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 مقدمه

[. اما آنچه 2و  4، 56تاثیر بحران آب در ایران نیز بسیار فراگیر است و به دفعات به آن اشاره شده است ]

جدید و مهم است، توان حسابداری برای ایفای نقشی عمده در مدیریت منابع گران بهای آب در کشور 

های حسابداری را ت رویهاست. مدیریت آب، حسابداری را از چند سو تحت تاثیر قرار می دهد. اول، ماهی

های محیطی تغییر می دهد. در این حوزه شاید یکی از چالش برانگیزترین مسائل همسو با پیچیدگی

آب در سراسر های تجاری، افزایش متغیرهای مورد استفاده برای حسابداریحسابداری در ارتباط با فعالیت

نه تنها به سمت افزایش پاسخگویی نسبت  باشد. در حقیقت تغییرات ایجاد شده در این بخشجهان می

به ذخایر آبی پیش می رود، بلکه افزون بر این، کارایی استفاده از این منابع در راستای رشد سودآوری را 

ی آب در ایران (. دوم، تقاضاهای بسیار زیادی برای آب رسانی و عرضه58دهد )نیز مورد توجه قرار می

تواند آب، میهای آب با افزایش جمعیت، بیشتر خواهد شد. حسابداریبه منبعوجود دارد. در آینده، نیاز ما 

. سوم، نیاز به ]23، 50، 68، 62، 61[نقش کلیدی در حسابداری و مدیریت آینده آب در جامعه ایفا کند 

آب و گزارشگری اطالعات دقیق مربوط به آب مدیریت موثر آب، منجر به توسعه فزاینده ابزار حسابداری

پذیری و الزامات شود، با این حال تا به امروز بیشتر کار حسابداران بر مسئولیتهای آن میهزینه و

هایی که برای توسعه ها و روش. چهارم، چارچوب]23و  22[دهی خارجی متمرکز بوده است گزارش

یکپارچه که های منابع آب وجود دارد، متنوع هستند و یک رویکرد ها به منظور ارزیابی سیستمشاخص

بنابراین،  .]23و  16[بعد فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و مالی را کنار یکدیگر در نظر بگیرد، وجود ندارد 

های کارا آوری شاخصدر حسابداری الزم است تا یک چارچوب یکپارچه مناسب برای پیشنهاد و جمع

 های منابع آب ارایه نمایند. جهت ارزیابی سیستم

، آب تیریمدیحسابداردهد، که ابداری و مدیریت آب موجود در دنیا، نشان میهای حسبررسی روش

 جیشرکت و بهبود نتا تیریمد ماتیاز تصم تیحما یمحیطی برازیست تیریمد یبه حسابدار راًیاخ

های اندکی در دنیا ، اما در این حوزه پژوهش]23[شده است اضافهمرتبط با آب  یستیز طیو مح یاقتصاد

چگونه می توان ( 1های موجود این است که: های در بین پژوهشها و شکافخألانجام شده است و 

مالی و زیست  اقتصادی، های مهم فیزیکی،آب را در زمینهحسابداری مدیریت های مربوط به شاخص

چگونه ( 3و  ا تاثیر بیشتری بر مدیریت آب دارند؟هکدام یک از این شاخص( 2 محیطی به دست آورد؟

های باال پاسخ به پرسش پژوهشهدف اصلی این  مدیریت آب رسید؟می توان به الگوی جامع حسابداری

استفاده  ]39و  40، 13[ "ارزیابی عملکرد"های  نوین در راستای دسترسی به این اهداف  از فن. است

 کنندگانزیست محیطی و مصرف اقتصادی، های مختلف مالی،در زمینه بهای عمده آتا شاخص ،می شود

پیشینه پژوهش انجام و در نهایت براساس نتایج این  1این کار از طریق تحلیل فراترکیب مشخص شود.

شود.  پژوهش حاضر برای نخستین ها و مفاهیم ارائه میتحلیل، الگوی حسابداری مدیریت آب در سطح تم

ادبیات حسابداری در چارچوب حسابداری مدیریت آب، الگویی برای تصمیم گیری و ارزیابی بار، با توسعه 

                                                           
1 Meta-synthesis 



 7 .                                                                      ت...افیره:آب تیریمد یحسابدار یهاشاخص

 

 

فراهم می کند، که با توجه به عدم یکنواختی و انسجام در رویکردهای فعلی حسابداری آب و نادیده 

دی گرفتن نقش حسابداری  و حسابداران در مدیریت این منابع ارزشمند و کمیاب، این موضوع اهمیت زیا

های پیش بینی شده در اسناد باالدستی دارد. همچنین، متناسب و مرتبط بودن موضوع پژوهش با اولویت

باشد. در ادامه های برجسته این پژوهش مینظام جمهوری اسالمی ایران و نیاز جامعه دانشگاهی از ویژگی

ها و نتیجه گیری و فتهها و یاپژوهش، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، روش پژوهش، روش تحلیل داده

 شود.بحث ارایه می

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 آبحسابداری

ی آب استانداردگذارشد و شروع به  سیتأسدر استرالیا  2007آب در سال هیئت استانداردهای حسابداری

یک چارچوب مفهومی با هشت بیانیه و دو استاندارد  2019در استرالیا کرد. این هیئت تا سال 

آب با هدف عمومی منتشر شده در آب منتشر کرده است، که در چارچوب مفهومی حسابداریحسابداری

 آب فرآیند سیستماتیک برای شناسایی، تشخیص، کمی سازی،کند، حسابداریبیان می 2014سال 

گزارشگری و ارائه اطالعات اعتباردهی در مورد آب، حقوق و سایر ادعاها نسبت به آب و تعهدات در برابر 

 اقالم یافشاو ارائه  یری،اندازه گ یص،تشخ یبرا. استاندارد شماره یک مبنایی را ]63و 65، 3 [آب است 

و  ]64[یسه فراهم کرده امق یتقابل با هدف عمومی و اطمینان ازآب گزارش حسابداری یکموجود در 

استاندارد شماره دو با هدف ارائه اطمینان معقول نسبت به الزامات گزارش دهی و پاسخگویی آب ارائه 

. ابعاد حسابداری آب وسیع هستند. یکی از ابعاد مهم آن مربوط به حسابداری مدیریت ]65، 63[شده است 

محیطی است، که به داری مدیریت زیستشود. حسابداری مدیریت آب شاخه جدیدی در حسابآب می

های مدیریت شرکت و بهبود دو پیامد اقتصادی و محیطی کسب و کار مرتبط با منظور حمایت از تصمیم

. حسابداری مدیریت آب طرح کلی اولیه در مورد حسابداری ]20[آب توسط حسابداران طراحی شده است 

آب را سط می دهد، که ابزارهای خاص حسابداریزیست را با ارائه یک چارچوب جامع بمدیریت محیط

نوع اطالعات: آیا اطالعات در درجه  -1گیری به شرح زیر شناسایی می کند: همراه با چهار بعد تصمیم

های گذشته، حال یا آینده چارچوب زمانی: آیا اطالعات با اقدام -2اول فیزیکی است یا ماهیتا پولی است؟ 

گیری کوتاه مدت یا بلندمدت زمانی: آیا تمرکز این ابزار خاص بر تصمیمطول چارچوب  -3مرتبط است؟ 

روش گردآوری اطالعات: آیا سیستم حسابداری عمومی اطالعات مرتبط با ابزارهای حسابداری  -4است؟ و 

