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  نام خدابه
  آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات         3تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ         ومؤسسه استاندارد 
) رسـمی (اسـتانداردهای ملـی   رنشوظیفه تعیین، تدوین و   است که مرجع رسمی کشور   تنها   1371ماه  صنعتی ایران، مصوب بهمن   

  .عهده دارد به ایران را
نظـران مراکـز و مؤسـسات        صـاحب  *های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه      مختلف در کمیسیون  های  تدوین استاندارد در حوزه   

 تولیـدی،  شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شـرایط علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می        
کننـدگان،  فناوری و تجاری اسـت کـه از مـشارکت آگاهانـه و منـصفانه صـاحبان حـق و نفـع، شـامل تولیدکننـدگان، مـصرف                   

نـویس   پـیش . شـود دولتی حاصـل مـی    ی دولتی و غیر   هاکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان      صادرکنندگان و وارد  
شود و پس از دریافـت       های فنی مربوط ارسال می     ه مراجع ذینفع و اعضای کمیسیون     استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی ب     

ایـران چـاپ و   ) رسمی(نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی                    
  .شود منتشر می

کننـد    صالح نیز با رعایت ضـوابط تعیـین شـده تهیـه مـی               مند و ذی    های عالقه   نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان      پیش
بـدین ترتیـب،    . شـود   چـاپ و منتـشر مـی      ملـی ایـران   درکمیته ملی طرح و بررسی و درصـورت تـصویب، بـه عنـوان اسـتاندارد               

ی  تـدوین و در کمیتـه ملـ        5 شده در اسـتاندارد ملـی ایـران شـماره             شود که بر اساس مفاد نوشته      استانداردهایی ملی تلقی می   
  .دهد به تصویب رسیده باشد استاندارد مربوط که مؤسسه استاندارد  تشکیل می

المللـی     ،کمیـسیون بـین  1(ISO)المللـی اسـتاندارد   مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعـضای اصـلی سـازمان بـین       
(OIML)شناسی قانونی   المللی اندازه    و سازمان بین   IEC) (2الکتروتکنیک   3     کمیـسیون کـدکس   4عنوان تنهـا رابـط     است و به 

هـای    در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن تـوجه بـه شـرایط کلـی و نیازمنـدی               . کند   در کشور فعالیت می    5(CAC)غذایی
 .شود گیری می المللی  بهره های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین خاص کشور، از آخرین پیشرفت

کنندگان،   بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف         تواند با رعایت موازین پیش      ات صنعتی ایران می   مؤسسه استاندارد و تحقیق   
محیطـی و اقتـصادی، اجـرای         حفظ سالمت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیـست               

یا اقالم وارداتی، با تصویب شورای عـالی اسـتاندارد،   / و تولیدی داخل کشور     بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصوالت       
المللی برای محصوالت کشور، اجرای استاندارد کاالهای صادراتی و          تواند به منظور حفظ بازارهای بین      مؤسسه می . اجباری نماید 

ها و مؤسسات فعال در       انکنندگان از خدمات سازم     همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده     . بندی آن را اجباری نماید      درجه
هـا و     محیطـی، آزمایـشگاه     زیـست های مدیریت کیفیت و مدیریت     صدورگواهی سیستم زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و     

ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظـام تأییـد             گونه سازمان   وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد این    ) واسنجی(مراکز کالیبراسیون   
ها نظارت    ها اعطا و بر عملکرد آن       کند و در صورت احراز شرایط الزم، گواهینامۀ تأیید صالحیت به آن             یابی می صالحیت ایران ارز  

وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهـا و انجـام تحقیقـات            ) واسنجی(المللی یکاها، کالیبراسیون     ترویج دستگاه بین  . کند می
 .یران از دیگر وظایف این مؤسسه استکاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ا
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1 - International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3 - International Organization for Legal Metrology (Organization International  de Metrologie Legal) 
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   تدوین استاندارد فنیکمیسیون
  " اصول و چارچوب–ی حیات   ارزیابی چرخه- مدیریت زیست محیطی " 

 
  یا نمایندگی/مت وس  : رئیس

  مشیرنیا، وحید
  )دانشجوی دکترا محیط زیست(
  

  مستقل مدیریتسر ممیز زیست محیطی و مشاور 

    :دبیر
  ززاده، شهنا حسن

  )لیسانس بیولوژی(
  

  اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کردستان

    اعضاء
  اسکافی، فردین

  )تفوق لیسانس مدیریت و برنامه ریزی محیط زیس(
   شرکت ایران خودروارشناس محیط زیستک
  
  

  بطی، اسعد 
  ) فوق لیسانس علوم بهداشتی تغذیه(
  

  کلنیک فرهنگیان سنندج

  بطی، فرید 
  )می محضلیسانس شی(
  

  اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کردستان

  بیگیان، حسین
  )فوق لیسانس مهندسی صنایع(
  

  کارشناس سازمان صنایع هوا و فضا ایران

  جوانمردی، کریم 
  )ای فوق لیسانس بهداشت حرفه(
  

گــروه بهداشــت محــیط مرکــز بهداشــت اســتان  
  کردستان

  جعفری، احد
  ) محیطفوق لیسانس مهندسی بهداشت(
  

  رکت ایران خودرومحیط زیست شکارشناس 

  حجت جاللی، مژگان 
  )لیسانس بیولوژی(
  

  سازمان آب و فاضالب استان کردستان

  حنفی، قربان محمد 
  )مهندسی صنایع غذایی(
  
  

  اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کردستان
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  دباغ، مهران 
  )لیسانس مهندسی نفت(

 زیـست محیطـی و      های مدیریت   سر ممیز سیستم  
  های مدیریت مشاور مستقل سیستم

  
  هدایت، فیروزه  راه

  )فوق لیسانس شیمی تجزیه(
  

  داره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کردستانا

  زاهدی، محمد سعید 
  )نساجی مهندسی(
  

  اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کردستان

  سجادی، سید عبدالقادر
  )لیسانس مدیریت اجرایی(

  ترشناس استانداردک
  
  

  سنندجی، پیمان 
  ) فوق لیسانس مدیریت(
  

  شهرداری سنندج

 شیخ عطاری، نجم الدین     

  )لیسانس ریاضی(
  

  اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کردستان

  ماجدی، محمد مسعود 
  )لیسانس شیمی(
  

  شرکت ریسندگی و رنگرزی شاهو

  محمدیان، بهارک 
  )دکتری دامپزشکی(
  

کز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعـی اسـتان         مر
  کردستان

  مشتاق، جلیل 
  )فوق لیسانس عمران، محیط زیست(
  

  مهندسین مشاور نوژان آب

  نجفی، منصور 
  )مهندسی شیمی(
  

  شرکت سیمان کردستان

  یزدانی، ژیال
  )فوق لیسانس شیمی فیزیک(
  

  اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کردستان
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  گفتار یشپ
  

نـویس آن  کـه پـیش   "محیطـی ـ ارزیـابی چرخـه حیـات ـ اصـول و چـارچوب        مـدیریت زیـست   "استاندارد 
و چهـل  های مربوط توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  تهیه و تدوین شـده و در              درکمیسیون

 مـورد تـصویب قـرار گرفتـه اسـت،           25/12/86 مورخ   مدیریت کیفیت  اجالس کمیته ملی استاندارد      هشتمین
 قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقـات صـنعتی ایـران،               3اینک به استناد بند یک مادۀ       

  .شود، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می1371مصوب بهمن ماه 
 صـنایع، علـوم و خـدمات،        ههای ملی و جهانی در زمین      تحوالت و پیشرفت   با همگامی و هماهنگی      حفظ برای

 ایـن  تکمیـل  ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصالح و          ملیهای  استاندارد
 ،بنـابراین . واهـد گرفـت    قرار خ  توجهاستانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد            

  .استفاده کرداستانداردهای ملی نظر  آخرین تجدیدازباید همواره 
  

 :این استاندارد ملی بر مبنای استاندارد بین المللی زیر تدوین شده و معادل آن به زبان فارسی است
  

ISO 14040: 2006      
Environmental management – Life cycle assessment – principles and framework 
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  مقدمه
هم  ،1زیست محیطی و پیامدهای احتمالی در ارتباط با محصوالت حفاظت ی اهمیت افزایش آگاهی در زمینه

 این  پرداختن به  درک بهتر و     برای هایی  ی روش    هتوسع موجب افزایش عالقه به      هم مصرف شده  ساخته شده و    
 )LCA(2ی حیـات      ، ارزیابی چرخه   است توسعه یافته  که به این قصد      هایی  روشز  یکی ا . پیامدها گردیده است  

 .باشد می
 LCA تواند در موارد زیر موثر باشد می:  
  ؛ها  آنی حیات  زیست محیطی محصوالت در نقاط مختلف چرخهعملکردها جهت بهبود  شناسایی فرصت -
  ،ریزی راهبـردی   برنامه هدفاب: مثالً(ر دولتی   دولتی یا غی   های  سازمانان صنعت،   گیر  تصمیم رسانی به   اطالع -

 ؛) یا طراحی مجدد محصول یا فرآینداولویت بندی، طراحی
  وگیری؛  فنون اندازه :، شامل مربوط به عملکردزیست محیطیهای شاخصانتخاب  -
 ).های زیست محیطی محصول گذاری یا اعالن  برچسبطرحمانند ادعای زیست محیطی، (بازاریابی  -

  .پردازد می LCA یک اجرای جزئیات الزامات برای به  14040 ایزو /ایران استاندارد ،LCAرورزهای  کابرای
 LCA   زیست  تبعاتمانند استفاده از منابع و      (لقوه زیست محیطی    اهای ب  های زیست محیطی و جنبه     جنبهبه 

تـا تولیـد، مـصرف،       خام فـرآوری شـده       ی   حیات یک محصول از ماده     ی   چرخه سراسردر  ) ها محیطی وارهایی 
  .پردازد می) از گهواره تا گوریعنی ( نهایی دفعایان اعمال زیستی، بازیافت و پ

