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  ط یمح حفاظت در  ریپذ دیتجد ینقش مصرف انرژ اخالق زیست محیطی: 

 خالق ی حسابدار با تأکید بر ستیز
 

 جواد مسعودی دکتر ،   د ینو یدیبابک جمشدکتر ، *یمهرداد قنبردکتر ،  یاسمی  مهدی
 کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایران  گروه حسابداری، واحد

 ( 1400/ 15/05، تاریخ پذیرش:12/03/1400:تاریخ دریافت)

 

 

 سرآغاز

ها و بازارهاي تجاري، اگرچهه و روند رو به رشد فعاليت  1توسعه اقتصادي
بشر صورت گرفته است، امها   2ماعیرشد اقتصادي و رفاه اجت  در راستاي

ده از منهاب  ييهر هاي طبيعی كره زمين و استفاهمراه با فشار بر سيستم
واد تجم  م ناب  طبيعی،  نجر به استخراج  بيشتر م قابل تجديد بوده، كه م 

بنابراين با وجود اين مشهالتت زايد و تخريب محيط زيست شده است.  
نياز است كه انسان كمی به خود بيايد و تعهامیی سهازنده و اختقهی بها 

 بحه  اخهتز زيسهت. كنهد برقهرار محيط زيست در جههت ففهآ  ن 
 رواج يافت.  1970سال  محيطی از

 
 
 
 

 
اسهت کكهه انهوا   ت فیسفه عمیهیيک زمينه ثاب 3محيطیتز زيستخا

د براي محافظت از موجودات طبيعی و نتوانرا كه می  تیدالالاساسی است

  .(1)دكن، بازسازي میرا دناستفاده پايدار از مناب  طبيعی ايجاد شو
كه بر ففهآ محهيط  یدر زمينه اختز زيست محيط ديدگاه هاي جهانی

 عبارتند از: رندزيست تاكيد دا
طر نيهازي ومی به طور فطري به خاز جوام  ببسياري ا  نه:ئوالديدگاه مس

كه به طبيعت دارند در برابر  ن افساس مسئوليت كرده و طبيعت اطراف 
 را به اندازه خود انسان واجد اهميت می دانند. 

 
 
 

 چکیده

زيست محيطهی بهر ن فوزه اختزالففاظت از محيط زيست است و فعافوزه  ترين گزينهپذير مهمجديداي تهامروز استفاده از انرژيزمینه:  
 فسهابداري بر تأكيد با زيست محيط ازت اظفف رد تجاري مشیخط و پذير تجديد انرژي مصرف نقش ارزيابی، در اين مطالعه.  تاكيد دارند   ن

  بررسی شده است.تهران  بهادار اوراز بورس در شده پذيرفته شركتهاي در  ختز
اسهت  تهران ارادبه اوراز بورس در شده پذيرفته هايشركت ،مطالعه مورد  ماري جامعه بود. پس رويدادي كاربردي و از نو   پژوهش:  روش

-استفاده از نهر با  وري اطتعات، جم  تخاب شده است.شركت بعنوان نمونه ان 166، تعداد (يربالی)سيستماتيک ذفف كه با استفاده از روش
قتصادسهنجی چهون ههاي اهاي تحقيه  از روشبهه منظهور  زمهون فر هيه  د.بهو  وب سايت سازمان بورس اوراز بهادار ورد نوين و  افزار ره
ی و بررسهی روابهط انباشهت جود همعی جهت  زمون وهاي توزيش خود تو يح برداري با وقفهرو ،هاي ريشه وافد براي بررسی مانايی زمون

 انباشت ی ميان متغيرها، مهدل تصهحيحجوسيیيوس براي تعيين وجود و تعداد بردار هم-انباشت ی يوهانسنبیندمدت ميان متغيرها،  زمون هم
 ه شده است. يل عیيت استفادی بر مدل تصحيح خطاي برداري براي تحیبتنممدت و  زمون عیيت گرنجر ت كوتاهن اثراخطا براي  زمو

در تحت تأثير قرار دادن متغير وابسته ( زيستی ظرفيت)تجديدپذير انرژي  دهند كه در بیندمدت، متغير مستقل مصرفنتايج نشان می ها:هیافت
Lco2  ثير در تحت تهأ  تجاري سياست معياریندمدت، متغير مستقل ب  ن درهمچني  .معنادار هستند  ريب زيست محيطی(وژيالی)تخت اكول)اثرا

اقتصادي در تحت تأثير قهرار دادن متغيهر وابسهته  در بیندمدت، تما  متغيرهاي مستقل رشد  .معنادار هستند    Lco2دادن متغير وابسته  قرار  
Lco2    معنادار هستند.  
، ينهمچنه .ردادوژيالی)تخريب زيست محيطی( تأثير مثبهت اثرات اكول  بردت،  در بیندم  ، مصرف انرژيي نتايج تحقاساس  : بر  گیرینتیجه

 .تأثير مثبت دارند كربناكسيدديبر انتشار گاز  رشد اقتصادي وتخريب زيست محيطی( كربن)اكسيدديبر انتشار گاز متغير سياست تجاري
 
 ختز داريبفسا ست،يز محيط ، تخريبپذير تجديد انرژي مصرفمحيطی،  زيست  اختز: واژگانلیدک

 mrdad.ghanbari@gmail.comنويسندۀ مسئول: نشانی الالترونيالی:  
 

mailto:mrdad.ghanbari@gmail.com
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در  و بهو  )اكوسهنتريک(:  الت دهنده بهه فيات)بايوسهنتريک(يدگاه اص د
ژه از اصهالت ويههی و فيوانی وسنتريک گونه هاي مختیف گياگاه بايديد

در  4ند و از اين ديدگاه تنو  زيستی باالترين ارزش اختقهیاي برخوردار
محيط زيست دارد. ديدگاه اكوسنتريک به كل اكولوژي اصالت می دههد 

، سهيالل ب ، جههشننهد تطهاماو تما  فر يندهاي موجود در اكولوژي را 
 . (2)را مهم می داند  و .. يیبيوژئوشيميا

وجود برخهی   اهميت اختز زيست محيطی و  وجه بها ر با تصر فدر ع
ژه در تجهارت جههانی و محهدود هاي زيست محيطی به وييتاز محدود

از وافدهاي تجاري بهراي رفه  ايهن  شدن عرصه رقابت، به ناچار برخی
بيشهتر و زيستی، دستيابی به در مد   ها، كاهش صدمات محيطمحدوديت

ههاي بهه تحمهل هزينههاري، مجبهور  جهتموفقيت  يا كسب محبوبيت و  
توجهه بهه فسهابداري زيسهت اند. بهر ايهن اسهاس  زيست محيطی شده

-تواند مو وعی با اهميت براي مديران، اجتمها  و اسهتفادهمی  5حيطیم 
 (. 3) هاي مالی باشدكنندگان صورت

مههم سيسهتم اجهزاي  الی از  فسابداري به عنوان يبنابراين، گزارش ري  
 مک به ففاظهت محهيطش بسزايی در كتواند نقمی  ،6اطتعاتی مديريت

-وليدي  الينده را بر عهده گيرد. زيرا گروههاي تزيست از سوي شركت
هاي فافآ مناف  محيط زيست)به طور خاص( و عمومی افراد جوام )به 

