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 دهیچک

 تصميمگيری از شاخه های حسابداری اجتماعی و محيط زیستی را می توان حسابداری آب دانست. حسابداری آب فرایند یكی

حسابداری آب،  همچنين .را بهبود ميبخشد و به برنامه ریزی ، کنترل و پاسخگویی سازمانها در قبال منابع موجود کمك ميكند

آب، حقوق و سایر ادعاها  مورد گزارشگری و ارائه اطالعات اعتبار دهی در فرآیند سيستماتيك شناسایی، تشخيص، کمی سازی،

اجتماعی و اقتصادی بر مدیریت  عوامل نسبت به آب و تعهدات در برابر آن است . هدف اصلی حسابداری آب را می توان تأثير

 به همراه دارد.  را موضوع منابع آبی دانست. ورود حسابداری به موضوع آب، مزایا و معایب حاصل از این
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 مقدمه

اروپا،  آب یحسابدار ستميس آب تیریکه توسط سازمان مد یستميس یحسابدار یآب برا تیریمد یالملل نيموسسه ب ستميس

 ستميس كیاگرچه امكان وجود  دهد،ينشان م هايبررس نیبنابرا .اجرا شده است یالملل نيو ، ب كایآمر آبیحسابدار ستميس

حساب آب  جادیآب و ا تیریو مد یحسابدار ستميس یبرا كپارچهیواحد و  یاما هنوز روش آّب برقرار است یحسابدار كپارچهی

 زيشده در باال ن ذکر یستمهايوجود ندارد، بلكه از س یا كپارچهیواحد و  ستميدر اجرا، نه تنها س ران،یوجود ندارد. در ا ايدن  در

 تیریمد یحسابدار كپارچهی یالگو هیو ارا آب یحسابدار یمؤثر بر الگو یشاخصها ییپژوهش شناسا نیا هدف شودياستفاده نم

و براساس  یفيک یجزو پژوهشها ليدادهها و سبك تحل تياز لحاظ ماه ،یاست. پژوهش حاضر از نظر هدف توسعها رانیآب در ا

 [1]است.  یاسناد دادهها، یآور روش جمع

 مطالعه ادبیات 

حسابداری مدیریت آب، فرایند سيستماتيك، شناسایی، تشخيص، کمی سازی، گزارشگری و ارائه  حسابداری مدیریت آب:

 .اطالعات اعتباردهی در مورد آب، حقوق و سایر ادعاها نسبت به آب و تعهدات در برابر آن است

امروزه حسابداری آب منجر به جهت گيری رشد اقتصادی پایدار در زمان حال و آینده می  اهمیت حسابداری مدیریت آب:

 شود. به طوری امروزه بخشی از سرمایه گذاری های مربوط به زیرساخت های بخش آب و مدیریت منابع آبی می شود.

ارتند از شاخص فيزیكی و شاخص سه نوع رکن در زمينه حسابداری آب ارائه شده است که عب ارکان حسابداری مدیریت آب:

 سودمند مصرف و شاخص بهره وری آب می باشد.
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 حسابداری مدیریت آب

به نحوی است که در بيشتر نواحی بدون توسل به آبياری، فعاليت کشاورزی امكان پذیر نمی  ایران  بارندگی در کشور ميزان

باشد . همچنين بخش کشاورزی نه تنها در اراضی دیم، حتی در اراضی آبی و شبكه های مدرن که آب کافی دریافت می کنند؛ 

کشاورزی ایران به شدت به آبياری وابسته است؛ چنانچه  . با توجه به اینكهاردعملكرد قابل قبولی در مقایسه با سایر کشورها ند

نقش آب در توسعه کشور درنظر گرفته نشود؛ قطعاً امنيت غذایی کشور با مشكالت جدی مواجه   .امروزه جوامع بين المللی از 

. در سطح ملی سهم زیادی از سرمایه  داهميت آب در جهت داشتن رشداقتصادی پایدار در زمان حال و آینده آگاه گشته ان

مدیریت منابع آب می شود که بيانگر اهميت بخش آب در سطح ملی  بهبود گذاری ها صرف زیرساخت ها و امور زیربنایی و

 است. لذا آب نقش مهمی در اقتصاد ملی دارد که بایستی توجه شایسته ای به آن شود. بنابراین، گذر از برنامه ریزی پروژه به

در جهت ارتباط بخش آب با سایر بخش ها، در برنامه ریزی ملی  1و حوزه به حوزه به سوی رهيافتی یكپارچه و کل نگر  ژهپرو

مدیریت  می کند. با توجه به پيچيدگی ه ا و پویایی ه ای بخش آب، تدوین برنامه ریزی استراتژیك در جهت پيدا اهميت زیادی

شرایط و پيش نيازهای بخش آب ترسيم  آتی، است. بنابراین الزم است که چشم اندازهای پایدار منابع آب ضرورتی اجتناب ناپذیر

 [6]گردد  . 

