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 مقدمه 

امانه های مختلف سبرای ارزیابی  "گهواره تا گور"ارزیابی چرخه حيات به عنوان یک ابزار مدیریت زیست محيطی با رویكرد 

 بی قرار دهد.گيرد و قادر است اثرات زیست محيطی را در کل چرخه حيات یک فرآیند مورد ارزیامورد استفاده قرار می 

رف آب تهی شدن منابع، مصرف مواد معدنی، مصارزیابی چرخه حيات قادر است طبقات اثر مختلف زیست محيطی شامل 

رای هر یک از برا  الیه ازن، بو و غيرهو انرژی، سميت در محيط آبی و خشكی، یوتروفيكاسيون، گرمایش جهانی، اثر بر 

مذکور را به  بخش های کشاورزی بررسی نماید. یكی از مهمترین ویژگی های این ابزار این است که می تواند همه اثرات

حيطی صورت کمی و برای بخش جغرافيایی مشخصی ارزیابی نماید. همچنين این فرآیند به شناسایی مشكالت زیست م

 هكار برای کاهش آن ها کمک می نماید. عمده و یافتن را

ات زیست محيطی از جمله مهمترین تفاوت های این ابزار با سایر ابزارهای مدیریت زیست محيطی می توان به شناسایی اثر

 جهانی عالوه بر اثرات محلی و منطقه ای اشاره نمود.  

 چكيده

 (LCA1تعريف ارزيابي چرخه حيات )

آوری مواد خام  با جمع« گهواره تا گور»برای ارزیابی سيستم ها است. « گهواره تا گور»ارزیابی چرخه حيات یک رویكرد 

مكان ا LCAاز زمين برای توليد محصول شروع می شود و با برگشت محصول مصرف شده به زمين به پایان می رسد. 

 ه حيات محصول را فراهم می آورد. تخمين اثرات زیست محيطی تجمعی ناشی از همه مراحل چرخ

LCA  ست از ایک تكنيک برای ارزیابی جنبه های زیست محيطی و اثرات بالقوه همراه با محصول، فرآیند یا خدمات

 طریق:

 گردآوری یک فهرست موجودی از ورودی های انرژی و مواد و انتشار به محيط زیست  -

 ارزیابی اثرات بالقوه زیست محيطی همراه با ورودی های تعریف شده و انتشار به محيط زیست  -

 تفسير نتایج برای کمک به تصميم گيری -

                                                                 
1 Life Cycle Assessment  
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، فرآیند یا یک تكنيک برای ارزیابی همه ورودی ها و خروجی های محصول )داده ها و ستانده ها( LCAبه عبارت دیگر، 

ابی اثر( و تفسير ارزیابی زائدات، اثرات بر بهداشت انسان و اثرات اکولوژیكی )ارزیخدمات )فهرست موجودی چرخه حيات(، 

 نتایج ارزیابی )تفسير چرخه حيات( در کل چرخه حيات محصول یا فرآیند مورد بررسی می باشد. 

حيطی ارزیابی چرخه حيات را به عنوان یک ابزار مدیریت زیست مSETAC 3و  ISO 2دو سازمان بين المللی شامل 

 توسعه داده اند. 

 ارائه شده است: LCAتعریف زیر در مورد  ISO 14040در 

ت محيطی مجموعه ای از روش های سيستماتيک برای گردآوری و ارزیابی مواد و انرژی ورودی و خروجی و اثرات زیس"

 "همراه یک سيستم محصول در طول چرخه حيات آن

ISO 14040( مشخص شده است1، در خانواده مدیریت محيط زیست در شكل ). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ISO 14000(: خانواده 1شكل )

                                                                 
2 International Standards Organization  
3  Society of Environmental Toxicology and Chemistry  

سيستم های مديريت محيط 

 زيست

14001 

 مميزی محيط زيست 

14010 

ه های زيست محيطي در جنب

 سيستم محصول

14062 

 محيط زيست واژگان مديريت

14050 

 برچسب گذاری زيست محيطي 

14020 

 ارزيابي چرخه حيات 

14040 

 ارزيابي عملكرد زيست محيطي 

14031 

ISO 14000 
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 به صورت زیر می باشد: LCAتعریف SETAC بر اساس نظر 

ت است که با ارزیابی چرخه حيات یک فرآیند برای ارزیابی اثرات زیست محيطی همراه با یک محصول، فرآیند یا فعالي"

 شناسایی و کمی کردن انرژی و مواد مصرفی و زائدات منتشره به محيط زیست انجام 

ا برای بهبود هو ارزیابی فرصت  می شود، ارزیابی اثرات انرژی و مواد مصرفی و مواد منتشره به محيط زیست و شناسایی

، حمل و وضعيت محيط زیست شامل کل چرخه حيات محصول، فرآیند یا فعاليت، از استخراج و فرآوری مواد خام، ساخت

 "نقل و توزیع، استفاده، استفاده مجدد، نگهداری، بازیافت و دفع نهایی می شود.

از  –محيطی محصوالت در همه مراحل چرخه حيات آن ها ابزاری برای تجزیه و تحليل اثرات زیست  LCAبنابراین، 

استخراج منابع تا توليد مواد، توليد قطعات و توليد نهایی محصول و استفاده از محصول تا مدیریت پس از دورانداختن آن 

ای واحد شامل )به عبارت دیگر از گهواره تا گور( می باشد. کل سيستم فراینده -شامل بازیافت، استفاده مجدد و دفع نهایی

 ناميده می شود.  4"سيستم محصول"چرخه حيات محصول 

مواد خطرناک  مشكالت زیست محيطی شامل همه انواع اثرات وارده بر محيط زیست شامل استخراج از منابع مختلف، انتشار

 و انواع مختلف کاربری زمين می شود.

 كی و خدمات مورد استفاده قرار با معنی گسترده ای شامل کاالهای فيزی LCAدر  5"محصول"واژه 

 می گيرد و به طور کلی شامل کليه کاالها و خدمات در سطح استراتژیک و کاربردی می شود.

LCA اند جنبه تا حد امكان دارای ویژگی کمی است و اگر امكان دسترسی به اطالعات کمی وجود نداشته باشد، می تو

 های کيفی را در نظر بگيرد تا در حد امكان تصویر کاملی از اثرات زیست محيطی ایجاد کند. 

