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 مقدمه
است و حدود  رانیکهن در ا عیاز صنا یکی مانیصنعت س

 کیبخواهد به  مانیسال سابقه دارد اگر صنعت س 08

 یشود لازم است بخش خصوص لیتبد ایو پو داریصنعت پا

م صنعت اقدا نیدر ا هیسرما شیبدون دغدغه نسبت به افزا

ه عرض مت،یق یو آزاد ساز دیتول شیبا افزا ی. از طرفدینما

با در نظرگرفتن و  دیرو با نی. از اشودیم تعادلو تقاضا م

و  تیفیسازنده جهت بهبود ک یشنهادهایکردن پ یاتیعمل

 یسازنهیمواد نسوز و به عاتیاز ضا یریجلوگ نیچنهم

کاست و بر  مانیس یهامصرف سوخت از استهلاک کارخانه

 . (6801 ،بیدآباد) افزود صنعت نیا ییکارا

مواد  مانیاست. س رممکنیغ مانیبدون س یزندگ

ساخت و ساز  یمهم مورد استفاده برا اریبس یساختمان

 یاست. تقاضا یرشد اقتصاد دیو کل ییربنایمسکن و ز

وابسته است و  6یبه رشد اقتصاد میبه طور مستق مانیس

توسعه  یدر حال رشد در تلاش برا یاز اقتصادها یاریبس

 نشان دهنده رشدهستند که  عیسر یهارساختیز

 نقش مانیصنعت س است. مانیس دیدر تول یریچشمگ

 جادیدر سراسر جهان با ا یدر بهبود سطح زندگ یمهم

 عیمتعدد به صنا یاقتصاد یایو ارائه مزا میاشتغال مستق

صنعت  ،2یو سودآور تیمحبوب رغمی وابسته دارد. عل

 و مسائل مربوط یطیمح ستیبه مسائل ز توجهبا  مانیس

 Shraddhaمواجه است ) یاریبس یهابا چالش یداریبه پا

& Nehal, 2014 .)د مور یمصالح ساختمان نیترعیشا بتن

تن ب یجزء اساس مانیاستفاده در صنعت ساختمان است. س

عمران است. به  یساخت و ساز مهندس یمورد استفاده برا

هر انسان  برای سال هر در بتن تن یک حدودطور متوسط 

عنوان مثال بتن )به نیشود. بنابرایم دیدر جهان تول

شده در جهان است.  دیمواد تول نیتراز مهم یکی( مانیس

 ستیدرک اثرات ز ،یآن در بازار جهان یفراوان لیبه دل

 تیاهم یاندهیبه طور فزا مانیبتن و س دیتول یطیمح

 نیبه عنوان بزرگتر یمیاقل راتییتغ. از طرفی ابدییم

 شرفتیشود. پیدر جهان محسوب م یطیمح ستیچالش ز

 مانیساخت س یهاموجب شده است شرکت یکیتکنولوژ

                                                           
1 .Economic Growth 

 نینسبت به گذشته باشند. با ا یحجم بالاتر دیقادر به تول

به عنوان عامل  یادیتا حد ز زیبالاتر ن دیحال، سطوح تول

 ,.Zimwara et al) اندشده  یبرچسب گذار یآلودگ یاصل

 ستیاز رهبران در کاهش ز یکی(. صنعت ساختمان 2012

 جادیا ای یو مصرف انرژ بردن منابع نیاست، از ب طیمح

 شیعوامل در گرما نیتراز مهم یکی مانیس دیتولزباله 

متعلق به اغلب  مانیاست. س یمیاقل راتییو تغ یجهان

 شیآن در سراسر جهان افزا دیاست و تول یمصالح ساختمان

فشرده و  یفراوان یانرژ مانیاست. اما صنعت س افتهی

و سر و صدا دارد. ی اگلخانه یاز گازها یاریمحصولات بس

ند مان یاگلخانه یمنبع عمده انتشار گازها کی صنعت نیا

رات ذاکسید نیتروژن، اکسید سولفور، ، اکسیدکربن دی

 (..Stajanča & Eštokova, 2012است ) رهیغجامد و 

 مبانی نظری

زیست و جلوگیری از مروزه موضوع حفاظت از محیط ا

های فراروی ترین چالشتخریب آن به عنوان یکی از مهم

های جامعه جهانی مطرح شده و به همین دلیل نیز در سال

های متعددی برگزار و به ها و کنفرانسگذشته نشست

ز المللی زیادی نیای و بینهای منطقهدنبال آن کنوانسیون

ر سطح جهان برای جلوگیری از تخریب محیط زیست د

منعقد شده است که جمهوری اسلامی ایران نیز بسیاری از 

ها را به امضا رسانده و متعهد شده تا در راستای اهداف آن

ها اقدام کند. به دنبال این مندرج در این کنوانسیون

محیطی متعددی نیز برای های زیستتحولات، شاخص

ان سازمنظارت بر فرآیندهای تخریب محیط زیست از سوی 

 )جعفری و ها مطرح شده استملل متحد و دانشگاه

 را بر یداریپا ست،یزطیاقتصاددانان مح(. 6831احمدپور، 

. به نظر هرمان کنندیم فیتعر هیاساس عدم کاهش سرما

 یعیطب هیبحث وجود دارد که در حال حاضر سرما نیا یدال

 رفتار یاو با جهان به گونه شودیم هیمصرف و تخل نیزم

است. اما  یتجارت در حال نابود کی ایشده است که گو

 ایآن است که آ فیضع یداریو پا یوق یداریپا انیبحث م

 ریمانند ذخا یعیطب هیمصرف سرما ندیدر فرآ یطور کلبه

در  میبه صورت مستق دیهستند با ریپذنیگزینفت که جا

2 . Profitability 
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 یدیخورش یآن منابع مانند انرژ یهانیگزیجا

