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 سخن انجمن مدیریت سبز ایران

 زیست  محیط با سازگار تولید
افتاده است. این  هامحیطي دانست که امروزه بر سر زبانعمده زیست یکي از تأثیرات  توانميرا  1کربن پای رد

زبانزد خاص و عام قرار گرفته است. ی رسانه ای مورد های عمومي و دولتي و هم در بخشهااصطالح هم در بخش

، هابه وضوح در تیتر روزنامه توانمي)و اهمیت حل این بحران بزرگ( را  عواقب وحشتناک گرم شدن کل زمین

سبز )مانند محصوالتي با سطح گاز کربنیک  توسعه محصوالت و اخبار دولتي و غیر دولتي مشاهده کرد. هارسانه

برای چنین محصوالتي روز به روز در حال افزایش است. ارزیابي رد پای کربن  و کاهش  پایین( و البته افزایش تقاضا

یي دانست که هر تولید کننده یا کارخانه داری باید آنها را در نظر هامقیاس توانميی را ای گلخانههاتشعشعات گاز

ی اختیاری دانست، ولي ممکن است امر توانميبگیرد. اگرچه ارزیابي و کاهش ردپای گاز کربنیک در محصوالت را 

روزی پیش آید که کاهش این آالینده به امری ضروری تبدیل شود. بازارهای امروزی محصوالتي را به مشتریان 

برای هر محصولي که  توانمياین گازها در آنها قید شده است و لذا چنین کاری را  کنند که میزان انتشار عرضه مي

 .در نظر گرفتامری ضروری  شود، در کره زمین تولید مي

ی مهم هر مملکت و دولتي دانست که سعي دارد هایکي از مسائل و چالش توانميگازکربنیک را  کاهش انتشار

تمایل به در دنیا، ی زیادی هاممکن کاهش دهد. امروزه شرکت حداکثررد پای گازکربنیک خود را تا  ،به بهترین شکل

در  گازکربنیک کمي میزاندارند؛ مشتریان نیز به دنبال محصوالتي هستند که  کاهش این آالینده از محصوالت خود

 همچنین و مختلف یهاها و سرویسفرآیندحیات خود تولید کنند. ارزیابي ردپای کربن برای محصوالت،  طول چرخه

 صنعتي یهابخش در افتاده جا مباحث از یکي تولیدی، گازکربنیک سطح اساس بر محصوالت این گذاری برچسب

 برچسب یهااستراتژی و کربنیک گاز کاهش متدهای ارزیابي، و سازی مدل یهاتکنیک دارای صنعت هر. بود خواهد

 بنابراین. نماید گذاری برچسب را کربنیک گاز انتشارمیزان  دتوانمي آنها وسیله به که ،باشد مي خود به منحصر گذاری

 .پرداخته شود صنعتيمختلف  یهابخش در کربن پای رد ارزیابي به کتاب این در دارم قصد

                                                
یک  یک رخداد، خروجي ناشي از یک سازمان،  (GHG)ایمجموعه کل گازهای گلخانه"در گذشته به صورت   (carbon footprint)"نپای کربرد " 1 

  د.شتعریف مي "محصول یا یک شخص

های مورد لزوم و این حقیقت که دی اکسید کربن بوسیله رویدادهای طبیعي هم تولید میزان کل ردپای کربن به خاطر مقدار زیاد دادهاما از آنجایي که محاسبه 
 (CH4) و متانول (CO2) مقیاسي از مقدار کل خروجي دی اکسید کربن" :این تعریف جدید برای ردپای کربن پیشنهاد شده است ناممکن است، شود،مي

 ".سیستم یا فعالیتها در محدود زماني و مکاني آن جمعیت، آن شدنذخیره ها،سیستم یا فعالیت معین با در نظر گرفتن همه منابع، فرونشین به یک جمعیت،مربوط 

 



 همچنین و خاص صنعت یک در کربن ردپای ارزیابي یهامتدلوژی با مرتبط جزئیاتي کتاب، این از فصل هر در

 به خاص صنایع در مختلفي موردی مطالعات همچنین. است شده آورده کربن پای رد محاسبه در رو پیش یهاچالش

 سازی بهینه برای نیز را یيهاتوصیه و پیشنهادات البته که است گرفته صورت کربنیک گاز پای رد کاهش منظور

 .اند داده ارائه زمینه این در فعالیت و پژوهش

 که دانست بغرنجي یهامعضل از یکي توانمي را 3حیات چرخه ارزیابي و 2زیست محیط با سازگار طراحي مفاهیم

 محیط با سازگار طراحي متدلوژی معرفي به نخست فصل در رو این از. هستیم روبرو آن با کربن ردپای برآورد در

 راحتي منظور به. کرد خواهیم تعریف را محصوالت در کربن ردپای با مرتبط مفاهیم سپس و پرداخته زیست

 .پردازد مي استانداردها و برآوردی هاروش کربن، ردپای مفاهیم تشریح به اختصار به از کتاب، فصل هر ،خوانندگان

 بخش در ای گلخانه یهاگاز انتشارکاهش  و کربن پای رد برآورد زمینه در را مشروحي مباحث دوم، فصل

  .دهد مي قرار پوشش مورد یزکشاور

تمرکز خواهد داشت و همچنین  در ساختمان و محصوالت ساختماني کربن پای رد برآورد روی بر سوم، فصل

 . موردی از یک ساختمان مسکوني در این فصل ذکر شده استبرای کمک به درک موضوع یک مطالعه 

 ،موردی مطالعات از استفاده با غذایي محصوالت در کربن محاسبه مورد در جزئیاتيبه ارائه  نیز چهارم فصل

 و هاقطعیت عدم لوژیک،ومتد یهامحدودیت ،غذایي محصوالت در کربنردپای  محاسبه با مرتبط یهاچالش

 . بیشتر، پرداخته است یهاپژوهش انجام منظور به یيهاتوصیه

 جریان معرفي با را فصل این د.کنميرا بررسي  سرامیکي محصوالت در کربن برآورد ردپای نیز نجمپ فصل

 بررسي به ادامه در و کرد خواهیم شروع کربن ردپای محاسبه مفاهیمي برای همراه به و سرامیک صنعت در 4فرآیند

 خواهیم ردپای کربن آنها برآوردبر حسب  سرامیک صنعت مورد محصوالت مختلف در گرفته صورت موردی مطالعات

 . پرداخت

 فصل در موبایل یهادستگاه زمینه در موردی مطالعه یک با نیز دور راه ارتباطات از بخش در کربن برآورد ردپای

رو به رشد  ICT یهاتکنولوژی دربرآورد ردپای کربن  به مربوط سؤاالت فصل، این در. شد خواهد مطرح ششم

 و قطعات برای اطمینان قابل کاالهایي آوردن بدست چگونگي مانند سؤاالتي ،از جمله ،شد خواهد داده پاسخ ،موبایل

 . 5بازیافت فرآیند برروی مشتری رفتار تأثیر نهایي همچنین و مختلف مونتاژهای جزئي

 مي باشد. متمرکز  6در منطقه فلندرز ي،رنگ دموا دربرآورد ردپای کربن  روی بر هفتم، فصل

                                                
2 Eco-Design 
3 Life Cycle Assetment 
4 Porcess Flow 
5 Recycle 
6 Flanders 



 مباحثي و اختصاص دارد چین سرزمین متفاوت در صنعتي یفضاها دربرآورد ردپای کربن  به نیز هشتم فصل

 .دهد مي رائها کربنپایین  سطح با ای جامعه به دستیابي یهاسیاست با مرتبط

 درردپای کربن  رو، این از و دانست امروزی صنایع از نشدني جدا یهابخش از یکي توانمي را 7بندیبسته

 بندی بستهبرآورد ردپای کربن در فرایند  به نهم، فصل بنابراین .گیرد قرار ویژه توجه مورد باید، محصوالت بندی بسته

 .اختصاص یافته است مختلف صنایع در

 دارد. تمرکز چین کشور در یزکشاور بخش روی بر به طور عمده دهم، فصل

 از یکي رو، همین از ؛مي پردازد 8پسماندهای جامد بخش در به کاربرد برآورد ردپای کربن یازدهم صلف و

 بررسي به فصل این. است گرفته قرار بررسي مورد موردی مطالعه یک عنوان به ، بنگالور،جنوبي هند در مهم یهاشهر

به اشاراتي  وپسماندهای جامد  درمتدهای برآورد ردپای کربن  جامد،پسماندهای  مدیریت مانند مختلفي یهاجنبه

 .پرداخت خواهد ،پسماندها مدیریتسوء  علت به ردپای کربن پیامدهای

 و در نهایت فصل دوازدهم به محصولي نوین اشالره دارد که چرخه عمر سبز دارد.

 

 ان حوزه تولید تاثیر گذار و مفید باشد.امید است که این کتاب برای همه مخاطبین و محققین و مدیران و کارشناس
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 مقدمه شرکت سوخت سبز لیان 

  



 فهرست

 موضوع فصل

 اول
و نقش ردپای   معرفی متدلوژی طراحی سازگار با محیط زیست

 کربن در یک محصول

 برآورد ردپای کربن در بخش کشاورزی دوم

 سوم
متدولوژی به منظور تعیین ردپای کربن در ساخت و ساز یک 

 های مسکونیساختمان

 ییغذا یکربن در محصوالت و فرآورده ها یرد پا چهارم

 سرامیکی ردپای کربن مربوط به فرآورده های پنجم

 ششم
های سیار: بحث آزاد در مورد محاسبه رد پای کربن در دستگاه

  ICTهای نوظهور سیار ردپای کربن، در فناوری

 ناحیه فالندرز ردپای کربن ناشی از  تولید گوشت خوک در  هفتم

 هشتم
انتشار کربن و ردپای کربن مربوط به فضاهای صنعتی مختلف 

 در مناطق مختلف کشور چین

 بندی محصوالتکربن در بخش طراحی  بستهرد پای  نهم

 دهم
کربن در تولیدات کشاورزی اهمیت کاهش انتشار گازهای پایرد

 ای در بخش کشاورزی در کشور چینگلخانه

 یازدهم
رد پای  کربن مربوط به بخش پسماند جامد در شهر بنگلور 

 بزرگ بزگ ، هند

 دوازدهم
خشک: گزینه ای برای زراعت کربنی در مناطق ساحلی گرم و 

 تعدیل آب و هوا و شرایط اقلیمی

 

  



 فصل اول 

 متدلوژی طراحی سازگار با محیط زیست و نقش ردپای کربن در یک محصول معرفی

 

  چکیده

بهبود پایداری به منظور  ساخت و خدماتی هاابزاری در بخشبه عنوان  طراحي سازگار با محیط زیست

احي محصول مد نظر قرار ی محیطي را در گام طرهابرای رسیدن به این هدف، باید جنبه د.شومي، استفاده محصوالت

)مثل آئین نامه  چرا که در گام طراحي، بیشترین تأثیر محصول بر روی هر چیزی مشخص خواهد شد. قوانین داد.