مكان وقوع اثر،  ومی باشد که در زمان  نكته قابل توجه آنكه، تجزیه و تحليل گهواره تا گور دارای یک رویكرد جامع نگر

ین ااثرات زیست محيطی را در یک چهارچوب ثابت بررسی می کند. یک دليل اساسی برای انتخاب چنين رویكردی، 

یی را واقعيت است که مصرف نهایی محصول، موجب تحریک وضعيت اقتصادی می شود. بنابراین، مصرف نهایی فرصت ها

 زیست محيطی در طول زنجيره یا شبكه فرآیندهای محصول ایجاد می کند. برای مدیریت غير مستقيم 

                                                                 
4 Product System 
5  Product 
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جلوگيری می کند. در طراحی های اکولوژیک  "انتقال مشكالت"دليل اساسی دیگر این است که رویكرد گهواره تا گور، از 

حيات محصول انتقال این نكته اهميت دارد که برای حل یک مشكل زیست محيطی، نباید آن را به مرحله دیگری از چرخه 

 دارد.

 تاريخچه ارزيابي چرخه حيات 

سال گذشته از دید کلی، بزرگتر شده، اهميت بيشتری پيدا کرده و مورد بررسی قانونی  25مشكالت زیست محيطی در 

عی و قرار گرفته اند. عموم مردم نسبت به این مسئله آگاه تر شده و به مصرف کاال و خدمات و اثرات آنها بر منابع طبي

کيفيت محيط زیست عالقمند شده اند. در سال های اخير بسياری از واحدهای اقتصادی تمرکز خود را از رفع آالینده ها 

 بر جلوگيری از ایجاد آلودگی تغيير داده اند. 

 صنایع درک کرده اند که اثر محصوالت آنها بر محيط زیست با ساخت محصول به پایان نمی رسد. اثر محصول بر محيط

زیست با طراحی محصول شروع شده و با دفع نهایی محصول پس از عمر مفيد آن به پایان می رسد. مالحظات مرحله 

 طراحی بر کل چرخه حيات آن اثرگذار است. 

بنابراین به منظور کاهش اثرات زیست محيطی محصول، توجه به اثرات زیست محيطی محصول در طول مرحله برنامه 

 ریزی و طراحی چرخه حيات محصول می تواند مؤثر باشد. 

مطرح شد. یكی از اولين انتشارات در این زمينه در کنفرانس جهانی  1960ارزیابی چرخه حيات برای اولين بار در دهه 

ارائه شد. وی محاسبات تقاضای تجمعی انرژی را برای کاالهای شيميایی  Harold Smithتوسط  1963رژی در سال ان

و همكاران،  Meadows) "محدودیت های رشد"مطالعات مدلسازی جهانی در گزارشات  1960گزارش کرد. سپس در دهه 

ین مطالعات شامل تقاضا برای منابع محدود مواد خام و )باشگاه رم( منتشر شد. ا "برنامه کار برای زنده ماندن"( و 1972

، محققان مطالعه ای برای شرکت کوکا کوال انجام دادند که پایه ای برای روش های کنونی 1969انرژی می شد. در سال 

يات ، شرکت های دیگر در آمریكا و اروپا ارزیابی های چرخه ح1970ارزیابی چرخه حيات محسوب می شود. در اوایل دهه 

مشابهی انجام دادند. فرآیند تعيين کيفيت استفاده از منابع و رها کردن محصوالت به محيط زیست در آمریكا تحت عنوان 

 )Ecobalance(شناخته می شود. در اروپا نيز توازن اکولوژیكی  1 )REPA(تحليل پروفایل زیست محيطی و منابع 

سياسی سبز در اروپا، دوباره عالقه به این موضوع را برانگيخته کرد.  ناميده می شود. حرکت سبز به ویژه تشكيل حزب های

شد، روش ارزیابی چرخه حيات  دوباره به عنوان  1980وقتی مواد زائد جامد تبدیل به یک مسئله جهانی در اواخر دهه 

 ابزاری برای ارزیابی مشكالت زیست محيطی مطرح شد.
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در بازاریابی ها توسط سازندگان کاال موجب صدور بيانيه ای  LCAادرست از ، نگرانی ها درباره استفاده ن1991در سال 

برای ترویج کاال تا زمانی که روش های یكسانی برای انجام چنين  LCAدر آمریكا شد مبنی بر عدم استفاده از نتایج 

فریبنده در تبليغات کاال ارزیابی هایی توسعه داده شده و نتيجه گرفته شود که این مقایسات زیست محيطی به طرز غير 

 LCAمورد استفاده قرار بگيرد. این عمل، با فشار ناشی از سایر سازمان های زیست محيطی برای استاندارد سازی روش 

 گردید.  14000تحت استانداردهای سری ISO( 6(در سازمان بين المللی استاندارد  LCAمنجر به توسعه استانداردهای 

همراه با جامعه سم شناسی و شيمی زیست محيطی  UNEP( 7(ط زیست سازمان ملل متحد ، برنامه محي2002در سال 

)SETAC( 8  اقدام به ایجادLife Cycle Initiative  به عنوان مشارکت بين المللی نمود. سه برنامه از این مشارکت

بين المللی به ایجاد تفكر چرخه حيات به صورت عملی و بهبود ابزارهای پشتيبان از طریق داده های بهتر کمک کرد. برنامه 

نامه های آموزشی در از طریق توليد اطالعات، ایجاد بازارهای تبادل تجربيات و اجرای بر LCM( 9(مدیریت چرخه حيات 

سراسر جهان موجب افزایش آگاهی و بهبود مهارت ها در تصميم گيران شد. برنامه فهرست موجودی چرخه حيات دسترسی 

جهانی به داده های چرخه حيات را از طریق ميزبانی و تسهيل گروه های کارشناسی بهبود داد. برنامه ارزیابی اثر چرخه 

ه شاخص های چرخه حيات را از طریق ترویج تبادل دیدگاه ها بين کارشناسان افزایش حيات کيفيت و دسترسی جهانی ب

 داد.