  :وجود دارد LCAی  مطالعه مرحله در یک رچها
  ؛مرحله تعریف هدف و دامنه کاربرد )الف
 ؛سیاههمرحله تجزیه تحلیل   ) ب
 مرحله ارزیابی پیامد و   ) ج
 .مرحله تفسیر  ) د

 ی مـورد نظـر       به موضـوع و اسـتفاده      LCAی    یک مطالعه  سطح جزئیات     مرزسیستم و  : شامل ی کاربرد،   دامنه
ممکن است به میـزان قابـل       بخصوص    LCAیک  بسته به هدف     LCAی    عمق و گستره   . بستگی دارد  مطالعه

 .توجهی متفاوت باشد
 ایـن مرحلـه     . اسـت  LCAی    دومـین مرحلـه   ) LCIمرحلـه   (ات  حیـ ی     چرخه سیاهه تجزیه و تحلیل     ی  مرحله

  . باشند  الزم می،ی تعریف شده مطالعه اهداف هایی است که برای برآورده نمودن ای از داده موعهمتضمن مج
 تهیـه اطالعـات     LCIA منظور از    . است LCAسومین مرحله از     )(LCIA ارزیابی پیامد چرخه حیات      ی  مرحله
 اهمیـت    از   یدرک بهتـر  ای کـه       است به گونه   ول یک سیستم محص   LCI جهت کمک به ارزیابی نتایج       اضافی
  .حاصل شودمحیطی آنها  زیست

                                                 
  .شامل خدمات می شود) محصول (  استاندارد واژه در این -١

2- Life cycle assessment  
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یـا   LCIA و یا یک  LCI است که در آن نتایج یک        LCA حیات مرحله نهایی از روش اجرایی        ی  تفسیر چرخه 
 بـا تعریـف     مطـابق  ،ها گیری ها و تصمیم   ، توصیه ها  گیری  نتیجه برای    مبنایی د و به عنوان   نشو هردو خالصه می  

  .دنگیر ر میهدف و دامنه کاربرد مورد بحث قرا
 . و یک تفسیر تامین شود     سیاههیک تجزیه و تحلیل      صرفاًتوسط اجرای    تواند می LCAدر مواردی هدف یک     

  .استاشاره شده  LCI ی مطالعه یک  عنوانبهطور معمول   به مطلباین
 عـات مطالو  ) LCA مطالعات( ارزیابی چرخه حیات     مطالعات:  را پوشش می دهد    مطالعهاین استاندارد دو نوع     

 LCIA  ی   اما مرحله  ،هستند  LCIمطالعات   مشابه   LCA مطالعات .)LCI مطالعات( حیات   ی   چرخه ی  سیاهه
  .شود اشتباه نمی LCA ی مطالعهاز یک  LCI ی  با مرحلهLCIمطالعات . استها حذف شده   آناز

 فرآیند بـسیار     یک ازتواند به عنوان بخشی      می LCI یا   LCA مطالعهر یک   دبه طورکلی اطالعات توسعه یافته      
تنهـا وقتـی     LCI یـا    LCA  مختلـف  مطالعـات  نتـایج    ی   مقایـسه  . قرار گیـرد    استفاده  مورد گیری مهم تصمیم 

 الزامـات و    بـسیاری از  بنابراین این اسـتاندارد     .  یکسان باشد  مطالعه هرها و مطالب     پذیر است که فرضیه    امکان
  .شود  شامل میاین موارد راحصول اطمینان از شفافیت ها جهت  توصیه
LCA            زیـست   ماننـد ارزیـابی خطـر، ارزیـابی عملکـرد         (یکی از چندین فنون مدیریت زیست محیطی اسـت  

ترین فن برای استفاده     و ممکن است مناسب   ) محیطی و ارزیابی پیامد زیست محیطی       محیطی، ممیزی زیست     
مـاعی یـک محـصول را  نـشان          هـای اقتـصادی یـا اجت         جنبـه  نمونـه بطور   LCA. ها نباشد  ی وضعیت   در کلیه 

توانـد بـه سـایر       های تشریح شده در ایـن اسـتاندارد مـی           حیات و روش شناسی    ی   اما رویکرد چرخه   ،دهد  نمی
  .ها تعمیم داده شود جنبه

 ایجاد  موانعی در تجارت بدون تعرفه یا افزایش یا تغییر            برایاین استاندارد مانند سایر استانداردها قرار نیست        
  .قانونی یک سازمان مورد استفاده قرار گیرددر الزامات 

  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

www.chemiato.com - وب سایت کمیاتو



 

  اصول و چارچوب – حیات ی ارزیابی چرخه –مدیریت زیست محیطی 
  
  ی کاربرد   دامنه 1
  :ی حیات تشریح می کند و شامل ین استاندارد اصول و چارچوبی را برای ارزیابی چرخها

  ؛)1LCAتعاریف (ی کاربرد  دامنه   )  الف
 ی حیات؛   چرخهی سیاهه ی زیه و تحلیل مرحلهتجی  مرحله  ) ب
 ی حیات؛  چرخهپیامدهای ارزیابی ی مرحله  ) ت
 ی حیات؛  تفسیر چرخهی مرحله  ) ث
 ؛ LCA از گرانه سنجش و بازنگری دهی  گزارش  ) ج
 ؛LCAهای  محدودیت  ) ح
 و LCA  ل بین مراحی رابطه  ) خ
 .مقادیر انتخابی و عناصر اختیاری از   استفادهشرایط  ) د

را  LCI2ی حیـات     چرخـه  ی  سـیاهه  و مطالعـات     LCAی حیـات      طالعات ارزیـابی چرخـه     م ،این استاندارد 
دهد و روشی را برای مراحـل        را به تفصیل شرح نمی    ) LCA ( حیات ی و فن ارزیابی چرخه    دهد پوشش می 

  .کند یمشخص نم LCA اختصاصی از یک
مورد توجه قرار گرفته است، امـا         کاربرد ی هدف و دامنه  تعریف  در   LCIیا   LCA کاربرد مورد نظر از نتایج    
  .گیرد قرار می کاربرد این استاندارد ی خارج از دامنهخود کاربرد به  تنهایی 

 مـورد   دهـی    و اعتبـار    گواهینامـه   صدور  یا  نظارتی  این استاندارد قرار نیست برای تنظیم قرارداد یا مقاصد        
  .استفاده قرار گیرد

   
 مراجع الزامی 2

در مـورد مراجـع دارای تـاریخ فقـط          . باشـد   استاندارد ضـروری مـی    ر برای این     شده زی   داده مدارک ارجاع 
بـه  (در مورد مراجع بدون تاریخ آخرین تجدید نظر مدرک ارجاع داده شده             . ویرایش ذکر شده کاربرد دارد    

  .کاربرد دارد) ها همراه تمام اصالحیه
  

ISO 14044: Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and 
guidelines 
 

  اصطالحات و تعاریف 3
  :کاربرد دارد اصطالحات و تعاریف زیر استاندارد، این مقاصدبرای 

  

                                                 
1-  Life cycle assessment   
2 - Life cycle inventory analysis 
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3-1  
  1ی حیات چرخه

 منابع طبیعی تـا     استحصال از یا  زمان استخراج ماده خام     یک سیستم محصول از      مراحل متوالی و پیوسته   
   .دفع نهایی

  
3-2  

  2ی حیات ارزیابی چرخه
LCA 

 زیـست محیطـی یـک سیـستم محـصول در            بالقوهپیامدهای   دادها و  برون دادها، ردآوری و ارزیابی درون   گ
  .   حیات آنی  چرخهسراسر

  
3-3  

  ٣ی حیات  چرخهی سیاههتجزیه و تحلیل 
LCIA 
دادها برای   دادها و برون    درون سازی  و کمی  گردآوریمتضمن   که    است ی حیات  ای از ارزیابی چرخه    مرحله

  .باشد مین آ حیات ی حصول، در طول چرخهیک سیستم م
  
3-4  

  4ی حیات  چرخهپیامدارزیابی 
 زیـست محیطـی   ی اهمیت و پیامدهای بالقوه  بزرگی و    آن که در     است  حیات ی ای از ارزیابی چرخه    مرحله
  . شود گذاری می ارزش درک و آنی حیات   چرخه سراسر سیستم محصول در یک برای

  
3-5  

  5ی حیات تفسیر چرخه
، یا ارزیابی پیامـد، یـا       سیاهههای تجزیه و تحلیل      ی حیات است که در آن یافته        از ارزیابی چرخه   ای مرحله

 ارزیـابی هـا     برای رسیدن به نتایج و توصیه      ،ی کاربرد تعریف شده     با هدف و دامنه    در ارتباط ها،   هردوی آن 
  . می شوند

  

                                                 
1- Life cycle 
2 - Life cycle assessment  
3 - Life cycle inventory analysis 
4 - Life cycle impact assessment 
5 - Life cycle interpretation 
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3-6  
  1ای تایید مقایسه

 را  کرد که همان کار   یک محصول نسبت به محصول رقیب     ادعای زیست محیطی مبنی بر مزیت یا برابری ی        
  .دارد

  
3-7  

  2شفافیت
  .ع و قابل درکجام، آشکارارائه اطالعات به صورت 

  
3-8  

  3 زیست محیطیی جنبه
که بتوانـد بـا محـیط زیـست تـاثیر متقابـل داشـته                ها محصوالت یا خدمات یک سازمان      جزئی از فعالیت  

  ).شود مراجعه 14001یزو  ا– استاندارد ایران  از3-6 تعریف به(باشد
 
 4محصول 3-9
   کاال یا خدمتگونههر
  

  :نمود طبقه بندی  را می توان به صورت زیرمحصول -1یادآوری
  ؛) حمل و نقل:مانند(خدمات  -
  ؛) برنامه کامپیوتر، فرهنگ لغات:مانند( نرم افزار -
  ؛)موتورمکانیکی  بخش: مانند( سخت افزار -
  ؛)کار روان :مانند( مواد فرآوری شده -
  

  متـضمن  :برای مثال  ،تدارک یک خدمت می تواند    . شود   و غیر قابل لمس می     س عناصر قابل لم    شامل خدمات -2یادآوری
  :موارد زیر باشد