کنندگان از آب به هم  با توجه به اینكه استفاده از آب در یك بخش سایر بخش ها را هم تحت تأثير قرار می دهد و استفاده

یك کل در نظر گرفته شده و اثرات زیست محيطی و اقتصادی آب در برنامه های توسعه به عنوان  بخش وابسته هستند، باید

نظام مند و سيستمی تخصيص  سياست ها بررسی شود. در این شرایط یكی از مهمترین مسایل پيش روی سياستگذاران، مدیریت

ه مطالعه است. در این زمينه ميتوان ب منابع آب است مطالعات اندکی در زمينه مسائل آب در سطح کالن کشور انجام شده

کرد که با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی، هزینه های خشكسالی را بر ارزش افزوده زیر بخش های  اشاره  سالمی و همكاران

کردند.  GDP و CPI 4را به ترتيب  زراعی و باغی برآورد نمودند و از طریق مدل اقتصادسنجی اثر آنرا بر سایر بخش ها تحليل
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بارندگی را بر بخش شرب و  6درصد کاهش و افزایش می دهد . این مطالعه اثر کاهش / و  9سالی نتایج نشان داد که خشك

   حسابداری مالی ثبت و گزارش اطالعات مالی و  روشهای آب{ تیریمد یحسابدار تيصنعت در مدل لحاظ نكرده است.}اهم

 

 

 

  

بهجای ارزش مالی استفاده می شود. طبق بيانيه، حسابداری  کيفيت غيرمالی را اعمال می کند در حسابداری آب، حجم آب و

صورت سود و زیان ميباشد در مقابل حسابداری آب شامل جریان فيزیكی آب،  و  مالی شامل صورتهای جریان وجه نقد، ترازنامه

چنين تغييرات در دارایی . دارایی و بدهيهای آب (اقالم تعهدی را معرفی ميكند ) و همميباشد صورت دارایی ها و بدهی های آب

استفاده از مفهوم تعهدی بيان ميشود. نظریه های مختلف ممكن است در زمان های مختلف به وجود  با و بدهی آب ميباشد که

و  خصوصی به اینكه حسابداری آب ازگزارشگری مالی مشتق ميشود. به توضيح سه نظریهی منافع عمومی، منافع توجه آیند. با

 [10].ر رابطه با حسابداری مالی استفاده ميشود، موردبررسی قرار ميگيرندضبط نظارتی که د

جنوبی  افریقای و تنوع کيفيتی و کميتی آب در بسياری از کشورها ازجمله مسائل نگران کننده آن ميباشد. به عنوان مثال سطح

شرایط اقتصادی در سطح  ازنظر است کهو آب آشاميدنی آلوده در خدمت جوامعی اجتماعی  با محدودیت منابع آبی روبه روست 

گفته وجود دارد  در اسپانيا، کارخانه آب  این در بخش هایی از هندوستان و جنوب امریكا مسائل مشابه با پایينی قرار دارند 

 در طول دهه اول قرب بيست و یكم استراليا خشكسالی شدیدی را تجربه است شيرینكننده برای مدیریت کمبود آب احاطه شده

استراليا، سریالنكا، برزیل و اندونزی در سال فراگرفت وقوع این رویدادها زمينه را برای  2011 کرد . پس ازآن سيل در سال

را به  1در بخش آب فراهم کرد. این شرایط در استراليا سبب شد که دولت استراليا طرح ملی آب  مناسب برنامهریزی و مدیریت

محيطی  زیست برنامه برای مدیریت منابع آبی برای بهينه سازی نتایج اقتصادی، اجتماعی و. طرح ملی آب یك دربياورند امضا

آب و حاکميت آن را می توان  می باشد. هدف از این برنامه حفظ و تأمين آب در درازمدت برای استراليا ميباشد. مدیریت مؤثر

 [3]. بر اساس کيفيت اطالعات کيفی مناسب و درك کامل اثر آب به دست آورد 
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 مقایسه اطالعاتی باکيفيت باال و قابل قبول دارد همچنين نياز به برنامه مناسب در زمينه ی سرمایه گذاری تا به آب نياز مدیریت

