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 مقدمه
صنايع چوب از جمله صنايعی است كه از گستردگی 

زيادی بصورت صنف و صنعت برخوردار بوده و دارای 

باشد. گستردگی آن از امکانات بالفعل و بالقوه فراوانی می

ا كارخانجات تولید ها شروع شده، تمنابع طبیعی و جنگل

اليه و روكش امتداد فیبر، تختهچوب، تختهخردهتخته

شود. اين داشته و در نهايت به صنايع مبلمان ختم می

طیف وسیع به همراه نیاز روزافزون به محصوالت آنها 

 مبلمان در نشانگر اهمیت باالی اين صنعت است. صنعت

 وع مادهن چند استخدام در كه مونتاژ بوده صنعت يک اصل

 مواد خام شامل گستره. باشدمی محصول تولید برای خام

باشد شیشه می يا و چرم، پارچه، پالستیک، چوب، فلزات

صنعت مبلمان سالیانه باعث انتشار حجم زيادی مواد  .]1[

ها، پارچه، فرار آلی كه ناشی از استفاده از انواع چسب

. شودها و مواد پوششی است، به محیط زيست میرنگ

گیری میزان آلودگی چند روش وجود دارد كه برای اندازه

ارزيابی چرخه حیات است. ارزيابی يکی از بهترين آنها 

محیطی چرخه حیات تکنیکی است كه در آن اثرات زيست

مرتبط با يک محصول، در كل چرخه حیاتش ارزيابی شده 

 از جلوگیری و های تولیدفرآيند بهبود و در نهايت برای

-محیطی آن مورد استفاده قرار می زيست نامطلوب اثرات

 از استفاده كه توان بیان نمود می خالصه، طور گیرد. به

-شاخص بهبود و توسعه پايدار برای اساسی اين تکنیک،
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 توجه  .باشدمی محیطی زيست و اقتصادی اجتماعی، های

 جوامع در روزافزونی طور به محیطی زيست مسائل به

 بیشتر و بیشتر توسعه حال در عجوام حتی و پیشرفته

 كاهش بر معطوف توجهات اين اخیر هایدهه در. شودمی

 جديد توجهات اما. است بوده هوا و خاک آب، هایآالينده

 ترپیچیده و ترگسترده بسیار محیطی زيست مسائل به

 استفاده شامل كه منابع پايدار مديريت جمله از. هستند

 و ضايعات بازيافتی، مواد از استفاده منابع، از حداقل

 مصرف كاهش واقع در. شودمی زيست محیط از محافظت

 پذير، تجديد منابع از حاصل انرژی از استفاده انرژی،

 و مواد بازيافت و مجدد استفاده مواد، از بهینه استفاده

 پايداری به كه هستند مواردی جمله از هاآالينده كنترل

 [.2كنند ]می كمک صنعت يک

 (،WCED) 1توسعه و زيست محیط جهانی نكمیسیو

(، 1987) ما مشترک آينده تحت عنوان گزارشی در

 و توسعه پايدار متحد برای استراتژی جهت يک گزارشی

بر اساس نتايج  كرده است. منتشر آماده و زيستمحیط

 نیازهای حاضر رفع پايدار، حاصل از اين گزارش، توسعه

بر  برای آينده نسل هایتوانايی انداختن خطر به بدون

 Warnerو  Sachs[. 3باشد ]خود می نیازهای طرف نمودن

 پايدار ، توسعه21 قرن بزرگ چالش كه بودند معتقد

زيست از آنجا كه اهمیت حفاظت از محیط .[4بود ] خواهد

در جوامع امروزی بديهی است، اقدام و اجرای هر گونه 

زيست حیطبرنامه نیاز به دانش كافی و شناخت الزم از م

زيست، های متعهد به محیطكننده[. امروزه مصرف5دارد ]