  ؛)خودرو تعمیر :برای مثال( ، تامین کننده انجام شده است– مشتری عالیتی که بر روی محصول قابل لمسف -
صورت وضعیت درآمد   : برای مثال ( تامین کننده انجام شده است،       –مس مشتری   فعالیتی که بر روی محصول غیر قابل ل        - 

  ؛)برای آماده نمودن برگشت مالیات
  ؛) دانشی انتقالامحتوطالعات در ا جابجایی :برای مثال( تحویل یک محصول نا ملموس -
  ).ها ها و رستوران  در هتل:برای مثال( برای مشتری  محیط مطلوب ایجاد-

هـای    یـا روش   هـای تجـاری     عالیتف،  رویکردهاتواند به شکل     و می است   ناملموس   شود و معموالً     می مل اطالعات نرم افزار شا  
  .اجرایی باشند

مـواد فـرآوری شـده بـه طـور کلـی             . قابل شمارش اسـت    ی  ن یک مشخصه  آسخت افزار به طور کلی ملموس است و مقدار          
  .ملموس و مقدار آن یک مشخصه قابل شمارش است

                                                 
1- Comparative assertion 
2 -Transparency 
3- Environmental aspect 
4 - Product 

www.chemiato.com - وب سایت کمیاتو



 

  
   ISO9000:2005و ISO 14021:1999  سازگار با -3یادآوری

  
3-10  

  1 هم محصول
  .به دست می آیندسیستم محصول   یاواحدفرآیند   دو یا چند محصولی که از یک یک ازهر
  
3-11  

  2فرآیند
  .ها تبدیل می کند ها را به خروجی  که ورودیگذار بر همدیگر  یا تاثیرمتعاملی اه ای از فعالیت مجموعه

  .])ها یادآوریبدون  ( شودمراجعه  ISO 9000:2005   از استاندارد1-4-3به تعریف [
  
3-12  

  3 جریان اولیه
یا ماده یا انـرژی     ،  وارد شده   مورد مطالعه   به سیستم   که بدون تغییر شکل قبلی توسط انسان       ماده یا انرژی  

  .ودش و در محیط زیست رها می  خارجمورد مطالعهاز سیستم که بدون تغییر شکل بعدی توسط انسان 
  
3-13   

   4جریان انرژی
کمـی سـازی   یا سیستم محصول که بـه شـکل واحـدهای انـرژی          واحد   داد از یک فرآیند    داد یا برون   درون
  .شود می
  

داد   و جریان انرژی که خارج می شود به نام انـرژی بـرون  ،دارد جریان انرژی که وارد می شود به نام انرژی درون        -یادآوری
  .نامیده می شود

  
3-14  

   5ی مواد اولیه ده نشدهانرژی استفا
داد، که به عنوان یک منبع انرژی بـرای سیـستم محـصول مـورد                گرمای حاصل از احتراق مواد خام درون      

  .بیشتر یا کمتر بیان می شودارزش گرمایی  بر حسب  وگیرد استفاده قرار نمی
  

  .شود ره محاسبه نمیالزم به ذکر است که ظرفیت انرژی مواد خام دوبا -یادآوری
  

                                                 
1 - Co-product 
2 - Process 
3 - Elementary flow 
4 - Energy flow 
5 - Feedstock energy 
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  1  خامی ماده
  .شود  اولیه یا ثانویه که برای تولید محصول استفاده میی ماده

  
  .باشد میشده بازیافت ی   مادهلما ثانویه شی ماده -یادآوری

  
3-16  

  2داد فرعی درون
د محصول استفاده مـی شـود، ولـی مـستقیما بخـشی از      ط فرآیند واحد برای تولیداد که توس   ی درون   ماده

  . دمحصول را تشکیل نمی ده
  
3-17  

  3تخصیص
 مـورد  بین سیـستم محـصول       ، فرآیند یا یک سیستم محصول      یک داد داد یا برون   های درون  تسهیم جریان 
  .های دیگر ولستم یا سیستم محصمطالعه و سی

  
3-18  

  4معیار میانبر
یـا  واحـد    دنـ محیطـی وابـسته بـه فرآی        اهمیت زیـست   ی   مواد یا جریان انرژی یا درجه      ی از ویژگی مقدار 

  .باید از یک مطالعه مستثنی شوداست که سیستم محصول 
  
3-19  

  5کیفیت داده ها
   .ها در تامین الزامات معین شده مربوط می شود ها که به توانایی آن  از دادههایی ویژگی

  
3-20  

  6کارکردیواحد 
  . واحد مرجع یکده از آن به عنوانا برای استفمحصولسازی عملکرد یک سیستم  کمی

  

                                                 
1 - Raw material 
2 - Ancillary input 
3 - Allocation 
4 - Cut-off criteria 
5 - Data quality 
6 - Functional unit 
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  1داد درون

  .واحد می شودفرآیند  انرژی که وارد یک ان جریمحصول، ماده یا
  
  .ها می باشند محصوالت و مواد شامل مواد خام، محصوالت میانی و هم محصول -آوریدیا
  
3-22  

  2جریان میانی
  . مطالعهموردی واقع در بین واحد فرآیندها از سیستم محصول ژمحصول، ماده یا جریان انر

   
3-23  

  3محصول میانی
داد سایر واحدهای فرآیندی است که مستلزم دگرگونی بیشتر داخل            که درون  واحد فرآیندداد از یک     برون

  .سیستم است
 
3-24  

  4ی حیات  چرخهسیاهه تجزیه و تحلیل ی نتیجه
  LCI ی جهنتی

 را  های متقـاطع مـرز سیـستم       ی حیات که جریان     چرخه سیاهه به دست آمده از تجزیه و تحلیل         ی  نتیجه
  .سازد ی حیات مهیا می ارزیابی پیامد چرخه  برای رای آغازی  و نقطهکند  میفهرست

  
3-25  

  5داد برون
  . خارج می شودکه از فرآیند واحدمحصول، ماده یا جریان انرژی 

  
  .باشد ی مها ها و پراکنش محصوالت و مواد شامل مواد خام، محصوالت میانی، هم محصول -یادآوری 

  
3-26  
  6ی فرآیندژانر
، بـه   یـک فرآینـد واحـد     در طـی      به کار انداختن تجهیـزات        یا یک فرآیند اجرای  ی ورودی الزم برای     ژانر

  .یژبرای تولید و عرضه این انر ی ورودیژاستثنای انر
  

                                                 
1 - Input 
2 - Intermediate flow 
3 - Intermediate product 
4 - Life cycle inventory analysis result (LCI result) 
5 - Output 
6 - Process energy 
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  1جریان محصول

  .محصوالت وارد شده از یا خارج شده به سیستم محصول دیگر
  
3-28  

  2سیستم محصول
 تعریـف شـده را انجـام    های اولیه و محصول که یک یا چند کارکرد جریان از فرآیند واحدها با  ایی   مجموعه

  .ی حیات از یک محصول هستند می دهند، و الگوی چرخه
   

3-29  
   3جریان مرجع

 بیان شده توسـط     ی  یفهیک سیستم محصول، که برای انجام وظ      در   دادهای مورد نیاز فرآیندها    میزان برون 
  .باشد ، الزم میکارکردیواحد 

  
3-30  

  4ها وارهایی
   و تخلیه به آب و خاکاانتشار به هو

  
3-31  
  5زیه و تحلیل حساسیتتج

هـای حاصـل از    هـا و داده  هایی که با توجه بـه روش     یافته برای برآورد اثرات انتخاب      های اجرایی نظام    روش
  .مطالعه صورت گرفته است

  
3-32  

   6مرز سیستم
  . بخشی از یک سیستم محصول هستندیی که  فرآیندها- واحدی هدن کنمشخص یها معیار

  
  .شود  استفاده نمیLCIA  ارتباط باین استاندارد دره مرز سیستم در اژوا -یادآوری

  

                                                 
1 - Product flow 
2 - Product system 
3 - Reference flow 
4 - Releases 
5 - Sensitivity analysis 
6 - System boundary 
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   1تجزیه و تحلیل عدم قطعیت

ی   مند برای کمی سازی عدم قطعیت وارد شده در نتایج یـک تجزیـه و تحلیـل سـیاهه                    روش اجرایی نظام  
  .ها ت الگو و عدم قطعیت درونداد و تغییر پذیری دادهقی حیات، ناشی از اثرات تجمعی عدم د چرخه

  
  .شوند توزیع احتماالت برای تعیین عدم قطعیت در نتایج استفاده مییا   تغییراتدامنه -آورییاد

  
3-34  

  2 فرآیند واحد
ورودی و خروجـی    های    حیات برای داده   ی   چرخه ی  سیاهه در تجزیه و تحلیل      کوچکترین عنصر مورد نظر   

  . هستندشدن کمیکه قابل 
  
3-35  

  3پسماند
  . شوددفعظر است یا الزم است شغال کننده که در نا ءاجسام یا اشیا

  
 پسماندها و دفع مبنی بر کنترل تغییرات خطرناک )Basel Convention(لزاین تعریف برگرفته از معاهده با -یادآوری

  .شود  اما در این استاندارد به پسماند خطرناک محدود نمی، است)1989 مارس 22(ها  آن
   

3-36  
   4ی انتهایی رده نقطه

یط طبیعی، بهداشت انسانی یا منـابع کـه مـشخص کننـده یـک موضـوع زیـست                   ای از مح   صفت یا جنبه  
  .محیطی مرتبط است

  
3-37  

  5سازی ویژهعامل 
ی حیـات     چرخـه  سیاههکه برای تبدیل نتایج یک تجزیه و تحلیل         سازی    ویژه الگوی برگرفته از یک     عامل

  .به کار برده می شود، شاخص ردهاز د مشترک شده، به واحداده تخصیص 
  

  .سازد  را مهیا می رده شاخصنتایجی  که امکان محاسبه ،واحد مشترک -ییادآور

                                                 
1 - Uncertainty analysis 
2 - Unit process 
3 - Waste 
4 - Category endpoint 
5 - Characterization factor 
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3-38  
   1سازوکار زیست محیطی