اقتصادی را بهبود  در شرایط بهبود اطالعات ميتوان به صورت آگاهانه تصميماتو در دسترس بودن اطالعات در مورد آب دارد و 

 آب اطالعات مفيدی را برای تصميمگيری استفاده کنندگان از گزارشگری مالی فراهم ميكند. این اطالعات حسابداری  بخشند 

. ميشود ب از یك چارچوب مفهومی مشتقميتواند برای مدیران و سهامداران خارجی نيز مفيد واقع شوند. حسابداری آ همچنين

تفاوت  مالی حسابداری این چارچوب مفهومی زیربنای توسعه استانداردهای گزارشگری مالی می باشد. این توسعه در عمل با

آب می پردازد و حرکت  حسابداری دارد. حسابداری آب در یك توالی منطقی با چارچوب مفهومی آب به تهيه و ارائه گزارشگری

 [5].مت توسعه استانداردها را بر اساس این مفهوم چارچوبی قرار داده استبه س

 

 

 

 

است  اصالحاتی این رویكرد توسعه زبان عمومی برای کاربرد حسابداری در بيان مفهوم آب ميباشد. این چارچوب، مفهوم و هدف

  و دیگر بخش های مصرف  کشاورزی که ميتواند به توصيف وضعيت موجود و عواقب ناشی از اعمال مربوط به منابع آب در بخش

و صنعتی، زیست محيطی و دیگر کاربرد آب ميپردازد.  شهری آب ميپردازد. روش حسابداری آب به شيوه های مربوط به آبياری

صرفه جویی در آب و افزایش بهرهوری مخصوصاً در بخش کشاورزی تأکيد  راهكارهای ههدف از ارائه مفاهيم آب، دستيابی ب

 :ميكند. سه سطح مختلف که روشهای حسابداری آب را توسعه ميدهد به شرح زیر بيان ميشود

مستو:  سطح .کالن: به طرحهای خدماتی مانند سيستمهای آبياری و تأمين آب شهری در ارتباط با منابع آب ميپردازد سطح

زیست را شامل  محيط مربوط به طرحهای تصفيه، توزیع و یا امكانات مربوط به سيستم آبياری، خدمات توزیع آب و یا خدمات

 [1]ميشود..

حسابداری آب رویكرد تعادلی آب را  روش تعادل آب رویكرد سطح خرد: شامل سطوح خانگی و فرایند صنعتی خاص ميباشد 

با مجموع جریان های خروجی به عالوه تغييرات در  باید که حفاظت انبوهی از مجموع جریانی کهمبنا قرار می دهد تا جایی 
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 مفاهيم .دامنه تعادل آب مشخص کردن مرزهای مكانی و زمانی آبی می باشد تعریف ذخيره سازی برابر باشد. یك گام اوليه برای

 :مرتبط با حسابداری آب به شرح زیر تعریف ميشود

 .ميباشد لص مقدار کل آب حاصل از دامنه تعادل آب ناشی از بارش باران و منابع زیرزمينیجریان ناخا 1-

 .جریان خالص شامل جریان ناخالص به عالوه هرگونه تغيير در ذخيره سازی ميباشد 2-

باشد. نقصان پذیری آب یك  نامناسب نقصانپذیری آب استفاده آب بهمنظور استفاده بيشتر از آب که در دسترس نيست و یا 3-

 مفهوم کليدی درزمينهی حسابداری آب ميباشد.                         

 نوع شاخص در زمينهی آب ارائه شده است که عبارت اند از شاخص فيزیكی، شاخص سودمند سه شاخصهای حسابداری آب

 جریان آب فراهم ميكند که چه مقدار آب بهرهوری آب می باشد. شاخص فيزیكی، اطالعاتی درباره مسير شاخص مصرف و

 تهی ميشود.  ،

   

  

 

بر آب با استفاده از اطالعات  مدیریت حسابداری آب به سرعت از طریق ارتباط با شاخصهای بهره وری به منظور روشهای

داری آب به گونهای کمك کند. موفقيت حساب آب استراتژی بيان ميشوند. این اطالعات می تواند به طراحی استراتژیهای ذخيره

بسياری از کشورها نظير استراليا، سازمان ملل متحد از  در است که آن را به بخشی جداناپذیر از حساب های آب زیست محيطی

اما بهطورکلی هيچ روش واحد و یكپارچهای  تبدیل نموده است  آب طریق سيستم زیست محيطی، اقتصادی و حسابداری برای

