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بودن  هاي صنعتی و تکنولوژیکی و محدود باتوجه به رشد روزافزون جمعیت، رشد و پیشرفت - چکیده
بشري  ترین مسائل جامعۀ عنوان یکی از مهم زیست به طبیعی در دسترس، امروزه مسألۀ حفاظت از محیط منابع

در این راستا . زیست افزایش یافته است بر محیطانسانی  چنین نقش و تأثیرات جوامع شده و هم  مطرح
محیطی را در  زیست هاي باید اطالعات مربوط به هزینه محیطی می ها براي کاهش تأثیرات زیست شرکت
استفاده از روش اسنادکاوي و مطالعۀ متون موجود در  مطالعۀ حاضر با. خود وارد نمایند  حسابداري سیستم

 صورت توصیفی که هدف اطالعات به هدفی علمی و برحسب گردآوري زیست با محیط حوزة حسابداري
بررسی است، در راستاي بررسی نظري و جامع مطالعات  هاي مورد کردن شرایط یا پدیده آن توصیف

مطالعات می پردازد و در ادامه  زیست در آیینۀ محیط شده در این حوزه، ابتدا به بررسی حسابداري انجام
 ها، گزارشگري اطالعات زیست، انواع، اهداف، مفروضات، مزایا و محدودیت محیط مفاهیم حسابداري

زیست را  محیط گذاري و همچنین ضرورت تدوین و اجراي حسابداري محیطی و تأثیر آن بر سرمایه زیست
عنوان  زیست به نتایج این مطالعه حاکی از آن است که، مسألۀ حفاظت از محیط .دهد بررسی قرار می مورد

زیست  انسانی بر محیط چنین نقش و تأثیرات جوامع شده و هم بشري مطرح ترین مسائل جامعۀ مهم یکی از
باید اطالعات مربوط به  محیطی می ها براي کاهش تأثیرات زیست در این راستا سازمان. افزایش یافته است

ست یکی از زی محیط حسابداري. خود وارد نمایند حسابداري محیطی را در سیستم زیست هاي هزینه
مراجع . اقتصاد کاربرد دارد پایدار است و در سطوح خرد و کالن گیري توسعۀ ترین ابزارهاي اندازه مهم

چنین تنظیم  اي و هم حرفه  باید با تدوین و تنظیم ضوابط استاندارد می  کنندگان صالح و تدوین اي ذي حرفه
 شده نمایند؛ چرا هاي تنظیم و تدوین ه رعایت رویهها را ملزم ب زیست سازمان محیط  حسابداري  استانداردهاي

مناسب از سوي  اي حسابداري نیازمند آشنایی و داشتن رویه کارگیري این سیستم ها براي به که سازمان
  .کننده هستند مراجع تدوین

  . زیست محیط زیست، حسابداري، حسابداري محیط: واژگان کلیدي
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  مقدمه
 از حفاظت مسئلۀ امروزه دسترس، در طبیعی منابع بودن محدود و جمعیت روزافزون رشد به توجه با

 این اهمیت حائز نکتۀ. است شده مطرح بشري جامعۀ مسائل ترین مهم از یکی عنوان به زیست محیط
 ساکنان همۀ جمعی اهتمام و نیست جغرافیایی و سیاسی مرزهاي به محدود زیست محیط حفظ که است
 خود علمی، انسان  هاي تئوري از طبق برخی). 1382ت و میرسمیعی، طین خوش( طلبد می را زمین کرة
 تغییرات لذا. است یافته تکامل و متمایز طبیعی انتخاب مکانیسم اثر بر که بوده گونۀ جانوري یک

 ,Jones( دهد قرار خود تأثیر تحت جانوري هاي گونه سایر نیز همچون را انسان تواند می محیط

 جوامع تأثیرات و توجه به نقش بوده و با جهانی پیامدهاي داراي محیطی زیست هاي بحران). 2010
 آثار و این مطالعۀ و بررسی هدف با را مختلفی هاي و مدل ها روش تدوین زیست لزوم محیط بر انسانی 