مـشخص مـی باشـد، کـه          پیامـد  ی   برای یک رده    زیستی که   فیزیکی، شیمیایی و   ی از فرآیندهای  سیستم
  .دهد  ربط مینقاط انتهایی ردهو   های رده شاخص  به  رای حیات  چرخهسیاههنتایج تجزیه و تحلیل 

  
3-39  

  2ی پیامد رده
بـه  توان   میی حیات را      چرخه سیاههنگر موضوعات زیست محیطی که نتایج تجزیه و تحلیل          ای نمای  طبقه

  .آن تخصیص داد
  
3-40  

  3  پیامدی ردهشاخص 
  .ی پیامد هنمایش قابل کمی از یک رد

  
  .شود ده می در این استاندارد برای بهبود در درک مطلب استفا"شاخص رده" بیان مختصر -یادآوری

  
3-41  

  4 کامل بودنبررسی
ی حیات بـرای رسـیدن بـه          از مراحل یک ارزیابی چرخه      به دست آمده   که آیا اطالعات   فرآیند تصدیق این  

  .ی کاربرد کافی است یا خیر با تعریف هدف و دامنه گارنتایج ساز
  
3-42  

  5 سازگاریبررسی
انـد و      مورد استفاده قرار گرفته     طول مطالعه  درهمواره  ها   ها و داده   روش ها، فرآیند تصدیق اینکه آیا فرضیه    

   .اند کار گرفته شده  تعریف شده، پیش از کسب نتایج به کاربردی هدف و دامنهمطابق با 
  
3-43  

  6بررسی حساسیت
تجزیه و تحلیل حساسیت برای رسیدن به نتایج و         یک   به دست آمده از      آیا اطالعات  که فرآیند تصدیق این  

  .ربوط هستند یا خیرهای مفروض، به هم م توصیه

                                                 
1 - Environmental mechanism 
2 - Impact category 
3 - Impact category indicator 
4 - Completeness check 
5 - Consistency check 
6 - Sensitivity check 
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3-44  
  1ارزیابی
  .ی حیات نتایج ارزیابی چرخه اطمینان نسبت به حصولبرای ی حیات   تفسیر چرخهی  مرحله دریعنصر

 
 ، بررسی حساسیت، بررسی سازگاری و هر گونه ارزیابی دیگر که ممکـن اسـت              مل بودن ل بررسی کا  شامارزیابی   -یادآوری
  . باشدضرورت داشتهیک مطالعه ی کاربرد   تعریف هدف و دامنهمطابق با

  
3-45  

   2 سنجشگرانهبازنگری
  بـین المللـی     ملـی و    و الزامات استانداردهای   اصولی حیات و     فرآیندی که از سازگاری بین ارزیابی چرخه      

  . اطمینان حاصل می کندی حیات ارزیابی چرخه
  

  ).شود مراجعه 1-4به بند ( در این استاندارد توصیف شده است اصول -1یادآوری
  . توصیف شده استISO 14044الزامات در  -2یادآوری

  
3-46  

  3طرف ذینفع
ی   محیطی یک سیستم محصول یا نتایج ارزیـابی چرخـه  تفرد یا گروه مرتبط با یا متاًثر از عملکرد زیسس  

   .حیات آن
  
  )LCA(ی حیات توصیف کلی از ارزیابی چرخه 4
  LCA اصول  4-1
  کلیات  4-1-1

هـم  ریـزی و   هـم طـرح   ،ان راهنما برای تصمیمات مربوط بـه  به عنوبایست  می اساسی هستند و     اصولاین  
  .دن استفاده شوLCAیک اجرای 

  
  حیات ی  چرخهدورنمای 4-1-2

LCA خت مـاده تـا      اانـرژی و سـ    تولید  ی خام،     حیات یک محصول را از استخراج و اکتساب ماده         ی   چرخه
  .کند  و وارهایی نهایی بررسی میایان زندگیاستفاده و پ

ید کلی و دورنمای نظام مند،  جابجـایی بـار بـالقوه زیـست محیطـی بـین مراحـل                     به خاطر یک چنین د    
  .تواند شناسایی و در صورت امکان جلوگیری شود ی حیات یا فرآیندهای منحصر به فرد می چرخه

  

                                                 
1 - Evaluation 
2 - Critical review 
3 - Interested party 
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 کانون زیست محیطی  4-1-3
LCA   اعی، ها و پیامدهای اقتـصادی و اجتمـ        جنبه. پردازد  میها و پیامدهای یک سیستم محصول        جنبهبه

تر بـا   های جامع سایر ابزارها ممکن است برای ارزیابی.  هستندLCAی کاربرد  به طور نمونه، خارج از دامنه   
LCA ترکیب شوند.  

  
 رویکرد نسبی و واحد کارکردی 4-1-4

LCA         آنچـه  این واحد کارکردی   .  شکل گرفته است    یک رویکرد نسبی است که اطراف یک واحد کارکردی
هـای بعـدی بـا آن واحـد کـارکردی       ی تجزیه و تحلیـل  کلیه. کند د، تعریف می  را که قرار است مطالعه شو     

بـه واحـد     LCIA پروفیلو در نتیجه     LCIدادهای   دادها و برون   همه درون ای که،     گونه ، به متناسب هستند 
  .شود کارکردی مربوط می

  
  رویکرد تکراری 4-1-5

LCA    یک   ی  هر مرحله .  یک فن تکراری است LCA    رویکـرد   .نمایـد   حـل اسـتفاده مـی     نتایج سایر مرا  ، از
  .کند  میشده، مشارکت ه و نتایج گزارشع در جامعیت و سازگاری مطال،تکراری داخل و بین مراحل

  
 شفافیت  4-1-6

بـه منظـور      هـا  LCA  یک اصـل راهنمـای مهـم در اجـرای          ،، شفافیت LCAی پیچیدگی ذاتی      به واسطه 
  .تفسیر مناسب نتایج استاز  اطمینان حصول

  
  جامعیت 7- 4-1

LCA  بـه وسـیله    . های محیط طبیعی، بهداشـت انـسانی و منـابع توجـه دارد              ها و جنبه    ی ویژگی   به کلیه
ارتباط جمعی و هوشمندانه، بده و بـستان        ها با یک مطالعه در یک مسیر          ها و جنبه    ی ویژگی   بررسی کلیه 

 .تواند شناسایی و ارزیابی شوند های بالقوه می
 
 تقدم رویکرد علمی  4-1-8

ـ گرد  اتخاذ مـی   اساس علوم طبیعی  بر    ترجیحاً LCA تصمیمات درون یک    سـایر   در غیـر ایـن صـورت،      . دن
های   یا به پیمان قرار گرفته استفاده  مورد  ممکن است   ) مانند علوم اجتماعی و اقتصادی    (رویکردهای علمی   

ا اگر نه پایه علمی موجود باشد، نه توجیه بر مبنـای سـایر رویکردهـای علمـی یـ                  . دنبین المللی ارجاع شو   
  . های ارزش باشد ی انتخاب پیمان های بین المللی میسر نباشد، تصمیمات می تواند بر پایه
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  LCA مراحل یک 4-2
 
 شـده   ه نـشان داد   1 در جـدول  کـه   ی بین مراحـل      رابطه.  مرحله است  ر شامل چها  LCAمطالعه   4-2-1

  :اینها هستند، است
  ی کاربرد؛ تعریف هدف و دامنه -
 ؛ سیاههتجزیه و تحلیل  -
  و؛پیامدارزیابی  -
 .تفسیر -

 : شامل سه مرحله استLCIی  طالعه م 4-2-2
  ی کاربرد؛ تعریف هدف و دامنه -
  و سیاههتجزیه و تحلیل  -
 .تفسیر -
کـاربرد مـستقیم    . گیـری باشـد    داد یک نوع از فرآیندهای تـصمیم        ممکن است درون   LCAنتایج   4-2-3

 شـرح   1 شـکل  در   LCI یا   LCAربرد مطالعه   ی کا  مثال کاربرد مبتنی بر هدف و دامنه       LCI یا   LCAنتایج  
 . توان یافت را در پیوست الف می LCIی کاربرد  اطالعات بیشتر در زمینه. داده شده است

  
  LCA مراحل یک -1شکل 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

های مستقیم کاربرد  
  
   و بهبود محصول توسعه -
  
  ریزی راهبردی        طرح -
  
   تهیه خط مشی عمومی  -
  
   بازار یابی    -
  
  سایر-

 چارچوب ارزیابی چرخه حیات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعریف هدف 
 کاربرد و دامنه

تجزیه 
تحلیل و

 موجودی

  
 پیامد ارزیابی

  
  
  
  
  
  

 تفسیر
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   LCA یک کلیدیخصوصیات  4-3

   :ستا الصه شده، در فهرست زیر خLCA شناسی روشبعضی خصوصیات کلیدی 
 از ، راهـای محـصول    سیـستم پیامدهایمحیطی و ی زیست  ها جنبه نظام مند،روش در یک    LCA)الف

 کند؛ مورد نظر ارزیابی میی کاربرد  دامنه مطابق با اهداف و ،ماده خام تا دفع نهایی
 باشد؛ میشناسی  روشکارکردی  ناشی از ویژگی واحد LCAماهیت نسبی   ) ب
ممکن اسـت   آن ی کاربرد دامنه بسته به تعریف هدف و      LCAیک     زمانی   چارچوبعمق جزئیات و    ) ت

  ؛تا حد زیادی متغیر باشد
 موضـوعات اختـصاصی تمهیـداتی      محرمانـه بـودن و       جهـت    LCAبسته به کاربرد مورد نظر برای         ) ث
 نظر گرفته شده است؛ در
  فناینعلمی طبق شرایط جاری    های    افتهپیشرفت ی و  ها     یافته   برای مشمولیت  LCA وش شناسی ر  ) ج

 باشد؛ باز می
کـه بـه عمـوم     ای تاییـد مقایـسه  ی یک   الزامات خاصی به کار می رود که به منظور تهیهLCA  در  ) ح