بهر هها تهأثيرات فر ينهد شهركت طور عا ( عتقمند و مصر بر  گهاهی از
ختیهف تجهاري در ده وافهدهاي م ي انجا  شههامحيط زيست و فعاليت

ليد شده با محيط زيست زي و سازگاري محصوالت توساراستاي همسان
ههاي منتشهر شهده توانهد در قالهب گهزارشهستند. اين اطتعهات مهی
مبنهاي  ن  هاي ذينف  و مديران قرار گيرد تا برفسابداري در اختيار گروه

 نچهه بيهان شهد،توجه بهه  بت به مو و  دريابند. با تحیيل صحيحی نس
مربوط به  ر طرافی و افشاي اطتعاتفسابداران مدعی  ن هستند كه د
ها براي ففآ محيط زيست نقش تعيين مخارج انجا  شده توسط شركت

كننهد. زيهرا گزارشه ري اي را در روشن ري اذهان عمومی ايفا میكننده
وسهي  و تواند بهه ارايهه يهک ديهد  یعات مرتبط با محيط زيست م اطت
ت به مهديران ارايهه گذاري محصواليابی و قيمتزينهيح نسبت به هصح

ههاي فر ينهد توليهد كند تا طرافیها كمک مینيز  ناله به شركت دهد و
كاالها و خدمات خود را با تأكيد هرچه بيشهتر بهر روي مسهايل زيسهت 

 ابتی، كاالها و خدماتی كهاز سويی دي ر از جنبه رق  محيطی انجا  دهند.
اي مشهتريان توانهد بهر ن رعايت شده باشد میست محيطی در  موارد زي

باشد. بنهابراين گزارشه ري فسهابداري محهيط زيسهت،  ارجحيت داشته
ههاي اجتمهاعی تواند نقهش مههم و بهااهميتی را در ارايهه مسهئوليتمی

نعت در ه به مسئوليت تعريف شهده صهوافدهاي تجاري ايفا كند. با توج
گيهري  ثهار ين و انهدازهت محيطهی، تعيهمناب  زيسهقبال ففآ و توسعه 

اسهتاي كهاهش  ثهار منفهی از قبيهل ها در رهاي توليدي شركتفعاليت
تواند روند روبه رشدي را بهراي  لودگی محيط و كاهش تنو  زيستی می

 (. 4) شركت فراهم  ورد
هاي   پيشرفت  به  توجه  عیو با  كیيه  در  افزون  فسابداري   در،  روز 
هاي پيشرفت  نيز  فاصل    مديريت  كه  زيادي  ظهور گرديده  شامل 

نوين چارچوب ابزارهاي  در  ابزارها  اين  از  استفاده  شود.  می  در  ن  ی 

تأمين سيستم وظيفه  كه  میگيرد  صورت  مديريت  فسابداري  هاي 
اطتعاتی مديريت را برعهده دارند. تعاريف متعدد از نو وري نيازهاي  ي 

نو وري را جمیه میتوان يافت. از مطالعات ادبيات سازمانی   را میتوان در
از دانش جديد تعريف نمود. تحقيقات تجربی   به عنوان نخستين استفاده

اخير نشان میدهد كه فسابداري مديريت براي ن ه داشتن ارتباط خود 
ران هماهنگ با سطح جهانی شدن امروزي، بايد با تغيير در نيازهاي مدي

ابز ا در يت، مديران رداري مديرارهاي نوين و اثربخش فسابشود. وجود 
ادستيا به  تر  بهينه  و  بهتر  اين بی  رأس  كه  كند  ياري  شركت  هداف 

به  دستيابی  است.  شركت  وارزش  داران  سها   ثروت  افزودن  اهداف، 
مورد سنجش  بازارهاي سرمايه  ازطري   توان  می  را  مطرح شده  اهداف 

داد امر به وسيیه تجزي  قرار  اين  توسط   ه وتحیيل صورت هاي مالی وو 
 (. 5)دورت می گيرص هاي مالی ص شاخ

هاي فسابداري ظهههور از جمیههه ابزارهاي نوينی كههه در چارچوب سيستم
است، امروزه فسابداري ختز به عنهوان   7كرده است، فسابداري ختز

ه می شهود يالی از مو وعات جالب در مطالعات فسابداري در نظر گرفت
ريهف در مهد تع اي سهانات دورهار  گاهانه براي كاهش نوو به عنوان رفت

طور كیی، محققان بر اين باورند كهه مهديران، هموارسهازي   د. بهمی شو
سود را به منظور ارائه يک تصهوير پايهدار سهوددهی در يهک چهارچوب 
انعطاف پذير روش هاي فسابداري معمول در نظهر مهی گيرنهد. برخهی 

ه ان تمايل بثر سهامداران و بستانالارشان دهنده اين است كه اكشواهد ن
دارند كه مديريت  ن قادر به تامين يهک   هايی  ري درشركترمايه گذاس

تصهوير همههوار كننههده از سههود وري باشههند. بههه طههور هيجههان ان يههزي 
فسابداري ختز يک  يتم كيفی است كه تحت تهاثير عوامهل متعهددي 

رويالهرد از  زيست نيهز زيرمجموعهه ايهن  می باشد كه فسابداري محيط
ريت، فدراسيون ي مديی فسابدارنيه مفهوم بيا. بر اساس  فسابداري است

المییی فسابداران، فسابداري مديريت محيط زيست عبارت اسهت از بين
مديريت عمیالرد اقتصادي و محيطهی از طريه  ايجهاد و بهه كهارگيري 

. در بها محهيط زيسهت هاي فسابداري مناسب و مرتبطها و سيستمرويه
يريت زيسهت سابداري مهدف و همالارانش بيان كردند، ابطه بن نتاين ر
-ن ر در برنامههطی همانند خود فسابداري مديريت، رويالردي  يندهمحي

 وري هاي وافدهاي تجاري است كه با جمه هاي بیندمدت فعاليتريزي
ههاي ؤلفههتمامی اطتعات در دسترس)مالی و ييرمالی( و  با توجه به م 

ديد، ايفها ج د محصوالتمهمی را در توسعه و تولي  زيست محيطی، نقش
ر كیی انتخاب رويالرد فسابداري مديريت محيط زيسهت، طو  كند. بهمی

گهذاراي  گاهانهه گيري مديران مفيد است. ارزيهابی سهرمايهبراي تصميم
زيست محيطی، يالی از موارد مهمی است كه با توجه به اهداف شهركت 

ا صهورت ي درباره روند فعاليهت  نههگيرات زيست محيطی، تصميمو اثر
ري مديريت محهيط زيسهت بها گزارشه ري بدان باره فسايرد. در ايگمی

ههاي اطتعات شفاف درباره فر يند توليد، با به كارگيري اصهول و روش
سازي و افزايش ارزش، به تأكيهد بهر فسابداري براي خی ، ففآ، ذخيره

 (.  6)پردازدمیمسايل زيست محيطی 
يافته خود را بازل شههورهايی كههه تازه استقت  كجهانی دو پس از جنگ

با برنامهبودن اقتصادي  امور  ريزي و كنترل دولتی، فر يند د براي پيشبرد 
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مدرنيزه و صنعتی شدن را  ياز كردند. اين رويالرد مبتنی بر بودجه ها و 
و دولت  ريزي  برنامه  براي  شده  تهيه  مالی  هاي  پاسخ ويی   گزارش 

