارگروه اینتوسای، به  در این راستا معمول داشته است.

 هایهای اخیر، حسابرسیطور جدی به مباحث حسابرسی زیست محیطی ورود کرده است. در سال

محیطی توسط نهاد عالی سازمان کشور با هدف تسهیل توسعه پایدار کشور انجام شده است، چرا زیست 

که این نهاد به نقش حسابرسی در پیگیری عمل به تعهدات یاد شده و اثرگذاری این رویكرد در تسهیل 

اصغرپور و  ی)عل های توسعه پایدار باور داردفرآیند تدوین، اجرا و در نهایت بهبود اثربخشی استراتژی

 (.1393میرنجفی، 

                                                
4. Rio de Janeiro 

5. Johannesburg 
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 مفهوم حسابرسی محیط زیست

محیطی آشكار  - های زیست( به شكلی جامع نقش حسابرسی را در فعالیت1386حساس یگانه و عظیمی )

 اند:ساخته

یاری از اذا بساود، لاشت محیطی انجام میاای زیساهای انبوهی بر اساس معیارهگذاریرمایهاس

فاده تادر تصمیمات خود اس ای زیست محیطیاهنفعان از اطالعات گزارشایر  یاگذاران و سرمایهااس

های مذکور، کامل، جامع و قابل اعتماد باشد، تحقق اعتماد کنند. بهترین شكل برای اینكه گزارشمی

وه به گذاران بالقای از بیرون سازمان است. به منظور چگونگی اعتماد سهامداران و سرمایهتوسط حرفه

توان گفت که با وجود یک حسابرس مستقل که از های حاوی اطالعات زیست محیطی، میارشگز

توانند نفعان بهتر میها را تایید کند، مطمعناً  یطریق خدمات اطمینان بخش زیست محیطی این گزارش

 حسابرسی محیط زیست در تعریف کلی، شامل گیری کنند.های زیست محیطی نتیجهی تالشدرباره

 یی شواهد، دربارهطرفانهآوری و ارزیابی بیمند )سیستماتیک( جهت جمعآیندی منظم و قاعدهفر

ا و هی انطباقِ این فعالیتی زیست محیطی، به منظور تعیین درجهها و اطالعات گزارش شدهفعالیت

یست محیطی ز کنندگان از اطالعاتاطالعات با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به استفاده

( 2) های مختلفی در مورد این مفهوم وجود دارد. در جدول شمارهدیدگاه باشد.در تصمیمات خود می

 دهد، بیان شده است.چندین تعریف که هدف این نوشته را شرح می
 (ا تعاریف حسابرسی محیط زیست )محققان(2جدول شماره )

 تعاریف منبع

 (1998پیكارد )

های قانونی، که اطالعات ه و یا اجباری از سااوی سااازمان فرآیندی اساات داوطلبان

ط ادی بر روی محیاااد تجاری و اقتصاااای واحاااهاثیر فعالیتااامفیدی در رابطه با ت

 کند.زیست فراهم می
 

ی گردشگری و امور اداره

زیست محیطی آفریقای 

 (2004) 1جنوبی

یزی، مه رحسااابرساای محیط زیساات فرآیندی روشاامند اساات که باید به دقت برنا 

 ساختاردهی و سازماندهی شود.

 (1388همت فر و دیگران)

سازمان، در مقابل       فرآیندی است که به وسیله ی آن، عملكرد زیست محیطیِ یک 

شی هدفها و خط شده       م سازی  ستند ست محیطیِ تعریف و م سی  های زی ی آن، برر

 شود.می

                                                
1. Depeatment of Environmental Affairs and Tourism (DEAT) 
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اری است که ساختار اصلی آن،     های منحصر به فردِ بی شم  حسابرسی محیط زیست دارای ویژگی    

ساس این ویژگی  شاخص  ها بنا میبر ا های حسابرسی محیط زیست عبارتند     ها و ویژگیشود. مهمترین 

 از:

ا حسابرسی محیط زیست باید فرآیندی تكرارپذیر باشد؛ به نحوی که در صورت لزوم بتوان به 