 گیرد؛ شود مورد استفاده قرار می عرضه می
 بـا مـوارد     بقاطـ م LCA برای اجـرای     ها   سازمان.   وجود ندارد   LCA انجامهیچ روش واحدی برای       ) خ

 ؛باشند  میانعطاف پذیر سازمانی الزامات و  خاص با کاربرد موردنی ندارد، مبتاین استامقرر شده در 
 محیطی، ارزیـابی    اثرات زیست  ارزیابی عملکرد محیطی، ارزیابی      :مانند( دیگر   فنونبسیاری    با LCA  ) د

 ممکـن  LCAبـا ایـن وجـود،    ، باشـد   میکارکردیزیرا روش نسبی مبتنی بر واحد      . ت است متفاو) ریسک
  استفاده کند؛فنونده توسط سایر است از اطالعات گردآم

 مطلـق   پیامدهای زیست محیطـی     LCA ،پردازد   می محیطیزیست    ی  پیامدهای بالقوه به    LCA  ) ذ
  :کند بینی نمی یا دقیق را بنابر دالیل زیر پیش

   برای یک واحد مرجع؛ بالقوه محیطیپیامدهای زیستبیان نسبی  -
 و مکان؛ زمان در طی محیطی زیست های  دادهیکپارچگی -
  محیطی؛پیامدهای زیست سازی عدم اطمینان ذاتی به مدل -
  .دنباش  آینده میپیامدهایمحیطی مشخصاً پیامدهای زیست  این واقعیت که برخی -
محیطـی و  زیـست   از مـسائل  منـد  نظام یک دورنمای ،LCA سایر مراحل  همراه با  LCIAی مرحله  ) ر

 .سازد  فراهم می رامحصوالت/ منابع برای یک یا چند سیستم محصول
پیامـد   یک شاخص  پیامدی رده برای هر ،دهد  میتخصیص های پیامد رده را به LCI نتایج  ، LCIA  ) ز

مجمـوع    .اسـت   شـده  محاسـبه    ) ی شـاخص   نتیجه( رده   شاخص   ی   حیات انتخاب شده و نتیجه     ی چرخه
محیطـی مـرتبط بـا    یست ز مسائل ی را در زمینهاطالعاتی   LCIAنموداریا ) LCAIنتایج (نتایج شاخص 

 آورد؛ دادهای سیستم محصول فراهم می ن دادها و برو درون
 دهـی  وزن به یک امتیاز یا رقم واحد وجود نـدارد زیـرا   LCA نتایج  کاهش برای  ی علمی  پایههیچ    ) س

 مستلزم انتخاب مقادیر می باشد؛
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 ی ، ارزیـابی و ارائـه  ، کنترلسازی کمیبرای شناسایی،    مند  ی نظام   رویهحیات از یک     ی چرخهتفسیر  ) ش
در هـدف   گونه که      همان LCAکاربرد   الزامات تا   ،کند  استفاده می  LCAهای    بر اساس یافته  ها   گیری  نتیجه

  ورده شود؛آبراست،  این مطالعه، توصیف شدهکاربرد  ی و دامنه
 LCAهای     مرحله تفسیر و هم با سایر       ی  مرحله هم در    ،از یک روند تکراری    حیات   ی چرخهتفسیر    ) ص

 کند؛ استفاده می
زیـست   برای مـدیریت     فنونو سایر    LCA حیات تمهیداتی را برای پیوندهای بین          ی  تفسیر چرخه   ) ض

 آن در نظـر     بردری کـا   دامنـه  در رابطـه بـا هـدف و        LCAهای   محیطی با تأکید بر نقاط قوت و محدودیت       
 .گیرد می

  
 های محصول  کلی سیستممفاهیم 4-4

LCA مـشخص را    کـارکرد  که یک یا چند      ، حیات یک محصول را به عنوان سیستم محصول آن         ی  چرخه 
  . کند کند مدل سازی می اجرا می

عنـاوین  توان آن را صـرفاً تحـت           آن مشخص شده و نمی     کارکردخاصیت اساسی یک سیستم محصول با       
   .دهد  را نشان می محصولای از یک سیستم  نمونه2 شکل .محصوالت نهایی تعریف کرد

 -واحـد . )شـود  مراجعه 3 شکلبه  (اند تقسیم شدهفرآیندها  -ای از واحد های محصول به مجموعه  سیستم
هـای   توسط جریـان    به یکدیگر و   تصفیه، برای   پسماندیا  /  و   میانیهای محصوالت    فرآیندها توسط جریان  

  .رندخو میپیوند به محیط های اولیه  توسط جریان های محصول و  سایر سیستممحصول به
دادهـای   دادهـا و بـرون     یندهای واحد اجزاء آن موجـب تـسهیل درون        آتقسیم یک سیستم محصول به فر     

محـصول  داد   بروندادها به عنوان جزئی از       د بعضی از درون   ردر بسیاری از موا   . گردد  ستم محصول می  یس
 امـا  ،تفاده قرارگرفته فرآیند مورد اسواحد  در یک)دادهای فرعی درون( که سایرین رود در حالی به کار می  
 دادهـای دیگـر     برون ،هایش  بر اثر فعالیت    فرآیند همچنین  -واحدیک   .نیستندمحصول  داد   برونبخشی از   

سازی که برای انجام هدف ایـن مطالعـه           سطح مدل . آورد   بوجود می  را) یا محصوالت / های اولیه و   جریان(
  .کند فرایند را معین می -واحد یک مرزهایباشد  الزم می
. باشـد   های اولیه شامل استفاده از منابع و انتشار در هـوا، آب و زمـین در رابطـه بـا سیـستم مـی                        جریان

  LCIها نتـایج    این داده. انجام داد LCA ی کاربرد دامنه به هدف وهبستها   این داده  باتوان    تفسیرها را می  
  .آورد  را بوجود می LCIAداد نوبوده و در
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 LCAستم محصول برای  از سیمثالی -2شکل
  

  :ها مثال
   .روغن خام از زمین و اشعه خورشیدی             :     های اولیه وارد شده به واحد فرآیند جریان
  .تشعشع به آب یا خاک و  تخلیه،انتشار در هوا       : های اولیه که واحد فرآیند را ترک می کنند جریان
  .ها مواد پایه و زیر مجموعه                    :              های محصوالت میانی جریان
  .و اجزایی برای استفاده مجددشده مواد بازیافت : شده به یا ترک شده از سیستم های محصول وارد جریان

  
               سيستم                                زيستمرز سيستم                                                          محيط

  
  
  
  

    هاي اوليه جريان
  
  
  

   محصول جریان                                                                                                                            
  

  
  

  جريان محصول  
  
  
  

     
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                        

 دتولی

دریافت 
  ولیهی ا ماده

  تامین انرژی استفاده

 استفاده / ازيافتب
 مجدد

ی برخورد با  نحوه
 پسماند

 حمل و نقل

  ها سيستمساير

 های سیستم
 دیگر
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  فرآیندهای درون یک سیستم محصول- از سری واحدیمثال -3شکل 
  
  

  داد درونهای   جریان                                                                 داد برونهاي  جريان            
                                                                    

   میانی  هایجریان                                                                           
   

  داد درون های  ریانج                                                                  داد برونهای   ریانج                 
   

                                                                 

   میانی  هایجریان         

            
  داد درونهای                                  جریان                                     داد برونهای   جریان                 

                                                                                                                  
         

 چارچوب روش شناختی  5
 الزامات کلی  1- 5

  .کار گرفته شوند بهباید  ISO 14044 الزامات ،شود  اجرا می LCAوفتی یک
 هدف و دامنه کاربرد  2- 5
  کلیات 2-1- 5
 : موارد زیر استتعین کننده LCA یک  ازهدف 2-1-1- 5
  هدف کاربرد -
 ؛ مطالعهانجام دالیلی برای  -
 یعنی اینکه نتایج مطالعه قرار است به چه کسی ابالغ شود و ، مخاطبیندرخواست  -
. شـوند  آیا نتایجی که قرار است در ادعاهای رقابتی مورد استفاده قرار گیرند، برای عموم آشـکار مـی           -

ی کاربرد به قدر کافی خوب تعربف شود، تا اطمینان حاصل شود که عرض و عمق و                  شود دامنه  توصیه می 
  .ن شده برای مخاطبان سازگار و کافی هستندیف تعیبا هدمطالعه جزییات 

 :ی کاربرد شامل موارد زیر می باشد دامنه 2-1-2- 5
  سیستم محصول مورد مطالعه؛     -
  ها؛ ای، سیستم  سیستم محصول یا، در مورد مطالعات مقایسهکردهایکار     -
  واحد کارکردی؛      -
  مرز سیستم؛      -
  های اجرایی تخصیص؛ روش     -
 استفاده بعدی؛ورد تفسیر مشناسی ارزیابی پیامد، و   پیامد انتخاب شده و روشی رده     -
  الزامات داده ها؛     -

 فرآیند-واحد

 فرآیند-واحد

 فرآیند-واحد
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  فرضیات؛    -
  ؛ها یتحدودم -
  ها؛ الزامات کیفیت اصلی داده   -
  اگر باشد؛ سنجشگرانهنوع بازنگری  -
 .گزارش الزم برای مطالعهنوع و قالب  -

LCA      ،هـای گونـاگون    شوند جنبـه  آوری می   ها و اطالعات، جمع     ور که داده  ط  و همان  یک فن تکراری است
  .ی کاربرد ممکن است به منظور برآورده نمودن هدف اصلی مطالغه، نیاز به اصالح داشته باشد دامنه

  
  های مرجع  و جریانکارکردی، واحد کارکرد 2-2- 5

 بستگی به هدف    العهمط برای یک    منتخب کارکرد باشد و    کارکردیک سیستم ممکن است دارای تعدادی       
  .خواهد داشت LCA ی کابرد دامنهو 

. کنـد   محصول را تعریف می   ) عملکردهای   ویژگی(های شناسایی شده     کارکرد سازی  کارکردی، کمی واحد  
بط ترمـ دادهـا بـه آن       دادهـا و بـرون     باشد کـه درون      ایجاد یک مرجع می    یکارکردهدف اصلی یک واحد     