یي دانست که هاابزار توانمي( را 14006ی بین المللي )مانند استاندارد ایزو هاطرحطراحي سازگار با محیط زیست( و 

بعالوه ادبیات موضوع حاکي از  کنند. مي ترغیبسازگار با محیط زیست  را به استفاده از طراحي هاشرکت

این فصل ی مختلف اقتصادی مي باشد. در هایي در زمینه متدولوژی و مطالعات موردی گسترده در بخشهاپیشرفت

را به منظور پیاده  10ارزیابي چرخه حیات و  9زیست محیط ي سازگار باطراح ازیک متدولوژی ترکیبي قصد داریم 

و  این متدولوژیی مربوط به ها. مراحل و ابزارنشان دهیم هاسازی طراحي سازگار با محیط زیست توسط شرکت

، از دو جهت اصلي نقش  11کربن محصول ردپای تشریح شده است. در این فصل هااستراتژی همچنین رایج ترین

است ی عمده ای هایکي از شاخص (PCFردپای کربن محصول )اینکه  نخستد. کنميمهمي در متدولوژی بازی 

ی هایکي از شاخص عنوان شاخص به این .نمودمحاسبه  (LCAارزیابي چرخه عمر )به وسیله  ان آن را توميکه 

ی کمي ها. چنین شاخصي نه تنها به عنوان دادهردگیميار مورد استفاده قر ،هاتوسط شرکت ،مطرحزیست محیطي 

ی بیشتر نیز در نظر گرفته هابرای بهبودی 12معیاری، بلکه به عنوان یک مي رودبکار  ي موجودمحیط عملکرد زیست

ارتباط زیست محیطي با مصرف به عنوان یک استراتژی برای  (PCFردپای کربن محصول ). دوم اینکه، از دشومي

 .گیرد برای محصوالت انجام مي سازگاری با محیط زیست طبقه بندی از طریق د و این امرشومياستفاده  کنندگان

دلیل از مفهوم آن آگاهي داشته و به  (و مشتریان نقطه قوت اصلي ردپای کربن این است که ذی نفعان )شرکت

  ند.کنمي، آن را درک کربن وگرم شدن زمینانتشارات در مورد  مليو تحقیقات علمي  گسترده تبلیغات رسانه ای
تولید پایدار، ، 14، بوم شناسي صنعتي13ی طراحي سازگار با محیط زیستها، استراتژیچرخه عمرارزیابي  مفاهیم کلیدی:

 15.، نوآوری سازگار با محیط زیست14006ایزو 
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 مقدمه .1

مفاهیمي دانست که در از جمله  توانميیا طراحي سازگار با محیط زیست را   (DfE)زیست طراحي برای محیط

ی اخیر در تولید پایدار مورد توجه قرار گرفته اند. مرحله طراحي یک محصول نیز به عنوان یک گام مهم در هادهه

. شودزیست در این گام مشخص مي  وارده بر محیط هایاز بار %80چرخه حیات محصول مطرح شده است، چرا که 

(Tischner,2000). 

 سازگار با محیط زمینه طراحي در ، 2005در سال زیست ین آیین نامه مرتبط با طراحي سازگار با محیط نخست

 مورد بهره وری انرژی درسابق ی ها، معرفي شد. این آیین نامه جایگزیني برای آیین نامهبَر -انرژی تمحصوال زیست

این زمینه، تمرکز این آیین نامه بر روی کاهش  بود. در 16فلورسنت روشنایي، لوازم خانگي و جوش آببخار ی هایگد

که توسط یک  تغییر آب و هوا برنامه ت بود. عالوه بر این، در همان زمانمصرف انرژی و بهبود بهره وری محصوال

 دستیابي برایکلیدی  نکاتبه عنوان بازده انرژی را  افزایش انرژی و صرفه جویي در، ه بودشورای اروپایي تصویب شد

به اهداف  2005 ی محیطي از همان سالها. این جنبهتشویق مي کردگلخانه ای  هایگاز انتشار کاهش فبه هد

 (.1بدل گشتند)شکل ی طراحي سازگار با محیط زیست هااصلي آیین نامه

انرژی وجود  وابسته بهبرای محصوالت  زیست الزامات طراحي سازگار با محیط در زمینه ی فعلي کههاآیین نامه

یک چرخه حیات یک محصول تأکید دارند. یک چنین تأکیدی بیشتر مبتني بر  کل بر روی اندازه گیری دارد،

، مي باشد چرخه عمرتوسعه تفکر  و خدماتمحصوالت و  يمحیط زیست در زمینه تأثیرگذاری در حال رشد سیاست

نیز تأثیر محیطي  زیست یهاسیاستسایر عالوه بر این،  .گردید اجرا 17محصول جامع سیاست بویژه از زماني که

و  بندی بستهمرتبط با  94/32CEآیین نامه  شته اند، مانندداتوسعه طراحي سازگار با محیط زیست  مثبتي بر روی

مرتبط با خودروهای از رده خارج  CE/2000/53و آیین نامه آن  متعاقب اصالحيمستندات و مواد زائد  بندی بسته
 (.1)شکل  18

گار با محیط زیست در محیطي و طراحي ساز زیست یي بین المللي به منظور بررسي مدیریتالگوهادر نهایت، 

 -محیطيزیست ی مدیریت هامیالدی( )سیستم 2011) 14006شد. استانداردهای ایزو  طراحي هاشرکت

طراحي سازگار با محیط کار کردن در زمینه  دستورالعملیي برای بکار گیری روش طراحي سازگار با محیط(، هارهنمود

 14062در اختیار مي گذارد. در نهایت ایزو  19محیطيزیست سیستم مدیریت یک به عنوان بخشي از زیست را 

زیست محیطي در طراحي و توسعه محصول( مفاهیم  توأم یهاجنبه -میالدی( )مدیریت زیست محیطي 2002)

ی زیست محیطي در طراحي و توسعه هاکردن جنبه طراحي سازگار با محیط زیست و تجربیات مربوط به یکپارچه
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 محصول را شرح 

 .مي دهد

که برای ادغام در گام طراحي و با هدف  پردازدمياین فصل به معرفي متدلوژی طراحي سازگار با محیط زیست 

ی پیاده سازی طراحي ها، مزایا و فرصتنخست. شودميصول بکار گرفته یک مح عملکرد زیست محیطيبهبود 

و پیاده سازی  ، همچنین حوزه استفاده(2)بخش  ردگیميمورد بازبیني قرار  هازگار با محیط زیست در شرکتسا

، یک بازبیني از دوم (.2.2و  2.1ی ها)بخشمطرح مي شود ی مختلف هادر بخش زیست طراحي سازگار با محیط

ی هادهد. در بخش بکار گرفته شده را نشان ميمتفاوت ی هاکه مراحل و ابزار (3بخش ) دشومياین متدلوژی ارائه 

 از طریقطراحي  الزاماتن (، تعیی5)بخش  21ی کميها، ابزار(4)بخش  20ی کیفي هابه ابزار دشومياشاراتي ، بعدی

(، و 7)بخش  زیست ی طراحي سازگار با محیطها(، تعریف استراتژی6)بخش  22زیست محیطي توجیهي یهاجلسه

، به عنوان یک ابزار  (PCF) کربن محصول ردپای(. همچنین در این فصل بر روی 8نهایي )بخش نمونه طراحي 

( در متدلوژی طراحي سازگار با 7.3)بخش  مصرف کننده ارتباط بایک استراتژی به عنوان  نیز ( و5.2)بخش  کمي

 .متمرکز خواهیم شد زیست محیط

 
 EUی ها: چارچوبی منطقی از اکودیزاین در کشور1شکل 
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 ی پیاده سازی روش طراحی سازگار با محیط زیستها. مزایا و فرصت2

اقتصادی  ، بلکه از بعدمحیطيزیست  نه تنها از بعدو مزایای متفاوتي را  ها، فرصتزیست طراحي سازگار با محیط

 Boks, 2006,Borchardts 2011;Brezat ,Van)آورد.به ارمغان مي هابرای شرکت نیز و اجتماعي

Hemel 1997,Clarimon 2009,CPRAC 2012,Esty,Winston 2006,Knight ,Jenkins 

2008,Plouffe 2001,Rieradevall 2005,Ruperze 2008) (.1)جدول 

 بهبود مي یابد،تولید  فرایندی هاو خروجي هامحیطي یک محصول، به وسیله بهینه سازی ورودی عملکرد زیست

 محیطي و در نتیجه کاهش اثرات زیستانرژی، مواد و آب( از جمله: منابع )ی باعث کاهش مصرف فرایندکه چنین 

داشت. عالوه بر این، پیاده سازی  دبهره وری سیستم را به همراه خواهافزایش  وشده تشعشعات، مواد زائد( مانند: )

 ست محیطيزیی مدیریت هاکاربرد سیستم سبب ارتقای ممکن است زیست های طراحي سازگار با محیطمتدلوژی

23 (EMS) و  ارتباط با مصرف کننده به منظوربه عنوان عامل بیروني  توانميرا محیطي زیست های . دادهگردد

 بسط داد.خرید  زمانعنوان یک معیار تصمیم گیری در را به  زیست محیط و مفهوم وجود و همزمان بردبازاریابي بکار 

 

ی اجتماعی و هابه منظور جنبه هاطراحی سازگار با محیط در شرکتی محرک داخلی و خارجی برای ها: عامل1جدول 