رسی محیط های حسابا یافته پذیر کرد،سههای مختلف تكرار و نتایج آن را مقایآسانی آن را توسط گروه

سی محیط ا ارزش واقعی حسابر زیست باید به وسیله مستندات واطالعات در خور تایید، پشتیبانی شود،

زیست در این است که در فواصل زمانی مشخص انجام گیرد و نتایج آن بتواند بهبود یا تغییرات در طی 

 (2004ردشگری و امور زیست محیطی آفریقای جنوبی، ی گ)اداره زمان را به وضوح ردیابی کند

ز یک ا های مشخص باشد و برای هرا گزارش حسابرسی زیست محیطی نباید فقط شامل هدف

های حسابرسی باید ی حسابرسی و هدفا دامنه های حسابرسی، اظهارنظری مشخص الزم است،هدف

 (.1378در گزارش حسابرس به خوبی توصیف شود )میرزایی، 

شواهد  اااا ها و عملیات زیست محیطی صورت گیرد،اااا بررسی حسابرسی باید بر روی تمام فعالیت

 (.1388 ،)همت فر و دیگران باید از طریق بازرسی مستقیم گردآوری شوند

 

 انواع حسابرسی محیط زیست
یم سهای متفاوت، حسابرسی زیست محیطی را به انواع مختلفی تقمحققان در سراسر جهان، از دیدگاه

و حسابرسی  1( آن را به دو گروه حسابرسی رعایت2000) اند. به عنوان مثال هامفرِی و باکستِرکرده

 3( آن را به دو گروه حسابرسی داخلی1997) اند. مِدلِیبندی کردهطبقه 2سیستم مدیریت محیط زیست

 کند. تقسیم می 4و حسابرسی مستقل

 خورد که( به چشم می1388فر و همكاران )مقاله همت بندیِ درترین طبقهترین و جامعاما کامل

برآورد،  ، حسابرسیشامل حسابرسی سیستم مدیریت محیط زیست، حسابرسی زیست محیطی رعایت

 .باشدکننده میحسابرسی ضایعات، حسابرسی تعهدات محیط زیست و حسابرسی تامین

های مدیریت ن اثربخشی سیستمحسابرسی سیستم مدیریت محیط زیست جهت بررسی و ارزیابی میزا

                                                
1. Invironmental Compliance Audit 

2. Invironmental Management System (EMS) Audit 

3. Internal Audit 

4. Independent Audit 
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ها و امهنوانین، آیینات محیطی رعایت به بررسی قاابرسی زیساده است. حسات طراحی شامحیط زیس

ها و قوانین زیست ها، هدفپردازد. به این صورت که به بررسی مطابقتِ خط مشیتانداردها میااس

پردازد. نوعی دیگر از حسابرسی محیط ، میها و استانداردهای مدوننامهمحیطی شرکت با قوانین، آیین

زیست که حسابرسی تعهدات زیست محیطی است به تعهدات محیط زیستی یک مكان یا فعالیت توجه 

حسابرسی ضایعات نیز نوعی دیگر از حسابرسی محیط زیست است که توجه و تاکیدش، بر بخش  دارد.

بقت ی برآورد محیط زیست به بررسی مطاباشد. حسابرسمدیریت ضایعات یک عملیات یا یک مكان می

برآورد اثرات زیست محیطی با حداقل الزامات قانونی و همچنین اطمینان یافتن از طی شدن فرآیندها به 

کار کننده یا پیمانكار نیز با قردادهای بین صاحبكار و پیمانكار سروصورت قانونی است. حسابرسی تامین

ای زیست هصاحبكار به بررسی متابعت پیمانكار از خط مشیدارد. در این حسابرسی زیست محیطی، 

 است. دادارقرها در ها و خط مشیی آن  کر سیاستپردازد، که الزمهمحیطی وی می

 

  دیوان محاسبات کشور و حسابرسی محیط زیست

های بعد باید در آن حیات طبق قانون اساسی ایران حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل

صادی و های اقتگردد. از این رو فعالیتای عمومی تلقی میاعی و رو به رشدی داشته باشند، وظیفهاجتم