اقتصبن اه نهادههاي  به  اين  ادي  در  بود.  دولتی  انتظار  محاي  می يط 
فسابداري بتواند مانند فیقه ارتباطی اقتصاد كتن و خرد عمل رفت كه  

كند و اطتعات اقتصادي را براي استفاده كنندگان و كنترل كنندگان در 
با تهيه بودجه ه بی گمان  كار  اين  فراهم  ورد.  و كتن  ا و سطح خرد 

امالان مالی  هاي  س  گزارش  بود.  هاي  پذير  برنامه  زدگی  لتی دوياست 
اي،  عيف و فرمايشی داشته فسابداري نقش كیيشهده بود كه  باع  ش

اي از توسعه و پيشرفت باشد. اين شرايط دولت را با  مارهاي نااميد كننده
كشورهاي  از  بسياري  سرانجا   دليل،  همين  به  مینمود.  مواجه  كشور 

 (. 7)ا كردندزارگرايش پيدتوسعه يافته به اقتصاد باكمتر  
اخير در كشور ايران نيز   يرات اقتصادي سال هايتغي  دقي  به  با ن اهی

می توان گرايش به اقتصاد بازار را به و وح مشاهده نمود. از جمیه  زاد 
سازي رقابت در بسياري صناي  و همچنين واگذاري شركت هاي دولتی 

بانک انند المییی م  ادهاي بينهت تامين نظر نه به بخش خصوصی كه ج
منظور به  هاي  جهانی  كمک  به   كسب  منجر  و  میباشد  ها  نهاد  اين 

بايد مورد م  نالته  اين  البته  میگردد.  اقتصاد  در  دولت  نقش  حدود شدن 
برابر  در  يافته  توسعه  كمتر  كشورهاي  بيشتر  كه  گيرد  قرار  توجه 

پيش   قابل  يير  فوادث  و  اقتصادي  پذيرنچرخههاي  د. بينی  سيب 
مدين فسابدابنابرا اين كشورها  ري  در  نمیتوان بيريت  دون توجه به را 

مورد بررسی قرار داد. مديران براي تصميم   8اجتماعی  –عوامل اقتصادي
گيريهاي خود در  جهت اداره  بهتر سازمان ها از ابزارها و تالنيک هاي 

ت، بداري مديريت اسگوناگونی استفاده می كنند. يالی از اين ابزارها فسا
ياري میكند. تصميم گيري    مختیف مديران را درزارهاي  طري  اب  كه از

اي روز افزون در كیيه عیو ، در فسابداري مديريت با توجه به پيشرفته
نيز پيشرفت هاي زيادي فاصل گرديده كه شامل ظهور نو وري هايی در 

استفا از دانش  ن میباشد. يک تعريف نو وري را به عنوان نخستين  ده 
چيز   به عنوان يک  عريف دي ري، نو ورياله در ت، درفاليمی بيند  جديد

ن   معين شناخته می شود. جنبه هاي اصیی جديد در رابطه با يک سازما
 (. 8)تعاريف نو وري، مربوط به جديد بودن و ارتباط  ن با ابتالار است

به  و ورود انی شدنامروزه در بسياري از كشورها سازمان ها به دنبال جه 
بينبازار هد  المییی  هاي  اين  باشند. جهت تحق   ابتدا سازم می  انها ف 

م  مختیف  هاي  زمينه  در  را  رقابتیخود  توان  بايست  كيفيت، می  انند 
نيازمند  امر  اين  نمايند.  تقويت  وخدمات  كاال  گذاري  قيمت  و  نو وري 

م  فسابداري  ابزارهاي  باشد.  می  گوناگون  ابزارهاي  از  ديريت استفاده 
تما  شده به منظور تعيين دقي  بهاي  ه بيشترا است كين ابزارهالی از اي

ش بدونو  هاي  هزينه  فذف  نهايت  در  و  ها  هزينه  تخصيص   ناسايیو 
كاربرد دارند. وجود  ها  هزينه  اين  با  مرتبط  فعاليتهاي  و  افزوده  ارزش 
در  را  مديران  مديريت،  فسابداري  اثربخش  و  نوين  ابزارهاي  چنين 

مهههههیكند كه رأس اين ت ياري داف شركهتر به اهو بهين بی بهتردستيا
اف سه اهداف،  ثروت  از زودن  استفاده  است.  شركت  ارزش  و  داران  ا  

فسابدا میدهد ابزارهاي  ارائه  را  مربوط  و  اطتعاتیدقي   مديريت،  ري 
میشود،  مديران  توسط  دقي تر  و  موثر  تصميمگيريهاي  به  منجر  كه 

بر میتواند  هريک  گذاسازمان  عمیالرد  تصميماتیكه  چ تاثير  ون ی رند. 
ازعم میتوان  را  سازمانها  اطتعات  یالرد  بررسی   طري   مالی  نها 

 (. 9)نمود
در فال فا ر ايران از جمیه كشورهايی است كه بها مشهالتت زيسهت 

رود اكوسيسهتم بهه طهور طبيعهی محيطی مواجه است، اگرچه انتظار می
بها  ابقهت دههد،ت مطت مربوط به محيط زيسبازسازي و خود را با تغييرا

زيسهت ائل پايهداري ي اكولوژيالی محرک جدي مسهل، فسابداراين فا
اد انهرژي محيطی است. در مطالعات قبیی، توسعه اقتصادي، مصهرف زيه
ههاي اخيهر بويژه سوخت هاي تجديدناپذير و رشد جمعيت بويژه در سال

مهی باشهند.  9طهیدر بين عوامیی هستند كه مسئول  لودگی زيست محي
 پيرامهون پايهداريدولت بح  زيادي را سياست تجارت كنونی  ين،  بنابرا

و اقتصادي كشور باع  شهده اسهت. وقهو  تغييهرات در زيست محيطی  
ال تحريم هاي تجهاري بهر ايهران، بهر ديناميهک پروتالل تجارت و اعم

كيفيت زيست محيطهی تهاثير خواههد گذاشهت. بهراي مثهال، در زمينهه 
دههد كهه اروپها، پيشهنهاد مهی  با    هاي تجاري خودعاليتمحدودكردن ف
شود، بنابراين فعاليت هاي   ر داخل توليدالهاي وارداتی دبخش اعظم كا

د يافت. عهتوه بهر ديناميهک اقتصادي و در نتيجه  لودگی افزايش خواه
 %18سياست تجاري كشور، موج مصرف انهرژي تجديدپهذير در كشهور )

گهذارد. ايهن  ر مهیكه بر اكولوژي تاثي  تركيب توان( عامل دي ري است
جه به ان يزه باشند. با توكشور مربوط می    به افت ظرفيت زيستیعوامل  

تجديدپهذير، باال، اين پژوهش به بررسی تاثير ديناميک مصهرف انهرژي  
رشد اقتصادي، ظرفيت زيستی بر اثر اكولوژيالی ايران مهی پهردازد. ايهن 

ان ت محهيط زيسهت، بهه عنهوپژوهش با مطرح كردن فسابداري مديري
عی موجهود، يست و مناب  طبير در مديريت محيط زالی از عوامل اثرگذاي
نقش مصرف انهرژي تجديهد پهذير در تخريهب شناخت  تبيين مفهو     به