محیطی از های زيستای بر روی شاخصحساسیت ويژه

زمان تولید تا مصرف محصول دارند. در واقع كااليی دارای 

محیطی كمتری مقبولیت بیشتر است كه اثرات زيست

های داشته باشد. عالوه بر آن، كاهش سريع منابع سوخت

ها بر تغییرات لی و اثرات مخرب استفاده از اين سوختفسی

را بیش  2آب و هوايی، اهمیت مبحث ارزيابی چرخه حیات

 .[6سازد ]از پیش آشکار می

آن  كمک به كه است رهیافتی حیات، چرخه ارزيابی

يا  محصول يک با ارتباط در زيست محیطی های جنبه

 بررسی قرار مورد آن حیات طول تمام در خدمات، يا فرآيند

                                                           
1 World Commission on Environment and Development 

2 Life Cycle Assessment (LCA) 

حیات،  چرخه مطالعه انجام بر حاكم رويکرد .گیرد می

 مختلف مراحل كه مفهوم اين باشد، به می 3گور تا گهواره

برای نهايی ) دفع تا اولیه مواد فرآيند از استخراج يک انجام

يک واحد مشخص از مبلمان از زمان تهیه چوب از جنگل، 

ه، بازيافت های تولیدی، ساخت، استفادحمل آن به شركت

[. در ارزيابی 7گیرد ] قرار می بررسی ( موردو دفع نهايی

های زيست محیطی مورد بررسی چرخه حیات، شاخص

تنفس ، 5تنفس مواد ارگانیک، 4سرطان زايیعبارتند از: 

، 8، تشعشع7، تغییرات آب و هوايی6مواد غیرارگانیک

، استفاده از 11، اسیدی شدن10، مواد سمی9كاهش اليه ازن

 .14های فسیلیو سوخت13، مواد معدنی 12نزمی

امروزه مهاجرت مردم به مناطق شهری و تغییر سبک 

زندگی باعث افزايش تقاضا برای مبلمان و در كل رشد 

[. اهمیت صنعت مبلمان 8صنعت مبلمان شده است ]

های صنايع چوب است، چرا كه صنعت بیش از ساير بخش

درصد  72دی، درصد كل مراكز تولی 80مبلمان به تنهايی 

درصد نیروی كار  4ارزش افزوده كل صنايع چوب كشور، و 

  [. 9است ]كل صنايع كشور را به خود اختصاص داده

صنعت مبلمان سالیانه باعث انتشار حجم زيادی 

آلودگی بر اثر تولید فوم و پارچه و انتشار مواد فرار آلی كه 

 پوششیها و مواد ها، رنگناشی از استفاده از انواع چسب

شود كه عالوه بر تأثیر منفی بر روی ، در محیط میاست

محیط زيست، برای سالمت انسان نیز مضر است. مبلمان 

های سنتی و ماشین آالت چوبی در ايران عمدتأ با روش

بوده و با صرف انرژی باال، كار  قديمی كه معموأل پر هزينه

ن دارای شود. بنابرايو ضايعات فراوان همراه است تولید می

محیطی بسیار زيادی  به ازاء هر واحد تولید بار زيست

طور كلی، از جهت اهمیت اقتصادی، باشد. بهمحصول می

اجتماعی و زيست محیطی صنعت مبلمان، حركت به 

                                                           
3 Cradle to Grave 

4 Carcinogens 

5 Resp. Organic 

6 Resp. Inorganic 

7 Climate Change 

8 Radiation 
9 Ozone Layer Depletion 
10 Ecotoxicity 
11 Acidification 
12 Land Use 
13 Mineral 
14 Fossil Fuels 
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رسد سمت توسعه پايدار اين صنعت ضروری به نظر می

[10 .]Gonzalez-Garcia ( بیان كردند 2011و همکاران )

، زندگی پايداربه رشد عموم مردم به سمت  عالقه روكه 

و  یطیمح يستبا اثرات ز یمحصوالت یطراح موجب

است. آنها همچنین گزارش دادند كه شده تری كماجتماع

يافته منجر به توسعه  یدر كشورهاتوجه به زندگی پايدار 

 ياناستفاده و پا ید،تول هایبخشدر  يدترمقررات شد وضع

 [. 11است ]  گرديده محصوالت یزندگ

Werner  وRichter (2007 و )Glover  و همکاران

 يابیاز مطالعات ارز یاریبس( عنوان كردند كه 2002)