در مورد چگونگی حساب آب وجود ندارد. نگرش برتر در مدیریت منابع آب،  توافقنامهای و همچنين مربوط به ایجاد حساب آب

است که ارتباط متقابل اقتصاد و محيطزیست را در نظر گرفته و هر پدیده را در ابعاد اقتصادی،  مندی تفكر هماهنگ یا نظام

 [7]محيطی موردبررسی قرار ميدهد.  زیست اجتماعی و

اصالح ساختار مدیریت آب، مدیریت جامع و  به الزامات بخش آب در اسناد باالدستی توسعه کشور نيز می توان از مهمترین

و اعمال مدیریت حوضهای و مدیریت عرضه و تقاضای  کشور یكپارچه منابع آب، اعتالی جایگاه مدیریت آب در نظام برنامه ریزی

نمود . بهبود مدیریت منابع آب کشور در سطح منطقه ای و ملی نيازمند اشاره  پيوسته آب در بخشهای مختلف به صورت به هم
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و سازگار از کميت و کيفيت منابع آب از منظر هيدرولوژی، اقتصاد و محيط زیست است در  یكپارچه اطالعات وسيع، جامع،

 زیادی از سرمایه گذاریها صرف زیرساختها و امور زیربنایی و بهبود مدیریت منابع آب می شود که بيانگر اهميت سهم سطح ملی

های آب  حساب بخش آب در سطح ملی است. لذا آب نقش مهمی در اقتصاد ملی دارد که بایستی توجه شایستهای به آن شود 

 درآمد ملی استفاده ميشود. حساب مورداستفاده قرار ميدهد که برای ایجاد ملی معموالً داده مصارف آب را درنتيجه داده اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصه و نتیجه گیری 

 

شـود.  منابع طبيعی در زندگی افراد نقش به سزایی دارند هرگونه مشـكلی در طبيعـت زنـدگی بشری دچـار اخـتالل مـی

منابع طبيعی معنا  بـه آسيبهای اجتماعی فراوانی ميشود. استهالك درهرگونـه بـی تـوجهی و مصـرف بـيش ازحـد نيـاز منجـر 

اخيـر در کنـار مسـائل مربوط  ندارد؛ اما منابع طبيعـی تهی پذیر و تمامشدنی هستند. به همين دليـل در طـول در چنـد دهـه

عالوه بر شرکتها  ت، زندگی افراد شده اس اقتصادی، سياسی، توجه به منابع طبيعی و پاسخگویی به اجتماع جـزء جداناپـذیر در

پاسخگویی و گزارش دهی ایفا ميكند. گزارشگری  نيز باید پاسخگوی باشد. حسابداری درایـن بـين نقش بسزایی در ارائه بهتر

ميگردد که همـراه داشـته باشـد؛ زیـرا ایـن موضوع باعث  مزایای فراوانی را بـها هزینـه هـای زیستمحيطی ميتواند برای شرکته

شـكل ممكن انجام داده و اعتبار خود را نزد مشتریان و کل جامعه  شرکتها بتوانند مسئوليت اجتمـاعی خـود را بـه بهتـرین
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در ایـن  .زیست، مشكل بودن برآورد آسيبهای زیست محيطی مـی باشـد  ضـعف اساسـی حسابداری محيط .افـزایش دهنـد

یا استاندارد جـامع بـرای ارزیـابی دقيـق و هماهنگ هزینه های زیست محيطی  الشكل وراستا هنوز چارچوب گزارشگری متحد

حسابداری محيط زیست امری پيچيـده و بـين رشـتهای بـوده کـه مسـتلزم همـاهنگی و  توسعه ی .تدوین نگردیده است

یكی از موضوعاتی که امروزه . ی، ميباشداقتصاد، حسابداری، مدیریت، فلسفه، روانشناس :هـایی همچون اشـتراك مسـاعی رشـته

قرارگرفته است. توجه بـه سيسـتم آب مـی باشـد. چراکـه کمبود آب در جهان بهعنوان معضل مهمی تبدیلشده  موردتوجه

به همين دليل مدیریت مناسب بر سيستم آبی ميتواند بر استفاده مناسبتر از آب کنترلی داشته باشد. حسابداری با به  .است

جمعيـت  عرصه پا گذاشته است تا با افزایش رقابت در منابع محـدود و کميـاب آب، کـاربرد آب را بهينه تر نمایند. افزایش نایـ

افزایش آگاهی نسبت به منابع محدود آبی به حفظ محيط زیست  .زمينـه را بـرای افـزایش تقاضـای آب فـراهم کـرده اسـت

 [1]کمك ميكند.
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