 اقتصادی و محیطی

 ی محرک  خارجیهاعامل ی  محرک داخلیهاعامل 

 استفاده از محاوره ی محیطی کاهش مصرف انرژی محیطی

 سازگاری با اصول محیطی کاهش تأثیر محیطی

 دخیل بودن در پایداری جهانی افزایش بهره وری

  ی مدیریت محیطی بهبود یافتههاسیستم

  بهبود مستمر 

 تفاوت موجود در بازار کاهش هزینه ی متغیر اقتصادی

 24خرید سبز کاهش هزینه ی ثابت

 تأمین تقاضاهای بازار سبز ی جدیدهابازار معرفی به

 بهبود یافته 25اطالعات زنجیره ی تأمین توسعه ی محصوالت جدید

  محصولبهبود کیفیت  

 آگاهی محیطی بهبود تصویری از شرکت اجتماعی

 مسئولیت محیطی 26نوآوری و کارآفرینی افزایش

  کارکنان انگیزهافزایش 
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قانوني  یطشرااما ، ندکنميجاری پیروی  یهانامه یینآ از اصالح شده، یطيمحزیست  یهانمایه ین،عالوه بر ا

را در  ینقش عمده ا زیست یطسازگار با مح يطراح یت،. در نهاندکنميپیش بیني نیز را  یشتریمحدود کننده ب

  یطيمحزیست  مستمر یهابهبودی ارتقای یرا برا يچارچوب ي،فعل یهاقانونو به همراه  دکنمي یباز يجهان پایداری

 . )14006 یزوابرای مثال: ) دکنميایجاد 

 ترکم نیازل امثبه عنوان ) کارآمد دانست یدتول یهایستمس کاربردبه دلیل  یدرا با یرثابت و متغ یهاینههز کاهش

به این (. یانرژ با افزایش بازدهمنابع  بهکمتر بازیافت داخلي و همچنین نیاز  یلهبه وس هاخروجي یپاک سازعملیات  به

شده، و محصوالت  های جدیدوارد بازارخته، رقبا مجزا سا یرتا خود را از سا رندفرصت را دا ینا هاشرکتترتیب 

آن بهبود  يدر طراح یطيمحزیست  هاییارمعتلفیق با  توانميمحصول را  یکیر تصو یت،در نهاجدیدی تولید نمایند. 

، بازار سبز یهمچنین برآوردن نیازها سبز و تهیه و انجام خدماتاز  ندتوانمي ها، شرکتمایزتمسأله از  . جدابخشید

 یهایرهزنج در همراه بارا  یطيمح زیست اطالعات دتوانمي زیست یطسازگار با مح يکاربرد طراح الوه،عب. سود ببرند

 دهد.  افزایش ینتأم

زیست  یهایتو گزارش مسئول یطيمح زیست هاییارمع دربر داشتن اب توانميشرکت را  یکاز  ياجتماع یرتصو

 یعموماً نسبت به رقبا کنند، يم دهاستفا زیست یطسازگار با مح يکه از طراح هنگامي هاارتقا داد. شرکت یطيمح

 يبایو بازار رتباطاتا ،آخر از همه اینکه. مي یابد یشافزا یزان نکنکار انگیزه و ند؛وش يتر م ینخود نوآورتر و کارآفر

 د.ده یشو مصرف کنندگان افزا یانمشتر ینرا در ب زیست محیطي يدانش و آگاه دتوانمي یطيمح زیست

 

 زیست یطسازگار با مح یطراح حوزه -2-1

DFE  فراینددر  یطيمحزیست  یهااز جنبه يبه عنوان ادغام توانميرا زیست  یطسازگار با مح يطراح یا 

اهداف  یبر مبنا توانميرا  یستز یطسازگار با مح يکرد. طراح یفآن تعر یاتمحصول در طول چرخه ح يطراح

ابزارهای مختلفي برای ، بدین منظوربکار برد.  یابد،بهبود  یدمحصول که با یاتچرخه ح مرحله ای ازو بسته به  مختلف

 طراحي، تولید شده است.

 مجدد یدتول یبرا يطراح(Borchardt 2011;Okumara 2001;Pigosso 2010)  یکه بر رو 

 .مي باشدمحصول موجود متمرکز  یکمجدد  يطراح

 و  یدتول یبرا يطراح( مونتاژBoothroyd et al.1994)، .که به بهبود فرایند تولید مي پردازد 

 ( طراحي برای دمونتاژCser and Istvan 1996)، به ) محصول یکعمر  طول یساز ینهبا هدف به

 .آن یابباز یتقابل افزایش ( و تعمیر قطعات و  یگزینيجاعنوان مثال: 

 ( طراحي برای استفاده مجددHoffmann et al 2001 با هدف بهینه سازی طول ،).عمر محصول 



 بازیاب یبرا يطراح( يSeliger et al. 1999; Oyasato et al.2001) یتقابل افزایش، با هدف 

  روی محیط زیست مي گذارند. پایان عمر محصول که تأثیرات بیشتریعملیات از اجتناب  امحصول ب یابيباز

 

 یطسازگار با مح یروش طراح یساز یادهپ -2-2

چندین کتاب راهنما نیز تهیه بکار گرفته شده است. محصوالت  مورد انواع مختلف در یطسازگار با مح طراحي

است :  تهیه شده يمشخص یهابخش ی، بلکه برابوده (IHOBE 2000) یمتدلوژ در موردکه نه تنها  ستاشده 

لوازم  ،(يخانگ ازم)مانند لو ي(، محصوالت خانگسطل آشغال، نیمکت یابان،خبرق  یها)مانند چراغ یشهر مبلمان

 . بندی بستهو  یکيونالکتری هاو دستگاه الکتریکي

در قسمت ادبیات موضوع از  یزمختلف ن یهادر بخش زیست یطسازگار با مح يراحط یساز یادهپ ین،بر ا عالوه

 .Gonzalez-Garcia et alي )محصوالت چوب از جمله رد.گیميقرار  یلمورد تحل یمطالعات موردطریق 

2011a, 2012a, b, c)یکي، الکترون(Unger 2008; Mathieux 2001,Aoe 2007) نور ،

 .Alves et al. 2010, Munoz et alیل )اتومب ،(Gottberg 2006,Casamayor 2008)یپرداز

 .(Tischner, Nickel 2003)و چاپ (Almeida 2010) بندی بسته، (2006

 يطراح یتمرکز بر رو و فرایندهایي با ها، راهنمايخصوص یهاو شرکت مؤسسات مستقل بعضي یت،نها در

سازگار با محیط زیست را برای  يطراح آیین نامه یلیپسمثال، شرکت ف ی. برایجاد کردندا زیست یطسازگار با مح

دستورالعمل  یک یزشرکت ولوو ن (.Cramer 1996,Stevel 1997) چاپ کرد خود یکيمحصوالت الکترون

 یطيمح آیین نامه کار زیست یک یزن یتانیابر یایيدر یعصنا یون. فدراسشتنو خودروطراحان  یبرا زیست محیطي

 ، یک کتاب راهنماییزدانمارک( ن DTUمؤسسه توسعه محصول )یک (. BMIF 2000) ارائه داد هایققابرای 

توسط ادارات  يمختلف راهنمای یها. در سوئد، کتابچه( منتشر نمودDTU 2005زیست ) یطسازگار با مح يطراح

 یا (.Bergendhal 1994) یکيمحصوالت الکترون یبرا راهنماکتاب  از جملهمنظور منتشر شدند،  ینا یبرا ولتيد

 و ساز. از جمله کتاب راهنمای ساختچاپ شدند  يخصوص یهاشرکت توسط اینکه

 



 
 

 مراحل و ابزار متدولوژي طراحي سازگار با محيط زيست و نقش ردپاي كربن محصول: 2شکل 

 

 بازبینی متدلوژی طراحی سازگار با محیط زیست . 3

 (LCA)چرخه عمر  یابيو ارز یطسازگار با مح يطراح ي ازیبترک یک روش یبر مبنا یشنهادیپ یمتدلوژ

 یابزارها ،محصول یابيارز یبرا حالهربهشده است.  یحتشر Golzaez-Gracia (2011b) که توسط باشدمي

ند، اما این سازگار با محیط زیست، ایجاد شد يطراح اجرای به منظور یياگرچه ابزارها. اندترکیب شدهبا آن  یزن يیفک

فراهم کردن زمینه برای  به این ترتیب،و و اصالح شد استفاده  آزمایشي واقعي یهاپروژهي اجرای در ط متدولوژی

 .سازی شد ینهبهها مشارکت شرکت

به اهداف  یدنمحصول به منظور رس یک(. در ابتدا، 2)شکل  شودمي یمتقس يمرحله اصل 4به  یمتدولوژ این

 یبر رو نیز یامطالعه یدبا، نخست گام ي(. در طنخست)گام  شودمي مشخص زیست یطسازگار با مح يطراح فرآیند

مشخص  کمک کنند، يطراح انند به الزاماتتوميو هنجارها( که  هادیدگاه) يطراح هایروندتا  یردبازار صورت گ

 (QALCC) محصول یاتچرخه ح یارمع کیفي یابيارز از طریقمحصول )گام دوم(  یابيسپس، گام ارز  .دنشو

و ردپای  (LCA) (ISO 2006a) ارزیابي چرخه عمر یلهبه وس يکم یلتحل یک ینو همچن گیرديصورت م

توجیهي زیست ، در قالب یک گزارش هر دو ابزار یهايخروج .شودميانجام  (ISO14067,PAS2050) کربن

 یهایاستراتژ ،تواندآن شرکت مي یجهدر نت .شودميمحصول جمع بندی  چرخه عمراز نقاط مهم در  27محیطي

با یکي کردن  یت. در نهانمایدانتخاب تعیین و  يو اجتماع یاقتصادفني،  یهایابي)گام سوم( را پس از ارز یشنهادیپ

ارزیابي چرخه  از طریق یزمحصول ناعتبار ( و 4)گام  شودمي یینتوسط شرکت تع یانمونه ی انتخابي،هااستراتژی
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تعامل  یگرآخر معموالً با همد یهاگام ین(. ا5)گام  شودميتأیید   (PCF)ردپای کربن محصول و  (LCA)عمر

 .گیرديمجدد قرار م يو طراح اعتبارسنجينشود، مورد  یساز ینهکه به يتا زمان یزن یدجد يدارند. طراح

سازگار با  يطراح فرآینددر طول  توانميرا   (PCF) (PAS2050, ISO14067)کربن محصولردپای 