 یزیچ ایهم آن است که آ گریشود، بحث د یگذارهیسرما

 از تواندیکه نم دوجود دار یاتیح یعیطب هیمانند سرما

 ایمحافظت شود  کاملاً دیشود و با نیگزیجا یفناور یسو

 (.2888)درسنر،  ریخ
 یکرا  شرکت جتماعیا ولیتؤمسها در گذشته اقتصاددان

 وسر سیاسی مسائل با که نددمیکر توصیف رگذزود سهو

 شک ونبد هابرنامه برخی ایجرا حاضر لحادارد. در  رکا

 باید ماا ستا یکنون سیاسی یهاتیاز قابل سیعترو خیلی

 نوبل هبرند نبرگریجان ت رفسووپر که طورنهما نیمابد

 ولیتؤمس یهااردستاندا دهکر ننشا خاطر 6313 دقتصاا

 .ستا نشد جهانی عصردر  حیاتی ورتضر یک جتماعیا

 تیاتعهدو  ظایفو مجموعه ،شرکت جتماعیا ولیتؤمس

 کمکو  قبتامر ،حفظ جهتدر  بایستی نمازسا که ستا

 ولیتؤمس. هدد منجاا میکند فعالیتدر آن  که ایجامعه به

 دی،قتصاا تمالحظا به جامع دییکررو 6شرکت جتماعیا

 نفعان،یذ منافعاز  حفاظتو  محیطییستز ،جتماعیا

 یهاشنگر تغییرو  ان،ندوشهر ندگیز کیفیت دبهبو

 اتتغییر گذشته ههد چند لطو. در ستا شخصی

 گرفته رتصو مانیزسا یفعالیتها محیطدر  یچشمگیر

 نچوهم مقوالتی به ایمالحظه قابل انمیز به معاجو. ستا

 ر،کا محیط سالمتو  یمنیا ت،صوو  اهو گیدلوآ لکنتر

 کیفیتو  نناو ز قلیتهاا ایبر میاستخدا برابر یفرصتها

از  جامعه یهازنیا یگر. دمیکنند توجه ات،تولید یمنیا

 تعیین دیقتصاو ا زاربا یستههااخو برحسب صرفاً رت،تجا

از  سیعیو منهدا با نمازسا نکنوا بلکه دنمیشو

از آن  بعضی. ستا روبهرو زار،باورای  یولیتهاؤمس

 بدین. هستند جامعه به طمربو دییاز حد تا ولیتهاؤمس

 وگررا در  دخو تحیا اومتدو  موفقیت شرکتها ترتیب

 رتصو یندر ا میبینند جتماعیا محیط برابردر  ولیتؤمس

 سیاستی تنها نه جتماعیا ولیتؤمس نگرهیندآ دییکررو با

 نسانیا اریسرمایهگذ نوعی بلکه شد هدانخو تلقی برهزینه 

 هیدا ندانمیتو نجهادر  هیچکس. دمیشو تلقی جتماعیو ا

 سعیاول او  مقددر  ینکها مگر ،بپذیرندرا  یولیتپذیرؤمس

                                                           
1 . Corporate Social Responsibility 

 ر،کا محل ،خانه) اششخصی حریمآن داخل  به عملدر 

 .دباش( شخصی مسائل

 عملکرد زیست محیطی و صنعت آلاینده سیمان

است که علاوه بر تمرکز بر  یسازمان داریسازمان پا کی

 یطیمح ستیز یداریبه طور فعال از پا ،یعملکرد اقتصاد

 ستیزطیو حفاظت از مح یطرفدار کند. یم تیحما نیز

  نکوتیپ فوردیشروع شد گ ستمیقرن ب لیاوا از

او  یبوده است، طرفدار داریمدافع عملکرد پا نیتربرجسته

 رایبود، ز یعیدر جهت حفظ منابع طب ستیزطیاز مح

 ریها تعبجنگل یبه منزله نابود یعیمنابع طب بیتخر

ه گروه جامع نیرتریبر فق یطیمح ستیز بی. تخرکردیم

بال از خود در ق توانندینم رایز گذاردیرا م ریثأت نیشتریب

افراد ثروتمند و  یطیمح ستیمخرب ز یهاتیفعال

رشد  هجینت یطیمح ستیقدرتمندتر حفاظت کنند. تنش ز

 شیاز افزا یناش یو آلودگ ابیتقاضا نسبت به منابع کم

 یو آلودگ ابینسبت به منابع کم یزندگ یاستانداردها

افراد مرفه بوده است  یزندگ یاستانداردها شیاز افزا یناش

در کنترل  تی(. با آشکار شدن محدود2888)درسنر، 

جهت  هایناتوان نهیزم نیدر ا شتریبا تلاش ب ستیز طیمح

 که کنترل عوامل یتا زمان شودیم انینما شتریکنترل ب

مصرف و  زانیم ت،یمانند )رشد جمع یطیمح ستیز

 رقت بار موجود تداوم تیوضع ردیصورت نگ منابع( میتقس

 (.2880، لری)م تخواهد داش

شاره ا ستیز طیبر مح مانیصنعت س ریثأقسمت به ت نیا

است که در  یکیتکن یطیمح ستیدارد، سنجش اثرات ز

 کی اتیعمل ای یدیپروژه تول کیآن اثرات حاصل از انجام 

تا در  دگردیم ینیب شیو پ یبررس ستیز طیصنعت بر مح

موجود و  تیپروژه، با توجه به شناخت وضع یزمان اجرا

 تا حداقل اثر بر ردیانجام پذ یصورتبه اتیعملنوع اثرات، 

از حد  شیب یهاتیاکنون فعال وارد شود. هم ستیزطیمح

صدمه  ستیزطیو مح عتیاست که به طب یبشر عامل

ه ب انسان ازین لیبه دل هاتیفعال نی. محدود کردن ازندیم

 یخاطرکشورها نیبه هم ستیو مواد ممکن ن یغذا، انرژ

 هاتیفعال نیا یامدهایکه آثار و پ کنندیمختلف تلاش م
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 یگرن ندهیو آ یبررس نی. به اردیقرار گ یمورد توجه و بررس