قابلیـت  .  الزم و ضـروری اسـت      LCA قابلیـت مقایـسه نتـایج         از حصول اطمینـان  این مرجع برای    . شوند
 بـرای حـصول اطمینـان از        هـای مختلـف     ه سیـستم  ک بویژه وقتی حائز اهمیت است       LCAمقایسه نتایج   

   . مشترک، ارزیابی شده باشندسمقایسه شدن بر یک اسا
جـام شـود یعنـی       مـورد نظـر ان     کارکردتعیین جریان مرجع در هر سیستم محصول حائز اهمیت است تا            

  .کارکردمقدار محصوالت الزم برای انجام این 
  

. اسـت  گرفتـه کن هوا مـورد بررسـی قـرار        یک حوله کاغذی و یک سیستم خشک       ها،  خشک کردن دست   کارکرددر   :مثال
. های خشک شده برای هر دو سیستم بیان کـرد    دست جفت  تحت عنوان تعداد مشابهی    توان انتخابی را می  ی  کارکردواحد  

 هـوای داغ الزم بـرای        ذ یـا متوسـط حجـم      غـ توان جریان مرجع را تعیین کرد مثالً متوسط مقدار کا           ای هر سیستم، می   بر
دادهـا را بـر اسـاس        دادهـا و بـرون     درونبرای هر دو سیستم این امکان وجود دارد کـه لیـستی از              . خشک کردن دو دست   

 به مقدار کاغـذ مـصرفی       توان   را می  حوله کاغذی، این مسئله   ترین شکل آن، در مورد        در ساده . های مرجع تهیه کرد    جریان
    .باشد ها می  در مورد خشک کن هوا، این مسئله مربوط به مقدار هوای الزم برای خشک کردن دست.نمودمربوط 

  
   سیستممرز 2-3- 5

LCA   هـای     سیـستم  کلیدیشود کـه عناصـر     هایی انجام می   های محصول به عنوان مدل      با تعریف سیستم
بطـور  . کند   مشمول در سیستم را مشخص می      واحد فرایندهای  سیستم،   مرز. کنند   توصیف می  فیزیکی را 

آن مـرز  دادهـا در  دادهـا و بـرون   نوسازی شـود کـه در   ای مدل گونه  بهبایست  میحصولمسیستم   آل،  ایده
دادهـا کـه    دادها و برون  این درونسازی کمی برای    منابع با این وجود، الزم نیست    . های اولیه باشند   جریان

  .کنند مورد استفاده قرار گیرند های نهایی مطالعه ایجاد نمی گیری تغییر چندانی در نتیجه
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ی   دامنـه  مطالعه،   ی  سازی شود به تعریف هدف و دامنه        انتخاب عناصر سیستم فیزیکی که قرار است مدل       
 مورد اسـتفاده در یـک       رمیانبهای هزینه و معیارهای      ها و محدودیت    داده ها،  کاربرد و مخاطب آن، فرضیه    

  .بستگی داردمطالعه 
ها باید شـناخته      فرضیات اساسی مربوط به آن انتخاب     بایست توصیف شوند و       میمعیارهای مورد استفاده    

  . بایست به روشنی درک و توصیف شوند معیارهای میانبر مورد استفاده در یک مطالعه می. شوند
 و  هـا   فرآینـد  واحـد   حیـات،  ی  چرخـه ی    مرحلـه چنـدین   ،  بایـست  در هنگام تعین حد و مرز سیستم، می       

  :برای مثال موارد زیر مدنظر قرار گیرد ، ها جریان
   مواد خام؛ی تهیه  -
  پردازش؛/  انبوهدادها در توالی اصلی تولید دادها و برون درون -
  حمل و نقل؛ /توزیع  -
  ها، الکتریسیته و حرارت؛ تولید و استفاده از سوخت  -
  و نگهداری محصوالت؛استفاده   -
  ؛ها و محصوالتفرآیندپسماند  دفع -
  ؛)استفاده مجدد، بازیافت و تجدید انرژی( محصوالت مصرفی بیبازیا  -
  ؛کمکیتولید مواد   -
  ای؛ تولید، نگهداری و از رده خارج کردن تجهیزات سرمایه  -
  .سایر عملیات از قبیل روشنایی و گرما  -

  .یستم اولیه مجدداً باید تعریف شود سمرزدر بسیاری از موارد، 
  
   کیفیت داده هاالزامات 2-4- 5

. کنـد   را برای مطالعه مـشخص مـی   ی مورد نیاز  ها  های داده   کلی ویژگی  در شرایط  ،ها   کیفیت داده  الزامات
 مطالعـه حـائز   ی نتیجه اعتماد به نتایج مطالعه و تفسیر مناسب  قابلیتها برای درک    توصیف کیفیت داده  

  .اهمیت است
  
  )LCI ( چرخه حیاتی سیاههحلیل ت 3- 5
   کلیات5-3-1

دادهای  دادها و برون  درونسازی کمی محاسباتی جهت   های   رویه ها و   آوری داده    جمع شامل  سیاهه تحلیل  
  .باشد یک سیستم محصول می مرتبط با

ر در  ها و کسب اطالعات بیـشت       آوری داده   با جمع .  فرآیندی تکراری است   ،سیاهه فرآیند انجام یک تحلیل     
ها شناسایی شود کـه مـستلزم         های جدیدی برای داده     یا محدودیت  الزاماتسیستم، ممکن است    خصوص  
. ای باشد که اهداف مطالعه هنوز قابل دسـتیابی باشـد            گونه  به ،آوری داده    جمع های اجرایی  روشتغییر در   

 ی کـاربرد   دامنـه  و   هـدف  هایی در خصوص   بازنگری گاهی مسائلی ممکن است شناسایی شود که نیازمند       
  .مطالعه باشد
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  ها آوری داده جمع 3-2- 5
 زیـر   اصـلی بـه شـرح   تـوان تحـت عنـاوین    هـا را مـی    سیستممرزدر  فرآیند  های الزم برای هر واحد        داده
  :بندی کرد طبقه

  دادهای فیزیکی؛  و سایر درون کمکیدادهای موادخام، مواد دادهای انرژی، درون درون -
  ؛اندپسم و ها هم محصول محصوالت،  -
  انتشار در هوا، تخلیه در آب و خاک؛ -
  . محیطیهای زیست جنبهسایر  -

 هـا    داده آوری  عجمـ های عملـی در      محدودیت. منابع باشد  تواند یک فرآیند مبتنی بر      ی داده می  ورآ   جمع
  .مستند شود در گزارش مطالعه رار گیرد وقی کاربرد مد نظر  بایست در دامنه می
  
  ها  دادهی محاسبه 3-3- 5

  : محاسباتی شامل موارد زیر خواهد بود های رویهها،  ی دادهورآ از جمعبعد 
  آوری شده؛ های جمع  دادهدهیاعتبار  -
  ؛فرآیندها ها با واحد  دادهمرتبط کردن  -
  ؛یکارکردها به جریان مرجع واحد   دادهمرتبط کردن  -

 تعریـف شـده     یکـارکرد احـد   فرآیند و و  واحد  برای هر    ،تعریف شده  سیستم   سیاههکه برای کسب نتایج     
  .باشد  الزم می،سازی شود  که قرار است مدل،سیستم محصول

 تبـدیل و توزیـع      کـارآیی ،   مختلـف  ها و منابع الکتریـسته      سوختبایست    میهای انرژی    محاسبه جریان  در
 قـرار  جریان انرژی مـد نظـر     آن  دادهای مرتبط با تولید و استفاده از         دادها و برون   جریان انرژی و نیز درون    

  .گیرد
  
  ها وارهاییها و  تخصیص جریان 3-4- 5

دادهـا و    یـا مبتنـی بـر خطـی بـودن درون           آورد  یمـ   فراهمداد واحد     یک برون  ، اندکی  صنعتی هایفرآیند
 و  می دهد  صنعتی بیش از یک محصول بدست        در واقع، اکثر فرآیندهای   . باشد  دادهای ماده خام می    برون

  .کنند  مواد خام بازیافت می یا دفع شده را به عنوانمیانیمحصوالت 
هـای تخـصیص توجـه     بایست به رویـه     می های بازیافت    و سیستم   چند محصولی  های  هنگام کار با سیستم   

  .نمود
  
 )  LCIA( چرخه حیات پیامدارزیابی  4- 5
  کلیات 4-1- 5

را بـا اسـتفاده از نتـایج       بـالقوه  محیطی  پیامدهای  زیست    قصد دارد اهمیت   LCA پیامد ارزیابی   ی مرحله
LCI  هایپیامـد    رده  بـا  سـیاهه هـای      داده شـامل مـرتبط نمـودن     بطـورکلی، ایـن فرآینـد       . ارزیابی نماید 
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.  را بـشناسد  پیامـدها کند ایـن      وسیله تالش می    که بدین  ،باشد  می  رده یها شاخص و    خاص محیطی زیست
  .کند  حیات فراهم میی  تفسیر چرخهی مرحلههمچنین اطالعاتی را برای   LCIAی مرحله
 جهـت   LCA مطالعـه     کـاربرد  ی   ممکن است شامل فرآیند تکراری بازنگری هدف و دامنـه          پیامدابی   ارزی
ی کـاربرد، در      کـه هـدف و دامنـه         برآورده شده است یا این      اهداف مطالعه   این مطلب باشد، که آیا       نیتعی

   .صورت غیر قابل دستیابی، باید اصالح شوند
 LCIAی مرحله در گرایی ذهنتواند موجب  میها  رده پیامدی سازی و ارزیاب مدل مسائلی از قبیل انتخاب،

 کـه فرضـیات بـه وضـوح      اطمینـان از ایـن  به منظـور حـصول    پیامدبرای ارزیابی  بنابراین، شفافیت . گردد
  .باشد ، حائز اهمیت میاند شده توصیف و گزارش

  
   LCIAعناصر   4-2- 5

  . نشان داده شده است4در شکل LCIA ی مرحلهعناصر 
  

  . کنید مراجعهISO14044توانید به   می LCIAهای  برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص واژه - یادآوری
  