ردپای کربن  ،اینکه نخست. بکار بردبه اهداف مختلف  یدنرس رایو ب در مراحل مختلف ،زیست یطمح

(. دوم، 4و 2)گام  بکار گرفته شود يکم یابيدر ارز یطيمحزیست شاخص  یکبه عنوان  دتوانمي (PCF)محصول

 استفاده کرد یبا مشتر یطيمح زیست ارتباط برای یاستراتژ یکبه عنوان  (PCF)ردپای کربن محصول  از توانمي

 (.3)گام 

 

 یطیمح یابیارز یبرا  یفیک یهاابزار -4

 عمرچرخه  یارمع یفیک یابیارز -4-1

QALCC (CPRAC 2012)  زیست  یابيارز یننخست دستیابي بهبا هدف  یفيک یمتدلوژ یک توانميرا

 یربا تفس .(شونديم یلمجزا تحل طورمختلف به  یعني مراحل)دانست  یاتچرخه ح مقیاس مرحلهمحصول در  یطيمح

شوند. شناسایي مي ي را هستند،یطمح از لحاظ زیست هبودپتانسیل ب یشترینب یکه دارا يمراحلQALCC  یجنتا

QALCC  الزامات زیستاز  یستيچک لایجاد توجیهي زیست محیطي یا  گزارشیک  تهیه برای باشدميمبنایي 

 زیست. یطسازگار با مح يطراح فرآیند یبرا یطيمح

به حصول م یک یاتچرخه ح مراحل، نخست(. 3)شکل  باشدمي ياصل مرحله 3شامل  QALCC متدلوژی

چرخه عمر محصول  مرحله ازهر  یبرازیست  یطمرتبط با مح یارهای. دوم، معشودمي شناسایي یستمس یفتعر منظور

  يعنکبوت یاگرامد یکبه دستیابي  و هایارمع برای ارزیابي خبره یمت یک تشکیل اب یابيارز یت،. در نهاشودميمشخص 

 .شودمينشان داده  چرخه عمرارزش گذاری هر یک از مراحل گیرد که در این دیاگرام يصورت م

، مواد م،هومف بهمراحل  ین. معموالً اشود يمراحل مختلف چرخه عمر محصول مشخص م یستم،س یفتعر در

 محصول چرخه عمر مورد نظر . مراحلتقسیم مي شوند محصول عمر یاستفاده و انتها یع،توز ،بندی بسته ید،تول

، یا از تولید تا 29مشتری، از تولید تا 28از تولید تا درب کارخانه: دارد )(LCA ارزیابي چرخه عمر یدگاهبه د بستگي

  .30تولید

در  مثالً .شودمي یفتعر عمرچرخه  مرحله ازهر  یمختلف برا یطيمحزیست  مرتبط یهایارگام دوم، معبه عنوان 

و  موادمرحله در مورد باشد.  محصول زمان کارایي و طراحي بدون یسازینهبه توانديم یارمع ،محصولمفهوم  مورد

                                                
28 Cradle-to-gate 
29 Cradle-to-consumer 
30 Cradle-to-cradle 



محصوالت، تعداد مراحل  تولیدنظر گرفت. در مورد  در یدرا با موادو تنوع  یزانم ،محصول عمر در چرخه بندی بسته

 ،تواندر زمینه توزیع ميدانست.  QALCC یلتحل یبرا یجرا یهایارمع توانميرا  یددر تول ضایعات یزانو م یدتول

مرحله  ینازیست محیطي بالقوه نقش ارزیابي نمود که نشان دهنده  یاریبه عنوان معرا  توزیع یساز ینهبه یافاصله 

 مرحله یبرا یاریمعبه عنوان  توانميرا  یبع در طول نگهدارامصرف من یا یبا کاربر در جهت نگهدارارتباط  باشد.

قابل تفکیک  اجزاءشامل وجود  ندتوانمي هایار، معمحصول چرخه عمر یانتها مرحله یبرا یت،استفاده دانست. در نها

 یا مواد قابل تفکیک باشند.

ممکن است شامل تعداد  یمت ین. اشودتشکیل داده متشکل از چند رشته علمي یمت یکید با یابي،منظورارز به

ی هاکارکنان از مدیر تا کارگر و در حوزه بخش در حوزه شودمي یهتوص ین،شرکت باشد. بنابرا یهابخشاز  یادیز

با متخصصان طراحي سازگار با محیط  دتوانمي یمت ینا فروش، در این امر درگیر شوند. کاری از بخش طراحي تا

 .آزمایشي یهاپروژه دخیل در يپژوهش یهامانند نهاد ،ل شودکمّیزیست ت
 

 

 

 

 

 

 

 

 ی چرخه عمرهایِ معیار: مراحل ارزیابی کیف3شکل 

 

ای دامنه در تقسیم بندی مراحل سپس و آنها با محیط زیست یسازگار اساس میزانبر  هامعیار ارزیابي ،نقش تیم

 باشد.مي 32(5) بهبودبودن برای نمستعد  تا 31( 1) مستعد بودن برای بهبودبر مبنای  5تا  1بین 

 در. نتایج حاصله را انجام شود رین گیو هر معیار میانگی عمرچرخه  مرحله از، باید به ازای هر پس از این ارزیابي

عمر محصول را  چرخه مراحلبدترین و بهترین  توانميکه به وسیله آن  شوده ميیک دیاگرام عنکبوتي نشان داد

ای که در این دیاگرام، منطقه های بیشتری دارد را مشخص نمود.کار و استراتژیآن مراحلي که نیاز به و شناسایي 

 بالقوه زیست محیطي کمتر باشد، منطقه دهد بدین صورت است: هر چه که تأثیرمحیطي را نشان مي زیست تأثیر

 .(4)شکل  عدم مستعد بودن برای بهبود( یعني :5 درجه)نزدیک به  گیردبزرگتری مورد پوشش قرار مي

                                                
31 Enormous room for Improvement 
32 No room for Improvement 

.تعریف سیستم1  

 

 

 

 مراحل چرخه عمر
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طهای مرتبط با محیمعیار  

.ارزیابی3  

 

 

 

 ایجاد تیم

 ارزیابی معیار



)شکل  بکار گرفته شد عمر آنکل چرخه  یو برا يداخل یرهزنجیک  یبر رو QALCCمثال، متد  یکبه عنوان 

  این موارد بود: اند، شاملرا داشته یازامت یشترینکه ب ياز طراح یيهاجنبه(. 4

 مفهوم(، مرحله ، 4.5با درجه  ) منظورهچند  يطراح 

  (، مواد مرحله، 4.2درجه )مواد بومي استفاده از 

  (، یدتولمرحله ، 4.1درجه )تولید  مراحلتعداد کم 

 (، بندی بستهمرحله ، 3.7درجه ) یرپذ یدتجد مواداز  استفاده 

  حمل و نقل(، مرحله ، 4.7درجه خام ) مواداستخراج  یبرا یافتهفاصله کاهش 

  ده( و ، مرحله استفا4.1درجه ) یمنابع در طول نگهدار پایینمصرف 

 (. عمر چرخهمرحله پایان ، 4.3درجه )مواد  تجزیه يِآسان 

  :شامل، به خود اختصاص دادندرا  یازامت ینکه کمتر واردیم یگر،د یاز سو

 مفهوم(، مرحله ، 2.8درجه ) محصول زیست یطسازگار با مح ینوآور 

  (، مرحله مواد، 2.1درجه ) بازیافتيعدم استفاده از عناصر 

 (، یدتولمرحله ، 3.4درجه ) بقایای محصول یادحجم ز 

  (،بندی بسته مرحله ،2.1درجه ) استفاده مجدد یتقابلبا  بندی بسته یهایستمس از استفادهعدم  

  حمل و نقل( و ، مرحله 2.6درجه )تأثیرات پایین با  حمل و نقل  بکارگیری وسایلعدم 

 یااستفاده( مرحله ، 2.2درجه ) یدر مورد نگهدار ارتباط عدم  

 (. چرخه عمر یانتهامرحله ، 1.9درجه )عمر محصول چرخه  یانتها یریتمد 

استفاده و  یع،توز مراحل یبر رو یدبازیست  یطسازگار با مح يطراح یهایکه استراتژ دهندينشان م یرمقاد ینا

 (.4)شکل  چرخه عمر متمرکز باشد یانتها

و در جامع  يروش ینکها نخستبرخوردار است.  یایياز مزا یابيارز یهامتد یربا سا یسهدر مقا QALCC ابزار

 یهابخشدرگیر کردن اجازه  متد ینا .ندارند یيآشنا یطيمحزیست که با ابزار  مجربي است افراددسترس برای 

 شودمي مشاغلي تفسیر شرایط توسط یلِباعث تسه یجه، ارائه نتاینک. دوم ادهديمدر ارزیابي شرکت را  یکمختلف 

 ینکه. چهارم اباشدمي یعسر نتایج استخراجمراحل ابزار و  ینااز  استفاده ینکهندارند. سوم ا یيآشنا ابزار ینکه با ا

ارتباط  تسهیلابزار باعث  ینا یت،در نهاشود. معرفي مي ،در پروژه یردرگ مشاغلشرکت و  هعمر بمفهوم چرخه 

 .شودميبالقوه  هایبهبودهمچنین محصول و  یطيمح خصوصیات زیست

. در ابتدا، فقط ل نمودکمّیرا تآن يمتد کم یکبا  یدوجود دارد، با QALCCکه در  یبيمعا یلبه دل ،معهذا

طور جداگانه ارزیابي از آنجا که هر مرحله از چرخه عمر محصول به بدست آورد. دوم، توانميرا  يیفک یهاهداد

 به ،یج، نتایتدر نها باشد.نمي یریاندازه گ قابلاثرات زیست محیطي در چرخه عمر  مرحله ازنقش هر   شود،مي



به  ،ارائه شده یلوژومتد این یل،دل ین. به همشودميداده  ارتباط دهند،يمانجام را  یابيکه ارز مشاغليهای تخصص

 با يفیابزار ک یکرا به عنوان  QALCC منظور شناسایي نقاط خطرناک، در گزارش توجیهي زیست محیطي،

 .کندمي یبترک ي ارزیابيکم یهاروشبه عنوان  (PCFردپای کربن محصول )و  (LCAعمر ) ارزیابي چرخه

 