 یابر زین رانی. در اندیگویم یستیز طیآثار مح یابیارز

 و یصنعت یهااز طرح یبرخ یستیز طیآثار مح یابیارز

 طیآثار مح یابیوجود دارد. در واقع ارز یالزام قانون یعمران

 ستیز طیطرح بر مح یاز اثر منف یریجلوگ یابر یستیز

ها از شرکت یاریبس ریاست. در دهه اخ هانهیو کاهش هز

اند که به طور معمول مسائل داشته یداریپا یهابرنامه

را مشخص  افتیو باز یآلودگ ،یمربوط به حفاظت از انرژ

 ستیز طیبهبود مح یرا برا ییهاتیها فعال. آنکنندیم

مصرف  ،یدوره زمان کی یکه حداقل برا دانانجام داده

مثبت قابل  یبرنامه ها اثر نی. ادهندیسوخت را کاهش م

آثار  یابی. در ارزدهدیآن نشان م نهیبر هز یریگاندازه

 ینیبشیپ ستیز طیآثار طرح بر مح ،یستیز طیمح

به  ایشود  یریجلوگ ستیز طیبه مح بیتا از آس شودیم

طرح اقدام  یو کاهش آثار منف حاصلا یبرا ییهاکمک اقدام

 .(6832)اله وردی،  شود

 یهاندیبه بلوغ در فرآ یابیو دست یسازاز فرهنگ پس

 یکالاها یبرا یگفت درخواست مشتر توانیم ،یسازمان

سبز،  یهایدر فناور شرفتیو پ ستیزطیسازگار با مح

 داریتا در توسعه محصول پا کندیم قیها را تشوشرکت

تعامل  ،یو خارج یاز عوامل داخل یبیشرکت کنند. ترک

 .کندیم تیهدا داریکسب و کار پا یهاروشرا با  یسازمان

 داریپا یدر نوآور یاو منطقه یوجود نظارت جهان نیچنهم

باعث  یاجتماع یهاتیکننده است. انجام فعال نییتع

 طیحفاظت از مح یرا برا یها منابع اضافشرکت شودیم

 شیباعث افزا ستیز طیمصرف کنند. حفظ مح ستیز

 یهاتیدر موقع رییتغ. شودیو رشد شرکت م یسودآور

 یگذارهیسرما ییکننده و درخواست راهنمامصرف

 یهایو نوآور ستیز طیو توسعه در مح قیتحق یهاشرکت

را  ییزاافاثر هم کی داریپا یتوسعه تکنولوژ ،یکیتکنولوژ

 یقابل توجه یانرژ مانی. صنعت سکندیم جادیدر اقتصاد ا

مده ع یمنیو ا یاست. مسائل بهداشت یمیلاق راتییدر تغ

 دی. تولاست یاگلخانه یانتشار گازها مانیس دیمرتبط با تول

انند م دیقابل تجد ریاز منابع غ یادیمقدار ز ازمندین مانیس

                                                           
1 . Environmental Management System 

است. برآورد شده است که  یلیفس یهامواد خام و سوخت

 دیکربن تول دیاکس ید یاگلخانه گازهای درصد از 1تا  1

 حاصل مانیس دیاز تول یانسان یهاتیشده توسط فعال

 .(Potgieter, 2012شود )یم

اعث کند بلکه بیهوا را بدتر م تیفیگازها نه تنها ک انتشار

 یاگلخانه یانتشار گازها شود.یم زیکاهش سلامت انسان ن

 جهیدر نت یو جهان یمحل ستیز طیشود که محیباعث م

از  ،یدیبردن ازن، باران اس نیاز ب ن،یگرم شدن کره زم

 هریمحصول و غ دیکاهش تول ،یستیدست رفتن تنوع ز

دهد ینشان م یشواهد علم(. Pariyar et al., 2013) باشد

اثرات  فیط یلیفس یهاسوخت هوا از احتراق یکه آلودگ

 روژنتین دیکند. اکسیم جادیبه مرگ را ا یاز آلرژ یبهداشت

 دیساک یاز جمله د ،مختلف و مشتقات آن باتیترک لیدلبه

انواع  ،کیترین دیو اکس تراتین ک،یترین دیاس تروژن،ین

کند. یم جادیرا ا یطیمح ستیو اثرات ز یاز سلامت یمختلف

 ریگوگرد، با آب و سا دیاکس یبه مانند د تروژنین دیاکس

 یدیمختلف اس باتیدهد تا ترکیواکنش نشان م باتیترک

ه به ک یدیاس باتیترک نیکه ا یدهند. هنگام لیرا تشک

 یهاآب تیفیک دتواننیشوند، میسپرده م نیسطح زم

 یدیاس را اناتیها و جراچهیمختلف را کاهش داده و در

سبب  ییایمیش راتییکم( و تغ pHشدن ) یدیکنند. اس

 یبرا یآبز یهاگونه ریها و سایاز ماه یشود که برخیم

 یدیآن دشوار شود. باران اس ریزنده ماندن، رشد و تکث

 یاهبافت هرساندن ب بیبا آس میتواند به طور مستقیم

گزارش سازمان محافظت از رسان باشد ) بیآس یاهیگ

 یاگاز گلخانه کی تروژنین دی(. اکس2861، محیط زیست

اعث و ب افتهیتجمع  یاگلخانه یگازها ریاست و در جو با سا

 یشود. تعهد سازمان برایم نیزم یدما یجیتدر شیافزا

ه از خود با استفاد یاتیعمل ستمیدر س یمنابع رقابت جادیا

 بیترت نیبه هم 6ستیزطیمح تیریمد ستمیاستاندارد س

و بازار مرتبط  یاجتماع ،یطیمح ستیعملکرد ز یایبا مزا

گفت که  توانیم در راستای هدف پژوهش نیاست. بنابرا

 و یاقتصاد یبه سودآور تواندیم ستیز طیحم یداریپا

از مطالعات  یکمک کند. در مقابل، برخ یرقابت یایمزا
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عملکرد  نیب ینشان دهنده رابطه منف نیچنهم یتجرب