 مقابله باید براي رو می این از .نماید می ضروري زیست را محیط و انسان بین متقابل تبیین روابط چنین هم
 در و یابد اهمیت و گسترش تري وسیع ابعاد روز در روزبه محیطی زیست هاي ها، دستورالعمل بحران اب

 گذاران، قانون و کارفرمایان بالقوه، بستانکاران و گذاران داران، سرمایه کنندگان، سهام مصرف میان این
 تواند می رائۀ اطالعاتبا ا 1زیست محیط حسابداري سیستم. دارند مبذول توجه خاص مسأله این به همه

هاي  زیست و جلوگیري از پیامدهاي انواع بحران محیط از حفاظت به کمک در بسزایی نقش
  .زیست برعهده بگیرد محیط

  
  زیست در آیینۀ مطالعات محیط حسابداري

 بر روي پایدار حسابداري هاي دستورالعمل بکارگیري بررسی عنوان تحت پژوهشی در )2011( سیکا
ارتباط  که رسید نتیجه این به تایلند  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي شرکت هاي یتفعال تداوم

رعایت  با هایی گزارش ارائۀ به ملزم را خود که هایی شرکت حیات و فعالیت تداوم بین مثبتی و مستقیم
 در زیسـت محیط با محوریت مدیریت تحقیقی. دارد وجود اند کرده پایدار حسابداري استانداردهاي

 مدیریت سیستم مانعِ اجراي را الزم اطالعات آوريِ جمع مسیرِ در رو مشکالت پیشِ سوئد،
 به که دارند وجود نیز مطالعاتی). 2005آرویدسن،  و سمالیستو( است شناسانده محیطی زیست

 ندم بهره اسالم هاي آموزه از حدودي تا که کشورهایی در زیست محیط حسابداري و مالی گزارشگري

                                                             
1. Environmental Accounting 
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 که کند اشاره می به عواملی) 1393( عالمشاه). 2003؛ جاهامانی، 2003، 1ناهولو( اند پرداخته اند، گشته
 به باتوجه در پایان. تأثیرگذارند EMAهاي  روش اتخاذ عدم یا اتخاذ مورد در گیري تصمیم فرآیند بر

 دریایی و همکاران. داده است ارائه مخاطبان به ها روش این کارگیري به منظور به پیشنهاداتی نتایج،
 پذیري مسئولیت و سبز  بازاریابی و حسابداري پیامد پایدار توسعۀ"اي با عنوان  در مقاله) 1392(
 سطح در تجاري  اخالق و ها سازمان اجتماعی نقش درصدد بیان "شرکتی  راهبري بر تأکید اجتماعی با 

 توسعۀ و دولت اجتماعی،  گزارشگري سبز،  یابیشرکتی، بازار  راهبري بین ارتباط تبیین و سازمانی
 دستورهاي و فرامین مجریان عنوان به ها و شرکت ها سازمان دهد می نشان ها بررسی اند که بوده پایدار
اي با عنوان  در مقاله) 1390( دهقان و خلیلی. کنند می ایفا پایدار توسعۀ جهت در مهمی نقش دولتی

در ) 1382( مالنظري. زیست را نشان دادند محیط  مختلف حسابداريابعاد  "زیست محیط  حسابداري"
 است چارچوب کرده دارد و سعی زیست سروکار محیط  مدیریت  حسابداري جدید مبحث با اي مقاله

  .نماید مشخص زیست را محیط  مدیریت  حسابداري مفهومی 
  

  زیست محیط تعاریف حسابداري
 گیري تصمیم عملکرد، کنترل، ارزیابی، امر در که کند می همفرا را اطالعاتی زیست، محیط حسابداري

اقتصادي و  محیطی براساس مفاهیم زیست حسابداري. کند می کمک مدیران به گزارشگري و
 استفاده شوند، کند که از بازار ناشی نمی هایی استفاده می جایی که ارزش شده و از آن محیطی بنا زیست