 کاربردهای ارزيابي چرخه حيات 

 شامل موارد زیر می باشند:  (LCA)کاربردهای اصلی ارزیابی چرخه حيات

  تجزیه و تحليل منشأ مشكالت مرتبط با یک محصول خاص 

  مقایسه پيشرفت متغيرهای یک محصول 

 راحی محصوالت جدید ط 

  انتخاب بين چند محصول قابل مقایسه 

 ارتباط با استراتژی های تجاری و سياسی دولت ها  ردهای مشابهی در سطح استراتژیک، دالبته کاربر

 می تواند مشخص شود.

                                                                 
6 International Standards Organization  
7 United Nations Environment Programme 
8 Society of Environmental Toxicology and Chemistry  
9 Life Cycle Management  
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 فوايد ارزيابي چرخه حيات

اثرات زیست محيطی کمک کند. این  می تواند به تصميم گيران در انتخاب محصول یا فرآیند با کمترین LCAفرآیند 

اطالعات می تواند همراه با سایر فاکتورها نظير هزینه و عملكرد برای انتخاب محصول یا فرآیند استفاده شود. داده های 

LCA  انتقال اثرات زیست محيطی را از یک محيط به محيط دیگر و از یک مرحله چرخه حيات به مرحله دیگر مشخص

وگيری از انتقال مشكالت زیست محيطی از مرحله ای به مرحله دیگر کمک می کند. این قابليت به جل LCAمی کند. 

پيگيری انتقال اثرات زیست محيطی می تواند به تصميم گيران و مدیران در شناخت ویژگی های زیست محيطی گزینه 

 ، تحليل گران می توانند:LCAهای محصول یا فرآیند کمک کند. با انجام 

 سيستماتيک نتایج زیست محيطی همراه با محصول را توسعه دهند.ارزیابی  -

 اثرات زیست محيطی همراه با یک یا چند محصول یا فرآیند را مورد بررسی قرار دهند. -

 به دریافت پذیرش افراد ذینفع )جامعه و غيره( برای یک برنامه طرح ریزی شده کمک کنند.   -

 از چرخه حيات کمی کنند.  انتشار به هوا، آب و زمين را در هر مرحله -

 به شناخت جابجایی اثرات زیست محيطی در مراحل چرخه حيات و محيط زیست پذیرنده کمک کنند.  -

 اثرات انسانی و اکولوژیكی مصرف مواد و انتشار به محيط زیست را در جوامع محلی، منطقه ای و جهانی ارزیابی کنند.  -

 اثرات انسانی و اکولوژیكی بين دو یا چند محصول یا فرآیند را شناسایی و مقایسه کنند.  -

 اثرات مربوط به یک یا چند محيط تحت اثر را شناسایی کنند.

 طراحي يک پروژه ارزيابي چرخه حيات 

می تواند در تصميم گيری های صنعت، دولت  LCAتنها اجرای یک پروژه مطالعاتی نيست. نتایج  LCAاجرای یک پروژه 

و سازمان های غير دولتی استفاده شود. این نتایج می تواند تصميمات را بر اساس سرمایه، مسائل سياسی یا برآوردهای 

به عنوان یک فرایند سازمانی که می تواند به روش های متفاوتی  LCAاستراتژیک مشخص کند. بنابراین بهتر است پروژه 

 م شود، مورد توجه قرار گيرد. انجا

 موارد زیر را دربرمی گيرد:  LCAطرح فرایند 

  اعضاء و افرادی که در یک پروژهLCA  در نظر گرفته می شوند؛ 

  وظایف و مسئوليت های اعضاء؛ 

  مواردی که اعضاء می توانند در آن ها اثرگذار باشند )موارد تصميم گيری(؛ 
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 نحوه تصميم گيری در این موارد؛ 

  مقدمات مقابله با تنگنا ر طول فرآیند؛ 

  .برنامه ریزی واقعی و مدیریت فرآیند 

و سایر افراد ذینفع نيز بر  LCAباید به دقت مطابق با هدف نهایی باشد که در این راستا الزم است صاحب  LCAاجرای 

داشته باشند، با توجه به اینكه نيز باید هدف را در ذهن خود  LCAهدف نهایی تمرکز داشته باشند. در ضمن، محققان 

باید به طرح، سازماندهی و مدیریت  LCAچگونه این هدف شرایط پروژه را تحت تاثير قرار خواهد داد. همچنين، صاحب 

 فرآیند توجه کند. 

 ( LCAمراحل اجرای ارزيابي چرخه حيات )چهارچوب 

ارزیابی چرخه حيات، یک کار بزرگ و پيچيده است که متغيرهای بسيار زیادی در آن وجود دارد. با این وجود، توافق کلی 

 ایجاد شده که از سه مرحله تشكيل شده است:  LCAدر مورد ساختار رسمی 

 تعریف هدف و دامنه  (1

  (Inventory)تجزیه و تحليل فهرست موجودی  (2

 تجزیه و تحليل اثر  (3

راحل در نهایت به تفسير نتایج ختم می شوند )در برخی مراجع، با احتساب مرحله تفسير نتایج، چهار مرحله در نظر همه م

 گرفته می شود(. 

 ( نشان داده شده است. 2مفهوم روش ارزیابی چرخه حيات در شكل )
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 [Guinee, J.B., et. al., 2002](: چهارچوب ارزيابي چرخه حيات 2شكل )

و تجزیه و تحليل اثر  (Inventory)تعریف می شود. سپس تجزیه و تحليل فهرست موجودی  LCAابتدا هدف و دامنه 

انجام می شود. تفسير نتایج در هر مرحله، تحليلی بالقوه را نشان می دهد که ممكن است روی هر مرحله اثر بگذارد بنابراین 

 کل فرآیند انعطاف پذیر خواهد بود. 