ه نقط یداریهستند. مفهوم پا یو عملکرد اقتصاد یطیمح

بوده است و عدم توجه به  یطیمح ستیمباحث ز یمرکز

 یو هنوز هم در برخ ددار یطولان نهیشیپ ستیز طیمح

 داریپا یهاروش رشیپذ باشد،یم رشیها مورد پذچرخه

سودمند باشد  ییهاشرکت یبرا تواندیم یطیمح ستیز

 یهااز سازمان یاری. بسکنندیها را اتخاذ مروش نیکه ا

 .کنندیم یرا بررس یطیمح یداریپا یبه طور جد یتجار

 نیمأت هتج یاقتصاد حاتیتوض انیها با بشرکت نیا

. کنندیرقابت م گریکدیبا  یطیمح داریپا یهانهیهز

 سودمند هستند، داریپا یهاکه روش کنندیتصور م رانیمد

 یها از لحاظ اقتصادروش نیمنافع حاصل شده از ا یول

رزش ا جادیبا ا یداریپا یهاوهی. شستندین یریگقابل اندازه

 سبب یافزوده در کسب و کار مرتبط هستند و به نحو

 .شوندیشرکت م یهانهیکاهش هز

 پیشینه پژوهش

(، در پژوهشی با عنوان 2860) سامالا دیوی و همکاران

وع ، به بررسی موضستیز طیبر مح مانیصنعت س راتیثأت

دهد صنعت سیمان ها نشان میپرداختند نتایج پژوهش آن

در آلایندگی محیط زیست پیشتاز است و یکی از علل اصلی 

 گرم شدن جهانی کره زمین و تغییر اقلیم است. 

 هیتجز(، در پژوهش با عنوان 2862) و همکاران رونو لویگر

از با استفاده  مانیس دیتول یطیمح ستیز لیو تحل

در  انمیس دیتولدهد ها نشان می، نتایج تحقیق آنعاتیضا

درصد  18تا  88سراسر جهان با استفاده از سوخت زباله از 

 . استفادهابدییاختصاص م یانرژ نهیها به هزنهیاز کل هز

به علت کاهش  یاقتصاد یایمزا یدارا زیساز ن یاز کان

و  هیکار حاضر، تجز نه،یزم نیاست. در ا نکریکل یدما

 قیزباله را از طر یهامختلف سوخت یهانهیگز لیتحل

چوب و خرده چوب(  ک،یپلاست ک،ی)لاست یمطالعات مورد

کند. یم شنهادیپ نکریکل دیدر تول یساز یو استفاده از کان

دی  درصد 0سوخت زباله  کینشان داد که پلاست جینتا

د و کنیها صادر مکمتر نسبت به خرده چوباکسید کربن 

 نییتر از حد تعنییپا اکسیدگوگرد دی یمطالعات مورد

 است.  PE-CONS 31/10شده توسط دستورالعمل 

درصد  62را در  ژهیساز استفاده شده مصرف حرارت ویکان

درصد  1 را کربن دی اکسیدانتشار  زانیو م دهدمیکاهش 

  .کندکمتر می

بهبود عملکرد با عنوان  (، در پژوهشی2862سامربل )