کند یا ابزارهای حسابداری مدیریت آب را به صورت معمول و در جریان عادی برای مدیران فراهم می

( 2019کنند؟ زنگ و تنگ )گیرندگان خاص گردآوری میت را بر حسب نیاز برای تصمیمخاص اطالعا

ها در پژوهش خود با ارائه یک الگوی کنند مدیریت آب روشی نوظهور در حسابداری است. آنبیان می

نظری از یک سیستم مدیریت آب به بررسی این موضوع می پردازند، که آیا مدیریت عالی آب عملکرد 

ها تمایل دارند، آب را بهبود می بخشد یا خیر؟ در نهایت به این نتیجه رسیدند که سازمانمصرف 

 های مدیریت آب با کیفیت باال را برای داشتن اطالعات بهتر و جامع تر اجرا کنند.سیستم
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های مربوط به حسابداری آب، پاسخگویی و گزارشگری خارجی در صنعت آب را مجموعه اول پژوهش

آب در مورد حسابداری . دومین مجموعه ادبیات حسابداری]52و49و26،48[اند سی قرار دادهمورد برر

های دهد طرحها نشان میهای آناست. یافته ]29[و مدیریت آب و مفهوم کارایی  ]22،23[مدیریت آب 

عاتی آب و ادبیات فعلی ایجاد شده توسط حسابداران که بر گزارشگری خارجی تمرکز دارند، نیاز اطال

. به عنوان نمونه، امودرو و ]31، 34[کند ها را رفع نمیگیری در سازمانآب برای تصمیمحسابداری

بررسی ( در پژوهش خود با عنوان حسابداری منابع آب و پیشرفت اقتصادی نیجریه به 2019همکاران )

های پرداخته اند. نتیجه و توسعه پایدار آن سهم حسابداری منابع آبی در پیشرفت اقتصادی نیجریهتعیین 

داشته  1تولید ناخالص داخلی واقعیدهد، حسابداری آب تاثیر مثبت و معناداری بر ها نشان میپژوهش آن

های منابع های مالی مسئول جمع آوری دادهدر نهایت آموزش و توانمندسازی کافی برای تمام بخش است.

گذاران باید سیاستآب به منظور افزایش مسئولیت پذیری در برابر این منابع توصیه شده است. همچنین 

هانی در این زمینه، کلیه های جالمللی و به روزرسانی در مورد بهترین شیوهبا ایجاد ارتباط با نهادهای بین

های انجام سومین نوع پژوهش .اشکال پاسخگویی و مدیریت منابع آب را برای حفظ اقتصاد ترغیب کنند

المللی برای های حسابداری آب مختلفی در سطح بینشده در زمینه حسابداری آب، معرفی سیستم

 2محیطی برای آب-داری اقتصادیگیری و گزارشگری آب است، که عبارت اند از: سیستم حساباندازه

)حسابداری با اهداف  4آب استرالیا، استاندارد حسابداری)2018 ، 3)کمیسیون آمار سازمان ملل متحد

توسط آرجین هوکسترا(،  2002عمومی(، حسابداری رد پای آب )با دیدگاه مدیریت منابع آب در سال 

ستمی که توسط سازمان مدیریت آب المللی مدیریت آب برای حسابداری )سیسیستم موسسه بین

آب آمریکا و آب اروپا، سیستم حسابداری. سیستم حسابداری]1و 3، 45[المللی اجرا شده است( بین

 (. 15، 3) 5آب سایر کشورهاسیستم حسابداری

یکپارچه حسابداری آّب برقرار است  امکان وجود یک سیستمدهد، اگرچه ها نشان میبنابراین بررسی

اما هنوز روشی واحد و یکپارچه برای سیستم حسابداری و مدیریت آب و ایجاد حساب آب در  ،]20،3[

های دنیا وجود ندارد. در ایران، در اجرا، نه تنها سیستم واحد و یکپارچه ای وجود ندارد، بلکه از سیستم

 شود. ذکر شده در باال نیز استفاده نمی

 روش شناسی پژوهش

 یحسابدارارایه الگوی یکپارچه آب و حسابداری یالگوهای مؤثر بر اخصهدف این پژوهش شناسایی ش

ها و سبک تحلیل ای، از لحاظ ماهیت دادهدر ایران است. پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه آب تیریمد

                                                           
1 Real Gross Domestic Product (RGDP) 
2 System of Economic-Environmental Accounting for Water (SEEA-Water) 
3 United Nations Statistics Division (UNSD) 
4 Australian Water Accounting Standard 

ها در حیطه این مقاله نمی گنجد و عالقمندان می توانند به منابع معرفی شده شرح و توضیحات این سیستم  5

 مراجعه کنند.
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ها، اسنادی است. از منظر روش انجام پژوهش آوری دادههای کیفی و براساس روش جمعجزو پژوهش

، با یکپارچه حسابداری مدیریت آبها و ارایه الگوی توصیفی است. به منظور استخراج شاخص-تحلیلی

چوب زمانی و طول چار چارچوب زمانی، گانه مدیریت آب )نوع اطالعات،وجه به لزوم توجه به ابعاد چهارت

 استفاده شد. ]40و  39، 13[و ارزیابی متوازن  ]53، 60[ترکیب ی فراهاروش گردآوری اطالعات( از روش

ای جهت دستیابی به مبتنی بر مرور سیستماتیک مطالعات کتابخانهکیفی روشی  ش تحقیق فراترکیبرو

های تفاده از آن در پژوهشهای اخیر اس، که در سالشناخت عمیق پیرامون پدیده مورد مطالعه است

در فراترکیب اگرچه مطالعات زیادی مرور می شوند، اما  ]60[متفاوت حسابداری در حال افزایش است

های انجام شده نیست، بلکه هدف آن های مشابه، تنها انتقاد به پژوهشهدف از این کار بر خالف روش

ها، . پس از استخراج شاخص]53،7[شود است که افق دید افراد گسترش یافته و دانش جدیدی ایجاد 

بعد مالی، مشتری، فرآیندهای  6الگوی حسابداری مدیریت آب با استفاده از فن نوین ارزیابی متوازن با 

شهرت طراحی شد. این فن برای اولین توسط کپلن و درون سازمانی، یادگیری و رشد، پایداری و حسن

( و بعد حسن شهرت 2016کلندر و وایوای، س بعد پایداری )بعد معرفی گردید و سپ 4( با 1992نورتون )

( به آن اضافه گردید. دلیل استفاده از این فن جامع بودن، تمرکز بر اهداف 1395)نمازی و قدیریان آرانی، 

 .]56[های سازمان و داشتن دید بلندمدت در کنار دید کوتاه مدت استمالی و دیگر جنبه

آب، حسابداری یابتکارات جار لیو تحل ه( بیان می کنند که تجزی2017)بریت و کریست بعد مالی: 

 یشود و تمرکز روآب به ندرت در نظر گرفته می تیریبهبود مد یبرای پولی تجار مواردکه کند آشکار می

ها در نهایت توسعه حسابداری مدیریت آن در مورد استفاده از آب وجود دارد. یکیزیاطالعات ف

بعد مالی مهمترین  فزودن بعد مالی در حسابداری برای مدیریت آب را پیشنهاد کردند.زیست و امحیط

 . ]13[های نهایی است متوازن  است و معیار نتیجهمنظر فن ارزیابی 

هایی هستند که به احتمال افزون بر این موسسات بزرگ مصرف کننده منابع آب سازمانمشتری:  بعد