هایی یا محصوالتی فرایند مهمتر از تعریف دامنه و هدف نباشد. چه موادی، LCAشاید هيچ مرحله ای در شروع مطالعه 

باید مورد توجه قرار گيرند؟ ویژگی ها و محدودیت های مطالعه چيست؟ و گزینه ها تا چه حد باید گسترده تعریف شوند؟ 

به عنوان مثال باید توجه داشته داشت، در سئوال انتشار حالل های کلرینه در طول فرآیند خشكشویی، هدف تجزیه و 

در فرایند است. اگرچه دامنه تجزیه و تحليل باید به طور واضح تعریف شود. اگر مطالعه تحليل، کاهش اثرات زیست محيطی 

محدود باشد، دامنه کنترل و تغييرات فرآیند را در برمی گيرد. در مثال حالل ها باید گزینه مواد خام نيز در نظر گرفته 

ماتی نيز بشود: برخی داده ها نشان می دهند شود. اگر دامنه به صورت وسيع تعریف شود، می تواند شامل گزینه های خد

که برخی لباس ها به خشكشویی فرستاده می شود نه برای شستن بلكه برای پرس کردن. بر این اساس پيشنهاد یک 

 سرویس پرس مستقل باید به طور قابل توجهی انتشار را کاهش بدهد. 

 باشد. سيستم با اثرات بر محيط بيرونی می ، تجزیه و تحليل اثر، شامل ارتباط خروجی های LCAمرحله سوم 

 تعریف هدف و دامنه 

(ISO 14040) 

 تجزیه و تحلیل فهرست حیات

 (ISO 14041) 

 ارزیابی اثرات

 (ISO 14042) 

 

 

 

  تفسیر

(ISO 14043) 
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پيشنهادات  می باشد که نتيجه گيری و LCAمرحله تفسير نتایج، یافته های یک مرحله یا مراحل بيشتری از کل مراحل 

حيطی می مرا به دنبال خواهد داشت. خروجی این مرحله اغلب شامل بيان نيازها و فرصت ها برای کاهش اثرات زیست 

 باشد

 هدف و دامنه  تعريف

اربرد نتایج(، و تعيين استفاده نهایی از نتایج )ک LCAگام اول در مرحله تعریف هدف و دامنه شامل بيان هدف مطالعه 

 مخاطبان مطالعه و ذینفعان است. 

، ISO 14041و   ISO 14040بر اساس بازنگری مراحل و موارد پيشنهادی برای مرحله تعریف هدف و دامنه بر اساس 

Heijungs ( 1992و همكاران ،)Lindfors  ،و همكارانWenzel  و همكاران وJeroen B. Guineeل زیر ، تنها مراح

 را برای تعریف هدف و دامنه پيشنهاد کرده اند:

 روند اجرای کار  -

 تعریف هدف -

 تعریف دامنه -

 کارکرد، واحد کارکردی و جریان منبع

 )LCI(10فهرست موجودی چرخه حيات

ار به آب، رست موجودی چرخه حيات، فرآیند کمی سازی نيازهای انرژی و مواد خام، انتشارات جوی، انتشمنظور از فه

 زائدات جامد و سایر مواد منتشر شده در کل چرخه حيات محصول، فرآیند یا فعاليت است. 

بی اثرات ، هيچ اساسی برای ارزیاLCI، کليه داده های مرتبط جمع آوری و سازماندهی می شود. بدون LCIدر مرحله 

مع آوری زیست محيطی یا بهبود های بالقوه اثرات زیست محيطی وجود نخواهد داشت. سطح دقت و جزئيات داده های ج

 منعكس خواهد شد.  LCAشده در سایر فرآیندهای 

و تحليل فهرست موجودی تجزیه و تحليل فهرست موجودی چرخه حيات می تواند به روش های مختلفی انجام شود. تجزیه 

چرخه حيات می تواند به سازمان در مقایسه محصوالت یا فرآیندها و توجه به عوامل زیست محيطی در انتخاب مواد کمک 

                                                                 
1 0 Life Cycle Inventory 
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کند. عالوه بر این تجزیه و تحليل فهرست موجودی چرخه حيات می تواند در سياستگزاری از طریق کمک به توسعه قوانين 

 ابع و انتشارات زیست محيطی مفيد و مؤثر باشد. دولتی با توجه به مصرف من

قدار متجزیه و تحليل فهرست موجودی چرخه حيات فهرستی شامل مقادیر آالینده های منتشر شده به محيط زیست و 

ب و زمين(، آانرژی و مواد مصرفی ایجاد می کند. نتایج می تواند به تفكيک مراحل چرخه حيات، محيط پذیرنده )هوا، 

 فرآیندهای ویژه یا هر ترکيب دیگری جدا شود.

اد یک ابزار فهرست موجودی چرخه حيات می تواند بسته به داده های در دسترس بسيار متفاوت باشد. اما به منظور ایج

 باید حداقل ضوابط زیر در نظر گرفته شود: LCIمناسب، در ایجاد 

ه ها و فی مناسب مستندسازی شوند. هر فرضی در دادکمی بودن: همه داده ها باید کمی باشند و با کنترل کي -

 متدولوژی باید مشخص شود. 

 ارجاع داده می شود. قابل تكرار بودن: منابع اطالعات و متدولوژی به اندازه کافی توضيح داده شده و یا به منبع اصلی -

 می شود.  علمی بودن: تحليل بر پایه علمی برای دستيابی به داده ها و فراوری آن ها استفاده -

رفته به علت عدم  جامع بودن: همه کاربردهای مهم مواد و انرژی و انتشار زائدات را در بر می گيرد. هر جزء از دست -

  دسترسی به داده ها یا هزینه بر بودن و یا محدودیت های زمانی باید به طور واضح مستندسازی شود.