ههدف پهژوهش پردازد. با توجه به مطالب گفتهه شهده محيط زيست می
 در تجهاري مشهی خهط و پذير تجديد انرژي مصرف  نقش  ارزيابیفا ر  

 شهركتهاي  در  زخهت  فسهابداري  بهر  تأكيهد  با  زيست  محيط  ففاظت از
 ن گهذارده شهودبه بوته  زمهوتهران    بهادار  اوراز  بورس  در  شده  پذيرفته

بررسهی اثهرات انهرژي تجديدپهذير و ايهن تحقيه  يعنی به نوعی هدف 
طی و پايداري زيست محيطی می تجاري بر كيفيت زيست محي  سياست

 .باشد
 

 روش 

ي ده ههااز دانهو  پهس رويدادي)اسهتفاده    داده  نظر نو   اين پژوهش از
 .رودشهمار مهیبهه كهاربرديهشهات و  پژو، از نهدف   بهجنگذشته( و از  

 –انجا  اين پژوهش از نظر منط  اجرا در چهارچوب اسهتدالل قياسهی 
   استقرايی صورت گرفته است.

جامعه  ماري مورد مطالعهه  فا ر،  پژوهش  در  مطالعه  مورد   ماري  جامعه
 بههادار اوراز بهورس در شهده پذيرفتهه هاي شركت ژوهش فا ر،در پ

بها در نظرگهرفتن پهيش . باشهدمی 1398 تها 1389  زمانی  بازه  در  نراته 

هش فا ههر، ههاي يادشههده جامعهه  مههاري مههورد مطالعهه در پههژوفرض
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ه شده در بورس اوراز بههادار تههران در بهازه زمهانی پذيرفتهاي  شركت
از  .دباشهشهركت می 166داد  نها برابر با عتباشد. كه  می  1398تا    1389

، (يربالی)سيسهتماتيک  فهذف   وشاده از ربا اسهتف  نظر  ميان جامعه مورد
  شركت بعنوان نمونه انتخاب شده است. 166تعداد 
 ورد نههوين، افزارهههاي تهدبيرپرداز و رهنهر جمه   وري اطتعههات،  ابهزار

بهه مجمه   هها، گهزارش هيئهت مهديرههاي مالی ساالنه شركتصورت
بهه  .بودبهادار، سازمان بورس اوراز يت  سا  عمومی صافبان سها  و وب

 ورد نهوين افزار رهجم   وري اطتعات، استفاده از نر   ابزارعبارت دي ر،  
  .است وب سايت سازمان بورس اوراز بهادارو 
 شالل بود: ش اجراي كار بدين رو

ناخهالص  ديه، تولريپهذ ديهتجد ي، مصرف انهرژیالياكولوژ  ي)اثرات(ردپا
ش ده از روبها اسهتفانه سهاال سه ماههه تالراراز   یستيز  تيو ظرف  یداخی

 .به دست  مهد E-Views درجه دو  با استفاده از نر  افزار یابيدرون 
ابتدا نمودار زمانی ل اريتم اثرات اكولوژيالی، مصرف انرژي تجديدپهذير، 

ه شهده ، ظرفيهت زيسهتی ارائهGDPرشد اقتصادي ارزيابی شده توسط  
ه شهواهد ژوهش نشان می دهد كهه چه. براساس اين تصوير، اين پاست
و انهرژي تجديدپهذير  2005ات اكولوژيالی قبل از  ی درباره روند اثرشفاف

، درطول دوره)صعودي يا GDPوجود دارد. همچنين روند    2000قبل از  
نزولی( مشخص خواهد شد روند ظرفيت زيستی)روبه باال يا رو به پايين( 

 خواهد شد. مشخص  
 تصادسهنجی چهونههاي اقي تحقيه  از روشهابه منظور  زمون فر يه

هاي ريشه وافد براي بررسی مانايی، روش خود تو يح برداري با  زمون
انباشهت ی و بررسهی روابهط هاي توزيعی جههت  زمهون وجهود هموقفه

جوسيیيوس بهراي -انباشت ی يوهانسنبیندمدت ميان متغيرها،  زمون هم
خطها ن متغيرها، مدل تصحيح انباشت ی مياوجود و تعداد بردار همتعيين  

مدت و  زمهون عیيهت گرنجهر مبتنهی بهر مهدل ت كوتاهن اثراوبراي  زم 
 تصحيح خطاي برداري براي تحیيل عیيت استفاده شده است. 

 

   هایافته
 معرفی متغیرهای تحقیق
قي  پرداخته شده حيرهاي مورد استفاده در تدر اين بخش به معرفی متغ

 .است

 هامعرفی متغیر   :1جدول 

عالئم  

 ری اختصا 
 ضیحات وت متغیرها 

Lco2 

اكسيد  ل اريتم انتشارات سرانه دي 
كربن)اثرات اكولوژيالی)تخريب  

 زيست محيطی(( 
د تا نتايج  شوتم متغيرها استفاده می هاي زمانی و استفاده از روند ثابت متغيرها، از ل اري جهت فذف اثر روند افزايشی در سري 

سازي، از سرانه متغيرها استفاده شده است. بدين منظور، هر  ارچهبه منظور يالپابند. همچنين، هاي ريشه وافد اعتبار ي زمون 
 در هر سال بر تعداد جمعيت  ن سال تقسيم شده است.  متغير 

Lener 
ل اريتم مصرف سرانه انرژي  
 تجديدپذير)ظرفيت زيستی( 

Lfin 
يقی اعتبارات  فقل اريتم سرانه 

 پرداختی به بخش خصوصی 
 رود.يافت ی مالی به كار می ميزان توسعه  جهت بررسی تغير اين م

Lfin2 

مجذور ل اريتم سرانه فقيقی  
  عتبارات پرداختی به بخش ا

 صوصی خ
 تشار  لودگی استفاده شده است.عتبارات و اناز اين متغير جهت بررسی وجود رابطه يير خطی ميان ا

Lgdp 
ل اريتم سرانه توليد ناخالص داخیی  

 فقيقی 
 باشد. يافت ی اقتصادي می نماينده ميزان توسعهتغير اين م

Ltrade  ي درجه باز بودن تجارت استفاده شده است. يرگاين متغير جهت اندازه از  ل اريتم سرانه تجارت فقيقی 

Ltrade2 
انه تجارت  اريتم سرر ل  مجذو

 فقيقی 
 گی استفاده شده است. از اين متغير جهت بررسی وجود رابطه يير خطی ميان تجارت و انتشار  لود 

Polity  متغير سياست تجاريPolity جاري است. ت  گيري كيفيت سياست ندازه اين متغير، يک متغير كيفی براي ا 

Input عرض از مبدأ  

D80  متغير مجازيD80 
ابر يک و براي بقيه  هاي بعد از تحريم برتغير استفاده گرديده است. مقدار اين متغير براي سال تحريم از اين مبررسی اثر ت جه 

 ها صفر در نظر گرفته شده است. سال 

 اند.كننده تقسيم شده براي به دست  وردن مقدار فقيقی متغيرهاي اقتصادي سرانه، اين متغيرها بر شاخص قيمت مصرف  *

 
ه دهند كهمی نتايج نشان، 2دول بر اساس يافته هاي به دست  مذه از ج
متغيهر ر قهرار دادن در تحهت تهأثي  در بیندمدت، تما  متغيرهاي مسهتقل