. به این ترتیب [23]جویی آبی قرار دارند کارایی و صرفهدر ارتباط با حفظ زیاد در معرض فشار سهامداران 

ها تجمیع اطالعات آبی و اقتصادی به معنی استفاده از ابزارهای مختلف و متعدد برای برای این سازمان

 .بنابراین،]58و  63،30[آب با هدف مشتری است آب در ارتباط با مسائلی همچون حسابداریحسابداری

گیری مشتریان و سهم بازار های مربوط به هدفمتوازن  با در نظر گرفتن اقدامبعد مشتری از فن ارزیابی

 . ]56[های متناسب با مشتریان هدف را انجام دهند ها و برنامهگیریکند، تصمیمبه مدیران کمک می

با در بخش آب  یهای مشتربرآورده کردن انتظارات و خواستهبعد فرآیندهای درون سازمانی: 

 دیبا هاسازمان تواند شامل تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت شود.، که میسروکار دارد یاتیهای عملفعالیت

. ]56[ کنند ییشناسا، گذاردیو سهامداران م انیمشتر تیبر رضا یخوب راتیرا که تأث یداخل یندهاآیفر

های مشتریان با متوازن  نیز برای برآورده کردن انتظارها و خواستهبعد فرآیندهای داخلی از فن ارزیابی

 . ]40[های عملیاتی سر و کار دارد و بنابراین برای الگوی حسایداری مدیریت آب مناسب است فعالیت
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وس ترین عامل محرک ( یادگیری و رشد را نامحس2019هاشمی نژاد )صراف وبعد یادگیری و رشد: 

های کارکنان بخش آب تمرکز دارد. مدیران به منظور عملکرد بیان می کنند، که روی فرهنگ و مهارت

های کارکنان هستند. این معیارها شامل آموزش کارکنان، رشد، بهبود عملکرد سازمان، مسئول توانایی

ن مهمترین بعد برای موفقیت و ایجاد متوازمنظر یادگیری و رشد از فن ارزیابی .رضایت و پیشرفت است

 . ]39[ارزش است، لذا بعد یادگیری و رشد نیز در الگوی حسابداری مدیریت آب باید لحاظ گردد. 

های بعدی ( و اصالح1992) 1تقاضا برای مدیریت پایدار آب اولین بار پس از بیانیه دوبلینبعد پایداری: 

( با معرفی 2016کلندر و وایوای ). ]32، 51، 57[ه است های مختلف جهان پدید آمدبخش آب در منطقه

وکار امروز، پایداری در محیط کسبکه  کنندیممنظر جدید فن ارزیابی متوازن، بیان  عنوانبهتوسعه پایدار 

را  ستیزطیاجتماعی، اقتصادی و مح یهاکه ستون ،اجازه دهد هاسازمانبه  تواندیکه م ،یک روند است

چگونه آن را اجرا یا  دانندینم هاسازمان، اما بسیاری از دنبه استراتژی و مدیریت شرکت تعمیم ده

ی استراتژی پایداری و سازادهیپپلی برای  عنوانبه تواندیممتوازن فن ارزیابی جهیدرنتی کنند. ریگاندازه

بنابراین، بعد پایداری نیز وجه مهمی از ی عملکرد باشد. هاجهینتو  هااقدامی پایداری با هاهدفپیوند 

 رود.الگوی حسابداری مدیریت آب به شمار می

متوازن ی سنتی ارزیابیمنظرهارا به « حسن شهرت( »1395نمازی و قدیریان آرانی )بعد حسن شهرت:  

نیز فراهم ی ذینفعان، مسیر دستیابی به توسعه پایدار را هاخواستهاضافه کرده و ضمن برقراری توازن میان 

گیرد. در حسابداری کنندگان مواد اولیه را نیز در نظر می. حسن شهرت روابط سازمان با تامینکنندیم

کنندگان باالدست در کشاورزی، بخش با اگر تامینکنندگان آب مهم هستند. مدیریت آب نیز، تامین

های بیش از حد ادامه ی ناکارآمد و آلودگیهابیشترین استفاده از آب، به استفاده بیش از حد، فرآیند

دهند، دسترسی و کیفیت آب، عملیات و شهرت )اعتبار( و بقای همه مشاغل موجود در زنجیره تامین 

( در زمان شناسایی 2017. بریت و کریست )]23[تواند به طور جدی تحت تاثیر قرار بگیرد می

دی که اشاره می کنند، به دست آوردن شهرت )اعتبار( آفرینی کاهش استفاده از آب، به یکی از موارارزش

و محکم کردن مجوز فعالیت از طریق مدیریت بهتر آب است. به گونه کلی، تصویب گزارش پایداری آب و 

ها از طریق اطمینان دهی راجع به عملکرد اجتماعی و های گزارش داوطلبانه و انتشار آنسایر شیوه

شهرت )اعتبار( می شوند. بنابراین در نظر گرفتن این بعد هم در محیطی، باعث افزایش حسن زیست

 .]51[حسابداری مدیریت آب ضروری است 

 جامعه و نمونه آماری

های اطالعاتی داخلی و خارجی های )کتاب، مقاله و پایان نامه( منتشر شده در پایگاهجامعه آماری پژوهش

(Scopus،Science Direct ،Springer ،Emerald ،ProQuest  ،Magiran وSID است، که )

 های تعریف شده، به منظور دستیابی به نمونه ای که اشباع نظری را موجب شود، پیمایشبراساس کلیدواژه

                                                           
1 Dublin Statement 
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های منتشر شده جوی پژوهشواست. برای جست 1شدند. جامعه آماری و نمونه گیری پژوهش، نظری

بررسی شدند، به دلیل اینکه توسعه کارهای پژوهشی  2020-1980های ها در بازه زمانی سالکلیدواژه

 و 30]با گسترش حسابداری منابع طبیعی و محیطی  1980مربوط به حسابداری و مدیریت آب از سال 

 به بعد بود. [41

های کمی متفاوت است. مبنای روایی این های کیفی نسبت به پژوهشدر پژوهش نگاه به روایی و پایایی 

و برای دستیابی به آن از راهکار کاربرد نظر متخصصان استفاده  ]60و  53[بود  2پژوهش روایی نظریه ای

 هاشد. برای سنجش پایایی، آزمون کاپای کوهن به کار رفت. بخش بعد این موارد و مراحل آزمون و یافته

 را گام به گام نشان می دهد.