 جزئی باشد.  جزئی بودن: فهرست موجودی باید متناسب با هدف مطالعه -

 بازنگری: اگر نتایج مطالعه در اختيار عموم قرار می گيرد، باید قابليت بازنگری را داشته باشد. -

جودی اتخاذ مفيد بودن: کاربران مطالعه می توانند تصميمات مناسبی در زمينه های پوشش داده شده با فهرست مو -

 ور واضح ذکر شود.کنند. هر محدودیتی با توجه به کاربرد مطالعه باید به ط

 11(LCIAارزيابي اثر چرخه حيات )

منظور از مرحله ارزیابی اثر چرخه حيات، ارزیابی اثرات بالقوه زیست محيطی و اثرات بالقوه بهداشتی می باشد. ارزیابی اثر 

گيرند. ارزیابی  باید اثرات اکولوژیكی و بهداشتی را مورد توجه قرار دهد. همچنين باید کاهش منابع نيز مورد توجه قرار

چرخه حيات تالش می کند تا ارتباطی بين محصول یا فرآیند و اثرات بالقوه زیست محيطی آن ها ایجاد کند. برای مثال، 

                                                                 
1 1 Life Cycle Impact Assessment  
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تن متان به اتمسفر چگونه است؟ کدام یک اثر بدتری دارد؟ اثرات  5000تن دی اکسيد کربن یا انتشار  9000اثرات انتشار 

 يست؟ اثر آن ها بر گرمایش جهانی چگونه است؟ بالقوه آن ها بر مه دود چ

منجر  مفهوم کليدی در این بخش، عوامل فشار و استرس هستند. یک عامل فشار، مجموعه شرایطی است که ممكن است

، افزایش گازهای به ایجاد یک اثر شود. برای مثال، اگر یک محصول یا فرآیند منجر به انتشار گازهای گلخانه ای می شود

ه منابع به ای در اتمسفر ممكن است موجب گرمایش جهانی شود. فرآیندهایی که موجب تخليه مواد مغذی زیادی گلخان

عيين ویژگی یک رویكرد سيستماتيک برای طبقه بندی و ت LCIAآب می شود، ایجاد یوتروفيكاسيون )پرغذایی( می کنند. 

 این نوع اثرات زیست محيطی فراهم می کند. 

تری برای پایه مفهومی بيش LCIAفراگرفته می شود،  LCIدی درباره یک فرآیند از طریق داده های اگرچه موارد زیا

ن متان منتشر ت 5000تن دی اکسيد کربن و  9000انجام مقایسات می تواند فراهم کند. برای مثال، اگرچه می دانيم که 

اشته باشد داثرات بالقوه بيشتر و وسيع تری می تواند تعيين کند که کدام یک  LCIAشده به جو، هر دو مضر هستند، 

[SAIC, 2006]. 

 باید در نظر گرفته شود: LCIAگام های اساسی زیر در 

، 12انتخاب و تعریف طبقات اثرات: شناسایی طبقات اثرات زیست محيطی مرتبط )مانند گرمایش جهانی، توليد اسيد (1

 سميت مناطق خشكی(

 ش جهانی( به طبقات اثرات )مانند طبقه بندی انتشار دی اکسيد کربن به گرمای LCIطبقه بندی: اختصاص نتایج  (2

مانند مدلسازی )در طبقات اثرات با استفاده از فاکتورهای تبدیل بر پایه علمی  LCIتعيين ویژگی: مدلسازی اثرات  (3

 اثرات بالقوه دی اکسيد کربن و متان بر گرمایش جهانی(

ایش جهانی دی اکسيد قوه به روش هایی که می تواند مقایسه شود )مانند مقایسه اثر گرمنرماليزه کردن: بيان اثرات بال (4

 کربن و متان برای دو گزینه(

شاخص ها )مانند مرتب کردن شاخص ها بر اساس مكان: محلی،  14یا رتبه بندی کردن 13گروه بندی: ردیف کردن (5

 منطقه ای و جهانی(

 وزن دهی: تاکيد بر مهمترین اثرات بالقوه  (6

                                                                 
1 2 Acidification  
1 3 Sorting  
1 4 Ranking  
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 LCIA: پيدا کردن درک بهتری از قابليت اطمينان نتایج LCIAارزیابی و گزارش دهی نتایج  (7

 هر یک از گام های اساسی در زیر به تفصيل شرح داده شده اند.   (8

 

 : انتخاب و تعريف طبقات اثرات 1گام 

اید به عنوان مورد توجه است. این گام ب LCAت که به عنوان بخشی از کل ، انتخاب طبقات اثرات اسLCIAاولين گام در 

به  وتكميل شود  LCIبخشی از مرحله تعریف هدف و دامنه برای راهنمایی در خصوص فرآیند جمع آوری داده های 

و بهداشتی به  اثرات بالقوه زیست محيطی LCIتجدید نظر مرحله جمع آوری داده ها نياز دارد. آیتم های تعریف شده در 

نازایی برای  ممكن است از طریق ایجاد سرطان یا LCIدنبال دارند، به عنوان مثال یک اثر زیست محيطی تعریف شده در 

اند از طریق می تو LCIسالمت انسان مضر باشد یا بر ایمنی محل کار اثر بگذارد. همچنين، یک انتشار تعریف شده در 

 ثر داشته باشد. اران اسيدی، گرمایش جهانی یا در خطر انقراض قرار دادن گونه های جانوری بر محيط زیست نيز اایجاد ب

ستم بر ، اثرات به عنوان نتایجی تعریف می شوند که می توانند در اثر جریان های ورودی و خروجی سيLCIAبرای 

ر اثرات بالقوه ب LCIAطبيعی در آینده ایجاد شوند. اغلب  سالمت انسان، گياهان و جانوران یا قابل دسترس بودن منابع

 در سه طبقه اصلی تأکيد دارد: سالمت انسان، سالمت اکولوژیكی و کاهش منابع.

 ( متداول ترین طبقات اثرات را نشان می دهد. 1جدول )

 (: متداولترين طبقات اثرات چرخه حيات1جدول )

 مقياس طبقه اثر
 LCIمثال هايي از داده های 

 (15)مانند رده بندی

ضرايب تعيين 

 ويژگي متداول

توصيف ضرايب تعيين 

 ويژگي

گرمایش 

 جهانی
 جهانی

2CO 

O2N 
4CH 

CFCs 

HCFCs 

Br3CH 

پتانسيل گرمایش 

 جهانی

به  LCIتبدیل داده های 

 CO2معادل 

 

                                                                 
1 5 Classification  
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کاهش ازن 

 استراتوسفری
 جهانی

CFCs 

HCFCs 

 هالون ها

Br3CH 

پتانسيل کاهش 

 ازن

به  LCIتبدیل داده های 

معادل تری کلروفلوئورومتان 

(CFC-11) 