 ی دركه محصوالت چوب ه استثابت كرد حیاتچرخه 

با عملکرد  يگرمواد دتهیه شده از با محصوالت  يسهمقا

دارند  تریمطلوب یطیمح يستز وجهه معموال ،مشابه

[12 ،13 .]Werner    وRichter   (2007 بیان كردند كه )

ارزيابی چرخه  استراتژيک تکنیک های قابلیت وجود با

 يک زندگی چرخه طول در تاثیر ارزيابی در حیات

 ابتدايی بسیار مبلمان مورد آن در داده محصول، پايگاه

( بیان كردند كه 2011و همکاران ) Tarantini. [13] است

تداركات  يفتعر یبراات از تکنیک ارزيابی چرخه حی

محصوالت  یسبز و ساختمان یارهای( معGPP)15 یعموم

  Richter و  Wernerمطالعات  . [14] شودمیاستفاده 

(2007 ،)Gonzalez-Garcia  ( و 2009و همکاران )

Bovea,   وVidal  (2004ثابت كرده است برای ) اطمینان 

 ظرن در مبلمان، ساخت در محیطی زيست اثرات كاهش از

 گازهای تولید و میزان( 16VOC) فرار آلی تركیبات گرفتن

 بخش در .[16، 15، 13است ] مهم بسیار ایگلخانه

  Herman Miller مانند هايیشركت اداری، مبلمان تجاری

 17DFE اساس بر را محیطی زيست مطالعات Steelcase و

Federlegno Arredo (2010 ) .[17اند ]داده انجام LCA و

 كنندگانمصرف از مجموعه يک میان در ررسیدر يک ب

 10اين مصرف كنندگان،  سوم يک كه داد نشان ايتالیايی

 مبلمان از قطعه يک برای استاندارد قیمت از تربیش درصد

كنند پرداخت می زيست محیط با سازگار هایويژگی با

[18].Baumman  وTillman (2004 بیان داشتند كه )

 یاز روش ها يکی( به عنوان LCA) یاتچرخه ح يابیارز

                                                           
15 Green Public Procurement 
16 Volatile Organic Compounds 
17 Design For The Environment 

در  یطیمح يستاثرات ز یلو تحل يهتجز یقابل اعتماد برا

 یمتصم ينداز فرا یمحصول و بخش يکطول چرخه عمر 

 یطحركت به سمت محصوالت سازگار با مح یبرا یریگ

 .[19باشد ]يست میز

های صورت گرفته در بر اساس مطالعات و بررسی

رزيابی چرخه حیات در خصوص اهمیت و جايگاه تکنیک ا

 در استراتژيک اين تکنیک های قابلیتصنعت مبلمان و 

 يک زندگی چرخه طول در ارزيابی اثرات زيست محیطی

 مورد در داده محصول و همچنین ضعیف بودن پايگاه

 رسید.نظر میمبلمان راحتی، انجام اين تحقیق ضروری به 
س با توجه به دامنه ارزيابی چرخه حیات و در دستر

نبودن داده های مربوط به تهیه ماده اولیه و همچنین داده 

های مرتبط با بازيافت و دفع نهايی محصول، در اين 

تحقیق ارزيابی چرخه حیات فقط به صورت دروازه تا 

)يعنی از ورود ماده اولیه تا خروج محصول نهايی(  18دروازه

مورد بررسی قرار گرفت. بر اين اساس دو واحد تولید 

مبلمان راحتی در استان تهران به صورت مطالعه  كننده

( B1موردی در نظر گرفته شد. در واحد تولیدی اول )

فرايند تولید مبلمان از مرحله چوب خشک كنی تا مرحله 

( B2بسته بندی مبل انجام شده و در واحد تولیدی دوم )