تعاریف  1شمارة  در نگارة). 1394حیدرپور و قرنی، ( است فرهنگ در تغییر ایجاد مستلزم آن، از
  .زیست ارائه شده است محیط مختلف از حسابداري

جهانی  اتحادیۀ
 منابع  حفظ

  )1997( طبیعی 

 طبیعی زیست محیط که است نقشی درك براي مهم ابزاري زیست، محیط حسابداري
 یا سبز حسابداري هیگا که زیست محیط حسابداري. کند بازي می اقتصاد در

 استفاده در ملی هاي حساب سیستم اصالح اشاره به شود؛ می نامیده نیز منابع حسابداري
 که است ملی انبوه هاي زیست، داده محیط حسابداري. دارد طبیعی منابع شدن تهی یا

هاي  سیاست بر بلندمدتی اثرات و کند می مرتبط اقتصاد به را زیست محیط
  .دارد محیطی زیست و ياقتصاد گیري تصمیم

                                                             
1. Nahoglu 
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  )2003(جهامانی
 محیطی، هاي هزینه تخصیص و گیري اندازه شناسایی، زیست، محیط حسابداري
 ذینفعان به اطالعات انتقال و تجاري تصمیمات با محیطی هاي هزینه یکپارچگی

  ).آمریکا مدیریت حسابداران  مؤسسۀ( باشد می شرکت

  )2005(چاوهان
  )1998( بوید

 خاص هاي هزینه گزارشگري و شناسایی معناي به زیست یطمح حسابداري
 منافع و ها هزینه حسابداري از فراتر زیست محیط حسابداري .باشد می محیطی زیست
 در تغییر از ناشی منافع و ها هزینه حسابداري همۀ شامل باشد که می محیطی زیست

) محیطی یستز در تأثیرات تغییر شامل چنین هم( شرکت فرآیندهاي یا محصوالت
 حسابداري اطالعات که نیست نیازي). 1998؛ بوید، 2005چاوهان، ( باشد می

 یا صریح مالی محتواي با اطالعات نوع هر بلکه باشد حسابداران محصول زیست محیط
. گیرد می قرار استفاده مورد شرکت در گیري تصمیم نهاد عنوان به باشد که می مجازي
 حسابداري اطالعات کنندگان استفاده مدیران، و لیما گران تحلیل محصول، طراحان

  ).1998بوید، ( باشند می زیست محیط

  )2001( لین لی
 بیانگر که باشدمی مدیریت سبزتر عملکرد براي مؤثري ابزار زیست، محیط حسابداري

 حوزة در دقیق گیري تصمیم و مدیریت و باشدمی سود حداکثرسازي و هزینه کاهش
  .شودمی بموج را زیست محیط

  )2011( مارکس
  

 که است عواملی کارگیريبه براي حسابداري رویۀ یک زیست، محیط حسابداري
  .شودمی زیست محیط بر موجود یا بالقوه اثرات به منجر

 محیط وزارت
 ژاپن زیست

)2005(  

 با مطلوب روابط حفظ پایدار، توسعۀ به دستیابی براي ابزاري زیست، محیط حسابداري
 این. باشد می زیست محیط از حفاظت در کارا و مؤثر هاي فعالیت کارگیري بهو  جامعه

 و ها فعالیت این از حاصل منافع تا دهد می امکان به شرکت حسابداري هاي رویه
 بهترین و شناسایی تجاري واحد عادي عملیات چرخۀ در را محیطی زیست هاي هزینه
  .کند حمایت آن نتایج انتقال از و فراهم را کمی گیري اندازه ابزار

  )1390دهقان و خلیلی، ( زیست محیط حسابداري تعاریف: 1شمارة  نگارة
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  زیست محیط حسابداري انواع 
 شده، ارائه 1995 سال در که) EPA( آمریکا زیست محیط از حفاظت آژانس گزارش اساس بر

 و بخش هر رکزتم شود که می تقسیم مجزا بخش سه به زیست محیط حسابداري وسیع اصطالح
  ).1382مالنظري، ( نشان داده شده است 2شمارة  در نگارة ها آن کنندگان استفاده