)اثرات اكولوژيالی)تخريهب زيسهت محيطهی((در سهطح   Lco2وابسته  

گونهه كهه (. همانProb.<0.1، به لحاظ  ماري معنادار هسهتند )10%

ادي و متغير سياست تجاري، دد، مصرف انرژي، رشد اقتصگرمتفظه می
ير حيطی( تأثيب زيست م اكسيد كربن)تخرت، بر انتشار گاز ديدر بیندمد

، وجود يک رابطه بهه شهالل Ltrade2منفی بودن  ريب  مثبت دارند.  
U  زيستی و تخريب زيست محيطی بهه اثبهات  معالوس را ميان ظرفيت
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 Uابطهه بيان ر وجهود ر Lfin2 ريب رساند. به عتوه، مثبت بودن می
زيسهت محيطهی اسهت. همچنهين،   شالل ميان رشد اقتصادي وتخريب

 دگی گزارش شده است.ه انتشار  لووان كاهندعن به D80ير مجازي  متغ
 

دت به دست آمده از نتایج تخمین رابطه بلندم:   2جدول 

 بهینه   ARDLمدل 

Prob.   آمارهt  متغیرهای توضیحی  ضریب 
074/0 86/1 28/0 Lener 
044/0 12/2 16/3 Ltrade 

041/0 15/2- 10/0- Ltrade2 

012/0 70/2- 18/3- Lfin 

011/0 73/2 08/0 Lfin2 

001/0 92/3 40/0 Lgdp 

020/0 49/2 005/0 Polity 

008/0 88/2 015/0 Input 

000/0 12/7- 47/0- D80 

 
 3بيهزين در جهدول -تخمين مدل تصحيح خطاي مبتنی بر معيار شوارتز

 ارائه شده است.
مدت به دسهت رابطه كوتاه  مدل تصحيح خطا و نتايج تخمين:    3جدول  

 بهينه ARDLمده از مدل  

Prob.  ه  ارآمt غیرهای توضیحی تم  ضریب 
002/0 53/3 48/0 dLener 

035/0 21/2 96/2 dLtrade 

037/0 18/2- 09/0- dLtrade2 

009/0 82/2- 98/2- dLfin 

008/0 85/2 079/0 dLfin2 

001/0 61/3 38/0 dLgdp 

077/0 83/1- 005/0- dPolity 

015/0 60/2 014/0 dInput 

000/0 67/7- 44/0- dD80 

000/0 24/9- 93/0- ECM(-1) 

 
، بهه %10طور كه از نتايج بر مده است، تمامی  هرايب، در سهطح همان

لحاظ  ماري معنادار هستند و نتايج تأثيرگهذاري متغيرههاي مسهتقل بهر 

نتهايج در ه ايهن مهدت تقريبهام مشهابهمتغير وابسته در تخمين رابطه كوتا
رژي بهر نهاوط بهه مصهرف  أثير متغير مربتخمين بیندمدت است. اندازه ت

بیندمهدت  تهر از تهأثير  ن درمدت بزرگتخريب زيست محيطی در كوتاه
باشد. همچنين، انهدازه تهأثير متغيرههاي رشهد اقتصهادي و سياسهت می

. ايهن باشهدمهدت میكوتاه  ها درتر از تأثير  نتجارت در بیندمدت بزرگ
 یطيمح ستيز بيتخرنرژي بر بدين معنا است كه اثر تغيير در مصرف ا

مدت و اثرات تغييهر در رشهد اقتصهادي و سياسهت تجهاري بهر كوتاه  در
در بیندمدت بيشتر است. متغير سياسهت تجهاري   یطيمح  ستيز  بيتخر

ن در مدت اثر منفی بر تخريب زيست محيطی داشهته اسهت. ايهدر كوتاه
د، ميهزان باشد. با اين وجهودر بیندمدت مثبت می  ين اثرفالی است كه ا

ت تجاري بر تخريب زيست محيطی در ايران ههم در تأثير كيفيت سياس
مدت و هم در دوره بیندمهدت بسهيار نهاچيز بهوده و  هرايب دوره كوتاه

( و -0.005مربوط به  ن براي دو دوره ذكر شهده بهه ترتيهب برابهر بها )
 باشند.( می0.005)

ه لحهاظ  مهاري تخمين زده شده و ب  -0.93خطا برابر با    تصحيح ريب  
مقدار باال و عتمت منفی اين  ريب، سرعت بسيار باالي   معنادار است.

دههد. بهه تعديل به سمت تعادل و پايداري قابل قبول مدل را نشهان می
هر سهال اين مفهو  كه انحراف متغير وابسته از مسير بیندمدت خود، در 

 گردد.ح میتصحي  %93به ميزان 

 

 جوسیلیوس-نانباشتگی یوهانسآزمون هم
جوسهيیيوس و تعيهين تعهداد -انباشت ی يوهانسهنن همبراي انجا   زمو
، Lco2 ،Lener ،Ltradeانباشههت ی ميههان متغيرهههاي بردارهههاي هم

Lfin  ،Lgdp  ،Polity  الز  است ابتهدا در مهورد مرتبهه بهينهه مهدل
هاي مناسبی كه مانايی وقفهتعداد  (، يعنی  VARرداري )خودرگرسيون ب
( را تضهمين VECM) ل ال وي تصحيح خطهاي بهرداريجمتت اخت

نمايد، تصهميم گرفهت. بهراي تعيهين طهول وقفهه بهينهه معيارههاي می
(، AICگوناگونی وجود دارد، از جمیهه، معيارههاي اطتعهات  كائيهک )

 بينهیعيهار خطهاي پيش(، م HQكهوئين )-(، فنهانSCبيزين )-شوارتز
-رتزتوجه بهه معيهار شهوا . در اين تحقي ، باLR( و  ماره FPE)  نهايی
ن و با استناد به برقراري فروض كتسيک رگرسيون و پايداري مدل بيزي

VECM .طول وقفه بهينه يک را براي مدل انتخاب شده است 

 

 VARتعیین وقفه بهینه در مدل  :4جدول 

 LR FPE AIC SC HQ طول وقفه
0 - 10-8×15.4 0/029215 0/557055 0/213445 

1 219/5886 10-10×1.26 -5/813235 -3/701876* -5/076314 

2 52/42479* 10-10×06.1  -6/196180 -2/501302 -4/906569 

3 45/89464 10-11×8.06 -7/064595 -1/786199 -5/222293 

4 43/21298 *10-11×3.31 -9/385893* -2/523978 *16.99090- 

 ده در معيار شتخاب : طول وقفه ان*
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 VECMر مبتنی بر آزمون علیت گرنج
جوسيیيوس ابتدا اقدا  به -انباشت ی يوهانسن زمون هم  جبا توجه به نتاي 

، Lco2  ،Lener  ،Ltradeبين متغيرهاي    VECMبر ورد يک مدل  
Lfin  ،Lgdp  ،Polity  در بهر ورد   شده است. الز  به ذكر اسهت كهه

يز به عنوان يهک متغيهر برونهزا را ن  D80متغير مجازي  مدل ذكر شده،  
شده است. با توجه به اين كه  ظ لحاهت به فساب  وردن اثرات تحريم ج