 
و  توزیع مراحل . در این مورد، ادراک این بوده که QALCC: مثالی از یک دیاگرام عنکبوتی 4شکل 

مفهوم و تولید، بیشترین  مرحله دارند، در حالی که زیست با محیط  را حیات، کمترین سازگاریانتهای چرخه 

 را دارند.زیست سطح سازگاری با محیط 

 

 یطیمحزیست  یابیارز یبرا یکم یهاابزار -5

باشد.  یفيک یابيارز یجنتاتواند مکمل مي يکم ارزیابيل نمودن گزارش توجیهي زیست محیطي نهایي، کمیبرای ت

 و شود.استفاده مي (LCA) ارزیابي چرخه عمر یلوژومتد ،مد نظر استمحصول  یک عمراز آنجا که کل چرخه 

برای ارزیابي تأثیر محصول در  یطيمحزیست شاخص  یکبه عنوان توان را نیز مي  (PCF)ردپای کربن محصول

 استفاده نمود. گرم شدن جهاني

 

 عمر چرخه یابیارز -5-1

آوری و تولید اطالعات جمع دانست که یلوژومتد یک توانميرا  (ISO 2006a)  (LCA)ارزیابي چرخه عمر

به   (LCA)ارزیابي چرخه عمر متد سازد.مند مي، روشیریگیمتصم فراینددر  مليع یهایارمع یجادبه منظور ارا 

اصول و  -عمرچرخه  یابيارز -یطيمح زیست یریت)مد شده است یفتعر ISO 14040 سری استاندارد یلهوس

کامل را تشخیص  یستمس یک یبهبود یهاابزار به صورت کارآمد فرصت ینا ،عالوهب. (ISO 2006a( )هاوبچارچ

 دهد.مي



 1960 دههآن از  عمرچرخه  با همراه خدمات یا فرایندمحصول،  یک یطيمحزیست  یراتنظر گرفتن تأث در

ارزیابي چرخه  یلوژواستاندارد، متد ینمورد توجه قرار گرفته است. بر اساس ا یشترب یراخ یهاو در سالمطرح بوده 

 :کاربرد دارد یرموارد ز یبرا  (LCA)عمر 

 نهاآ عمراز چرخه  يمحصوالت در نقاط مختلف یطيمح عملکرد زیستبهبود  یهافرصت شناسایي. 

 یزیهدف برنامه ره عنوان مثال: با )ب يدولت یرغ یا يدولت یهادر صنعت، سازمان یرانگ یمتصم یآگاه ساز 

 (.مجدد يطراح یامحصول  یا فرایند يطراح ،بندی یتواول، یکاستراتژ

 یریاندازه گ یهایکتکن از جمله یطي،مح مناسب عملکرد زیست یهاانتخاب شاخص. 

 ساختن شعارهای زیست،  یطسازگار با مح یبرچسب گذاربرای  اجرای یک برنامهبه عنوان مثال: ) یابيبازار

 محیطي(.زیست محیطي، یا انتشار بیانیه تولید یک محصول زیست 

 

که آن  يهدف خاصبنا بر  قابل توجهي یزانبه م دتوانمي (LCAارزیابي چرخه عمر )بررسي  یکو دامنه  عمق

: باشدميمرحله  4شامل  ياستاندارد فعل معهذا(. Baumann, Tillman 2004) کند ییرتغکند، دنبال مي مطالعه

 (5)شکل 

 :منظور از شوند. تعریف مي حوزه مطالعهاهداف مطالعه، مخاطبین مد نظر و  تعریف هدف و دامنه یک پروژه

های سیستم و محدودیت، 33عملکردیواحد باید مورد تحلیل واقع شود، و شامل  که باشدميسیستمي  حوزه،

از یک  است مقیاسي عملکردی،واحد  شوند.در نظر گرفته مي ي است که به عنوان موضوعات اصليفرضیات

 سازد.فراهم مي به آن های مربوطها و خروجيورودی برایتحت بررسي که مرجعي سیستم 

  ایناز . هدف باشدمياطالعات مرحله جمع آوری  دربرگیرنده(، که عمرچرخه  ذخائر)یا  :موجودیتحلیل 

مورد  )مانند انرژی و مواد خامباشد مي سیستم تولید تبط باهای مرها و خروجيورودی نمودن کمّي مرحله،

کل مرتبط با  شودچیزهایي که آزاد ميو سایر  پسماندهای جامد، 35، انتشارات آب آورد34جوی تشعشعات، نیاز

 یک سیستم(. عمر چرخه

 بالقوه با استفاده از  محیطي زیست ثراتعمر، با هدف ارزیابي اهمیت اچرخه  اثراتارزیابي  :اثرات ارزیابي

ي از اثرات زیست عینهای مه دستهی را بموجودهای ، دادهفرایندن گیرد. ایصورت مينتایج تحلیل موجودی، 

 )مانند تغییر آب و هوا یا تخلیه اوزون(. سازدبط ميترمحیطي م

                                                
33 Functional unit 
34 Atmospheric emission 
35 Waterborne emission 



 از  ایمرحلهتفسیر  رات:ثاهمیت ا تفسیر( ارزیابي چرخه عمرLCA) حاصل از  هایکه در آن، یافته باشدمي

 .شوندبررسي ميبا هم  اثرات،و ارزیابي  موجودیتحلیل  مرحله

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.ISO 2006عمر )مراحل متدلوژی ارزیابی چرخه  :5شکل 

 LCI؛ عمرچرخه  : موجودیLCIA:  اثرات چرخه عمرارزیابی 

 

 به عنوان یک ابزار ارزیابی محصول ردپای کربن -5-2

شناخته  محیطي محصوالت بارِ زیستسازی  ميبرای ک در مقیاس جهاني ست کهاابزاری  (CF)رد پای کربن

ارزیابي چرخه عمر تحلیل  انجام از طریقمحیطي  اثرات زیست انواعسایر  مانند توانمي. این شاخص را شده است

(LCA)  .بدست آوردCF، هدف این متد باشدميی کارهای فعالیتاز  ناشي ایگازهای گلخانه انتشار ی ازبرآورد .

 را کمي خدماتیا  فرایند تولیدیک محصول،  چرخه عمرجهاني مرتبط با کل  ایگازهای گلخانه انتشاراین بوده که 

گاز یک  انتشار)واحدی برای نمایش نیروی شود بیان مي اکسید کربندیارز هم به صورتسازی این کمّي. نماید

 محیطي تبدیل شده است.زیست رایج برای ارزیابي ي ( و به شاخصاکسید کربنبر دی ایگلخانه

مسؤولیت زیست محیطي سازمان  کنندگانو مصرف مشتریانکه  است هایيسازمان مربوط به این محاسبه بیشتر

 (BSI 2011):در سطوح مختلفي انجام داد توانميکربن را ردپای  ند.کنها حمایت ميرا درک کرده و از آن سازمان

 اني، در سطح شرکتردپای کربن سازم 

 ( ردپای کربن محصولPCF)که شامل ،: 

)مانند اتومبیلي که باید لموس است م ي که برای مشتریعالیت صورت گرفته بر روی یک محصولف .أ

 .تعمیر شود(

 صورت وضعیت)مانند لموس نیست م برای مشتری که يمحصولیک فعالیت صورت گرفته بر روی  .ب

 (.است مورد نیاز اظهارنامه مالیاتيبرای آماده سازی  که درآمد

 )مانند تحویل اطالعات به صورت انتقال دانش( سلموتحویل یک محصول غیر م .ج

 IVتفسیر . 

 .Iتعریف محدوده و اهداف 

 .LCI II)آنالیز موجودی )

  .III (LCIA)ارزیابی تاثیر 

 



 (هایا رستوران هادرهتلبه عنوان مثال ) برای مشتری مناسب ایجاد محیطي .د

 یا روابط ها،یکردرو صورتد به توانميعموماً غیر ملموس است و اطالعات بوده و  که شامل نرم افزاری .ه

 مورد استفاده قرار گیرد. هادستورالعمل

دریافت برای های الزم دستورالعملو  ، مشخصاتISO 14064 خانواده استاندارد بین الملليدر سطح سازماني، 

 :کندميتشریح  ها رانامهگواهي

 ISO 14064-1(ISO 2006b)یعني تصریح، تعیین معیارها: نخستبخش  -ای، گازهای گلخانه 

 .نامهگواهياخذ برای  یننخست هایدستورالعملو  مشخصات

 ISO 14064-1(ISO 2006c) در سطح  هایيتصریح دستورالعملبخش دوم:  -ایگازهای گلخانه

 .های بهبود دهندهفعالیتای یا نهگلخا هایپروژه به منظور کمي سازی، نظارت و گزارش کاهش انتشار گاز

 ISO 14063-3(ISO 2006d)، برای هایيتصریح دستورالعملبخش سوم:  –ایگازهای گلخانه 

 ی گلخانه ای.هاگاز های میزان انتشارتأیید اظهارنامه اعتبار سنجي و

که در آن،  شوداستاندارد مي PAS 2050 (BSI 2011)با معیارهای  (PCFردپای کربن محصول )محاسبه 

. در نظر گرفته شده است)محصوالت( خدمات و  کاالها چرخه عمردر  ایگازهای گلخانه انتشارمتدی برای محاسبه 

شده است و استانداردی را برای کاربرد این متد  نیز اخیراً منتشر ISO 14067(ISO 2013)المللي استاندارد بین

 (.اطالعاتانتقال سازی و ایي برای کميهدستورالعملو  الزامات -تکربن محصوال ردپای) فراهم ساخته است

(. 5)شکل  کندميتبعیت  (LCAارزیابي چرخه عمر ) مراحلاز  (PCFردپای کربن محصول )کمي سازی 

باشد  37یا از تولید تا درب کارخانه 36بر اساس حدود سیستم، از تولید پایان عمر محصول دتوانمي روشاین  رویکرد

را ترک سازمان ، محصول جا،ای که در آننقطهتا کامل محصول یا  چرخه عمرناشي از  زدودن گازهایو  انتشار)مانند 

یک  ایگازهای گلخانهانتشار  کل با هدف اندازه گیری (PCFردپای کربن محصول ) .(BSI 2011)کند مي

 و منابع کربن ارزیابي منابع کربنهدف  بااتمسفر و گازها از  زدودننیز اتمسفر و  به محصول و با در نظر گرفتن انتشار