  
 انواع حسابداري

  کنندگان استفاده  تمرکز  زیست محیط

 حسابداري درآمد ملی

  )اقتصاد کالن(
  سازمانی برون  ها ملی، ملیت

  سازمانی برون  هاي تجاري شرکت  )اقتصاد خرد(حسابداري مالی 
اقتصاد (داري مدیریت حساب

  )خرد
تولید،  خط تجاري، هاي شرکت

  مختلف هاي مدیران قسمت
  درون سازمانی

  زیست محیط انواع حسابداري: 2شمارة  نگارة
  

 هاي به هزینه مربوط محاسبات انجام به منظور زیست محیط حسابداري از کالن، اقتصاد سطح در
 ملی درآمد براي شده ارائه تعریف. شود می استفاده منابع این از حاصل هاي جریان زیرزمینی و منابع
 کاربرد از اي نمونه ملی ناخالص تولید مانند محیطی هاي حساب به مربوط محاسبات انجام براي

 که مالی حسابداري). 1998همکاران،  و گراف( است کالن اقتصاد سطح در زیست محیط حسابداري
 برون کنندگان استفاده به را خود اقتصادي هاي عالیتف حسابداري تجاري اطالعات واحد آن طریق از

 کرده مقرر محیطی زیست هاي هزینه و ها افشاي بدهی جهت را الزاماتی کند، می گزارش سازمانی
 ارائۀ و گیري تصمیم جهت به مالی، هاي گزارش کنندگان استفاده دید از مالی حسابداري. است

 محیطی زیست حسابداري). 1382ارسی،  زاده کاظم( ندک می بررسی را موضوع عمومی، هاي مسئولیت
 در تواند می مدیریت. کند ارائه می تجاري واحد مدیران به را خدماتی مدیریت حسابداري زمینۀ در

 محیطی استفاده زیست حسابداري از حاصل اطالعات از زیر، شرح خود به داخلی تصمیمات از برخی
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 -3 ها؛ هزینه کنترل و عملکرد ارزیابی -2 تولید؛ دفرآین طراحی و محصول طراحی -1 :نماید
  ).1386جلیلی،  و سجادي( ضایعات مدیریت -4 ثابت هاي دارایی در گذاري سرمایه

  
  زیست محیط مفروضات و اهداف حسابداري

  :از عبارتند محیطی زیست حسابداري سیستم اساسی فرض چهار
 ها آن انجام به پایبند که دارد تعهداتی خود پیرامون زیست محیط قبال در تجاري واحد هر -1
  .است
 از استفاده و کارگیري به در دارد ضرورت پس است، محدود و کمیاب اجتماع اقتصادي منابع -2

 از بیش ها آن مصرف از حاصل اجتماعی منافع که اي گونه به آید، حاصل وري بهره حداکثر ها آن
  .شود اجتماعی هاي هزینه
 آب مثالً گیرند نمی قرار دسترس در رایگان این چنین دیگر اند، بوده رایگان قبالً که کاالهایی -3

 و زیست محیط آلودگی کنترل به مربوط مقررات از ناشی سنگین مخارج اغلب نیازمند پاکیزه هواي و
 اجتماع اختیار در را منافعی ها آن از استفاده ازاي در باید تجاري پس واحد است، خودپاالیی عملیات

  .دهد رقرا
 و خود به نسبت تجاري واحد اجتماعی، تعهدات میزان از که است جامعه مسلّم حقوق از -4

 مبانی و اصول براساس است الزم آگاهی این و یابد آگاهی ها آن انجام شده مقدار چنین هم
  ).1392شیپوریان و رنجبرثمرخزان، ( گیرد صورت حسابداري گزارشگري

 محیطی هاي فرصت تعیین -1: توان به موارد زیر اشاره کرد ت میزیس محیط از اهداف حسابداري
 هايهزینه محاسبۀ و برآورد -2هستند؛  افزوده ارزش فاقد که هاي اضافی هزینه محدودکردن و