 هاها و تحلیل  دادهیافته

. تنظیم سوال 1( شامل موارد زیر است: 2007) 3مراحل اصلی فراترکیب از نظر سندلوسکی و باروس

. استخراج اطالعات از 4. جست و جو و انتخاب پژوهش مناسب، 3. بررسی نظام مند اصول، 2پژوهش، 

های ها. در این پژوهش گام. ارائه یافته7. کنترل کیفیت و 6ها، رکیب یافته. تجزیه، تحلیل و ت5ها، پژوهش

 باال به صورت زیر انجام شد: 

کند ضمن های پژوهش به پژوهشگر کمک میتنظیم سوالهای پژوهش: تنظیم سوال-گام نخست

 دهد.نشان می اطالعات مربوط را 1ایجاد دید جامع، از چارچوب پژوهش خارج نشود. جدول 
 تحلیل فراترکیب  -. سؤال پژوهش1جدول 

 هاپاسخ های پژوهشسوال هاشاخص

 چه چیزی

 )سوال مورد مطالعه(:

 آب تیریمد یحسابدارهای شاخص

 کدامند؟

های شناسایی شاخص

حسابداری مدیریت آب از 

 طریق پیشینه پژوهش

 چه کسی

 )جامعه مورد مطالعه(:

این  جامعه مورد مطالعه برای دستیابی به

 ها چیست؟شاخص

های داده علمی همه پایگاه

 قابل استناد

 چه وقت 

 :)محدوده زمانی(

جو ودر چه دوره زمانی جستها شاخص

 شد؟
 2020-1980سال 

 چگونگی

آوری )روش فراهم 

 مطالعات(:

چه روشی برای فراهم کردن اطالعات 

 استفاده شده است؟

 تحلیل اسنادی

 (2009)بون،  

 های پژوهشگرانیافتهمنبع: 

                                                           
1 Theoretical sampling 
2 Theoretical validity 
3 Sandelowski & Barros 
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های کلیدی متنوعی از جمله وجو از واژهبرای جستمند اصول پژوهشی: بررسی نظام -گام دوم

آب، مدیریت های حسابداریآب، سیستمهای حسابداریآب، حسابداری مدیریت آب، شاخصحسابداری

ها از طریق کلیدواژه یکپارچه منابع آب و ارزیابی عملکرد متوازن مدیریت آب استفاده شد. بررسی

های ها به صورت جداگانه در همه پایگاهو متن پژوهش های کلیدیوجوی عنوان، متن، چکیده، واژهجست

داده یاد شده در بخش جامعه و نمونه آماری صورت گرفت. به منظور دستیابی به اشباع نظری در این 

 میالدی بررسی شدند.  2020تا سال  1980های منتشر شده از سال پژوهش همه پژوهش

های مناسب، پارامترهای برای انتخاب پژوهشهای مناسب: جست و جو و انتخاب پژوهش -گام سوم

ها در مختلفی مانند عنوان، چکیده، محتوی و اطالعات استنادی ارزیابی شد. با توجه به اینکه پژوهش

( و هدف این مطالعه اختصاصا 147 حوزه حسابداری مدیریت آب، زیاد نیستند )تعداد منابع یافت شده=

( 13(، محتوی )40(، چکیده )55ها به دلیل عنوان )حسابداری مدیریت یکپارچه آب بود، بخشی از مطالعه

پژوهش که به حوزه مورد نظر مربوط  32( غیرمرتبط حذف شد و در نهایت تعداد 7و اطالعات استنادی )

 5پژوهش به صورت آمیخته و  20پژوهش به صورت کیفی،  7ها، بودند، باقی ماندند. از میان این پژوهش

 ها را نشان می دهد.لیست این پژوهش 1پژوهش به صورت کمی وجود داشت. ضمیمه 

ها در دو مرحله صورت گرفت: در مرحله نخست، کدهای استخراج کدها: استخراج نتیجه -گام چهارم

، Maxqdaبه دست آمده با کمک نرم افزار کلی موجود در متن شناسایی شد. در مرحله بعد کدهای 

کد شناسایی شد، که بیشترین فراوانی به ترتیب  55(. در این مرحله 2واکاوی و بررسی شدند )جدول 

محیطی )نسبت آب، میزان بهره برداری از آب، شاخص کارایی زیست مربوط به کدهای بهای تمام شده

مورد نظر به ارزش افزوده ایجاد شده آن(، مصرف  سهم آلودگی ایجاد شده توسط بخش )صنعت و شرکت(

 های جدید آبیاری برای کاهش میزان آب مصرفی بود.کارگیری فناوریآب سبز و میزان به
 های حسابداری مدیریت آب. کدهای شناسایی شده برای شاخص2جدول 

 هامنبع کد شماره
 در صد

 فراوانی

 نسبت سود اقتصادی به آب مصرفی 1

(Rs /m3) 

Tsur (2020(; 

( خسروی1396)  درصد( 6/3) 2 

 آب بهای تمام شده 2

Seidl et al.(2020); 

 Xiong et al. (2020); 

 Hunink et al., (2019); 

Zhang & Tang, (2019); 

GIBASSIER, (2018); 

 ,(1395) گلی ایسک و دهدار 

 ,(1395) یوسف زاده و همکاران

کیاحجازی و اسماعیلی  (1392) 

درصد( 5/14) 8  
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3 

قیمت متوسط آب در هر متر مکعب، 

ی واقعی هاپرداخت) براساس صنعت

حجم آب تقسیم بر  توسط آن صنعت

 (.خریداری شده

Passetti  &  Rinaldi (2020) 1 (8/1 )درصد  

4 

آب در هر متر  عرضهمتوسط هزینه 

)بهای تمام شده  مکعب توسط صنعت

حجم آب عرضه آن صنعت تقسیم بر 

 (.خریداری شده

Tsur (2020); 

Hunink et al., (2019) 

درصد( 6/3) 2  
 

5 

حفظ های انجام شده برای گذاریسرمایه

و تحلیل  و بهبود مدیریت آب )نگهداشت(

 محیطی.های زیستهزینه
Seidl et al.(2020) 1 (8/1 )درصد 

6 

های مربوط به آب )شامل هزینه

های سرمایه گذاری، فرآیند آب، هزینه

برون سپاری مربوط به تصفیه آب، 

خدمات آب، تحقیق و توسعه مربوط به 

 آب(.

Hunink et al., (2019); 

GIBASSIER, (2018); 

Berritt, (2017); 

 (1397) ,محمودی

ابوالحسنیو     ;(1395)  خلیلی 

 (1395) گلی ایسک و دهدار

درصد( 11) 6  

7 
تولید ناخالص داخلی در هر متر مکعب 

 آب مورد استفاده
درصد( 8/1) 1 (1395) میرچولی و همکاران  

درصد(  8/1) 1 (1395) ابوالحسنی و خلیلی شاخص آب قابل مصرف 8  

9 
حاشیه ناخالص به ازای مصرف آب در هر  

 محصول )کاال(

Xiong et al. (2020);  

Tsur (2020), 

  ;(1397) محمودی

 ;(1395) گلی ایسک و دهدار

 (1395) ابوالحسنی و خلیلی

درصد( 9) 5  

10 

تصفیه فاضالب  بهای تمام شدهمتوسط 

حجم ) براساس صنعت ،در هر متر مکعب

 تصفیه بهای تمام شدهفاضالب تقسیم بر 

 (.برای آن صنعت

 خسروی( 1396)، 

 ( میرچولی و همکاران1395)،

  ( ابوالحسنی و خلیلی1395،)

 کیا( حجازی و اسماعیلی1392)

 

درصد( 3/7) 4  

درصدTsur (2020) 1 (8/1  ) حجم فروش 11  

درصدSchmid et al. (2017) 1 (8/1 ) قیمت ضمنی تصفیه فاضالب 12  

 آب قیمت ضمنی 13
Schmid et al. (2017); 

 (1395) ابوالحسنی و خلیلی

درصد( 6/3) 2  
 

14 
برای مصرف  هزینه آب قابل قبول بودن

 کنندگان
GIBASSIER, (2018) 1 (8/1 )درصد  
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15 
برای  هزینه فاضالب قابل قبول بودن

 مصرف کنندگان
Mahdavi et al, (2019); 

GIBASSIER, (2018) 