 (.6)شکل  (BSI 2011) گیردصورت مي 38زندهناشي از فعالیت موجودات 

، آسیب های شیمیایيهای احتراق، واکنشفرایندممکن است استفاده از انرژی،  (PCFردپای کربن محصول )

، استفاده از خدمات و ارائهتهیه های فرایندی، به اتمسفر، فعالیت فّرار ایگازهای گلخانهسایر ها و رساني خنک کننده

 .مشخص نمایدرا  39 پسماندهای کشاورزی و مدیریت فرایندسایر ، پرورش احشام، و زمین کاربریو تغییر  زمین

جهاني گرم شدن  عاملباید در یک بازه ارزیابي صد ساله صورت گیرد. ای، گازهای گلخانه زدودنو ارزیابي انتشار 

                                                
36 Cradle-to-grave 
37 Cradle-to-gate 
38 Biogenic carbon 
39 Waste management 



محاسبه  تغییر آب و هواتأثیر ضرایب  در زمینهدولتي  بین آخرین پانل مطابق با ،از انتشاراتناشي  (GWP)40 زمین

نمود و میزان کربني که در طي این بازه  لحاظ بایستها را نميهواپیمابرای انتشارات  41. فاکتورهای افزایندهشودمي

 . (BSI 2011) ذخیره کربن در نظر گرفت باید به عنوان را شودمين منتشر سال( 100) زماني

 

 

 کكربن بيوژني            اتمسفر يک               نكربن بيوژ

 كربن فسيلي                                    كربن فسيلي

 

 

 

 

 

 

 کربن محصول های مطرح در ردپایجریان: 6شکل 

 

 دو نقش عمده را به عنوان شاخص تواندمي (PCFردپای کربن محصول )در مورد طراحي سازگار با محیط، 

برای ارزیابي کمي یک  (PCFردپای کربن محصول ) ،اینکه نخستبزار ارزیابي بازی کند. محیطي یا ا زیست

آن  در طراحيباشد که مي گرم شدن جهاني زمین در محصول. زیرا نشان دهنده نقش یک رودیه بکار مياولمحصول 

زیست و تأثیرات  ایگازهای گلخانه . بنابراین، منبع انتشار(Jeong,lee 2009)شود محصول در نظر گرفته مي

زیست های انند سایر شاخصم ،محصول تشخیص داد. دوم اینکهعمر در طول چرخه  توانميمحیطي مربوطه را 

و تنظیم  زیست برای تعریف اهداف طراحي سازگار با محیط (PCFکربن محصول ) ردپایاز  توانمي محیطي،

 (.ردپای کربن محصولدرصدی  20کاهش  به عنوان مثال،)نمود استفاده  هاآستانه

 هاشرکت در ی انجام شدههاپروژه تفهیمیک شاخص مفید در  (PCFردپای کربن محصول )عالوه بر این، 

 . به عنوان مثال:باشدمي

 ردپای کربن محصول (PCF) محیطي محصوالت و  عملکرد زیستگزارش  به رشدرو اهمیت از شاخصي

 .(CPRAC 2012) باشدمي هاسازمان

                                                
40 Global warning potential 
41 Multiplier factors 

 چرخه عمر محصول

هابرداشت انتشارات  



 ( ردپای کربن محصولPCF) ِ42زیست با محیط یسازگار دارای نقش مهمي به عنوان یک برچسب 

 .)43تراست )مانند کربن که در حال حاضر در بازار وجود دارد باشدمي

 معنای  تواندميو در مورد این موضوع اطالع دارد  مشتری( ردپای کربن محصولPCF) :را درک کند، زیرا 

)مانند  در مورد گرم شدن جهاني زمین و تغییرات آب و هوا وجود دارد زیست محیطي هایيسازیآگاه -

 وقوانین(. هااستانداردایجاد 

 شود.پوشش داده مي (مستندهای فیلم)مانند مطبوعات و گروهي ی هااین مباحث توسط رسانه -

با توجه به میزان انتشار  بازاریابيو  بومي وضع شده استمصرفي  کاالهایمحیطي برای  زیست قوانین -

 .ها(انجام شده است )مثل اتومبیل آنها کربن

 

ي و به عنوان شاخصي برای ابزار ارزیابي کمّ یک به عنوان توانمي (PCFردپای کربن محصول )بنابراین، از 

محیطي تأیید عملکرد زیست ( و 3)گام  ها( ، قابلیت بهبود استراتژی2)گام  اولیهمحصول  44محیطيزیست نمایش بار 

 ( استفاده کرد.4در طراحي یک نمونه )گام 

 

 طراحی الزامات: تعریف 45گزارش توجیهی زیست محیطی -6

 زیست شفاف، نقاط بحراني فشرده و ( به صورتsmith,wyatt 2006) گزارش توجیهي زیست محیطي

از طریق متدولوژی طراحي محیطي زیست در بارهای  هانقش آن به حداقل رساندنمحیطي را که باید به منظور 

همچنین مراحلي از چرخه عمر محصول را که این نقاط  و دهدميبدان توجه کرد، نشان سازگار با محیط زیست، 

 .ز هستند را نیز تحت نظر داردبحراني در آن متمرک

محیطي )هم کمي و هم زیست های بدست آمده از ارزیابي ممکن است داده گزارش توجیهي زیست محیطي

و  QALCCهای ابزار حاصل از نتایج گزارش توجیهي زیست محیطي، صورت. در این آوری نمایدجمعکیفي( را 

LCA عمومي،  تعاریف)مفاهیم موضوع ، شامل 46گزارش توجیهي معموليیک اصلي برای  الزامات. کندميآوری جمع

موجود، هزینه، زمان(، تعریف  فناوری)جهت دهي بازار(، محصول)هدف، دامنه محصول(، اهداف طراحي و  روندهای

زیست این اطالعات را با موضوعات بحراني  گزارش توجیهي زیست محیطي. یک باشدميپروژه  و نتایج مورد انتظار 

 (2)جدول  .عمر محصول کامل مي نمایدمختلف چرخه  مراحلدر  یطي شناسایي شدهمح

                                                
42 Eco-label 
43 Carbon trust 
44 Enviromental burden 
45 eco-briefing 
46 Conventional briefing 



داخلي، شامل تأثیرات تحلیل  صندليیک مورد تولید در  گزارش توجیهي زیست محیطيبه دنبال همین مثال، 

QALCC  وLCA از  (. در ابتدا، یک تیم چند تخصصه2)جدول  باشدميQALCC که  خاطر نشان کردند

روش مطرح باشد. دوم اینکه، هر دو نمونه  هیه یک مدلتنیاز به و بنابراین ممکن است  ی نداشتهنوآور صندليطراحي 

برخي مواد به کار رفته اثرات نامطلوب زیست محیطي زیادی داشتند و از مواد قابل بازیافت اندکي استفاده  که کردند

و رنگ مصرفي در اثرات نامطلوب زیست  مصرف انرژینقش عمده نشان دهنده ارزیابي کمي نیز  معهذا، شده است.

در ارزیابي کیفي، کارایي پایین ظرفیت توزیع محصول، شناسایي شد و اثر نامطلوب زیست محیطي . باشدمحیطي مي

 یفي تعیین شد.نیز در ارزیابي ک و نقل و انتقال بندی بسته الزامات . در نهایت،تأیید شدنیز  LCA درتوزیع 

 

 تولید یک صندلی داخلیمربوط به  گزارش توجیهی زیست محیطیثالی از : م2جدول 

 ی چرخه عمرهاگام 

 C M P D P U EoL موضوعات بحرانی

       * فقدان نوآوری

   *   *  باالی زیست محیطي تخته چوبيتأثیر 

   *   *  قابل بازیافتکم از عناصر  استفاده 

     *   ي فراینددر طزیاد مصرف انرژی زیست محیطي تأثیر 

     *   رنگ  تأثیر زیست محیطي زیاد

   * *   * توزیع ظرفیتبهره وری پایین 

    *    توزیع با تأثیر زیست محیطي زیاد

   *     مادهچند با  بندی بسته

  *     * محیطي ناکافي در نگهداریدانش زیست 

 *      * عمر محیطي ناکافي مربوط به انتهای چرخهدانش زیست 

C ،مفهوم ::M   ،موادP   ،تولید :D  ،توزیع :P  :بندی بسته ،U  ،کاربرد :EoLانتهای چرخه عمر : 

 

 هاتعریف و انتخاب استراتژی -7

ی ها، استراتژیشناسایي مي شوددر ارزیابي محصول  چرخه عمر مرحله ازطراحي برای هر  الزاماتکه  زماني

. به شوندميپیشنهاد  مسائل اصلي، از طریق حل محصول خصوصیاتطراحي سازگار با محیط زیست به منظور بهبود 

 شوند.شرکت برای طراحي نمونه محصول انتخاب مي توسط هااستراتژیگام دوم، عنوان 

 

 



 هاتعیین استراتژی -7-1

محیطي  زیست جنبه چندتوان به ميآن، در که  باشدمي مفهوممرحله یک محصول،  چرخه عمر مرحلهین نخست

ی ها(. استراتژی3)جدول بخشید تواند بهبود نیز مي را چرخه عمر محصول مختلف همزمان مراحلو  پرداخته شود

عمر  طولو  دواميبي، قابل استفاده بودنبا در نظر گرفتن مفاهیمي مانند  از چرخه عمر محصول، مرحلهمرتبط با این 

نقش داشته باشند، مانند  مرحلهدر این توانند نفعان ميسایر ذی، حالهربهد. نشوطراحي محصول ميباعث بهبود 

محیطي مربوط  زیست )در زماني که به اطالعات محیطي( و تأمین کنندگان زیست اطالعات تهیه هنگام مشتریان)در

 تولید نیاز باشد(. به مواد مصرفي برای

 

 (CPRAC 2012)بر مبنای  مرتبط با مفهومی اصلی هااستراتژی :3جدول 

 محیطیجنبه زیست  استراتژی عمر چرخه مرحله

 بعاکاهش مصرف من تفکیک پذیری مفهوم

 عملکردکاهش استفاده از منبع به ازای هر  اشتراک گذاری محصول 

 افزایش طول عمر طراحي فاقد زمان 

  طراحي برای بروز رساني 

 تفکیک بازار کربن( ردپایمحیطي)مانند زیست اطالعات  

از  محیطيزیست اطالعات  درخواست 

 کنندگانتأمین

 محیطي محصوالتزیست ثر ا

 مسؤولیت زیست محیطي

 محصول عمرچرخه  حلامرکاهش اثر زیست محیطي سایر  طراحي برای ساخت و تجزیه 

 

 توانمي. میزان منابع را بخشیدبه طرق مختلفي بهبود  توانمي( را 4دول ج) یک محصولتشکیل دهنده  مواد

 موادجایگزین کرد:  زیست به منظور سازگاری بیشتر با محیط توانميرا  مواد تشکیل دهندهکاهش داد یا بهینه کرد. 