 توليد اسيد
 منطقه ای

 محلی

xSO 

xNO 

HCL 

HF 

4NH 

پتانسيل توليد 

 اسيد

به  LCIتبدیل داده های 

 معادل یون هيدروژن

 محلی یوتروفيكاسيون

4PO 
NO 

2NO 

 نيترات ها

4NH 

پتانسيل 

 یوتروفيكاسيون

به  LCIتبدیل داده های 

 )4PO(معادل فسفات 

مه دود 

 فتوشيميایی
 NMHC محلی

پتانسيل ایجاد 

اکسيدان های 

 فتوشيميایی

به  LCIتبدیل داده های 

 )6H2C(معادل اتان 

سميت در 

 خشكی
 محلی

مواد شيميایی سمی با غلظت 

 مهلک برای جوندگان
50LC 

به  LC50تبدیل داده های 

معادل ها، استفاده از 

مدلسازی چند رسانه ای، 

 مسيرهای تماس

سميت در 

 محيط آبی
 محلی

مواد شيميایی سمی با غلظت 

 مهلک برای ماهی ها
50LC 

به  50LCتبدیل داده های 

معادل ها، استفاده از 

مدلسازی چند رسانه ای، 

 مسيرهای تماس

 محلی بهداشت انسان
 کل مواد منتشره به هوا، آب و

 خاک
50LC 

به  50LCتبدیل داده های 

معادل ها، استفاده از 

مدلسازی چند رسانه ای، 

 مسيرهای تماس

 کاهش منابع
 جهانی

 منطقه ای

کميت مواد معدنی مورد 

 استفاده

پتانسيل کاهش 

 منابع

به  LCIتبدیل داده های 

نسبتی از کميت منابع مورد 
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کميت سوخت های فسيلی  محلی

 مورد استفاده

در مقابل کميت  استفاده

منابع رها شده به عنوان 

 ذخيره

 کاربری زمين

 جهانی

 منطقه ای

 محلی

کميت مواد دفعی در دفن 

 بهداشتی یا سایر تغييرات زمين

دسترسی به 

 زمين

تبدیل جرم زائدات جامد به 

حجم با استفاده از چگالی 

 تخمينی

 مصرف آب
 منطقه ای

 محلی
 مصرف آب

پتانسيل کمبود 

 آب

به  LCIتبدیل داده های 

نسبتی از کميت آب مصرفی 

در مقابل کميت منابع رها 

 شده برای ذخيره

 

  16: رده بندی2گام 

ا در یک طبقه که تنه LCIبا طبقات اثر می باشد. برای آیتم های  LCIهدف رده بندی، سازماندهی و شاید ترکيب نتایج 

ر طبقه گرمایش داست. برای مثال، انتشار دی اکسيد کربن می تواند  اثر قرار می گيرند، رویكرد به صورت تخصيص مستقيم

باید برای رده  که به دو یا چند طبقه اثر متفاوت مرتبط می شوند، یک قانون LCIجهانی رده بندی شود. برای آیتم های 

 : (ISO 1998)به چند طبقه اثر وجود دارد  LCIبندی ایجاد شود. دو روش برای تخصيص نتایج 

جاز است که به طبقات اثر که در آن نقش دارند. این، نوعا در مواردی م LCIيم تفكيک سهم مشخصی از نتایج تقس -

 اثرات به یكدیگر وابسته هستند. 

که اثرات به  به همه طبقات اثر که در آنها مشارکت دارند. این نوعا در مواقعی مجاز است LCIتخصيص همه نتایج  -

 یكدیگر وابسته نيستند. 

)در یک زمان( اثر  ی مثال، از آنجائيكه دی اکسيد نيتروژن می تواند به طور بالقوه بر ایجاد ازن سطحی و توليد اسيدبرا

رصد ميزان ازن د 100داشته باشد، کل کميت دی اکسيد نيتروژن باید به هر دو طبقه اثر اختصاص یابد )به عنوان مثال، 

 د باید به طور واضح مستند شوددرصد به توليد اسيد(. این رویكر 100سطحی و 

                                                                 
1 6 Classification  
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 : تعيين ويژگي3گام 

تعيين ویژگی اثر از فاکتورهای تبدیل )بر پایه علمی( تحت عنوان فاکتورهای تعيين ویژگی برای تبدیل و ترکيب نتایج 

LCI  به شاخص های اثرات با سالمت انسان و اکولوژی استفاده می کند. فاکتورهای تعيين ویژگی نيز معموال به اشاره به

در هر طبقه اثر می باشد. به  LCIفاکتورهای تعيين معادل اشاره دارد. تعيين ویژگی، روشی برای مقایسه مستقيم نتایج 

مختلف فهرست موجودی را به شاخص های اثر قابل مقایسه تبدیل  عبارت دیگر، فاکتورهای تعيين ویژگی ورودی های

 کند. به عنوان مثال، تعيين ویژگی، برآوردی از سميت نسبی محيط خشكی بين سرب، کروم و روی ایجاد خواهد کرد. 

 شاخص های اثر اغلب با استفاده از معادله زیر تعيين ویژگی می شوند:

 داده فهرست موجودی  × شاخص های اثر  = ضریب تعيين ویژگی 

در ضریب تعيين  LCIبرای مثال، همه گازهای گلخانه ای می توانند با واژه معادل دی اکسيد کربن از طریق ضرب نتایج 

و سپس ترکيب نتایج شاخص های اثر به منظور ایجاد یک شاخص کلی برای پتانسيل گرمایش جهانی  CO2ویژگی 

 وصيف شوند. ت

تعيين ویژگی می تواند کميت های شيميایی مختلف را در مقياس برابری برای تعيين مقدار اثر هر یک بر گرمایش جهانی 

 پوند کلروفرم بر گرمایش جهانی دارد.  20قرار دهد. محاسبات نشان می دهد که ده پوند متان اثر بيشتری نسبت به 

 : نرماليزه کردن4گام  -

است که برای بيان داده شاخص اثر به روشی استفاده می شود که می تواند در ميان  LCIAردن، یک ابزار نرماليزه ک 

 طبقات اثر مقایسه شود. این رویكرد نتایج شاخص را با تقسيم به مقدار مرجع انتخاب شده، نرماليزه می کند. 