 هاي فرصت کردن مشخص -3کارخانه؛  سربار در عموماً آن گنجاندن و ها شرکت زیستی محیط
سیستم  سازي پیاده از ناشی آتی بازده و ها هزینه تعیین -4خالص؛  ایجاد سود براي زیستی محیط

 سازگار با خدمات و کاالها تولیدي فرآیند طراحی به کمک -5 زیست؛ محیط مدیریت اطالعاتی
  ).1387اقدم،  و عبدي( زیست محیط
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  زیست محیط هاي حسابداري مزایا و محدودیت
  :نمود بیان زیر شرح به خالصه را به طور زیست محیط حسابداري مزایاي توان می

 است پایدار توسعۀ به دستیابی براي کننده حمایت معیار زیست، محیط حسابداري مناسب سیستم -1
 محیطی زیست مخارج -2باشد؛  می گیري تصمیم و کنترل گیري، اندازه براي ابزار مهمی اي اندازه تا که
 هاي هزینه -3یابد؛  می افزایش روز روزبه گیري چشم جاري، به طور و چه اي سرمایه هزینۀ چه

 نیاز -4شوند؛  گرفته نادیده اي به گونه یا و شوند پنهان هاي سربار حساب در است ممکن زیست محیط
 افزایش به رو مختلف هاي سازمان محیطی عملکرد زیست زمینۀ در مالی اطالعات به کنندگان استفاده
 بر بسزایی تأثیر بنابراین و دارند مالی ماهیت ست،ا کمی محیطی زیست هاي فعالیت از بسیاري -5است؛ 
 منجربه است ممکن محیطی زیست خطرات -6دارند؛  ها سازمان هاي و بدهی ها دارایی ها، هزینه
 هاي هزینه متحمل است تجاري ممکن واحد یا سازمان متعاقباً و شود هنگفتی محیطی هاي زیست بدهی

 واحد هر که است بدیهی -7گذارد؛  می اثر آن مالی و نگینقدی بر موقعیت جدي بطور که شود زیادي
 اگر. آن است از اي نمونه زیست محیط آلودگی که دارد فرعی ستادة و یک اصلی ستادة یک تجاري

 بایست می جامعه ثالث اشخاص گاه آن اي نپردازد، هزینه آن از پیشگیري یا تعدیل جهت تجاري واحد
 فواید به منجر محیط زیست با اي دوستانه نگرش در منابع صحیح مدیریت -8شوند؛  آن متحمل

رقابتی  مزیت شود و باعث ایجاد می سازمان از بهتر یا تصویري باالتر سرقفلی ایجاد چون هم مستقیمی
 توسعۀ تواند پشتیبان می زیست محیط عملکرد و ها هزینه حسابداري -9. گردد می ها سازمان براي

دهقان و ( .باشد ISO 14000 اعتبارنامه و) EMS( زیست محیط یتمدیر سیستم اجراي و سازمان
 از حفاظت جهت مقررات و قوانین وجود مستلزم رسیدن به چنین مزایایی اما). 1390خلیلی، 

 مجامع سوي از رهنمودهاي حسابداري ایجاد چنین هم و تولیدي هاي شرکت براي زیست محیط
را  زیست محیط کنترلی هاي سیستم به دادن مدیران یتاهم و آگاهی است؛ و نیز حسابداري اي حرفه

 در بزرگی مانع و سد تغییر، برابر در و مقاومت مخالفت کـه می کند بیان )2006( نیکلیدس .طلبد می
  .است زیست محیطی ابتکارات مقابل اجراي
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  زیست محیط ضرورت تدوین و اجراي حسابداري
 عملکرد افشاي و ارزیابی گیري، اندازه نسبت به باید بداريحسا که دارد وجود باور این فوق دالیل به

 گیري اندازه نیست که شکی. باشد مسئول آن هاي پیوست یا مالی هاي در صورت محیطی زیست
 بیشتري اطالعات به منظور این براي اما دارد، حسابداري بستگی هاي سیستم به محیطی زیست عملکرد