درصد( 6/3) 2  
 

درصدHogeboom et al. (2018) 1 (8/1 ) میزان کلر موجود در آب 16  

 ;Xiong et al., (2020) وجود امالح در آب 17

Hogeboom et al. (2018) 

درصد( 6/3) 2  
 

18 

)نسبت میزان شاخص شدت آلودگی آب 

نده دهآلودگی آب به درآمد ملی )نشان

 درآمد ملی(برایمیزان آلودگی ایجاد شده

Momblanch et al. (2018); 

Garston et al. (2017) 

 

درصد(6/3) 2  

 
 

 میزان دسترسی به آب  19

Delorit & Block, (2020); 
Bagheri & Babaeian, (2020); 
Bazrafshan et al, (2019-1); 

 (1395) ابوالحسنی و خلیلی

درصد( 3/7) 4  

 میزان بهره برداری از آب 20

Seidl et al.(2020); 

Xiong et al. (2020); 

Lopez et al, (2019); 
Bazrafshan et al, (2019-1); 

Zhang & Tang, (2019);  

 ,(1398) محمودی

 ;(1395) میرچولی و همکاران

 (1395) یوسف زاده و همکاران

درصد(5/14) 8  

21 
تغییر در بهره وری آب در صنعت )نسبت 

 )درآمد ملی به میزان آب مصرفی

Sarraf & Hasheminejad (2019), 
Hunink et al., (2019);  

Mahdavi et al, (2019); 

Momblanch et al. (2018); 

Garston et al. (2017); 

 (1397) ,محمودی

درصد( 11) 6  

 تغییر در بهره وری آب در کشاورزی  22

Bagheri & Babaeian, (2020); 
Novoa et al, (2019); 
Bazrafshan et al, (2019-1); 

 ;(1397) ,محمودی

 (1396) ,خسروی

درصد( 9) 5  

 تغییر در بهره وری نیروگاه برق  23
Lopez et al, (2019); 

Momblanch et al. (2018); 

Garston et al. (2017) 

درصد( 5/5) 3  

 اثر بخشی کلی تجهیزات 24

Bagheri & Babaeian, (2020); 
Mahdavi et al, (2019); 
Tingey-Holyoak et al,  (2019); 
Momblanch et al. (2018); 

Garston et al. (2017) 

درصد( 9) 5  
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 ;Sarraf & HashemiNejad, (2019) ساعات آموزش -نفر  25
Bazrafshan et al, (2019-2) 

درصد(6/3) 2  
 

 شاخص آب مصرف شده  26

DELORIT & BLOCK (2020), 
Bagheri & Babaeian, (2020); 
Hokestra, (2019), 
Bazrafshan et al, (2019-1); 
Bazrafshan et al, (2019-2); 

 ;(1395) گلی ایسک و دهدار

 (1395) ابوالحسنی و خلیلی

درصد( 13) 7  

 شاخص آب مصرفی مفید 27
Hoekstara, (2019); 
Bazrafshan et al, (2019-2); 

 (1395) یوسف زاده و همکاران
درصد( 5/5) 3  

 شاخص آب مصرفی غیر مفید 28
Novoa et al, (2019); 

GIBASSIER, (2018); 

 (1395) میرچولی و همکاران

درصد( 5/5) 3  

 مصرف آب سبز 29

Lopez et al (2019); 

Novoa et al, (2019); 

Hoekstara, (2019); 
Bazrafshan et al, (2019-1); 
ZHANG & TANG,  (2019), 

Bazrafshan et al, (2019-2); 

Berritt, (2017);  

 (1395) میرچولی و همکاران

درصد( 5/14) 8  

 مصرف آب آبی 30

Novoa et al, (2019); 

Hoekstara, (2019); 
Bazrafshan et al, (2019-1); 
Bazrafshan et al, (2019-2); 
Zhang & Tang, (2019); 

Berritt, (2017); 

 (1395) میرچولی و همکاران

درصد( 13) 7  

 مصرف آب سفید  31

Lopez et al (2019); 

Novoa et al, (2019); 
BAZRAFSHAN ET AL, (2019-1), 

Zhang & Tang, (2019); 

 (1395) میرچولی و همکاران

درصد( 9) 5  

 خاکستریمصرف آب  32

Lopez et al (2019); 

Novoa et al, (2019); 

Zhang & Tang, (2019); 

Momblanch et al. (2018), 

Garston et al. (2017); 

Berritt, (2017); 

 (1395) یوسف زاده و همکاران

درصد( 13) 7  
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  1شاخص حداکثر اراضی فاریاب 33
Lopez et al (2019); 

Hoekstara, (2019);  
Tingey-Holyoak et al, (2019) 

درصد( 5/5) 3  

34 

های افزایش سرانه استفاده از تکنولوژی 

نوین تصفیه آب )تکنولوژی نانو، 

Lifestraw کاتالیزگر نوری، نانو ،

، نور SunSpringهای آکوستیک، تیوب

 خورشید و ...(

Mahdavi et al, (2019); 

Hogeboom et al. (2018); 

 ;(1397) ,محمودی

کیاحجازی و اسماعیلی   (1392) 

درصد( 3/7) 4  

35 
میزان استفاده از سیستم اطالعاتی  

 جغرافیایی

Seidl et al.(2020);  
Bagheri & Babaeian, (2020); 
Hunink, (2019); 

Lopez et al (2019); 
Bazrafshan et al, (2019-1); 

Momblanch et al. (2018); 

Garston et al. (2017) 

درصد( 13) 7  

36 
افزایش سرانه امکانات و تجهیزات در  

 بخش آب
Sarraf & HashemiNejad ,(2019); 

Tingey-Holyoak et al, (2019) 
درصد( 6/3) 2  

 

37 
دیده و چند درصد کارکنان آموزش

 مهارته
Sarraf & HashemiNejad ,(2019) 1 (8/1 )درصد  

38 
ها و میزان مشارکت کارکنان در همایش

 ها و سمینارهای مربوط به آبکنفرانس

Passetti  &  Rinaldi, (2020); 

Naspolini et al, (2020); 
SARRAF & Hasheminejad (2019); 

Tingey-Holyoak et al,  (2019) 

درصد(3/7) 4  

39 
های آموزشی و تعداد ساعات برنامه

 های اجراشده برای کارکناندوره
Sarraf & HashemiNejad, (2019)  1 (8/1 )درصد  

40 
شاخص نسبت آب مصرفی به آب 

 (C/RWتجدیدپذیر )

Delorit & Block, (2020); 

Naspolini et al, (2020); 

Mahdavi et al, (2019); 

GIBASSIER, (2018); 

 (1395) ابوالحسنی و خلیلی

درصد(3/7) 4  

41 
های جدید میزان به کارگیری فناوری

 مصرفیآبیاری برای کاهش میزان آب 

Seidl et al.(2020); 

Naspolini et al, (2020); 

Zhang & Tang, (2019); 

Christ & Burritt, (2017); 

 ;(1397) ,محمودی

 ,(1395) میرچولی و همکاران

 (1395) یوسف زاده و همکاران

درصد( 13) 7  

                                                           
1 MILI 
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42 
میزان لحاظ کردن محصوالت استراتژیک 

 در الگوی کشت

Bagheri & Babaeian, (2020); 

Zhang & Tang, (2019); 