كالف مبل به صورت آماده تهیه شده و فقط رويه كوبی آن 

گرفت. مرز سیستم مورد نظر انجام می در واحد تولیدی

نشان داده شده  1فرآيند تولید مبلمان راحتی در شکل 

است. در زنجیره فرآيند تولید ابتدا الوار وارد انبار كارخانه 

شده و سپس بر اساس رطوبت اولیه و بر حسب نیاز به 

يابد. الوار پس از خشک كنی انتقال میواحد چوب خشک

وبت مورد نظر، در واحد برش كاری شدن و رسیدن به رط

به اندازه های مورد نیاز برش خورده و پس از آن اتصاالت 

فاق و زبانه بر روی قطعات ايجاد می شوند. بعد از اين 

-مرحله، بخشی از قطعات كه بر روی آن پارچه قرار نمی

كاری انتقال داده شده و پس از آن گیرد به واحد رنگ

كنی رنگ خشک جهت خشک شدن رنگ در سالن

نگهداری می شوند. در نهايت بعد از مونتاژ كالف بر روی 

محصول  ،بندیكوبی انجام شده و پس از بستهآن رويه

 نهايی به انبار محصول كارخانه انتقال داده می شود.    

                                                           
18 Gate to Gate Life Cycle Assessment 
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 مرز سیستم فرآيند تولید مبلمان راحتی -1شکل 

 تحلیل سیاهه چرخه حیات

Crawford (2008بیان ) های می كند كه كیفیت داده

تحلیل سیاهه چرخه زندگی بر قابلیت اعتماد نتايج ارزيابی 

. در اين تحقیق، [20] چرخه زندگی تاثیر گذار خواهد بود

های مربوط به مصرف مواد چوبی، اسفنج، تمامی داده

های فسیلی و برق پارچه، آب، مواد شیمیايی، سوخت

آمد )داده های پیش گیری در محل به دست توسط اندازه

های های مربوط به انتشار آاليندهزمینه(. عالوه بر اين، داده

ها )داده های پس زمینه( از پايگاه ناشی از هر يک از نهاده

مطالعات بسیاری در زمینه حاصل شد.  19اكواينونتداده 

است كه بار زيست  چرخه حیات صنعتی نشان داده

ای در مقايسه با ايهمحیطی ناشی از تولید كاالهای سرم

-[. از اين21، 15مرحله عملیاتی تولید بسیار ناچیز است ]

ای، تعمیر و نگهداری آنها و نیز حمل و رو، كاالهای سرمايه

 نقل پرسنل در مرز سامانه در نظر گرفته نشده است.

 

 

 ارزیابی چرخه حیات

، ارزيابی چرخه حیات 14040بر اساس استاندارد ايزو 

روشی كه در آن كلیه اثرات زيست محیطی  عبارت است از

مرتبط با يک محصول، در كل چرخه حیات آن از مرحله 

                                                           
19 Ecoinvent   

آوری مواد خام تا تولید، مصرف و سپس استخراج و يا جمع

بازيافت، ضايعات حاصل و در نهايت دفع آن مورد ارزيابی 

 چهار زندگی چرخه ارزيابی مطالعه در گیرند.قرار می

 : [22دارد ] وجود مرحله

 و تجزيه مرحله -دامنه، ب و هدف تعريف مرحله -الف

 مرحله -پیامد، ت ارزيابی مرحله -سیاهه، پ تحلیل

تفسیر. در مرحله تعیین هدف و دامنه در مورد چگونگی 

ی ارزيابی چرخه )دامنه( و چرايی )هدف( يک مطالعه

شود. تعیین هدف، نتیجه و عوايد حاصل از حیات بحث می

ص كرده و تعیین دامنه در رابطه با توصیف مطالعه را مشخ

ی تولید و واحد عملکردی محصول مورد مطالعه، سامانه

های ها و بخشآوری و پردازش دادهمرزهای آن، روند جمع

ی تحلیل باشد. در مرحلهمحیطی مورد نظر میاثر زيست

های سامانه و سیاهه، منابع طبیعی و ديگر ورودی

ها در هر فرآيند از سامانه ير خروجیها و ساانتشارآالينده

گیرد. در مرحله ارزيابی اثرات، تولید مورد بررسی قرار می

های منابع طبیعی و انتشارات زيست محیطی به ورودی

های اثر منتخب ی بخشها در محدودهصورت سهم آن

ی نهايی نتايج مراحل قبلی تفسیر ارائه گرديده و در مرحله

 .[2خواهد شد ]

زيابی چرخه حیات به منظور محاسبه اثرات در ار

 زيست محیطی، يک واحد مشخص از محصول )واحد
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ای در نظر عملکردی( به عنوان مبنای محاسباتی و مقايسه