 کاهش یهاراه یبه بررس مانیدر صنعت س یطیمح ستیز

 پردازد.یم مانیکربن از صنعت سدیاکسیانتشار د

از سوخت مورد  یگلخانه ا یدرصد از انتشار گازها 18

 نیتمرکز ا .شودیم اصلحسیمان  ندیاستفاده در فرا

دون تواند ب یاست که م یاتیعمل راتییتغ افتنی ق،یتحق

را کاهش دهد. سه  آلودگیبزرگ  یگذارهیبه سرما ازین

 یاضیبا استفاده از چهار مدل ر سیدر انگل مانیکارخانه س

قرار  یمورد بررس اهانیگ یواقع یهامختلف بر اساس داده

دهد که به طور مداوم بهبود ینشان م قیتحق نیا گرفتند

 نیچنمشاهده و هم نیسوخت به سطوح بهتر مصرف

امکان  ،یاز حد استاندارد صنعت شیکاهش نسبت هوا ب

دهد و می کاهش درصد 2کاهش مصرف سوخت را تا 

درصد  62 زانیاز سوخت به م اکسیددیکربن انتشار

طح س نیتوده به سطوح با بهتر ستیاستفاده از ز شیافزا

با خالص اکسید دیکربن ممکن، امکان کاهش انتشار

 ریمقاد سهمقای. داد کاهش درصد 28را تا  سوخت

عملکرد کارخانه نشان داد  یخیدر محدوده تار یشنهادیپ

 اهانیگ یعیسطح عملکرد در محدوده عملکرد طب نیکه ا

 دیبرق و تول یهانهیدر هز یدرصد 1قرار دارد. کاهش 

 نیممکن بود. ا زین یاتیعمل راتییاز تغ یاگلخانه یگازها

 یانتشار گازها نیچنو هم یاتیعمل یهانهیزه ییصرفه جو

 یاهیسرما چیبه ه یازیدهد و نیرا کاهش م یاگلخانه

 .ندارد
 مانیس(، در پژوهشی با عنوان 2888و جیمیاتان ) نینودیز

 یطیحم ستیز ریثأت یبه بررس ستیز طیآن بر مح ریثأو ت

 ی. مطالعه موردازدپردیم سریلانکا کشور مانیس دیدر تول

 ساتیسأمحدود )تنها ت تیولؤبا مس مانیشرکت پتالام س

ان داد شود( نشیم دیتول ندیکه شامل کل فرا مانیس دیتول

واد م نیمأخشک را اتخاذ کرد که شامل ت ندیفرا دیکه تول

ه بر باشد. علاویم یو سنگ زن نکریسوختن کل ندیخام، فرا

گرد و غبار  درصد 1الی  1مطالعه نشان داد که انتشار  نیا
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منابع انتشار  ریکه سا یاز خوراک کوره است، در حال یناش

 یزنسنگ نکریکل یگرد و غبار شامل سنگ شکن، کولرها

 یمنابع اصلعلاوه بر این انتقال مواد هستند.  زاتیو تجه

 نکریکل دیاز سوختن سوخت و تول یاگلخانه یانتشار گازها

 آن است.  مانیس دیاز روند تول یدر کوره است که بخش

 

 هامواد و روش
 زیست محیطی استراتژی و  تدوین شاخص

 شدههای سیمان پذیرفتهآماری این پژوهش، شرکت جامعه

باشد. برای انتخاب نمونه در بورس اوراق بهادار تهران می