 (1397) ,محمودی
درصد( 5/5) 3  

درصدDelorit & Block, (2020) 1 (8/1) میزان کاهش کود مصرفی 43  

44 

محیطی )نسبت شاخص کارایی زیست

سهم آلودگی ایجاد شده توسط بخش 

)صنعت، شرکت، ...( مورد نظر به ارزش 

 افزوده ایجاد شده آن(

Passetti  &  Rinaldi, (2020); 
Bagheri & Babaeian, (2020); 

Hunink et al., (2019); 

Mahdavi et al, (2019); 

Zhang & Tang, (2019); 

Hogeboom et al. (2018);   

یمحمود( 1397) ; 

کیاحجازی و اسماعیلی  (1392) 

درصد( 5/14) 8  

Passetti هامیزان مشارکت کارکنان در تصمیم 45  &  Rinaldi, (2020); 
Sarraf & Hasheminejad (2019) 

درصد( 6/3) 2  
 

درصدHogeboom et al. (2018) 1 (8/1 ) قیمت تجهیزات آب  46  

47 
زمان صرف شده دسترسی به تجهیزات  

 مناسب و با کیفیت

Naspolini et al (2020); 

Zhang & Tang, (2019); 

Hogeboom et al. (2018); 

اسماعیلی کیاحجازی و   (1392) 

درصد( 3/7) 4  

درصدOmodero et al. (2019) 1 (8/1 ) هامیانگین موزون نرخ بهره وام  48  

49 
زمان صرف شده یا رتبه اعتباری ارائه 

 های اعبارسنجیشده از طرف موسسه
Naspolini et al (2020); 

 (1392) حجازی و اسماعیلی کیا

درصد( 6/3) 2  
 

Passetti هامیزان جرایم و معافیت  50  &  Rinaldi, (2020) 1 (8/1 )درصد  

 ;Delorit & Block, (2020) میزان صادرات و واردات 51

Omodero et al. (2019) 

درصد(6/3) 2  
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 میزان مصرف انرژی  52

Naspolini et al (2020); 

Lopez et al,(2019); 

Omodero et al. (2019); 

 (1397) محمودی

درصد( 3/7) 4  

53 
های تجدیدناپذیر مصرف نسبت انرژی 

 های مصرف نشدهشده به کل انژی

Zhang & Tang, (2019); 

Hogeboom et al. (2018); 

 (1392) حجازی و اسماعیلی کیا

درصد( 5/5) 3  

 ;Hoekstara, (2019) محیطیهای زیستمیزان آالینده 54
Bagheri & Babaeian, (2020) 

درصد(6/3) 2  
 

55 

های خیرخواهانه مثل میزان اقدام

ها، ساخت مدرسه و استخدام معلول

 ...است.
Passetti  &  Rinaldi, (2020) 1 (8/1 )درصد  

شناسایی شدند. برای شناسایی  1ها و مفاهیمدر این مرحله تمتجزیه و تحلیل و ترکیب:  -گام پنجم

 ها پژوهشگران از دو اصل بنیادی استفاده کردند:آن

 ;2اصل تمایز معنایی -1

 .3های پژوهشاصل تکمیل سوال -2

های پژوهش معنای منحصر به فرد یک موضوع، کلمه یا فرد را با اصل تمایز معنایی و اصل تکمیل سوال

. براساس این دو اصل، تم و در سطح باالتری ]56[گیری می کنند های پژوهش اندازههدف تکمیل سوال

، آورده شده است. در این 3های حاصل از این شناسایی در جدول تیجهمفاهیم پژوهش تعیین شدند. ن

های شناسایی شده در سطح باالتر در تم شناسایی شدند و تم 20مرحله کدهای استخراج شده در قالب 

های هر بعد نیز متوازن که ارایه شد، طبقه بندی شدند. نحوه چینش مولفهمفهوم )بعد( ارزیابی  6قالب 

های هم ارز شناسایی و در بعد مربوط به ای بودند، که مولفه(، به گونه2006رک و براون )طبق روش کال

کد تغییر یافت. علت این امر حذف سه  52خود قرار گرفتند. پس از بازبینی در این مرحله تعداد کدها به 

زمینه حسابداری نفر از خبرگان دانشگاهی شامل استادان حسابداری و مهندسی که در  15کد براساس نظر 

های متعدد بودند، با سابقه تدریس باالی پنج سال و آب صاحب نظر و در این حوزه دارای کتاب یا مقاله

عضو هیئت علمی دانشگاه  و خبرگان تجربی با تجربه باالی پانزده سال با تخصص حسابداری آب بود، که 

از: شاخص آب قابل مصرف، قیمت ضمنی  دلیل آن همپوشانی بین کدها بیان شد. این کدها عبارت بودند

 تصفیه فاضالب و قیمت ضمنی آب.

                                                           
1 Themes and concepts 
2 The principle of semantic differentiation 
3 The principle of completing research questions 
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 ها و مفاهیم شناسایی شده در فراترکیب. تم3جدول 

 مفهوم تم کد  ردیف

 آب  بهای تمام شده 1

 

 

 

بهای تمام 

 شده

 

 

 

 مالی

2 

 قیمت متوسط آب در هر متر مکعب، براساس صنعت

حجم آب تقسیم بر  ی واقعی توسط آن صنعتهاپرداخت)

 (.خریداری شده

3 

 آب در هر متر مکعب توسط صنعت عرضهمتوسط هزینه 

حجم آب )بهای تمام شده عرضه آن صنعت تقسیم بر 

 (.خریداری شده

4 
و  حفظ )نگهداشت(های انجام شده برای گذاریسرمایه

 محیطی.های زیستو تحلیل هزینه بهبود مدیریت آب

5 

های سرمایه گذاری، مربوط به آب )شامل هزینههای هزینه

فرآیند آب، تصفیه آب، برون سپاری مربوط به خدمات آب، 

 .تحقیق و توسعه مربوط به آب(

6 

 ،تصفیه فاضالب در هر متر مکعب بهای تمام شدهمتوسط 

 بهای تمام شدهحجم فاضالب تقسیم بر ) براساس صنعت

 .(برای آن صنعت تصفیه

 ناخالص داخلی در هر متر مکعب آب مورد استفادهتولید  7
 

 کارایی
 حاشیه ناخالص به ازای مصرف آب در هر محصول )کاال(  8

  )3Rs /m(نسبت سود اقتصادی به آب مصرفی 9

 فروش حجم فروش  10

 برای مصرف کنندگان هزینه آب قابل قبول بودن 11
 هاهزینه

 

 

 

 

 مشتری

 برای مصرف کنندگان هزینه فاضالب قابل قبول بودن 12

 میزان کلر موجود در آب 13

 

 کیفیت آب

 وجود امالح در آب 14

15 

شاخص شدت آلودگی آب )نسبت میزان آلودگی آب به 

درآمد ملی )نشاندهنده میزان آلودگی ایجاد شده برای 

 درآمد ملی(

 میزان دسترسی به آب  16
 کمیت آب

 برداری از آبمیزان بهره  17
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18 
سبت درآمد ملی به تغییر در بهره وری آب در صنعت )ن

  )میزان آب مصرفی

 بهره وری آب

 

 

 

 

 

 

فرآیندهای 

درون 

 سازمانی

 تغییر در بهره وری آب در کشاورزی  19

 تغییر در بهره وری نیروگاه برق  20

 اثر بخشی کلی تجهیزات 21
اثر بخشی 

 تجهیزات

 آموزش ساعات آموزش-نفر  22

 شاخص آب مصرف شده  23

 

 

 