 کلی طور به محیطی مسائل زیست به پولی رویکرد. است نیاز اريحسابد مرسوم اطالعات مقایسه با در
به کار  رایج فنون طبق را برآوردها بهترین تا مجبورند و حسابداران اقتصاددانان اما نیست، درست
سطوح  تمام در زیست محیط حفاظت به زیادي عالقۀ). 1382؛ مالنظري، 1383سیدنژادفهیم، ( گیرند
 ورود. است یافته نمود کشورها از در بسیاري محیطی زیست مقررات صدور با امر این که دارد وجود
کنندگان  استفاده و انجامد می اقتصادي هاي شاخص اصالح حسابداري به سیستم به زیست محیط

زیست  محیط حسابداري .است پایدار توسعۀ پشتوانۀ که بگیرند تصمیماتی تا سازد می قادر را مختلف
 ادارات سطح در شناسی بوم گسترده، حسابداري سطحی در طبیعی منابع بداريحسا پشتوانۀ تواند می

 باشد سطح کوچک در مدیریت حسابداري یا صنعتی حسابداري مالی، حسابداري و محلی،
  ).1383سیدنژادفهیم، (

  
  محیطی زیست اطالعات گزارشگري

 عملکرد و دارد ردرب نیز را محیطی زیست گزارشگري محیطی، زیست حسابداري که جایی آن از
 گزارشگري لیکن اهداف است، اهمیت حائز مالی هاي گزارش کنندگان استفاده از دید محیطی زیست

محدودیت  جهت به لذا ندارد، انطباق کامالً محیطی زیست گزارشگري اهداف با اقتصادي عملکرد
اقدم،  و عبدي( گردد می احساس گزارشگري ویژه الزامات به نیاز کنندگان، استفاده عالیق در موجود
 در راهبردي شرکت ریزي برنامه بیانگر محیطی زیست هاي گزارش .)1382ارسی،  زاده ؛ کاظم1387
  .)2000باواریا، ( باشد می مشتریان حمایت و تأمین طبیعی  زنجیرة زمینۀ

  
  ها محیطی و چگونگی برخورد با آن زیست هاي هزینه

  :شوند می بندي طبقه زیر، اصلی هگرو دو به زیست محیط با مرتبط هاي هزینه
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 در سازمان یک که است هایی هزینه از دسته آن شامل: زیست محیط از حفاظت هاي هزینه) الف
 با مرتبط هاي هزینه مثال براي. شود می زیست متحمل محیط فعلی وضعیت بهبود و سازي پاك با ارتباط

 قرار دسته این در زیست حیطحفظ م و اصالح یا و زیست محیط با سازگار محصوالت طراحی
  .گیرند می

 واسطۀ به شرکت یک که هایی هزینه :زیست محیط به وارده هاي زیان از ناشی هاي هزینه) ب
 نقض با مرتبط جرایم چون هم گذشته رویدادهاي از ناشی اغلب که زیست محیط به وارده هاي زیان

  . گردد می متحمل باشد، می محیطی زیست قراردادهاي
  .نشان داده شده است 3 شمارة محیطی در نگارة زیست هاي بندي هزینه گراز طبقهنوع دی

  

  
  

  )1386شاه ویسی و سلیمانیان، ( محیطی زیست هاي هزینه بندي طبقه:  3 شمارة نگارة
  

سازي محل احداث بنا، دریافت مجوز،  مطالعات محل کارخانه، آماده: از هاي اولیه عبارتند هزینه
باشد و  می... سازي، و سازي، گزارشگري، نظارت، مدل چون آگاه هایی هم الزامی هزینه هاي ؛ هزینه...و

 ها، بیمه، مطالعات فروشنده صالحیت هاي آموزش، تعیین هاي اختیاري شامل هزینه هزینه
  . است... ریزي و محیطی، طرح زیست

 طبقه بندي هزینه هاي زیست محیطی

هزینه هاي 
اجتماعی

هزینه هاي 
خصوصی

هزینه هاي 
مستقیم

هزینه هاي 
مخفی

هزینه هاي 
ارتباطی -تصوري

هزینه هاي 
پنهان

هزینه هاي 
اختیاري

هزینه هاي 
الزامی

هزینه 
هاي اولیه

هزینه هاي 
احتمالی
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  زیست محیط یافتۀ تحقق هاي هزینه حسابداري بر مروري :4 نگارة شمارة