متغيرهاي ذكر شده انباشته از مرتبه اول هستند، در نتيجه جهت بررسی 
از   عیيت بين متغيرها به جاي استفاده از  زمون عیيهت گرنجهر معمهولی

ه شهده اسهت اسهتفاده دنهها بنا VECMيه مدل  زمون عیيتی كه بر پا
طاي بهرداري خيح  اساس  ريب جزء خطاي ال وي تصح  شده است. بر

مدت، جههت عیيهت در بیندمدت و  رايب متغيرهاي تو يحی در كوتاه
  ورده شده است.5مدت در جدول متغيرها در بیندمدت و كوتاه

 مدت و بیندمدتدر كوتاه ختصه نتايج عیيت:  5جدول 
 مدتوتاهدر ک در بلندمدت

 متغیر وابسته جهت علیت  متغیر توضیحی ر وابستهمتغی جهت علیت  متغیر توضیحی

Lener 

Lfin 

Ltrade 

Polity 

Lgdp 

 

 

 

 

 

Lco2 
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Lfin 

Ltrade 

Polity 

Lgdp 
D80 

No 

No 
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No 

No 
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دهنههد كههه در بیندمههدت، مصههرف ینتههايج  زمههون عیيههت نشههان م 

تجهاري، عیهت تخريهب زيستی، رشد اقتصادي، سياسهت رفيت  انرژي،ظ
اي از مصهرف انهرژي، . همچنهين، رابطهه عیهیدباشنزيست محيطی می

بهه سهوي   یطهيمح  سهتيز  بيهتخرظرفيت زيستی، رشد اقتصهادي و  

ندمدت ميان تجهارت و سياست تجاري يافت شده است. به عبارتی، در بی
 باشد.ار میی رابطه عیيت دوسويه برقرطيمح ستيز  بيتخر

مجازي   رهاي سياست تجاري، رشد اقتصادي و متغيمدت، متغيردر كوتاه
دهنهد. تحريم به عنوان عیهت تخريهب زيسهت محيطهی را تو هيح می

سويه از سياست تجاري و مصرف انهرژي بهه همچنين، روابط عیيت يک



 خالق  یحسابدار با تأکید بر  ستیز  ط یمح حفاظت در  ر یپذ  د یتجد ی نقش مصرف انرژ اخالق زیست محیطی:   : و همکاران مهرداد قنبریدکتر 
 

 95 

اخ
ه 

ام
صلن

ف
ق د

ال
عر  

لو
ي، 

ور
فنّا

و 
م 

ل 
سا

هم
فد

ه
 ،

ه 
مار

ش
2 ،

14
01

  
 

 
ه 

قال
م

شی
وه

پژ
  
 

 

مجهازي تحهريم بهه تجهارت   ي، از مصرف انرژي و متغيرتوسعه اقتصاد
ت تجهاري برقهرار نرژي و تجارت خارجی به سياسهصرف اخارجی و از م 

  است.
 

 

 تجزیه واریانس
 ورد تها تغييهر در جزيه واريانس براي محققان اين امالان را فراهم مهیت

هاي وارده به همان متغير و ساير متغيرهها ارتبهاط يک متغير را به شوک
اريانس مربوط به هر شوک را براي يهک درصد خطاي و  6ند. جدول  ده

 .دهدساله نشان می 10دوره 

 

 : نتایج تجزیه واریانس 6ل جدو
 Lco2 ستجزیه واریان

Lco2 Polity Lgdp Lfin Ltrade Lener دوره 

 سال اول 49/60 4/14 0/04 8/19 4/91 33/08

 سال پنجم  33/89 13.95 28/38 7/37 6/02 10/37

 سال دهم  29/92 22.56 21/57 10/45 8/47 7/01

 Lener تجزیه واریانس

Lco2 Polity Lgdp Lfin Ltrade Lener دوره 

 سال اول 100/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00

 سال پنجم  60/91 5/47 22/53 4/69 2/08 4/29

 سال دهم  35/74 24/14 15/72 13/16 7/52 3/69

 Ltradeتجزیه واریانس 

Lco2 Polity Lgdp Lfin Ltrade Lener دوره 

 سال اول 2/00 97/99 0/00 0/00 0/00 0/00

 سال پنجم  3/40 28/36 58/34 3/06 2/68 4/13

 سال دهم  4/07 28/70 49/37 5/22 9/01 3/61

 Lfinتجزیه واریانس 

Lco2 Polity Lgdp Lfin Ltrade Lener دوره 

 ال اولس 0/00 1/71 98/28 0/00 0/00 0/00

 سال پنجم  1/91 5/77 88/19 0/34 2/39 1/37

 م سال ده 1/62 14/45 71/56 2/82 7/65 1/87

 Lgdpتجزیه واریانس 

Lco2 Polity Lgdp Lfin Ltrade Lener دوره 

 سال اول 4/14 44/20 0/27 51/38 0/00 0/00

 سال پنجم  20/13 30/34 22/35 22/91 1/64 2/60

 سال دهم  10/88 34/31 25/78 15/54 9/99 3/45

 Polityجزیه واریانس  ت

Lco2 Polity Lgdp Lfin Ltrade Lener دوره 

 سال اول 0/00 1/11 0/53 0/10 98/23 0/00

 سال پنجم  1/60 10/21 43/36 0/15 43/81 0/85

 سال دهم  5/81 11/78 45/99 0/59 34/21 1/58

 
در سهال اول  ،Lco2د كه در مورد متغيهر دهنتايج اين جدول نشان می

ط رونهد مصهرف ه توسهترين بخش تغييرات در نمونهمدت( بزرگ)كوتاه
ت در سهال بشهود. ايهن نسه( تو يح داده می%60/49يزان  انرژي )به م 
ترين (، اما همچنان بزرگ%89/33مدت( كاهش يافته است )پنجم )ميان

ال دههم )بیندمهدت( نيهز باشد. در سرا دارا می  Lco2بخش از تغييرات  
يرات ر تغيد مصرف انرژي، نسبت به متغيرهاي دي ر، بيشترين اثر را برون

 و(  %56/22(. سهم تجارت خارجی )%92/29ست )داشته ا  Lco2متغير  

در بیندمدت   Lco2( نيز در تو يح دادن تغييرات  %57/21توسعه مالی )
ميهزان قابهل  باشد. سهم اين متغيرها در طهول زمهان بههقابل توجه می
يافته است. به عتوه، بخهش بزرگهی از تغييهرات متغيهر  توجهی افزايش

Lco2 تو ههيح داده شههده اسههت  مههدت توسههط خههود متغيههروتاهدر ك
ت در طول زمان به ميزان قابل تهوجهی كهاهش ب( كه اين نس08/33%)

گونه كه ( رسيده است. همان%01/7يافته، به طوري كه در بیندمدت به )
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در طهول زمهان،   Lco2واريانس    گردد، تفسير نتايج تجزيهمتفظه می
 كند.ا تأييد میر ARDLنتايج به دست  مده از روش 

رونهد خهود متغيهر   مدت توسطدر كوتاه  Lenerتغييرات متغير    از  100%
شود. اين نسبت در طی زمان كاهش يافته اما همچنهان تو يح داده می

 متغيهر تجهارت خهارجی نيهز درباشد. سههم ترين نسبت را دارا میبزرگ
از   %97.99باشهد.  در بیندمدت قابهل توجهه می  Lenerتو يح تغييرات  
 حمدت توسط رونهد خهود متغيهر تو هيدر كوتاه  Ltradeتغييرات متغير  