شده معیار استفاده  1آماری از روش حذف سیستماتیک با 

ها را احراز کرده باشد به است. اگر یک شرکت کلیه معیار

شده است.  انتخابهای نمونه عنوان یکی از شرکت

 اند از:های مذکور عبارتمعیار

ها به منظور قابلیت مقایسه اطلاعات، سال مالی شرکت -

 منتهی به پایان اسفند باشد.

 اطلاعات مورد نیاز از هر شرکت موجود باشد. -

ها طی پژوهش، بیش از سه ماه در معاملات سهام شرکت -

 بورس اوراق بهادار متوقف نشده باشد.

 ها در طی پژوهش تغییر دوره مالی نداده باشند.شرکت  -

های شرکت طی سال 61با اعمال معیارهای فوق، تعداد 

این پژوهش  اند.عنوان نمونه آماری انتخاب شدهبه 31تا  02

بندی بر مبنای هدف، کاربردی و از لحاظ از لحاظ طبقه

آوری شده با استفاده های جمعروش، توصیفی است. داده

از نرم افزار اکسل ساماندهی شده و نتایج حاصل با استفاده 

 گردد.از نمودار مورد تجزیه و تحلیل واقع می

های شامل: هزینههای عملکرد زیست محیطی شاخص

له با اثرات جریان هوا، مصرف انرژی، استفاده از مواد مقاب

بازیافت شده و مقدار کاهش ضایعات خطرناک به دلیل 

 (. 3288، 6استنیسکی و اربکیوسکاسباشد )می تغییر مواد

اصل هدایت   1های زیست محیطی از طرفی برای سیاست

 گردد:کننده توصیه می

 ها و حاکمیتتقویت سازمان 

 های زیست در سیاستمحیط تلفیق پایداری

 ها تمامی بخش

 های تخریب بهبود بازارها و از بین بردن یارانه

 کننده محیط زیست

 گذاری در علوم و فناوری مربوط به محیط سرمایه

 زیست 

 های دجار ها برای حفظ اکوسیستمافزایش تلاش

 .(6832)نجفی،  بحران

 رای عملکرد پایداری لازم است که موضوعات اساسیب

مرتبط در سه بعد مفهومی رفاه بشر در حال حاضر، رفاه 

های آتی و رفاه بشر در هر مکانی، شناسایی و بشر در زمان

 گیری رفاه فعلی های اندازهگیری شوند. شاخصاندازه

برای  .توانند موضوعات ذهنی و عینی را در برگیرندمی

مد، توان از مواردی مانند مصرف، درآها میگیری آناندازه

تغذیه، سلامت، کار، آموزش، امنیت، زمین، آب، کیفیت هوا 

گیری رفاه بشر در های اندازهو فراغت استفاده کرد شاخص

های مصرف و درآمد، منابع انرژی، منابع هر مکانی، شاخص

غیر انرژی، زمین و اکوسیستم، آب، شرایط هوا، کار، سرمایه 

نهادها را از هم مالی و دانشی، سرمایه سرمایه فیزیکی،

سازمان  و 2ملل متحد کمیسیون اقتصادی) کندتفکیک می

 (.2868، 8همکاری و توسعه اقتصادی

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
.Stennsky and Erbikovskas 1 