 :روش های متعددی برای انتخاب مقدار مرجع شامل موارد زیر وجود دارد 

 کل انتشار یا مصرف منابع برای یک منطقه که ممكن است جهانی، منطقه ای یا محلی باشد.  -

 کل انتشار یا مصرف منابع برای یک منطقه به صورت سرانه  -

 نسبت یک گزینه به گزینه دیگر )یعنی خط پایه( -

 باالترین مقدار در بين همه گزینه های انتخابی -
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ب یک مقدار مرجع اثر داشته باشد. توجه باید داشت که داده های نرماليزه شده ممكن است بر انتخا LCAهدف و دامنه 

می تواند تنها با یک طبقه اثر مقایسه شود. برای مثال، اثرات توليد اسيد نمی تواند به طور مستقيم با اثرات سميت محيط 

 می مختلف محاسبه می شودآبی مقایسه شود به این دليل که ضرایب تعيين ویژگی با استفاده از روش های عل

 : گروه بندی  5گام 

گروه بندی طبقات اثر را به یک یا چند مجموعه برای تسهيل تفسير نتایج اختصاص می دهد. گروه بندی شامل ردیف 

 ISO)پيشنهاد شده است  LCIAکردن یا رتبه بندی کردن شاخص ها می باشد. دو روش زیر برای گروه بندی داده های 

1998) : 

کردن شاخص های با استفاده از تعيين ویژگی نظير انتشار )مانند انتشار به هوا و آب( یا مكان )مانند محلی،  ردیف -

 منطقه ای یا جهانی(

ردیف کردن شاخص ها با استفاده از سيستم رتبه بندی مانند اولویت زیاد، اولویت کم یا اولویت ميانی. رتبه بندی بر اساس 

 .انتخاب های مقادیر است

 : وزن دهي  6م گا

وزن یا ارزش های نسبی به طبقات مختلف اثرات بر اساس  LCIAگام وزن دهی )به عنوان ارزشگذاری هم گفته می شود( 

ارتباط یا اهميت آن ها اختصاص می دهد. وزن دهی مهم است به این علت که طبقات اثر نيز باید اهداف مطالعه را منعكس 

آالینده های مضر هوا می توانند در هوای آلوده نگرانی بيشتری نسبت به وجود همين کنند. همانطور که قبال ذکر شد، 

ميزان آالینده در کيفيت هوای بهتری ایجاد کنند. به این دليل که وزن دهی یک فرآیند علمی نيست، ضروری است که 

 روش وزن دهی به وضوح توصيف شده و مستندسازی شود. 

استفاده می شود، مرحله وزن دهی نسبت به سایر مراحل ارزیابی  LCAی در مطالعات اگرچه وزن دهی به طور گسترده ا

 اثر توسعه کمتری پيدا کرده است. به طور کلی، وزن دهی شامل فعاليت های زیر می شود:

 تعریف مقادیر )ارزش های( اساسی ذینفعان  -

 تخمين وزن های اثرات  -

 استفاده از وزن ها برای شاخص های اثرات -
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های وزن دهی شده می توانند احتماال در ميان طبقات اثرات ترکيب شوند، اما روش وزن دهی باید به طور واضح داده 

مستند سازی شود. داده های وزن دهی نشده باید با نتایج وزن دهی به منظور حصول اطمينان از عدم درک وزن های 

 اختصاص داده شده، نشان داده شوند. 

یادآوری این نكته ضروری است که در برخی موارد، ارائه نتایج ارزیابی اثر اغلب به تنهایی اطالعات کافی برای تصميم گيری 

فراهم می کند به خصوص وقتی نتایج واضح هستند. برای مثال، وقتی بهترین گزینه اجرایی از نظر اهميت و معنی دار 

از طبقات اثر است و در بقيه طبقات اثر با سایر گزینه ها برابر است، بنابراین  بودن بهتر از سایر گزینه ها حداقل در یكی

یک گزینه به طور واضح و مشخص بهتر از سایر گزینه هاست. بنابراین هر وزن دهی نسبی نتایج ارزیابی اثر، رتبه آن را از 

 ز انجام شود. نظر اولویت تغيير نخواهد داد. تصميم گيری می تواند بدون مرحله وزن دهی ني

  LCIA: ارزيابي و مستند سازی نتايج 7گام 

حال که پتانسيل اثر برای هر طبقه انتخاب شده محاسبه شده است، دقت نتایج باید تائيد شود. دقت باید برای پشتيبانی 

کافی باشد. هنگام مستندسازی،   -همانگونه که اهداف در مرحله هدف و دامنه تعریف شده است  - LCAاهداف اجرای 

نتایج ارزیابی اثرات چرخه حيات به طور کامل متدولوژی مورد استفاده در تجزیه و تحليل، تعریف سيستم های مورد تجزیه 

انجام تجزیه و تحليل فهرست موجودی را توصيف و تحليل و مرزهای تعيين شده و همه فرضيات در نظر گرفته شده در 

 می کند. 

LCIA  همانند همه ابزارهای دیگر ارزیابی، دارای محدودیت های ذاتی می باشد. اگرچه، فرآیندLCIA  یک رویكرد

 سيستماتيک را دنبال می کند، فرضيات و ساده سازی های متعددی عالوه بر انتخاب های ارزشی فردی وجود دارد. 

 چرخه حيات تفسير

و  LCIتفسير چرخه حيات یک تكنيک سيستماتيک برای شناسایی، تعيين کميت، بررسی و ارزیابی اطالعات از نتایج 

LCIA  و برقراری ارتباط با آنها به طور مؤثر می باشد. تفسير چرخه حيات مرحله آخر فرآیندLCA  .است 

ISO ست:دو هدف زیر را برای تفسير چرخه حيات تعریف کرده ا 

تجزیه و تحليل نتایج، حصول به نتایج، توضيح محدودیت ها و ارائه پيشنهادات بر اساس یافته های مراحل قبلی  (1

 و گزارش نتایج تفسير چرخه حيات به صورت مشخص.
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. (ISO 1998b) مطابق با هدف و دامنه مطالعه LCAتأمين یک ارائه قابل درک، کامل از نتایج مطالعه  (2

[SAIC, 2006]. 