  :باشد   به عناصر مختلف به دالیل زیر مفید و الزم می LCIAی تفکیک  مرحله
  باشد؛  متمایز و به وضوح قابل تعریف می LCIAهر عنصر ) الف
 را جداگانـه   LCIAانـد هـر یـک از عناصـر    تو می LCAی کاربرد یک  ی تعریف هدف و دامنه مرحله  ) ب

  مدنظر قرار دهد؛
انجام   LCIAتوان برای هر عنصر ها و سایر تصمیمات را می ، فرضیه LCIAهای ارزیابی کیفیت روش  ) ت

  داد؛
تـوان جهـت بـازنگری     در هـر عنـصر را مـی     LCIAهـا و سـایر عملیـات    های اجرایی، فرضـیه  روش  ) ث

  دهی شفاف کرد؛ سنجشگرانه و گزارش
هـای ارزشـی بـه        که از این پس با عنوان انتخـاب       (ها در هر عنصر را       ها و موضوعیت   فاده از ارزش  است  ) ج
  .دهی، شفاف ساخت  توان جهت بازنگری سنجشگرانه و گزارش  می،)شود ها ارجاع می آن

ی  به کار رفته بستگی به هدف و دامنـه        های   شناسی  ارزیابی شده و روش     پیامدهای انتخاب  جزئیات، سطح
  .دارد این مطالعه بردکار
  
  
  
  
  
  
  

 LCIA عناصر مرحله ی – 4شکل 
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   چرخه حیاتپیامدارزیابی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )LCIAپروفیل (LCIAنتایج شاخص رده، نتایج 
  
  
  

  
  
  
  

  
    LCIAهای  محدودیت 4-3- 5

LCIA   آن مـشخص شـده      ی   که در هدف و دامنه     پردازد  میمحیطی  زیست   موضوعاتدسته از    آنبه  فقط 
محیطـی سیـستم محـصول تحـت مطالعـه          زیست  یک ارزیابی کامل از کلیه مسائل        LCIAنابراین  ب. است
  .باشد نمی

LCIA  های محـصول  سیستمی   و نتایج شاخص مربوطه  هارده پیامد های مهم بین      تواند تفاوت    همواره نمی 
  :این مسئله ممکن است به دالیل زیر باشد.  نشان دهد راجایگزین

عدم اطمینـان بـرای     تجزیه و تحلیل      و تحلیل حساسیت تجزیه و   ،  سازی  ویژههای    مدل  محدود ی  توسعه -
  LCIAی  مرحله

 را بـرای یـک سیـستم        فرآیندها - سیستم که کلیه واحد    مرز مانند تعیین    LCI ی  مرحلههای   محدودیت -
 گـسیختگی گیرد زیرا     را دربرنمی فرآیند   -دادهای هر واحد   دادها و برون   محصول شامل نشده یا کلیه درون     

 .ها وجود دارد و شکاف بین داده
که برای مثال ممکـن اسـت ناشـی از           LCIهای    مانند کیفیت ناکافی داده    LCI ی  مرحلههای   محدودیت -

 . باشد و تخصیصتجمع  اجرایی اطمینان یا تفاوت در روشعدم 

  عناصر الزامی
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  سازی ویژههای  و مدلهای رده ،  شاخص هاپیامدانتخاب رده 

  )رده بندی(LCI  نتایجتخصیص

  )سازیویژه(ردهمحاسبه نتایج شاخص

  عناصر اختیاری
  )سازی نرمال( اطالعات مرجعنسبت به  ردهنتایج شاخصبزرگی محاسبه 

  بندی گروه
  دهی وزن
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 .باشد  میی پیامد رده برای هر نماینده مناسب و سیاهههای   دادهآوری جمعها در  محدودیت -
عـدم اطمینـان   . گردد می  LCIA موجب عدم اطمینان در نتایج  LCI عدم ابعاد مکانی و زمانی در نتایج 

  .نماید تغییر می ی پیامد ردههای مکانی و زمانی هر  به نسبت ویژگی
  خــاص پیامــدهای بــاســیاهههــای  هــیچ روش قابــل قبــول عمــومی بــرای ارتبــاط پایــدار و دقیــق داده

  . در مراحل مختلف توسعه قرار دارندرده های پیامدهای  مدل.  وجود نداردمحیطی زیست
  
  تفسیر چرخه حیات 5- 5

 پیامد و ارزیابی    سیاهه تحلیل    تجزیه و  های حاصل از    که در آن یافته    LCA ی  مرحلهتفسیر عبارت است از     
 قـرار  توجـه مـورد   سـیاهه هـای تحلیـل    فقط یافته  LCI مورد مطالعاتدر یا گیرند، مد نظر قرار میبا هم 

ی کـاربرد  مـورد نظـر          نتایجی را ارائه دهد که مطابق با هدف و دامنه         بایست    می تفسیر   ی  مرحله. گیرد می
  .را ارائه کند هایی توصیهها را توضیح داده و  محدودیت ،باشد

ـ  بـه مبتنی بر یک رویکرد نسبی است،   LCIA بیانگر این واقعیت باشد که نتایج بایست میتفسیر  ای  هگون
رده ی انتهـایی      نقطـه  واقعـی را بـر       پیامـدهای  و   کنـد   مـشخص مـی   محیطـی را    بالقوه زیست   که تاثیرات    

  .گیرد پیشی نمی  نیزها  یا ریسکهای ایمنی ها یا محدودیت ، از آستانهکند بینی نمی پیش
طـابق بـا    گیرنـدگان م    هایی برای تـصمیم     ها و توصیه   گیری   نتیجه صورتهای این تفسیر ممکن است        یافته

  .به خود بگیرد ی کاربرد هدف و دامنه
 مطـابق بـا    LCA قصد دارد بیان قابل فهم، کامل و ثـابتی از نتـایج یـک    همچنین حیات ی تفسیر چرخه

  .فراهم آورد این مطالعه ی کاربرد دامنهتعریف هدف و 
 ی کـاربرد    ه فرآیند تکراری بازنگری و تجدید نظـر در خـصوص دامنـ            متضمن تفسیر ممکن است     ی  مرحله

LCA آوری شده به روشی باشد که بـا هـدف مـورد نظـر مطابقـت       های جمع  و نیز ماهیت و کیفیت داده
  .داشته باشد

  . نتایج عنصر ارزیابی باشدی کننده  منعکس بایست  می حیاتی های تفسیر چرخه یافته
  
  دهی گزارش 6

 ،بایـست  مـی  ارش مـؤثر یـک گـز  . باشـد   مـی  LCA از یـک الینفـک  یـک بخـش   دهی  گزارشراهبرد یک 
   . مد نظر بوده است را در بر گیرد مطالعهی که در های مختلف مرحله

ها و فرضیات مورد استفاده       ها، روش    را به شکل مناسبی با پرداختن به داده        LCAهای    گیری  نتایج و نتیجه  
  .ن به مخاطبین مورد نظر گزارش نماییدهای وابسته به آ در مطالعه و محدودیت

بایـست   می، موارد زیر است شده گزارش شخص ثالث و به ادامه پیدا کرده   LCIA ی مرحله تالعه اگر مطا
  :گزارش گردد

  ؛ LCIرابطه با نتایج  -
  ها؛ توصیف کیفیت داده -
  ؛ی انتهایی که قرار است حفاظت شود نقطه -
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  ؛ها پیامدرده انتخاب  -
  ؛ه سازیهای ویژ مدل -
  یطی؛محسازوکارهای زیست  و عوامل -
  .نتایجشاخص پروفیل  -

بایست   می نیز    ردهنقاط انتهایی    بر   پیامدهابینی    ها برای پیش    و عدم کفایت آن    LCIAماهیت نسبی نتایج    
مطالعـه را  از   LCIAی مرحلههای مقداری مورد استفاده در  مرجع و توصیف انتخاب. در گزارش قید گردد

  . و غیره مشمول کنیددهی وزن ،سازی نرمال، سازی ههای ویژ در رابطه با مدل
 منـدرج در    الزاماتای در اختیار عموم قرار گیرد، سایر         مقایسه های بیانیه هرگاه نتایج مطالعه قرار است در       

ISO14044  ــه بعــالوه، در گــزارش .لحــاظ نماییــدرا شــفافیت کامــل در ، ISO14044  تفــسیر ی مرحل
  .ا الزام نماییدهای کارشناسی ر قضاوتهای مقدار، دالیل و  انتخاب

  
 سنجشگرانه بازنگری 7

  کلیات 7-1
هـا،   ، دادهشناسـی  روش الزامـات  LCA که آیا یـک   اینبازبینی فرآیندی است برای سنجشگرانه بازنگری

  .با اصول مطابقت دارد یا خیرنماید و آیا  دهی را برآورده می تفسیر و گزارش
.  استفاده کنـد  3-7بند نه مندرج در  گزیر ممکن است از ه LCA یکسنجشگرانه های ازنگریدر کل، ب

 انتخاب شده  LCAبرای یکاز طریق مستشار مطالعه  اهدافی را که تواند می نه سنجشگرانه بازنگرییک 
  .دهی کند است را تصدیق و اعتبار مورد استفاده قرار داده  LCAهایی که نتایج  راهو نه 

  
  سنجشگرانه بازنگرینیاز به  7-2

از طریق دخیل : برای مثال ، LCAتواند موجب تسهیل فهم و افزایش اعتبار ی مسنجشگرانه بازنگری یک
ای مـسائل    مقایـسه هـای  بیانیـه برای حمایـت از    LCAاستفاده از نتایج . ی ذینفع، گرددها طرفنمودن 

 ی ذینفـع خـارج    هـای   مال دارد طرف   زیرا احت  ، است سنجشگرانه بازنگریخاصی را مطرح کرده و مستلزم       
یـک بررسـی   انجـام   کـه   اسـت واقعیـت یـک  با این وجـود، ایـن   . گیرندتحت تاثیر قرار   LCAنسبت به