بر  نتوامي، انتخاب عناصر را بعالوه .زیست قابل بازیابي یا عناصری با تأثیر کم بر روی محیط موادتجدید پذیر، 

قابلیت بازیابي  تواندمي تشکیل دهنده موادداد. یک طراحي خاص از  انجام چرخه عمری دیگری از هامرحلهمبنای 

توانند سهم مرحله کاربرد را در بارهای مواد با نیاز نگهداری پایین، ميمحصول را افزایش دهد، بدین صورت که 

ست محیطي پایان عمرشان کم باشد، قادرند این مرحله از موادی که اثر زییا اینکه زیست محیطي کاهش دهند و 

مواد مصرفي، نیز باعث کاهش در نهایت، انتخاب تأمین کنندگان محلي برای چرخه عمر محصول را بهبود بخشند. 

 .شودميمورد نیاز  حمل و نقل

 اثر زیستو  مصرفيمواد (. 5)جدول  دهندوری را مد نظر قرار ميهای تولید، بیشتر موضوع بهرهاستراتژی

به عنوان مثال، پسماندهای ناشي از ) پیدا کند کاهشی بازیابي داخلي هافرآیندبه وسیله بهبود  تواندميمحیطي آنها 



توجهاتي نیز در مورد همچنین . یک منبع تبدیل شود( تواند برای همان محصول یا محصوالت دیگر بهتولید مي

تواند تا حد ممکن انرژی ميو منبع  کاهش داد تواندميجریان انرژی صورت گرفته است که در آن، مصرف انرژی را 

و سازی به منظور بهینه توانميتولید را  فرآیندی انرژی تجدید پذیر(. در نهایت، هاسیستمبه عنوان مثال: )پاک باشد 

محیطي این اثرات نامطلوب زیست و در عین حال مورد بازبیني قرار داد تولید  ترپاکی هاسیستماری در گزسرمایه

 .را کاهش داد محصول چرخه عمراز  مرحله

مهمي  مرحله بندی،بستهمحصول تحلیل شده دانست، ولي  از ثانویه چرخه عمریک  توانميبندی را اگرچه بسته

ی اصلي ها( . استراتژی6)جدول  گردد 47اقدامات نوسنجي زیست محیطيمنجر به  تواندميارزیابي به شمار رفته و  در

حجم طراحي را که این بر روی سایر  تبط با آن تمرکز دارند و همچنینبع و تأثیرات مرابر روی کاهش مصرف من

یک طراحي  از طریق توانميعمر یک محصول را  . طولگیرندنیز در نظر مي مؤثر است را چرخه عمری هامرحله

 و با قابلیت استفاده مجدد افزایش داد. منظورهبندی چند بسته

و به موجب آن، کاهش بار  در راستای کاهش وزن محصول توانميرا  مواد مصرفي و محصول نهایي حمل و نقل

و تأمین  فروشندگانتوان حمل و نقل مورد نیاز را با استفاده از ثانیاً، مي زیست محیطي حمل و نقل بهینه نمود.

 های زیستي،سوخت کنندگان محلي کاهش داد. در نهایت، ابزارهای حمل و نقل سازگار  با محیط زیست )مانند

 شوند.محیطي مي های کارآمد( نیز باعث کاهش اثرات زیستسیستم

 

 (CPRAC 2012)بر مبنای مواد تشکیل دهنده ی اصلی مرتبط با ها: استراتژی4جدول 

 جنبه زیست محیطی استراتژی عمر چرخه مرحله

 کاهش مصرف منبع تفکیک پذیری مواد

 های بازیابي بهبود یافتهگزینه ایتک مادهطراحي  

  مواد قابل بازیابي 

 تجدید ناپذیرمنابع  تجزیه منابع طبیعي/تجدید پذیر 

 محصول اثر زیست محیطيکاهش  زیست محیطي کمثر ابا  مواد 

  فراوان مواداستفاده از  

اثر زیست مثبت و کاهش محلي  اثرات زیست محیطي منابع محلي 

 محصول توزیع محیطي

 کاهش اثر زیست محیطي انتهای عمر محصول )تجزیه پذیر(عمربا مدیریت آسان انتهای  مواد 

 استفاده از محصول کاهش اثر زیست محیطي نگهداشت پایین مواد با 

 استخراج منابع کاهش  عناصر مجدد استفاده شده 

                                                
47 Transversal environmental actions 



 (CPRAC 2012)بر مبنای  ی اصلی مرتبط با تولیدها: استراتژی5جدول 
 جنبه زیست محیطی استراتژی  عمرچرخه  مرحله

 تاو انتشار پسماندکاهش  بازیابي تولید داخلي 48حلقه بسته تولید

 کاهش اثر زیست محیطي تولید ی تولیدهافرآیندبهینه سازی  

 وری بهرهافزایش  ترپاک تولید یهافرآیندانتخاب  

 کاهش تأثیر زیست محیطي مصرف انرژی ات کم زیست محیطيربا اثاستفاده از منابع انرژی  

 آماد مورد نیازکاهش  تولید محلي 

 

 (CPRAC 2012)بر مبنای بندی بستههای اصلی مرتبط با : استراتژی6جدول 

 جنبه زیست محیطی استراتژی  چرخه عمر مرحله

 بعاکاهش مصرف من غیر ضروری بندیبستهاجتناب از  بندی بسته

  تفکیک سازی 

 طول عمرافزایش  با قابلیت استفاده مجدد بندیبسته 

  چند منظوره بندیبسته 

 محصول بندیبسته کاهش اثر زیست محیطي کم مواد تشکیل دهنده با اثر زیست محیطي 

 ی بازیابيهاگزینهافزایش  با قابلیت بازیابي مواد 

 بهینه سازی توزیع محصول کاهش حجم 

 

 (CPRAC 2012)بر مبنای  های اصلی مرتبط با توزیع: استراتژی7جدول 

 جنبه زیست محیطی استراتژی چرخه عمر مرحله

 حمل و نقل در کاهش مصرف انرژی بهینه سازی وزن محصول توزیع

 محیطي حمل و نقل کاهش اثرات زیست توزیع محلي 

  حمل و نقل با سوخت زیستي 

  حمل و نقل کارآمد 

 

ممکن است بر روی استفاده بهینه از منابع )مانند طراحي برای  ها(، استراتژی8)جدول کاربرد  مرحله در مورد

ارتباط با کاربر، به تعمیر آسان( و دمونتاژ و عمر محصول )مانند طراحي برای  طول نصب و نگهداری آسان( و افزایش

 محیطي متمرکز باشند.زیست ات اثرکاهش منظور 

 

                                                
48 Closed-loop 



 (CPRAC 2012)بر مبنای  های اصلی مرتبط با کاربرد : استراتژی8 جدول

 جنبه زیست محیطی استراتژی چرخه عمر مرحله

 کاهش اثر زیست محیطي استفاده از محصول استفاده ابع در طيسازی مصرف منبهینه کاربرد

 کاهش مصرف منبع نصب/ مونتاژ آساني 

 کاهش مصرف منبع آساني نگهداری 

 عمر محصول طول افزایش و اصالح آساني تعمیر 

  ساختهطراحي مدل پیش 

  یدکي)اضافه( وجود محصول  

  طراحي بر اساس سفارش مشتری 

  دوام آنقابلیت اطمینان محصول و  

 کاهش اثر زیست محیطي استفاده از محصول )به عنوان مثال: تجارب برتر( با کاربر ارتباط 

 

ممکن است بر روی استفاده بهینه از منابع )مانند طراحي برای  ها(، استراتژی8)جدول کاربرد  مرحله در مورد

ارتباط با کاربر، به تعمیر آسان( و دمونتاژ و عمر محصول )مانند طراحي برای  طول نصب و نگهداری آسان( و افزایش

 محیطي متمرکز باشند.زیست ات اثرکاهش منظور 

(. 9استفاده نمود )جدول انتهای عمر محصول  مرحلهبه منظور بهبود  توانميی مختلفي را هادر نهایت، استراتژی

طراحي باشند .  49پذیر تجزیهیا  قابل بازیافت نظور کاهش اثر زیست محیطي فرایند انهدام،به م ندتوانمواد مصرفي مي

به منظور  ) مجدد تسهیل مدیریت انتهای عمر محصول( یا برای قابلیت استفادهبه منظور ) دمونتاژبرای  تواندمي

در  تجارب برتری را تواندمي ارتباط با کاربری ها( صورت گیرد. در نهایت، استراتژیمحصول عمر طولافزایش 

 داد. کاهشتا بتوان اثرات زیست محیطي آنها را  عملیات انتهای عمر محصول فراهم نماید خصوص

 

 (CPRAC 2012)بر مبنای  های اصلی مرتبط با انتهای عمر محصول: استراتژی9جدول 

 جنبه زیست محیطی استراتژی چرخه عمر مرحله

 و استفاده مجدد بازیافت هایگزینهبهبود  دمونتاژساده سازی  حصولانتهای عمر م

  دمونتاژ  

  بازیافتقابلیت  

  تشخیص مواد  

 افزایش عمر محصول قابلیت استفاده مجدد 

 کاهش تأثیر انتهای عمر محصول ارتباط با کاربر 

 

                                                
49  Biodegradable 



 انتخاب استراتژی -7-2

 سازگار با محیط طراحي یهااستراتژی تعیین به منظور گزینشي مرحلهند، دو وشميتعریف  هازماني که استراتژی

 سنجي توسطامکان، یک ارزیابي نخست(. 7)شکل  دنادغام شوبایست در مدل نمونه شود که ميانجام مي زیست