2. UNECE 

3.OECD  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhj-fYPFJM_3s8UT5OxNSLSbb57WCw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhj-fYPFJM_3s8UT5OxNSLSbb57WCw


 91-69، 9366 پاییز ،96 شماره                                                         و توسعه فرابخشیمحیط زیست فصلنامه علمی 
 

15 
 

 های عملکرد زیست محیطیلیست شاخص -1جدول 

 یو انرژ هیمواد اول

 مصرف بهینه انرژی در شرکت 

 بهینه سازی مصرف آب شرب و صنعتی

 مواد اولیه داخلی  

  یطیمح ستیو مقررات مربوط ز نیقوان تیرعا

 های زیست محیطی اخذگواهینامه

 تعهد سبز نامهیگواهمیزان مجاز آلایندگی و 

 فرهنگ رعایت الگوی مصرفایجاد 

 آن یطیمح ستیمحصولات و خدمات و اثرات ز

 جایگزین نمودن تجهیزات مدرن 

 کیفیت تعمیر پیشگیرانه و نگهداری ماشین آلات 

 های مدیریت کیفت استقرارسیستم

 ارتقای تکنولوژی خط تولید

 یعیو منابع طب یستیز یهاتنوع گونه

 منطقهحفاظت و بهبود فضای سبز 

 فضای سبزکارخانه

 آلودگی ناشی از غبار و صوت

 عاتیها و ضاضلاب، فاانتشارات گازها

 فروش اقلام مازاد، راکدو ضایعات 

 و... CO2 سرانه انتشار گازهای گلخانه ای نظیر

 ها آوری و تصفیه بهداشتی و صنعتی فاضلابجمع

 کاهش و رفع ضایعات تولیدی و غیر تولیدی
 های پژوهشمنبع: یافته

 

های تعیین شده برای عملکرد با بررسی شاخص 6 شکلدر 

تر صنعت سیمان در های فعالزیست محیطی برای شرکت

ساله این نتیجه حاصل شد که اکثر  68 طی بازه زمانی

های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شرکت

ولیت اجتماعی خود در قبال جامعه و زیست ؤبه مستهران 

ه دهد بمحیط پایبند هستند. در واقع آمار و ارقام نشان می

 18 های صنعت سیمان به میزانمورد سایر شرکت 2جز 

محیطی خود توجه درصد و بیشتر به عملکرد زیست

اند که با توجه به اختیاری بودن این مبحث در داشته

 باشند.ایگاه خوبی برخوردار میها از جمجموع شرکت
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 1831تا  1831های سیمان طیمیانگین عملکرد زیست محیطی شرکت -1 شکل

 های پژوهشیافته منبع:

 

با توجه به این که در حسابداری هدف اصلی هر شرکت 

باشد به طور خلاصه در کنار دستیابی حداکثر سود می

است در  6که یک عملکرد غیرمالیزیستی عملکرد محیط 

رد بر عملک محیط زیستیثیر عملکرد أراستای بررسی ت

ها شاخص بازده سهام برای نمونه انتخابی مالی شرکت

های فعال محیط بررسی شد که درصد بازدهی شرکت

 باشد.درصد می 21تا  28به طور میانگین بین زیستی 

 

 

 
 1831تا  1831های های سیمان طی سالمیانگین بازده سهام شرکت -2 شکل

 های پژوهشمنبع:یافته

 

 

                                                           
1 . Non-financial performance 
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 نتایج