مبتنـی بـر    باشـد کـه     ای     مقایـسه  ی نـوان نبایـد بـه مفهـوم تـصدیق هـر بیانیـه             هـیچ ع   بـه    سنجشگرانه
  .صورت گرفته است  LCAی مطالعه
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  سنجشگرانهفرآیندهای بررسی  7-3
  کلیات 1- 7-3

 تعریـف شـده    LCA یکی کاربرد  دامنهی مرحله مورد نظر در گرانهسنجش بازنگری و نوع ی کاربرد دامنه
، موارد تحت پوشش و سطح جزئیـات        سنجشگرانه بازنگریعلت انجام   بایست    می ی کاربرد   این دامنه  .است

  .یند را شناسایی کندآو افراد سهیم در فر
 دهی وزنبندی و  ، گروهزیسا ، نرمال ویژه سازی بندی،    که طبقه طمینان حاصل کند    بایست ا   میاین بررسی   

 LCA تفسیر چرخه حیاتی مرحله امکان اجرای اند که   شدهمستند سازیای   و به گونهاستعناصر کافی 

  .سازد  میمهیارا  
  . شودلحاظ طبق نیاز بایست می  LCAهای محرمانه بودن در رابطه با محتوی توافق

  
   توسط کارشناس داخلی یا خارجیسنجشگرانهبررسی  2- 7-3

 آشنایی داشته و از تخصص علمی و فنی مناسـب   LCAالزامات با بایست   میس داخلی یا خارجیکارشنا
  .برخوردار باشد

  
   ذینفعهای  توسط گروهی از طرفسنجشگرانهبررسی  3- 7-3

 اصلی مطالعه انتخاب شود تا به عنـوان ریاسـت           مستشار توسط   بایست     می یک کارشناس مستقل خارجی   
 و بودجه موجود بـرای      ی کاربرد   دامنهبراساس هدف،   . سه عضو عمل کند    متشکل از حداقل      بازنگری گروه
  . واجد شرایط را انتخاب کندی  کنندهبازنگریرئیس باید سایر اعضای  ،بازنگریاین 

 از  LCAهـای حاصـل از   گیـری   ذینفع متـاثر از نتیجـه  های تواند شامل سایر طرف چنین می  این گروه هم
  . باشدیر دولتی، رقبا و صنایع مربوطغهای   دولتی، گروهموسساتقبیل 
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  پیوست الف
  )برای آگاهی(

  LCAکاربرد 
  

  های کاربرد نهیزم   1 – الف 
 ذکـر  غیـر انحـصاری و سرمـشق   به صـورت  ) 1شکل  ( 2-4  بند در LCA  کاربردهای مورد نظر1-1الف 

  .استاندارد است این ی کاربرد دامنه خارج از  LCAگونه کاربردهای  این. شده است
  : شامل موارد زیر است محیطی و ابزارهای مربوط زیستهای مدیریت کاربردهای دیگر در زمینه سیستم

  محیطی زیست  محیطی و ارزیابی عملکرد  زیستهای مدیریتی   سیستم)الف
)ISO 14001, ISO14004, ISO 14031, ISO/TR 14032  (  بـارز  یهـا  جنبـه  شناسـایی  :بـرای مثـال 

  یطی محصوالت و خدمات یک سازمان؛مح زیست
   ،)ISO14020,14021,14025( محیطی زیست های ظهارنامه و اها ببرچس  ) ب
  )   زیست برای محیطیحاطر(  محصول ی    و توسعهیحامحیطی در طرزیست  یها جنبهادغام   ) ت
)ISO/TR14062(؛   
  ؛)ISO64راهنمای ( محیطی در استانداردهای محصول های زیست جنبهگنجاندن   ) ث
  ؛)ISO14O63(محیطی زیست تباطات ار  ) ج
گـواهی   و   تـصدیق ،  دهی پروژه و اعتبـار    حذف محصول و انتشار و      دهی   و گزارش  پایش،  کمی کردن   ) ح

  ؛)ها  تمام قسمتISO14064(ای  نها انتشار گازهای گلخکردن
هـا و     ، روش فنـون فهرسـت   .  نیـز وجـود دارد     های خصوصی و دولتی    ناگون بالقوه در سازمان    گو کاربردهای

، اصـول   بلکـه ،باشـد  بـه ایـن شـیوه مـی      LCAفـن ها مبتنی بـر    در زیر به این معنی نیست که آنهازاراب
د زیر از جملـه ایـن مـوارد     موار. برد  به کار  شکل سودمند توان به      را می  ی حیات    و رویکرد چرخه   چارچوب

  :باشد می
  ؛)EIA(1 محیطی پیامدهای زیستارزیابی  -
  ؛)EMA(2 محیطی زیست ریتی حسابداری مد-
  ؛) بازیافت و غیرهی برایهای مدل( ها  مشی خط ارزیابی -
 بـه طـور   اند اما طرفین ذیصالح گنجانده نشده  LCA اقتصادی و اجتماعی دریها جنبه ،بی پایدارییاارز -

  استفاده کنند؛  و رهنمودهاهای اجرایی روشتوانند از   میمقتضی
  ؛ )MFA , SFA( 3جریان مواد جنس و تحلیل تجزیه و  -
   مواد شیمیایی؛خطر و ریسکارزیابی  -
  ها؛  و کارخانهتاسیسات و مدیریت ریسک  ریسکتحلیلتجزیه و  -
  ؛تامیننظارت محصول، مدیریت زنجیره  -

                                                 
1-Environmental impact assessment  
2 -Environmental management accounting 
3-Substance and material flow analysis 
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   ؛) LCM(1 حیات ی مدیریت چرخه -
   ؛ حیاتی  تفکر چرخهمختصر، طرح ریزی -
   .)LCC(2 حیات ی هزینه چرخه -

ی   دامنـه ها برای کاربردهای مختلف نیز خارج از           و گزینه  ها  سازی  قدامات، ساده ، ا مالحظات،  ها طبقه بندی 
  . این استاندارد استکاربرد
گیـری وجـود       در زمینـه تـصمیم     )LCA( کـاربرد    ی    هیچ راه حل واحدی مبنی بر بهترین نحـوه          2-1الف
ه و فرهنـگ سـازمان مربوطـه،         انداز )از جمله سایرین  (به   هر سازمانی باید آن را مورد به مورد بسته        . ندارد

های خـارجی حـل و     و محرکهای اجرایی روشهای داخلی، ابزار و  سیستم  آن،راهبردهایمحصوالت آن،   
  .فصل کند

 بـرای   LCA و کاربردانطباقاستفاده فردی، . برای طیف وسیعی از کاربردها استفاده کرد LCAتوان از  می
  .باشد  میISO 14044ندارد و کلیه کاربردهای احتمالی مبتنی بر این استا

  : نیستند به کاربرد مثالً LCIیا  LCAتوان در مطالعاتی که  با توجیه مناسب را می  LCAفنبعالوه، 
  ؛گهواره تا گورمطالعات  -
  ؛دروازه تا دروازهمطالعات  -
  ).زائد، اجزاء یک محصول  مدیریت مواد:مثالً(  حیات ی های ویژه چرخه بخش -

هـا،    کیفیـت داده  : طـور مثـال     به (کاربرد دارد  ISO14044 این استاندارد و     الزامات اًعات اکثر برای این مطال  
 سیـستم  مرز اما کلیه الزامات شامل) ها و نیز تخصیص و بازنگری سنجشگرانه     ی داده   سبهاآوری و مح    جمع

  .نخواهد شد
واحـد  تایج شـاخص هـر      شاید مناسب باشد ن    LCIA برای کاربردهای خاص، به عنوان بخشی از         3-1الف  

تعیین کرده و نتایج شاخص کل سیـستم محـصول را بـا             به تنهایی   فرآیند یا هر مرحله از چرخه حیات را         
  . مختلف یا مراحل مختلف محاسبه کردفرآیند هایافزودن نتایج شاخص واحد

  :رچوب این استاندارد است به شرطی کها در چروش اجراییاین 
   شده باشد؛تعریف ی کاربرد منه تعریف هدف و دای مرحله در -
 یکسان است که توالی مراحـل را مطـابق بـا      LCA با نتایج یک     ی رویکرد چنین   نشان دهد که نتایج این     -

  .برد  به کار میISO 14044رهنمود این استاندارد  و 
  

    رویکرد کاربرد2-الف
 ، یعنـی  ورد نظر قـرار گیـرد     م LCAیک  ی کاربرد    دامنهگیری هنگام تعریف       تصمیم ی  زمینهالزم است که    

محصوالت و فرآیندهای متاثر از کاربرد مـورد        به  قدر کافی     به بایست   می های محصول مورد مطالعه     سیستم
  .بپردازندنظر 

                                                 
1-Life cycle management  
2- Life cycle costing  
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باشـند و نیـز       محیطـی مـی   زیـست    کاربردها مربوط به تصمیماتی است که دارای اهداف توسعه           های مثال
  LCA در یـک مطالعـه مـورد  ین، محـصوالت و فرآینـدهای   بنـابرا  .ستنده ISO 14000  متمرکز به سری

  .گیرند باشد تاثیر می  میLCAهایی هستند که از تصمیمی که مورد حمایت  آن
 برای آموزش یا    LCAها نپردازد مثالً استفاده از        بعضی کاربردها ممکن است بالفاصله به توسعه و پیشرفت        

د، به محض استفاده از اینگونه اطالعات در عمل،        با این وجو   . حیات محصول  ی  اطالعات در خصوص چرخه   
 که این اطالعات    اطمینان حاصل شود  در نتیجه باید مراقب بود تا       .  توسعه به کار خواهد رفت      یک در بطن 

  .باشد رود قابل کاربرد می ای که قرار است به کار در مورد زمینه
  :ای اخیر بوجود آمده استه طی سال LCAدو رویکرد برای 

 بـه   خـاص سیستم محـصول    یک   محیطی را به     پیامدهای زیست های اولیه و     ی که جریان  رویکرد )الف
  و دهد؛  میتخصیصای از محصول  عنوان تاریخچه

هـای محـصول       سیـستم   دیگر  بین ی بالقوه محیطی تغییرات     زیست  بررسی عواقب  هرویکردی که ب       )ب
  . پردازد می
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