 مصرف

 شاخص آب مصرفی مفید 24

 شاخص آب مصرفی غیر مفید 25

 مصرف آب سبز 26

 مصرف آب آبی 27

 مصرف آب سفید  28

 مصرف آب خاکستری 29

 شاخص حداکثر اراضی فاریاب 30

31 

های نوین تصفیه آب افزایش سرانه استفاده از تکنولوژی 

، کاتالیزگر نوری، نانو Lifestraw)تکنولوژی نانو، 

 ، نور خورشید و ...(SunSpringهای آکوستیک، تیوب

رعایت 

استانداردها در 

 سازمان

 

 

 

 

 

 

 

رشد و 

 یادگیری

 افزایش سرانه امکانات و تجهیزات در بخش آب 32

 میزان استفاده از سیستم اطالعاتی جغرافیایی  33
سرمایه 

 اطالعاتی

 دیده و چند مهارتهدرصد کارکنان آموزش 34

 

نمادین نبودن 

 آموزش

35 
ها و ها و کنفرانسمیزان مشارکت کارکنان در همایش

 سمینارهای مربوط به آب

36 
های اجراشده برای های آموزشی و دورهتعداد ساعات برنامه

 کارکنان
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 (C/RWشاخص نسبت آب مصرفی به آب تجدیدپذیر ) 37

 

 صنعت

 

 

 

 پایداری
38 

محیطی )نسبت سهم آلودگی ایجاد شاخص کارایی زیست

شده توسط بخش )صنعت، شرکت، ...( مورد نظر به ارزش 

 افزوده ایجاد شده آن(

 میزان لحاظ کردن محصوالت استراتژیک در الگوی کشت 39

 

 کشاورزی

 میزان کاهش کود مصرفی 40

41 
های جدید آبیاری برای کاهش میزان به کارگیری فناوری

 میزان آب مصرفی

  کارکنان  هامیزان مشارکت کارکنان در تصمیم 42

 

 

 

 

 

حسن 

 شهرت

تامین  قیمت تجهیزات آب  43

 زمان صرف شده دسترسی به تجهیزات مناسب و با کیفیت  44 کنندگان

اعتباردهندگان  هامیانگین موزون نرخ بهره وام  45

و سرمایه 

 گذاران
46 

زمان صرف شده یا رتبه اعتباری ارائه شده از طرف 

 های اعبارسنجیموسسه

های سازمان هامیزان جرایم و معافیت  47

 میزان صادرات و واردات 48 دولتی

 میزان مصرف انرژی  49

اجتماعی و 

 محیطیزیست

50 
های های تجدیدناپذیر مصرف شده به کل انژینسبت انرژی 

 مصرف نشده

 محیطیهای زیستمیزان آالینده 51

52 
ها، ساخت های خیرخواهانه مثل استخدام معلولمیزان اقدام

 مدرسه و ...

حوزه های استخراجی از مقایسه نظر پژوهشگران با خبرگان برای کنترل تمبررسی کیفیت:  -گام ششم

ها را رتبه بندی می کنند، برای ارزیابی میزان توافق بین آب استفاده شد. زمانی که دو رتبه دهنده، پاسخ

شود. مقدار این عدد بین صفر تا یک است و هرچقدر استفاده می از شاخص کاپای کوهن دهندهاین دو رتبه

دهنده است. ضریب کاپای کوهن برای این به یک نزدیک تر باشد، نشان دهنده توافق بیشتر بین دو رتبه 

. به دست آمد و معناداری آن تایید شد. به منظور اثربخشی بیشتر /001. در سطح معناداری /713پژوهش 

ها تم پژوهش که ارزیابان، نا مناسب بودن آن را تایید کرده بودند، طبق نظر مشترک آن 2پژوهش تعداد 

ودن آموزش و رعایت استانداردها در سازمان بود که به ترتیب به اصالح شد. این دو تم شامل نمادین نب

 سرمایه انسانی و سرمایه سازمانی تغییر یافتند.
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های در آخرین مرحله از تحلیل فراترکیب، نتیجهها و الگوی نهایی پژوهش: ارائه یافته -گام هفتم

بعد  6م اشاره شد، در این پژوهش شود. همان طور که در گام پنجتحلیل و الگوی استخراج شده ارائه می

( شناسایی و 3شاخص )کد( به عنوان حسابداری مدیریت یکپارچه آب )جدول  52تم و  20)مفهوم(، 

نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه ای از حسابداری و مهندسی که تجربه  15ها توسط  آزمون کیفیت آن

الگوی نهایی حسابداری  1، تایید شد. شکل و اطالعات الزم در خصوص مدیریت و حسابداری آب داشتند

 تم را نشان می دهد.  20بعد و  6مدیریت آب را شامل فقط 
 . الگوی حسابداری مدیریت آب1شکل 

 
 

 گیری و بحثنتیجه

های حسابداری مدیریت آب، برای اولین بار با استفاده از روش در این پژوهش به منظور شناسایی شاخص

پژوهش  147میالدی جست و جو شد. تعداد  2020تا  1980های منتشر شده از سال فرا ترکیب پژوهش

لیل با نرم افزار پژوهش مرتبط به عنوان منبع تحلیل انتخاب و پس از فرآیند تح 32یافت شد و در نهایت 

تم را تشکیل دادند،  20کد متمایز شناسایی شد. کدهای شناسایی شده در سطح باالتر  52مکس کیودا، 

کد شناسایی شده، بیشترین  8ها مصرف )معیار غیر مالی( و بهای تمام شده )معیار مالی( با که از میان آن

مفهوم فن ارزیابی متوازن را تشکیل دادند.  6ی ها نیز در سطح باالترتعداد کدها را داشت. در نهایت تم

ها را بعد حسن شهرت دارا بود، نشان داد، که بیشترین فراوانی تعداد تم 2های پژوهش در جدول یافته

بود. همچنین  2020و پستی و همکاران،  2017و بریت و کریست،  2014که مطابق فوگل و پالمر، 

نشان می دهد، که برای حسابداری  2ها در جدول وانی آنهای استخراج شده با توجه به فراشاخص

ها، حاشیه ناخالص و گذاریهای کمی مانند بهای تمام شده، سرمایهمدیریت صحیح آب باید شاخص

های  فیزیکی مانند حجم آب مصرفی، میزان آلودگی آب و بارش و تبخیر را در کنار هم فروش و شاخص

های کیفی مانع مدیریت یکپارچه و صحیح های کمی یا شاخصدر نظر گرفت و توجه صرف به شاخص
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گیرندگان قرار ریزی اطالعات مناسبی را در اختیار تصمیمگیری و برنامهشود و هنگام تصمیممنابع آب می

در مفهوم )بعد(  3و  2. همچنین طبق اطالعات مندرج در جدول (2017)بریت و کریست، نمی دهد. 