اقتصادیِ دارای مالزمه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ممنوع است. بنابراین غیر

رو دیوان  این طبق این قانون حفاظت از محیط زیست در کشور یک تكلیف قانونی و همگانی است. از

محاسبات کشور به تبعیت از قانون اساسی و قانون تشكیل خود به ایجاد حسابرسی کلی ویژه و مستقل 

ی محیط زیست انسانی، طبیعی و دریایی پرداخته و در خصوص محیط زیست با تمرکز بر سه حوزه

های نو، و انرژی)هیات حسابرسی زیست محیطی  را در دستور کار خود قرار داده است ی آنتوسعه

 باشند.( می3ی )هایی به شرح جدول شمارههای یاد شده دارای زیر حوزهحوزه (.1392

ی عالی محاسباتی، همانند سایر نهادهای محاسباتی عالی جهان، اهداف مشترکی را از این موسسه

 زیست )هیات حسابرسی نماید. این اهداف عبارت است ازهای زیست محیطی دنبال میحسابرسی

 (:1392های نو، محیطی و انرژی

 حصول اطمینان از مراعات الزامات قانونی زیست محیطی مصوب مجلس و دولت و ارتقای آن. -

 های عمرانی.ها و طرحهای زیست محیطی اجرای پروژهحصول اطمینان از ارزیابی -

اک، هوا، ب، خهای زیست محیطی از قبیل کنترل آلودگی، آارزیابی عملكرد و اثربخشی برنامه -
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مدیریت پسماندها، برنامه های حفظ و نگهداری منابع طبیعی )درختان، نباتات، حیات وحش( و 

 غیره.
 

 (1391)میر نجفی،  های مورد بررسی حسابرسی محیط زیست(ا حوزه3) جدول شماره

 ی انسانیحوزه

رسی ا حسابی سراسر کشور با رویكرد آسیب شناسی، های زیست محیطی رودخانها حسابرسی

های  یربط، ا حسابرسی خوداظهاری آلودگی و جلوگیری از آلودگی هوا، توسط دستگاه ینحوه

مشخصات فنی، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی در سراسر  اتخریب زیست محیطی و ارتق

های عمرانی، ا ها، طرحهای زیست محیطی اجرای پروژهکشور جهت حصول اطمینان از ارزیابی

 های بزرگ، ا حسابرسی مقابله با ریزگرد و غبارهاها و پروژهرسی ارزیابی زیست محیطی طرححساب

 ی طبیعیحوزه
های بزرگ، ا حسابرسی مقابله با ریزگرد و ها و پروژها حسابرسی ارزیابی زیست محیطی طرح

 غبارها

 ی دریاییحوزه
ابرسی ا حس های کشور،البا حسابرسی زیست محیطی مدیریت سواحل، ا حسابرسی وضعیت تا

 )انرژی نو( المللیهمسویی اقدامات زیست محیطی دولت با تعهدات بین
 

-ها و اقدامات زیست محیطی دولت با تعهدات بینمشیا حسابرسی همسویی و میزان مطابقت خط

زیست محیطی مصوب مجلس که در  1کنوانسیون و چندین پروتكل 18)شامل  المللی زیست محیطی

ها مهای مدیریت زیست محیطی از طریق حسابرسی این سیستا ارزیابی استقرار سیستم انون است(.قحكم 

 های دولتی.ها و شرکتدر موسسات، سازمان

های مناسب و کافی و اجرای آنها به منظور دستیابی مشیها و خطا حصول اطمینان از اتخا  فرآیند

 به توسعه پایدار.