 یکاهش نشتتر گازها میمستتتق ریو غ میمستتتق یهاروش

 در سه دسته توانیکشور را م مانیدر صنعت س یاگلخانه

 انیم یهاکوتاه مدت، روش یهتامتفتاوت شتتتامتل روش

 یهانمود. روش یبند میبلند مدت تقس یهامدت، و روش

بزرگ ندارد و به  یهایگذارهیبه ستتترما ازیکوتتاه مدت ن

مدت شتتامل  انیم یها. روشباشتتندیقابل اجرا م یراحت

و پر بازده استتت. در  دیجد یهایبه ستتمت فناور شیگرا

استتتت که کاهش نشتتتر  نیمدت هدف ا انیم یهتاروش

گردد.  یکلان عمل یگذارهیبدون ستترما یاگلخانه یهاگاز

 یو بهستتاز یندیفرآ زاتیبر بهبود تجه ها عموماًروش نیا

ه ب مدت عموماً بلند یهادارند. روش هیتک دیتول اتیتعمل

دارند و  ازین دیجد یهایو نوآور ادیز یهایگذارهیستتترما

 یهاپروژه یاجرا ایو  یو انتقال دانش فن دیخر یدر موارد

ستتت. ا ریاجتناب ناپذ یدانش فن نیبا هدف تدو یقاتیتحق

به  یاقدمت تحولات عمده حدود دو قرنصتتتنعتت با  نیا

تحولات به کنترل  نیاز ا یااستتت. بخش عمده دهیخود د

غبار مربوط بوده استتت. با گذشت زمان و  ژهیوبه هاندهیآلا

از  مانیس ریاخ یهادر ستال یفناور ریگبا تحولات چشتم

 کیبه  لیدر حال تبد ندهیآلوده و آلا صتتنعت نستتبتاً کی

 پاک و پاک کننده است.  تصنع

نتتتایج حتتاصتتتل از این پژوهش جهتتت اهتتداف علمی و 

گذاران، پژوهشگران، دانشجویان مطالعاتی برای ستیاستت

گذاران و تمام افرادی که به هر نحو حستابداری، و سرمایه

با مباحث زیستت محیطی در ارتباط هستند قابل استفاده 

 باشد.می

 متصتتاعد کننده انمیستت صتتنعتهمان طور که ذکر شتتد 

 انزیدر م رییتغ قیاست که از طر ینوع گاز و غبار اصتل 1

 یکننده و سردکننده بر رواثرات گرم دیشعاع تابش خورش

اکسید ها شامل غبار، سولفور، متصتاعد شتونده نی. انیزم

. اثر سه عامل اول در باشتتندیم کربن دی اکستید، نیترید

جه قابل تو یلیخ مانیتوسط صنعت س نیزم یدما رییتغ

 دکربن دی اکسیگاز  دی. برخلاف سه مورد فوق تولستتین

و رو به  تیدر جهان قابل اهم مانیستتت یهااز کتارختانته

 یناش مانیدر بخش س 2COگاز  دیتول %11است.  شیافزا

 لیتتتبتد نتدیاز فرآ یآن نتاشتتت %11و  یاز مصتتترف انرژ

 کیربنک دیدریو ان میکلستت دیبه اکستت میکلستت کربناتیب

هم س شیو افزا یانرژ یوربهره شیبا افزا نی. بنابراباشدیم

ه نرخ رشد انتشار سالان توانیدر ستبد تقاضا م یعیگاز طب

 را کاهش داد.  دیاکس یکربن د ژهیبه و یاگلخانه یگازها

 

 بحث
کستتب و کار پایدار علاوه بر مشتتتریان به تمام اشتتخاص  

نفعان در مند تمرکز دارد، با در نظر گرفتن این ذیعلتاقته

ستاز و کار شترکت افزون بر ایجاد مزایای اقتصادی سبب 

محیطی و بهبود عملکرد زیستتت گوییپاستت فراهم شتتدن 

شتتتود. بتا توجته بته مطالب مذکور و کمبود مطالعات می

ن زمینه، موضوع برای کشور ما دارای اهمیت تجربی در ای

باشتد، از طرفی نیز محققان و متخصصان مالی ای میویژه

اند که هایی در این باره مواجههاستتتت که با نگرانیمتدت

فی نماید. از طریید میأنیازمندی به تحقیقات بیشتتتتر را ت

ثیر صتنعت ستیمان بر عملکرد زیست محیط مستقیم و أت

جه به نتایج حاصتل از مباحث ارائه شده قطعی استت با تو

شتتود در واقع یافتن پیشتتنهاداتی در این راستتتا مطرح می

چتاره جهتتت تعتتدیتتل این معضتتتل  بتته کتتارگیری روش 

 یطیمح ستیعملکرد ز یسوخت به جا نهیهز یریگاندازه

 صرفه باشد.که نوعی پیشتگیری به جای درمان می استت

هتای انرژی در حیطه فعالیت صتتتنعت در حتامتل ییجو

 یگذارهیبه سرما ازیرا بدون ن یاتیعمل یهانهیهزستیمان 
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Abstract 
Nowadays, environmental performance of companies is considered as one of the main 

components of measuring and measuring the sustainability of a company. According to the 

latest World Health Organization news and information, environmental health, and especially 

human health, is in critical and dangerous situations. During the 10-year period from 2010 to 

2017. Indicators and components have been developed to calculate the environmental 

performance variable, using the method of zero and one to quantify them. Also, data analysis 

and testing of research hypotheses have been done using graphical comparative method. The 

results of the study showed that attention to environmental performance and adherence to its 

indicators in cement companies is better than other industries. 
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