در تم کمیت  "میزان بهره برداری از آب"ری مدیریت آب، بیشترین ارجاع به کد مشتری از الگوی حسابدا

بود.  طبق  2020و  اگزانگ، پفیستر، زنگ و ونگ،  2020آب اختصاص یافت، که مطابق سیدل، ویلر و زو، 

بود، که مطابق  "بهای تمام شده"، یکی از کدهایی که ارجاع باالیی در این پژوهش داشت، 2جدول 

( بود. این کد 2019و هونیک و همکاران،  2020، اگزانگ و همکاران، 2020های سیدل و همکاران، یافته

های مالی، پایداری در تم بهای تمام شده و بعد مالی قرار گرفت. قرار گرفتن بیشتر کدهای مهم در مفهوم

ها در حسابداری هوموری آب، نشان دهنده اهمیت این مفو مشتری مانند حاشیه ناخالص، مصرف آب و بهره

مدیریت آب است، بنابراین حسابداران و مدیران در حوزه آب بایدکدهای شناسایی شده را مدنظر قرار 

ها نسبت به اجرای حسابداری مدیریت آب اقدام کنند. این یافته منطبق بر دهند و با توجه به اولویت آن

آن است که یرای اولین بار در ایران اقدام  ( است. اهمیت این پژوهش2019نظرهای هولیاک و پیسانیلو )

های فراترکیب و ارزیابی متوازن نمود و به ارایه یک الگوی یکپارچه حسابداری مدیریت آب با توجه به فن

های مالی و غیر مالی و محیط زیستی مهم حسابداری آب در ابعاد مختلف را شناسایی کرد. این شاخص

 دیگر رگان دانشگاهی و حرفه ای قرار گرفت و در نهایت تایید شد. ازالگو نیز مورد بررسی و اصالح خب

 روش و رویکرد همچنین و بررسی مورد آماری جامعه بر افزون پژوهش، این یهاافزایی دانش وها نوآوری

مانده مانند حسابداری آب  مغفول یهاحوزه برخی به که باشد، می آن نگر کل و دیدجامع ،هاداده تحلیل

است. بنابراین این پژوهش، به گسترش مبانی نظری و ارایه  پرداخته داری مدیریت یکپارچه آبو حساب

 الگوی یکپارچه که توان کاربرد عملی حسابداری مدیریت آب در ایران را دارد، کمک می نماید.

 هاها و محدودیتپیشنهاد

ریزان حوزه آب، مدیران و برنامهشود که حسابداران، ، پیشنهاد می1های پژوهش در شکل براساس یافته

از این الگو به عنوان سیستمی برای ارزیابی عملیات و مدیریت استراتژیک، چارچوبی برای تغییرهای 

های سازمانی در حوزه آب و ابزاری برای همسویی منافع استفاده کنند. همچنین به مدیران در شرکت

های اجتماعی، شود، که با توجه به اهمیت مسئلهیه میبهادار در صنایع مختلف توصمتفاوت در بورس اوراق

جویی اقتصادی از آب وری و صرفهمحیطی و اقتصادی در حوزه آب، از این الگو در جهت بهرهزیست

های آب و فقدان پژوهشهای حسابداریاستفاده کنند. با توجه به شکاف عظیمی که در حوزه پژوهش

تواند به افزایش می 2های این پژوهش در جدول وجود داشت، نتیجهحسابداری آّب پیرامون ارائه الگو 

ها قرار گیرد. با وجود های کمی در سایر پژوهشدانش در حوزه حسابداری آب منجر شود و محور پژوهش

ها از جمله بورس اوراق بهادار )در های کیفی بیشتری در حوزه سازمانشود، پژوهشاین، پیشنهاد می

هایی برای به تفکیک صنعت( برای تکمیل الگوی پژوهش فعلی انجام شود و پژوهش های مختلفصنعت

شود. افزون بر این، از سازی آن در بخش دولتی یا بخش خصوصی ایران نیز همچنین، پیشنهاد میبومی

های باشند، به موسسههای اصلی حسابداری و مدیرت آب میآنجا که حسابداری و مهندسی به عنوان رشته

رشته ای با همکاری صاحبنظران  -شود، مطالعات بینها پیشنهاد میفه ای حسابداری ایران و دانشگاهحر
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افزایی دانش خبرگان، الگوهای یکپارچه و کاربردی در و افراد با تجربه در این حوزه انجام شود، تا با هم

آب، این ماده حیاتی و دارای  ریزیگیری و برنامهاین حوزه ارائه شده و مشکالت موجود در زمینه تصمیم

ضروری است، حسابداران  2در جدول  "بهای تمام شده"بحران، در کشور حل شود. با توجه به فراوانی کد 

گذاری، تامین هایی برای محاسبه صحیح بهای تمام شده شامل مخارج سرمایهو جامعه حسابداری اقدام

مربوط به آب، تحقیق و توسعه مرتبط با آب، انرژی )تهیه و تدارک( آب، تصفیه آب، خدمات برون سپاری 

محیطی در بعد مالی انجام دهند. همچنین حسابداری مرتبط با آب، هدر رفت آب و تجزیه و تحلیل زیست

شده در نظر برای محاسبه صحیح بهای تمام توان یابی کامل )جذبی( نیز رویکردی است، که میهزینه

های پژوهش، پیشنهادهایی به شرح زیر برای سایر پژوهشگران ارایه شده گرفت. در نهایت، براساس نتیجه

. 2ارتباط بین بعدهای شناسایی شده،  های ساختاری به منظور. استفاده از مدل یابی معادله1 است:

انجام شده در حوزه های های پژوهشهای متا مطالعه، به منظور بررسی نتیجهاستفاده از دیگر روش

های مختلف و بررسی مزایا و . بررسی امکان پیاده سازی الگوی پیشنهادی در شرکت3و آب حسابداری

به توان های این پژوهش میترین محدودیتاز جمله مهم .معایب به کارگیری آن به صورت تجربی

های ذاتی مربوط به روش فراترکیب و همچنین  نبود نرم افزارهای تخصصی در زمینه متن محدودیت

های به صورت الکترونیک اشاره کرد. این مساله های فارسی برای فیلتر کردن تعداد مقالهمقاله کاوی در

های داخلی گرفته است. با وجود این نهایت تحلیل مقالهووقت زیادی را از پژوهشگران به منظور تجزیه

 تالش شد تا روایی و پایایی پژوهش خدشه دار نگردد. 
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Objective: Water crisis is one of the greatest challenges that world population 

currently is faced with. Since the substance of water accounting procedures is changed 

in tandem with the complexity of the issues which businesses faced in their routine 

activities, it can be seen that rising in indicators used for management and water 

accounting is one of the most controversial accounting issues in the world. Indeed, 

despite various accounting systems throughout the world, none of them can contain 

all the necessary indicators conclusively. The aim of this research is to provide 

efficient indicators for water management accounting paradigm and to present a 

comprehensive pattern for this discipline as well in Iran. 
Methods: This study adopts the 6 modern dimensions of balanced scorecard and 

meta-synthesis methods to reach its targets. In doing so, based on searching the data 

on national and international databases during the period of 1980 to 2020, 32 

particular studies which posit a direct relationship with water accounting and 

management have been chosen. Afterwards, these selected studies were entered into 

MAXQDA software for coding and further investigating.  
Results: There are 52 distinct codes base on the codding process that among them, 

the index of environmental efficiency (8), cost of water (8), volume of water 

exploitation (8), and index of used water (7) maintain the most importance with 

respect to the number of references, respectively. In the next step, these codes were 

classified into 20 themes and the themes are grouped into 6 concepts. Finally, a water 

accounting exhaustive model is provided by using the meta-synthesis method and is 

appovaled with the opinion of experts. 

Conclusion: Based on the evidence provided, the results of this research can be used 

by Professional accountants and planners in the field of water sources, accountants 

and managers in the regional water companies, and water and sewage urban 

companies, and related industries in Iran. 

Keywords: Water Accounting, Water Management Accounting, Indicator, Meta-

synthesis, Balanced Sorecard. 
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