 ISO 14043« تفسير چرخه حيات –ارزیابی چرخه حيات  –مدیریت محيط زیست »در بخشی با عنوان  ISOاندارد است

(ISO 1998 b) دستورالعمل تفسير چرخه حيات را ارائه کرده است. در استاندارد ،ISO گام های کليدی زیر برای ،

 تفسير چرخه حيات ذکر شده است:

  LCIAو   LCIشناسایی موضوعات مهم بر اساس  (1

 ارزیابی که کامل بودن، حساسيت و بررسی های تطابقی را مورد توجه قرار می دهد.  (2

 نتایج، پيشنهادات و گزارش دهی  (3

 نشان  LCA( گام های فرآیند تفسير چرخه حيات را در ارتباط به سایر مراحل فرآیند 3شكل )

 می دهد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LCA(: گام های فرآيند تفسير چرخه حيات و ارتباط با ساير مراحل 3کل )

 

تعریف هدف و 

 دامنه

تجزیه و تحلیل 

 فهرست موجودی 

 ارزیابی اثر 

شناسایی 

 موضوعات مهم

 ارزیابی از طریق:

 بررسی کامل بودن -

 بررسی حساسیت -

 بررسی تطابق -

 سایر بررسی ها -

 نتایج، پیشنهادات و گزارش دهی
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 گام های مرحله تفسير چرخه حيات در زیر به تفصيل شرح داده شده است:

 : شناسايي موضوعات مهم 1گام 

اجزای به منظور شناسایی  LCAاولين گام تفسير چرخه حيات شامل بازنگری اطالعات حاصل از سه مرحله اول فرآیند 

مشارکت « موضوعات مهم»برای هر محصول، فرآیند یا خدمات تحت عنوان  LCIAو  LCIداده ها می باشد که با نتایج 

 دارد. 

مورد استفاده قرار می گيرد. به دليل حجم  LCAنتایج این کوشش برای ارزیابی کامل بودن، حساسيت و تطابق مطالعه 

ان و منابع قابل قبول برای ارزیابی اجزای داده های مؤثر در خروجی نتایج امكان زیاد داده های جمع آوری شده، تنها با زم

 پذیر خواهد بود. 

 LCAاثر بيشتری بر نتایج برای هر گزینه دارد، مراحل قبلی  LCIAو  LCAقبل از تعيين اینكه کدام یک از بخش های 

 ين، وزن های طبقه اثرات، نتایج و غيره(.باید به صورت جامع بازنگری شود )مانند اهداف مطالعه، قوانين زم

 : ارزيابي کامل بودن، حساسيت و تطابق با داده ها2گام 

ایجاد می کند. این موضوع از طریق تكميل فعاليت های  LCAگام ارزیابی در مرحله تفسير، اطمينان و اعتبار برای نتایج 

 زیر انجام می شود:

 بررسی کامل بودن: آزمودن کامل بودن مطالعه  (1

 بررسی حساسيت: ارزیابی حساسيت اجزای داده های مهم که بر نتایج اثر می گذارند.  (2

بررسی تطابق: ارزیابی تطابق استفاده شده برای تنظيم مرزهای سيستم، جمع آوری داده ها، در نظر گرفتن  (3

 گزینه. فرضيات و تخصيص داده ها به طبقات اثر برای هر

 : ترسيم نتايج و پيشنهادات3گام

برای تعيين این موضوع است که محصول / فرآیند کمترین  (LCIA)هدف این گام، تفسير نتایج ارزیابی اثر چرخه حيات 

 اثرات را بر سالمت انسان و محيط زیست دارد. 
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ای اثر وزن دهی نشده برای هر طبقه اثر ، نتایج ارزیابی اثر به فهرست نرماليزه نشده و هم شاخص هLCAبسته به دامنه 

بر گزینه ها برخواهد گشت یا به یک نمره گروه بندی شده، نرماليزه شده یا وزن دهی شده مستقل یا چيزی بين این دو 

 مانند نرماليزه شده اما وزن دهی نشده برخواهد گشت. 

هادات بر اساس حقایق اهميت دارد. درک و در نظر برخی موارد احتياطی باید مورد توجه قرار گيرد. ترسيم نتایج و پيشن

گرفتن عدم قطعيت ها و محدودیت ها در نتایج به اندازه پيشنهادات نهایی دارای اهميت است. در برخی مثال ها، ممكن 

است مشخص نباشد که کدام محصول یا فرآیند به علت عدم قطعيت ها و محدودیت ها در روش های مورد استفاده برای 

LCA  یا دسترسی به داده ها، زمان و منابع مناسب بهتر است. در چنين موقعيتی، نتایجLCA  .هنوز دارای ارزش است

نتایج می تواند برای کمک به آگاهی رسانی به تصميم گيران در مورد موافقان و مخالفان سالمت انسان و محيط زیست، 

ای و جهانی( و دامنه مرتبط هر نوع اثر در مقایسه با هر گزینه درک اهميت اثرات هر یک، مكان وقوع آنها )محلی، منطقه 

 پيشنهادی مشمول در مطالعه مورد استفاده قرار گيرد. 

 گزارش دهي نتايج

کامل شده است، مواد باید در یک گزارش جامع به شكلی واضح و سازمان دهی شده مستندسازی شوند.  LCAاکنون که 

ی، کامل بودن و دقت نتایج کمک خواهد کرد. گزارش نتایج، داده ها، روش ها، فرضيات و این به ارتباط بين نتایج ارزیاب

 را درک کند.  LCAمحدودیت ها را با جزئيات کافی ارائه می کند و به خواننده اجازه می دهد تا پيچيدگی ذاتی مطالعه 

ت، این گزارش به عنوان یک سند مرجع در نظر گرفته نشده اس LCAاگر نتایج برای کسی ارائه می شود که در مطالعه 

 مورد استفاده قرار خواهد گرفت و باید از هر گونه اشتباه برداشت از نتایج جلوگيری شود. 
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 منابع مورد استفاده 

، پایان نامه دکتری، 1388نرگس، ارزیابی چرخه عمر نيروگاه های اتمی )مطالعه موری: نيروگاه اتمی بوشهر(،  کارگری، -

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات 

، جایگاه ارزیابی چرخه حيات در بررسی آثار زیست محيطی فعاليت های 1389کارگری، نرگس، مستوری، رضا،  -

 همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی کشاورزی،
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