شناسایی هزینه هاي تحقق 
 یافته     محیط زیست

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

در  استانداردهاي مرتبط با تغییر
 برآورد اجرا می شود

 ا با توجه به منافعهزینه ه

 دوره هاي قبل دوره جاري  دوره هاي آینده بدون منفعت

ویژگی هزینه ها به 
عنوان یک تعدیل 
دوره قبل یا یک 
 اشتباه را دارد؟

آیا می تواند 
سرمایه اي 

تلقی شود یا 
 انتقال به آینده؟

  هزینه
 می شود

فعال 
حذف 
 می شود

فعال 
حذف 
می 
 شود

سرمایه 
اي یا 

 الیانتق

فعال 
حذف 
می 
 شود

پیروي از 
استاندار
 د مربوط

هزینه هاي دوره قبل 
 در نظر گرفته می شود

هزینه هاي دوره آینده 
 در نظر گرفته می شود

هزینه هاي دوره جاري 
 در نظر گرفته می شود

 بله

 خیر

 خیر بله خیر بله
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احتمالی به شمار  هاي از دسته هزینه... طبیعی و هایی چون آسیب جراحات شخصی، خسارت منابع هزینه
هاي رابطۀ مشتریان، رابطه با کارگران،  توان به هزینه ارتباطی می - هاي تصوري از هزینه آیند و می

 ها آن شناسایی زمان ها، هزینه در گزارشگري موضوع ترین مهم. اشاره کرد... گذاران، و رابطه با سرمایه
 را ها هزینه. ستا مالی هاي صورت متن در اطالعات و افشاي شناخت زمان شناسایی، از منظور. باشد می
. نمود گزارش اي سرمایه مخارج یا و قبل، هاي تعدیل دوره جاري، هاي هزینه سرفصل تحت توان می

مروري  4شمارة  در نگارة. باشد می دوره هر هاي درآمد با ها هزینه تطابق اصل رعایت کار این از هدف
خوش طینت و میرسمیعی، ( زیست نشان داده شده است یافتۀ محیط هاي تحقق هزینه بر حسابداري

1381.(  
 تشکیل محیطی زیست هاي هزینه را محصول یک تولیدي هاي هزینه کل از درصد 20 حدود

 دید از و شده گزارش سربار هاي هزینه قالب در معموالً ها هزینه این ).2005، 1هانسن و موون( دهد می
 و افشا با زیست محیط حسابداري. ددگر می مشکل مواجه با ها آن کنترل و مانده پنهان شرکت مدیریت

 به خصوص( محصول یک تولیدي هاي بهتر هزینه کنترل در را مدیریت تواند می ها هزینه این بندي طبقه
 افشاي به تمایلی ها شرکت اکثر). 1393پور و همکاران،  نظري( دهد یاري) محیطی زیست هاي هزینه

 این که معتقدند زیرا ندارند، خود مالی هاي تدر صور محیطی زیست هاي هزینه با مرتبط اطالعات
 قابل ها هزینه این افشا منافع اگرچه،). 2004، 2فریرا( آورد می بوجود ها شرکت براي را تعهداتی عمل

 را موجب سبز صنعت یک عنوان به اقتصادي واحد در تمایز ایجاد حال، عین در اما نیست ارزیابی
 خواهد واحدها این سهام قیمت بر مؤثري مفید و آثار تماعی،اج محبوبیت ایجاد طریق از و شود می

 و اطالع محیطی زیست هاي هزینه درست درك .)1382ارسی،  زاده ؛ کاظم1387اقدم،  و عبدي( داشت
 چنین هم و و صحیح درست بهاي تواند می تولیدي و محصوالت فرآیندها محیطی زیست عملکرد از