منجر به انتخاب  مرحلهشود. این  ی فني، اقتصادی و اجتماعي بررسيهاگیرد تا محدودیتميشرکت صورت 

ی هاو کیفي ارزیابي شده تا بهبود ی انتخابي از نظر کميها. دوم اینکه استراتژیشودمي هارین استراتژیتمستعد

انتخاب مدل نمونه  طراحيبرای ترکیب در ا ر هااستراتژیتعدادی از در آنها مشخص شود. در نهایت، شرکت احتمالي 

 .کندمي

زماني که معیاری مورد نظر گیرد. ( نیز برای هر استراتژی پیشنهادی صورت مي10)جدول  ارزیابي امکان سنجي

، (-F)"ممکن سطح متوسط"، (+F)"ممکن"به صورت  به ترتیبو فني  پذیری اقتصادی، اجتماعيامکان نباشد، 

، "زیاد"یت نیز با مقادیر اولودر نهایت، یک مقدار  .دنشوميمشخص  (NA) "یکاربرد غیر"یا  (U)"غیر ممکن"

 را دسته بندی کرد. هاتا بتوان انتخاب استراتژی شودميتعریف  "کم"و  "متوسط"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های طراحی سازگار با محیط زیست: مراحل فرایند انتخاب استراتژی7شکل

 

( برای PCFیا  و LCA) یک ارزیابي کمي از طراحي سازگار با محیط زیست، پذیرامکان یهابرای استراتژی

به عنوان مثال: ) ی مفهوميها. برای استراتژیشودمي استفادهاستراتژی  زیست محیطي بالقوه نشان دادن بهبود

(. نفعانذی)مانند تشریح مزایای احتمالي و نقش  گیرد(، ارزیابي از دید کیفي صورت ميارتباطاتمحصول چند کاره، 

 .کندميی نهایي را برای تعریف نمونه محصول انتخاب هاپس از ارزیابي، شرکت استراتژی

 

I. ارزیابی امکان سنجی 

 فنی اجتماعی

 اقتصادی

II. ارزیابی 

 کیفی

LCA 

III. انتخاب نهایی 

 انتخاب شرکت

 طراحی

ردپای کربن 

 محصول



 های مفهوم: مثالی از ارزیابی عملی بودن مربوط به استراتژی10جدول 

T فنی :    Eاقتصادی :     Sاجتماعی :      

 

 رد پای کربن محصول به عنوان ابزاری ارتباطی -7-3

 ، بلکه بازیست محیطي، نه تنها با تأمین کنندگان اطالعات تسهیمبه  ی است شاملفرآیندزیست محیطي،  ارتباط

محیطي  زیست افزایش آگاهي همچنین و و وابسته سازی ، اعتبار. هدف اصلي آن نیز ایجاد اطمینانمصرف کنندگان

 .باشدميی تصمیم گیری هافرآینددر طول 

محیطي محصوالت در سالمتي  زیست نمایش نقش ، به منظورمحیطي تباط زیستار برقرار برچسب گذاری برای

قابلیت اطمینان خود را  تواندميشود. با این سیستم برچسب گذاری استاندارد، شرکت مي استفاده و پایداری انسان

 شود. تبارقخود قابل  نشان داده و در بخش

شاخصي مفید و قابل درک برای نمایش  توانميرا  (PCFردپای کربن محصول )محیطي، زیست  ارتباطبرای 

، مثالً بخشي از هاای از شاخصمجموعه قالبدر  تواندميمحیطي یک محصول دانست. این مورد زیست ی هاجنبه

و یا به عنوان یک  (14025، ایزو IIIزیست محیطي برای محصول )برچسب زیست محیطي نوع  اظهارنامهیک 

 PASاستاندارد )با تبعیت از  نامهگواهی از طریقمي توان در مورد شاخص منفرد،  .استفاده شودشاخص منفرد 

محیطي )مانند  یک خود اظهاری زیست از طریق( و یا  50تراست )مانند کربن و به وسیله یک نهاد رسمي (2050

                                                
50 Carbon Trust 

 معیار استراتژی شناسه
 سنجی امکان

 اولویت
F+ F- U NA 

 مفهوم

 افزایش عملکرد

T  *   

    * E  پایین

 S *    

 
بر اساس طراحي 

 سفارش مشتری

T *    

    * E  متوسط

 S *    

 

 کاهش حجم

T   *  

  *   E  کم

 S    * 



 انجام دادرا  (PCFردپای کربن محصول )محاسبه ، (II، ISO 14021برچسب گذاری سازگار با محیط زیست نوع 

 (.8)شکل 

 

 

 :ارتباط با کاربری از استفاده از رد پای کربن به عنوان یک ابزار های: مثال8شکل 

a: اظهارنامه زیست محیطی محصولEPD) در مورد یک صندلی ) 

b: در مورد یک نوشیدنی اظهارنامه کربن تراست 

c :توسط در مورد یک چاقو  محصول خوداظهاری ردپای کربنARCOS 

 

 هابه طرق مختلف انجام داد. همانطور که قبال مطرح شد، برچسب توانميمحیطي را  ارتباط زیستعالوه بر این، 

ی شرکت نیز هادر عملکرد توانميرا  نوع ارتباطاین  حالهربهاستفاده کرد.  بندی بستهدر یک محصول یا  توانميرا 

 14063ایزو ، مشتریان، تأمین کنندگان و وب سایت(. برای مثال، ها)مانند بازاریابي، تبلیغات، رویداد ادغام کرد

(ISO 2006F ارتباط زیست -محیطي زیست مدیریت در مورد  ،)یي در زمینه ارتباطهادستورالعملمحیطي شرکت 

سیستم مدیریت زیست محیطي ایزو  بر مبنای ها()عمومي، استراتژی و فعالیت محیطي شرکت زیست سیاست

14001 (ISO,2000) .ایجاد کرده است 

 

 طراحی برای نمونه -8

ی ها. استراتژیباشدمي، طراحي مدل نمونه زیست طراحي سازگار با محیط ارائه شده در مورد متدلوژی آخرین گام

های زیست محیطي به عنوان ارزش با جنبه زیستبا محیط  ترانتخابي با هدف بدست آوردن یک محصول سازگار

 شوند.ترکیب ميادغام و  افزوده،



(. در ابتدا، 9)شکل  آن تأیید اعتبارنمونه و مدل : طراحي آیدميبدست  تعاملي نمونه نهایي نیز در نتیجه دو مرحله

 باشد و همچنینزیست ميی طراحي سازگار با محیط هااستراتژی تلفیق نتیجه کند کهطراحي ميای شرکت نمونه

عملکرد زیست محیطي محصول جدید به وسیله یک . دوم، کندميآن لحاظ ی اقتصادی و فني را نیز در هامحدودیت

مورد ارزیابي زیست، طراحي سازگار با محیط  فرآیندکل محیطي  زیست و با هدف ارزیابي بهبود (LCA)متد کمي 

نظر گرفتن و با در زیست ی روش طراحي سازگار با محیط هاسازی خروجيگیرد. هر دو مرحله به منظور بهینهقرار مي

ردپای کربن  ی اقتصادی( و بهبودهای زیست محیطي مورد نظر، تعامل دارند.هافني، هزینه آمادگيماهیت شرکت)

کمي در نظر گرفت.  تأیید اعتبارمحیطي برای  زیست در این گام به عنوان یک شاخص توانميرا  (PCFمحصول )

 فرآیند طراحيبه عنوان هدفي برای  (PCFکربن محصول ) ردپایاز  توانطور که قبالً بیان شد، ميهمان، بعالوه

 ( استفاده نمود.ردپای کربن محصولمقدار  حداقل )مانند کاهش سازگار با محیط زیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمر، ارزیابی چرخه  LCAمحصول نمونه.  تأیید اعتبار: مراحل طراحی و 9شکل 

 

 . نتیجه گیری9 

 یهاکه در این فصل بدان اشاره کردیم، روشي جامع برای ارزیابي بهبود زیست حي سازگار با محیطامتد طر

را  (LCA)و کمي (VEA)ی کیفيها. این متد، متدباشدمي خدماتو  هافرآیند، محصوالتاحتمالي  زیست محیطي

به عنوان یک متد مبتني بر . این متد کندميبا هم ترکیب  هاتحلیل استراتژی همچنین برای برای ارزیابي محصول و

محصول  اثر زیست محیطيبه منظور بهینه سازی نقش هر مرحله از چرخه عمر محصول،  باشد کهمي عمرچرخه 

 تهیه نموده و کامل بطورطراحي و نتایج را  الزاماتنیز  گزارش توجیهي زیست محیطيگیرد. متد مورد ارزیابي قرار مي

 ،محیطي پیچیده به تیم طراحيزیست و انتقال اطالعات  زیست ی طراحي سازگار با محیطهااستراتژی یینبرای تع

های صورت گرفته را ها، دو مرحله گزینشي را ترکیب کرده و تالشژیمتد انتخاب استرات دهد.مورد استفاده قرار مي

 سازد.بهینه مي برای طراحي نمونه جدید

 هااستراتژی

 

 

II. اعتبار سنجی 

 

 

 

 

LCA 

 اعتبار سنجی

 طراحی دوباره

یتکنیک هایویژگی  

ی اقتصادیهاجنبه  

 محاسبه کربن

I.  طراحی نمونه 



داشته  زیست در متدلوژی طراحي سازگار با محیط تواند نقش مهميمي (PCFردپای کربن محصول )در نهایت، 

 ابزار، یک کربن ردپای. نمدختلف استفاده از آن در مراحل مختلف و برای رسیدن به اهداف م توانميباشد، زیرا 

 بینارتباط بلکه برای  به مصرف کنندگان، هاشرکتبرای ارتباط از جانب نه تنها  ،قابل درک ارتباطي شناخته شده و

در  پیشگامیک شاخص  توانميرا  (PCFردپای کربن محصول ). عالوه بر این، باشدکسب و کارهای مختلف نیز مي

 نشان دادنبه منظور ي، ارتباطدانست. برای اهداف  خدماتي در محصوالت و ارتباط زیست محیطي کمّپیاده سازی 

ی هاسایر شاخص به همراه (PCFردپای کربن محصول ) توان ازمي محصول محیطيمختلف زیست ی هاجنبه

 .استفاده نمودعمر محیطي چرخه زیست 

 

 

 

 

 

 