دهنده تهرين نسهبت تو هيحداده شده است. متغير توسهعه مهالی، بزرگ
تهرين . بزرگباشهدمدت و بیندمدت دارا میرا در ميان  Ltradeتغييرات  

رات متغير توسعه مالی در طول زمان توسط روند خود متغير نسبت از تغيي
مدت و تجارت خارجی تصادي در كوتاهتوسعه اق داده شده است. تو يح
ترين سهم را در تو يح تغييهرات متغيهر ن مدت و بیندمدت بزرگادر مي

لی نيهز اند. اين در فالی است كه سهم توسعه مهاتوسعه اقتصادي داشته
 د.نمايقابل توجه می
مهدت اهر كوتتوان گفت، رونهد ايهن متغيهر دمی  Polityدر مورد متغير  

ول زمان طر تو يح تغييرات خود دارد. اين نسبت در  بيشترين سهم را د
كاهش يافته و امها در بیندمهدت، اثهر متغيهر توسهعه مهالی قابهل توجهه 

 باشد.می

 

   بحث

هاي توسهعه گيري برنامههلايندهاي رشد و توسعه و شهالگيري فربا اوج
يت محهيط ، و هعصنعتی در كشورهاي در فال توسعه، از جمیهه ايهران

داليیهی از   اي قرار گرفته است. ايران بههكننده رانزيست در و عيت ن
 10هاي اقتصادي، رشد شهرنشينی و مصرف انهرژيقبيل افزايش فعاليت

 11اي ههواهی را در افهزايش  الينهدههاي اخير رشد قابهل تهوجه در دهه
ه ههاكسيد كهربن در داي كه سرانه انتشار ديتجربه كرده است، به گونه
ها ههاي اجتماعی ناشهی از  الينهدرا در هزينهگذشته سهم قابل توجهی  

داشته است. از طرفی، در ايران با توجه بهه برخهورداري دولهت از رانهت 
منهاب  عظهيم نفهت و گهاز،  نفهت، توليهد داخیهی و تجهارت وابسهته بهه

نيافته، عهد  فعاليهت بخهش نيافت ی سياسی، بهازار مهالی توسهعهوسعهت
ارزان، ففاظهت از محهيط  مچنين، مصهرف بهاالي انهرژيهخصوصی و 

 كاالي لوكس مطرح شده است. زيست به عنوان يک
 مصهرف   نقهش  در  خهتز  فسهابداري  جاي هاه  در اين تحقي ، به تعيين

زيسهت در   طمحهي  تخريهب  در  تجاري  مشی  طخ  و  12پذير  تجديد  انرژي
مصهرف   وايران، با توجه به برخورداري كشور از مناب  عظيم نفت و گاز  

بها   ،13چنين، در نظهر گهرفتن تهأثير تجهارت خهارجیباالي انرژي و هم
يافت ی و رشد ن اهی به تأثير تحوالت ناشی از تحريم و چ ون ی توسعه

نک هاي سري زمانی بااز دادهاقتصادي پرداخته شده است. بدين منظور، 
( 2010-2019) 1389-1398جهههانی و بانههک مركههزي ايههران در دوره 

هاي اسهتفاده جههت  زمهون فر هيه  ه است. متغيرهاي موردشد  استفاده
اكسيد كربن جهت  زمون تخريهب تند از انتشارات سرانه ديرتحقي  عبا

محيط زيسهت، متغيهر مصهرف انهرژي، اعتبهارات پرداختهی بهه بخهش 

عه مالی، توليد ناخالص داخیهی بهه عنهوان خصوصی به عنوان متغير توس
بهه   Polity)واردات+صهادرات(،  رت  متغير رشد اقتصهادي، متغيهر تجها

جههت بررسهی اثهر   D80مجازي    عنوان متغير سياست تجاري و متغير
هاي اقتصادسنجی تحريم. بر اساس نتايج به دست  مده از اجراي  زمون

ههههاي ،  زمونMicrofitو  Eviewsافزارههههاي بههها اسهههتفاده از نر 
-  ، فر هيه اول تحقيهARDLجوسيیيوس و -انباشت ی يوهانسنهم

د. طبه  نهارا مورد تأييهد قهرار داده  -يان متغيرهاوجود رابطه بیندمدت م 
نتايج  زمون عیيت در بیندمدت، مصرف انرژي، ظرفيت زيستی، سياسهت 

باشهند. د كهربن میاكسهيو رشهد اقتصهادي عیهت انتشهار دي  14تجاري
و متغيههر مجههازي  15تجههارت خههارجی، توسههعه اقتصههادي همچنههين،

كسهيد كهربن را در اعیهت انتشهار دي  ه تحهريمكننده شوک دورمنعالس
تحريک و -العمل. نتايج استخراج تواب  عالسددهنمدت تو يح میكوتاه

تجزيه واريانس از نقش پررنگ رونهد مصهرف انهرژي در تو هيح رونهد 
اين نتايج با نتايج به دست  مده  .كنندی در ايران فالايت میانتشار  لودگ

ن زمينهه يقات مشهتبه در ايهط تحقوساز برخی تحقيقات همسو است و ت
 (. 13-10تاييد می شود)

جههت بررسهی روابهط   ARDLالعهه، همچنهين، از  زمهون  طدر اين م 
مدت ميان متغيرها استفاده شده است. نتايج اين  زمون بیندمدت و كوتاه

مدت و بیندمدت بيان ر تأثير منفی متغيرهاي مصهرف انهرژي و در كوتاه
، رابطه تجارت توهباشد. به عست میمحيط زيظرفيت زيستی بر كيفيت  

معالهوس اسهت و  Uطول زمان، بهه شهالل    رحيط زيست دو  لودگی م 
باشند؛ بهه شالل می Uرابطه توسعه مالی و انتشار  لودگی محيط زيست 

گيري فرايند توسعه مالی،  لهودگی در طهول زمهان اين معنی كه با شالل
و  است كه اين رابطهر فالی  يابد. اين دابتدا كاهش و سپس افزايش می

وس است. الز  به ذكهر اسهت، ال لودگی مع  رايند براي رابطه تجارت وف
مهدت و شهدت تهأثير شدت تأثيرگذاري متغيهر مصهرف انهرژي در كوتاه

توسعه مالی و تجارت در بیندمدت بر  لودگی محيط زيست بيشتر اسهت. 
ثهر ندمهدت امهدت اثهر منفهی و در بیمتغير سياست تجاري نيهز در كوتاه

بها فر هيه دو   ، در رابطههبه ايهن ترتيهب  لودگی دارد.ار  مثبتی بر انتش
توان گفت متغيرهاي رشد اقتصادي و مصرف انهرژي انتشهار تحقي  می

گردند. اما دهند و موجب تخريب محيط زيست می لودگی را افزايش می
ي روند تأثيرگذاري متغيرهاي ظرفيت زيستی و تجارت خارجی به گونه ا

 الل و رابطههشه Uالی و انتشهار  لهودگی، عه م ه رابطه ميان توساست ك
ايهن نتيجهه بها باشد. معالوس می Uسياست تجاري و  لودگی به شالل 