 سازگارتر محصوالت و طراحی فرآیندها در ها شرکت به و دهبخشی را بهبود محصوالت گذاري قیمت
  ).2011، 3ساموئل و ماناژیئن( رساند یاري محیطی زیست با
  
  

                                                             
1. Hansen &Mowen 
2. Ferreira 
3. Samuel & Manassian 
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  گذاري زیست بر سرمایه محیط تأثیر حسابداري
فیزیکی و انسانی توسعه  گذاري در منابع فعالیت خود را از طریق سرمایه تجاري دامنۀ واحدهاي

گذاري آن  تجاري به قدرت سرمایه مالی بلندمدت واحد که دوام و حیاتتوان گفت  می. دهند می
عملیاتی و  هاي اي از هزینه محیطی اغلب بخش عمده زیست هاي جا که هزینه بستگی دارد؛ از آن

ها را  تجاري که بتوانند این هزینه گیرد، لذا آن دسته از واحدهاي تجاري را دربر می اي واحد سرمایه
 وظیفۀ نخستین). 1386ویسی و سلیمانیان،  شاه( اي برخورداراند مالحظه مالی قابل ازدهکاهش دهند از ب

 پایدار و سیستماتیک روشی با محیطی زیست هاي هزینه گیري اندازه و شناسایی تجاري،  واحد مدیریت
 ارزیابی گذاري سرمایه هاي تحلیل براي زیست محیط حسابداري خاص کاربردهاي این از یکی. است

 زیست محیط گذاران سرمایه ویژه به گذاران وسیلۀ سرمایه به ارزیابی روش این. باشد می کل زینۀه
 عنصر چهار. گیرد می قرار استفاده مورد شده انجام هاي گذاري سرمایه بالقوة سودآوري تر دقیق ارزیابی
 است شده ارزیابی هاي مدل دیگر به نسبت مفیدتري اطالعات ارائۀ باعث که ارزیابی روش این اساسی
  .باشد نیز نامشهود و غیرمستقیم هاي هزینه شامل که ها هزینه از تري جامع صورت ارائۀ -1 :از عبارتند

 هزینۀ محرك مبناي بر یا شوند می تسهیم سربار هاي حساب به معموالً که هایی هزینه مطلوب تخصیص
 بلندمدت هاي پروژه ارزیابی -2  .اند نکرده پیدا تخصیص اصالً که این یا شده داده تخصیص نامناسب

 ساله 3 الی 2 زمانی دورة یک طی از بعد معموالً که گذاري سرمایه از بیشتر منافع کسب منظور به
ویسی و  شاه( گیرند می نظر در پول زمانی ارزش که سودآوري هاي شاخص -3  .باشد می بازیافت

  ).1386سلیمانیان، 
  

  گیري نتیجه
 باتوجه به مطالب ذکر. زیست صورت گرفته است محیط ري مختصر بر حسابداريدر این مطالعه مرو

باید اطالعات  محیطی می ها براي کاهش تأثیرات زیست توان به این نتیجه رسید که سازمان شده می
توانند در  حسابداران می. خود وارد نمایند حسابداري محیطی را در سیستم زیست هاي مربوط به هزینه

ها در ارتباط با  محیطی، بازوي قدرتمندي براي دولت زیست ار نظام مطلوب حسابداريصورت استقر
این امر مستلزم آن است تا اهداف، وظایف، استانداردها، ضوابط و . ها اقتصادي و مالی باشند کنترل

 صالح گذاران و مراجع ذي لذا قانون. طور دقیق براساس اصول منطقی و عملی تدوین گردد معیارها به
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هاي  باید کار تدوین را به عهده گیرند تا از این طریق مؤسسات ملزم به رعایت استانداردها و رویه
ها نیز باید از طریق اصالح قوانین موجود و وضع قوانین جدید، از آلودگی  دولت. مصوب باشند

 ه فکر نهادینهچنین باید با اتخاذ تدابیر هوشمندانه ب زیست توسط مؤسسات جلوگیري نمایند و هم محیط
  .محیطی در جامعه باشند کردن فرهنگ رعایت قوانین و مقررات زیست
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