ه المللی کارگرواف حسابرسی زیست محیطی و براساس رهنمود بیناین دیوان در حصول به اهد

ای زیست ه)اینتوسای(، حسابرسی المللی موسسات عالی حسابرسیحسابرسی زیست محیطی سازمان بین

 (:1393)علی اصغرپور و میرنجفی،  دهدمحیطی خود را به طرق زیر انجام می

 -3حسابرسی عملكرد زیست محیطی،  -2حسابرسی رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی،  -1

حسابرسی  -4حسابرسی زیست محیطی با رویكردی توامان به حسابرسی رعایت و حسابرسی عملكرد، 

حسابرسی زیست محیطی با رویكرد آسیب شناسی؛ این شیوه به عنوان یک روش ابتكاری  -5مالی، 

 قرار گرفت. اینتوسای در آرژانتین حسابرسی زیست محیطیمورد توجه کارگروه 
 

                                                
1. Protocol 
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 اجرای حسابرسی محیط زیست توسط دیوان محاسبات کشور هایچالش

 به و نیست دست در زیادى یسابقه آن اجراى موانع و زیست محیطی حسابرس یبه طور کلی درباره

ترین تحقیقات انجام شده در این زمینه است. عمده نشده تحقیق موانع این شناسایى ضرورت جهت حد

 بوده است، که طی 2009تا  1993ای اهای طی سالاگروه اینتوس ط کاراوسانظرسنجی تشش مطالعه و 

 باشدکشورها به شرح می دیوان محاسبات روىفرا یموانع احصاء شده و هالشها چانجیاساین نظر

 (:1390)رضازاده و همكاران، 

ا عدم 2 زیست محیطی، ا عدم دانش و تجربه کافی حسابرسان دیوان محاسبات در اجرای حسابرسی1

مالی ا نقص سیستم گزارشگری مالی و غیر 3ی وضعیت محیط زیست،وجود اطالعات کافی درباره

ی محیط زیست، های دولتی دربارههای دستگاهها، اهداف و برنامها نقص سیاست4های دولتی، دستگاه

ا عدم اختیارات قانونی کافی 6 ا نبود معیارهای مناسب برای ارزیابی اطالعات مربوط به محیط زیست،5

نادیده گرفتن جایگاه حسابرسی  -7 برای دیوان محاسبات کشورها در اجرای حسابرسی محیط زیست،

ا نبود دستورالعمل و استانداردهای حسابرسی محیط 8محیط زیست در ساختار سازمانی دیوان محاسبات، 

 و اهمیت حسابرسی محیط زیست.دولتی از نقش  هایا شناخت اندک مدیران دستگاه9زیست و 

ضازاده توان به پژوهش ردر ایران نیز تحقیقات اندکی در این باب صورت پذیرفته است. از جمله می

 ( اشاره نمود. 1393( و علی اصغرپور و میر نجفی )1390و همكارن )

 یطحم حسابرسى اجراى موانع ( طی یک تحقیق پیمایشی به شناسایی1390رضا زاده و همكاران )

 این سانحسابر و مدیران دیدگاه از دولتى کشور هاىدستگاه در محاسبات کشور دیوان توسط زیست

سوالی ایشان تمامی فرضیات  24ی نامههای حاصل از پرسشداده آماری تحلیل و دیوان پرداختند. تجزیه

 ارشگریگز براى ناسبم چارچوب فقدان آنها را مورد تایید قرار داد و نتایج حاصله حاکی از آن بود که

 یتاهم و نقش از دولتى هاىدستگاه مدیران کافى عدم شناخت دولتى، هاىدستگاه غیرمالى و مالى

 محیط ىحسابرس یدرباره دیوان حسابرسان کافى یتجربه و نداشتن دانش زیست، محیط حسابرسى

 محاسبات واندی قانونی اختیار کفایت عدم زیست، محیط حسابرسى مناسب براى معیارهاى نبود زیست،

 زمانىسا جایگاه از زیست محیط حسابرسى برخوردارنبودن و زیست حسابرسى محیط اجراى براى

توسط  آن گسترش و زیست محیط حسابرسی اجراى اصلی موانع از کشور دیوان محاسبات در مناسب

 .های دولتی کشور استدیوان محاسبات در دستگاه

های درون و ها و دشواری( نیز در تحقیق خود دو دسته از چالش1393علی اصغرپور و میر نجفی )
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-برون سازمانی را برای اجرای حسابرسی زیست محیطی توسط دیوان محاسبات در کشور شناسایی کرده

 اند که اهم آنها به شرح  یل است:

ی کافی دیوان محاسبات عدم تجربه کمبود نیروی انسانی متخصص، های درون سازمانی:چالش

ست های حسابرسی زیالعملها و دستورعدم وجود استاندارد ی حسابرسی محیط زیست وکشور در زمینه

 محیطی در کشور.