 (16- 14ست )نتايج برخی پژوهش ها در اين زمينه همسو ا
 

 نتیجه گیری
هاي تجهاري دسهت سهاز بشهر كه به طور عا  توسعه فعاليت  یاز  نجاي

اسهت،  یهاي زيست محيطسيبها و  ناهنجاري  یبا برخهمواره، همراه  
نظهري نهوين ت. چهارچوب  مطهرح بهوده اسه  اين زمينه  در  یهايین ران

دي متفاوت نسبت به گذشته، به ويالرمديريت محيط زيست به صورت ر
رد الهتجاري و ايفاي نقش  نها در رابطه بها عمی  دهايتحیيل فعاليت واف
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بالقوه   ويژه به تهديدهايه صورت  ها پرداخته، و بشركت  یمحيط  زيست
 اكوسيستم فاكم بر  ت وزيس  محيط  يها براشركت  یعمیيات  هايفعاليت

 (. 17) يعت، اشاره داشته استطب
و  یههاي زيسهت محيطهكه در روند كاهش هزينه  یردهايالاز جمیه روي

مهورد  توانهدیزيست، مه  يطرد سازگازي با محالت با رويالتوسعه محصو
 ،یزيست است. به طور كیهاري مديريت محيط  د فسابداستفاده قرار گير

اري در اختيهار مهديران جههت زيست سهازوك  حيطم مديريت    فسابداري
و بهينهه   یمديريت فر يندهاي زيست محيط جهت پيشه يري از  لهودگ

ها جههت پايهداري اطتعهات شركت یرد اقتصادي و محيطالسازي عمی
 (.17)است یو ييرمال یمال
 بهه طهور  سهتيز  طيمحه  نفعهانيو ذ  متخصصهانگذشته،    يدهه ها  در
 یالياكولهوژ  يههافيو تحر  ستيز  طيمح  بيخرت  ريتحت تأث  ياندهيفزا
مهداو   ب و   يشهامدهايقرار گرفتهه انهد. پ  نيكره زم   يیايجغراف  يفضا
 يايهموارد، كه منجر به بهروز بت شتريناخواسته، در ب يو تا فدود  يیهوا

در  ديشهد " يب ههاانقهت" از  ی، عتئم متهداولشودیم   یطيمح  ستيز
، كهه یانسهان  يههاتيهالعف  شياست. با افهزا  نيزم   یميقیا  يها  ستميس

ها و اتمسفر كهره   هيال  يبر رو  ميرمستقيو ي  ميمستق  يهاتيشامل فعال
در معهرض خطهر قهرار   يانهدهيبه طهور فزا  یانسان  يدارياست، پا  نيزم 

 .گرفته است
 بطور مداو  با  ستيز  طيمحبر    مداختت انسانی  ريدهه، تأث  نيچند  يبرا

و  ي، مصرف انرژتيجمع یيايو، پيبه رشد اقتصاد ستيز  طيواكنش مح
 سهتيز  راتيتهأث  . اينشده است  دهيسنج   ريعامل قابل توجه د  نيچند
 دياكسه يد يانتشهار گازهها سهنجش ميهزان  به طور مداو  بها  یطيمح

 يگیخانهه ا  يگازهها  ديه، تولويهژهبهه    .شوندمحاسبه می(  CO2كربن)
CO2  کي نتروپوژن  ياگیخانه  هايگاز  كل  از  ٪94  و  ٪76تا فدود  عمد 

را  کي نتروپوژن CO2 ياگیخانه ي( و انتشار گازهاالايمتحده) مر  االتيا
 (. 18) دهد یم  ليتشال

 اثهراتدر مقابل  یطيمح ستيز يفسابدار  بر اساس،  رياخ  يهادورهدر   
مت و سهتمطهرح شهده اسهت؛  سيهكه توسط واكرن ل و ر  یالياكولوژ

شهده   یبررس  یالياكولوژ  اثراتاز  با استفاده    يطیست محزي  هايخريبت
 ینهيمناب  زم  تيظرف یالياكولوژ اثراتاست كه    نيامر ا  نيا  ليدل  است.

مهورد اسهتفاده قبتم توسط بشهر   اياستفاده در دسترس است    يرا كه برا
 اثرات)ردپها( سهو، شهباله کيهاز  كند. یم  يرياست، اندازه گ قرار گرفته

 نيسهطح زمه تيهن ظرفرا به عنوا نيزم  یستيز تي( ظرفGFN)یجهان
مهزار  منهاب  از  ای يهانسهان یطهيمح ستيز یاساس يازهاين  ديلوت  يبرا

و   منهاط  پهر از سهاختمان،  چراگاه هها،  كشاورزي، مزار   پرورش ماهی
 یارائه م   را  نيكربن از سطح زم   انتشار  جذب  ياستثنا  به  ی،جن ی  مناط 
 يتقا ها  یالياكولهوژ  مبهوداهش يا كگرفتن ك  در نظر  بادر پاسخ،    دهد.
در   ژهيهبهه و  يانهدهي( بطهور فزايی)دارایاليولوژكمحصوالت ا  یش يهم

 سهتيز  كمبودههاي  نيها  .ابهدي  یتوسعه كهاهش مه  ي در فالكشورها
 تيهاز ظرف  شيب  عتينسبت به طب  تيجمع  يكه تقا ا  ی)هن ام یطيمح
 دارد  به همهراهرا    ختیس  ي  داريو پا  یطيمح  تيفيباشد( ك  عتيطب  ديتول
(19 .) 

در بیندمههدت، بههر اثههرات  ، مصههرف انههرژي،بههر اسههاس نتههايج تحقيهه  
، متغيهر ينهمچنه  .دارداكولوژيالی)تخريب زيست محيطی( تأثير مثبهت  

 وتخريب زيست محيطی( اكسيد كربن)بر انتشار گاز ديسياست تجاري، 
محيطهی( اكسيد كربن)تخريب زيسهت دي، بر انتشار گاز    رشد اقتصادي

وليتی كهه دبه دليل مس  می بايست  جوام   بدين ترتيب  .تأثير مثبت دارند
رژي ط زيست دارند و اهميت اكوسيسهتم بهه اسهتفاده از انهدر برابر محي

 د. ديد پذير بيش از پيش اهميت دهنجهاي ت
 

 مالحظه های اخالقی
مو وعات اختقهی همچهون؛ سهرقت ادبهی، ر هايت  گاهانهه؛ انتشهار 

 .اندقرارگرفته  وجهموردت... در پژوهش فا ر چندگانه و 
 

 هنام واژه
 Economic development .1 صادي تتوسعه اق

 Social welfare .2 رفاه اجتماعی 

 Environmental ethics .3 اختز زيست محيطی 

 Moral value .4 ارزش اختقی 

 Environmental accounting .5 زيست محيطی فسابداري 

6. Management information system 

  ت سيستم اطتعاتی مديري 

 Creative accounting .7 فسابداري ختز 

 Socio-economic factors .8 اجتماعی -امل اقتصاديوع

 Environmental pollution .9 گی زيست محيطی  لود

 Energy consumption .10 مصرف انرژي 

 Air pollutants .11  الينده هاي هوا 

 Renewable energy .12 پذير  انرژي تجديد 

 Foreign business .13 ی جتجارت خار

 Trade policy .14 سياست تجاري 

 Economic development .15 توسعه اقتصادي 
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