 عدم وجود بانک اطالعاتی کامل و جامع و آمار دقیق از اطالعات زیست های برون سازمانی:چالش

های مدون حسابداری محیط زیست و در نتیجه عدم استقرار سیستم عدم وجود استاندارد محیطی،

-یانها و زقابل احصاء، مشخص و ملموس نبودن هزینه های کشور،حسابداری محیط زیست در دستگاه

ی های اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطهای ناشی از تخریب محیط زیست به دلیل لحاظ نشدن ارزش

 آنها در اسكانعهای ناشی از آلودگی هوا و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و عدم هو هزین

نسبت به اهمیت و جایگاه محیط زیست و  هاها و سازمانعدم آگاهی مدیران دستگاه های ملی،حساب

فقدان ضمانت اجرایی کافی برای برخی از قوانین و مقررات زیست  مزایای حسابرسی محیط زیست و

 طی.محی

نبود  ی کافی وها و موانع را فقدان تجربهتوان مهمترین علل وجود تمامی این چالشبه طور کلی می

های قدمت پایین اجرای حسابرسی محیط زیست در کشور های مدون که همگی از پیامددستورالعمل

 است دانست.

 

 گیریبندی و نتیجهجمع

را در  تاای مربوط به محیط زیساهوعات و فعالیتهایی که موضرکتاها و شازمانابدیهی است که س

کنندگان این اطالعات، به حرفه خود، نزد استفاده کنند، برای صحت ادعاهایهای خود وارد میگزارش

 ای از دالیل وجود حسابرسی محیط زیست، افزایش قابلیتیا شخص مستقلی نیاز دارند. بنابراین جنبه

ازی س. البته همانطور که بیان شد به دلیل قدمت کم این شاخه، پیادهاتكا به گزارشات زیست محیطی است

ی نیازها برای حسابرسپذیر نیست. زیرا مهمترین پیشدر حال حاضر امكان ی آن در کشورگسترده

های وشوجود ر های زیست محیطی، یعنی داشتن حسابرسان آگاه بر موضوعات محیط زیست،فعالیت

های مربوط به ها و دستورالعملهمچنین وجود استاندارد د مربوطه وتخصصی برای گردآوری شواه

شاید بهترین راه برای  های چشمگیری مواجه است.اجرای حسابرسی زیست محیطی، با محدودیت
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پیشرفت و اجرای حسابرسی محیط زیست، الزامات قانونی باشد. چرا که با نگاهی به تحوالت تاریخی 

موضوع را درک کرد که از پیدایش حسابرسی محیط زیست تا به امروز، این توان این در این شاخه، می

قوانین ومقررات دولتی بود که باعث شد امروزه موضوع حفاظت از محیط زیست، حسابداری محیط 

ویت امور لوهای زیست محیطی در اکثر کشورهای دنیا، در ازیست و به موازات آنها، حسابرسی فعالیت

ا وجود ب و بسیاری از تحقیقات علمی در قالب موضوعات مرتبط با آن انجام شود. ها قرار بگیرددولت

تمام مشكالت یاد شده در ایران، اقدامات موثری در راستای حسابرسی محیط زیست در حال انجام است. 

رفع نیاز  یی حفاظت از محیط زیست بسیار بیشتر از جنبهالبته در اهداف دیوان محاسبات کشور جنبه

-های بلندیریزخورد. با برنامهکنندگان و قابلیت اتكای اطالعات زیست محیطی  به چشم  میتفادهاس

ها را ملزم به رعایت به ها و مقررات جدی در سراسر کشور که تمام سازمانمدت، تدوین استاندارد

م به ه توانی حسابرسی، میهای یكپارچه برای حرفهگزارش زیست محیطی کند و همچنین رهنمود

 محیط زیست و هم به حسابرسی زیست محیطی، برای رسیدن به توسعه پایدار کمک کرد.
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