بیان  2009و همکاران در سال  Finnvedenشود. گرفته می

واحد عملکردی يک واحد كمی از عملکرد داشتند كه 

ه بیانگر اين است كه به ك [23باشد ]كاالها يا خدمات می

چه میزان از اين عملکرد در مطالعه مورد نظر در نظر 

[. واحد عملکردی در پژوهش حاضر 2گرفته شده است ]

ی حجم تولید بوده و به صورت يک دست مبل بر پايه

به  یابیمنظور دستبهشود. نفره تعیین می 7راحتی

 هایمطالعه روش نيا لیجهت تکم ازیاطالعات موردن

یمورداستفاده قرارگرفته است كه از آن جمله م یمختلف

كاركنان و به پرسشنامه، گفتگو و مصاحبه با  توان

 ها، استفاده از آمار موجود در كتابخانههامهندسین كارخانه

كه اطالعات مورد نیاز  داده اشاره كرد هایگاهيپا برخی و

ان شامل میزان مصرف مواد اولیه، میزان مصرف انرژی، میز

حمل و نقل و در نهايت میزان ضايعات بدست آمده برای 

های هر سال بود و سپس نسبت آن به میزان مبلمان

شده در  طول يک سال و در نهايت میزان مواد ساخته

ها مصرفی به ازای هر دست مبل بود. برآورد اثرات آالينده

های مورد مقايسه از نقطه بر طبیعت و انسان، سیستم

زايی، سمی بودن، تغییرات آب و لف )سرطاننظرات مخت

مدل ( Simapro Software) افزار سیماپرونرمهوايی( در 

پايگاه داده  2500با بیش از افزار سیماپرو نرماند كه شده

دارای تمامی مواد و فرآيندهای الزم برای مدل كردن 

گروه های اثر مورد استفاده در اين مطالعه نیز هستند. 

قابل مشاهده است.  1در جدول  ECO-indicatorطبق روش 

در انجام محاسبات، ضرايب تبديل در هر گروه اثر، از 

 افزار سیماپرو گرفته شد.و نرم اكواينونت پايگاه داده

 

 نتایج و بحث

 ارزیابی اثرات زیست محیطی

زيست محیطی از  اين مطالعه به تجزيه و تحلیل

جريان تولید اين فرآورده با استفاده از روش ارزيابی چرخه 

سهم نسبی هر بخش از فرآيند  2حیات پرداخت. شکل 

ساخت جهت تولید يک دست مبل راحتی را در هر گروه 

 دهد. اثر نشان می

 

 گیری هر گروه.گروه های اثر و واحد اندازه -1جدول

های اثرگروه گیریواحد اندازه   

زايیسرطان  DALY/kg  

یکتنفس مواد ارگان  DALY/kg  

  DALY/kg تنفس مواد غیر ارگانیک

  DALY/kg تغییرات آب و هوايی

 (DALY/kg تشعشع

  DALY/kg كاهش اليه ازن

  PAF×m2×yr/kg مواد سمی

  PAF×m2×yr/kg اسیدی شدن

  PAF×m2×yr/kg استفاده از زمین

 MJ surplus مواد معدنی

های فسیلیسوخت  MJ surplus  

 DALY:  شودهايی كه از عمر كاسته میتعداد سال  

 PAF:  درصد پتانسیل تاثیرگذاری  
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 مختلف. اثر هایدر گروهراحتی  دست مبل کی دیتول ندیفرآ یسهم نسبمقایسه  -2شکل 

 به شرح زير می باشد:  2نتايج حاصل از  شکل 

 B1زايی، آلودگی شركت در گروه اثر سرطان -1

بندی مبل در يک واحد )مرحله چوب خشک كنی تا بسته 

)فقط مراحل رويه كوبی در  B2تولیدی( بیشتر از شركت 

سهم بیشتری را  B1شركت  -2است. واحد تولیدی( بوده

 B2در گروه اثر تنفس مواد ارگانیک نسبت به شركت 

 B1شركت  -3ها اندک بود. داشت، ولی میزان تفاوت آن

گی در گروه اثر تنفس مواد غیرارگانیک، میزان آلود

میزان  -4داشته است.  B2بیشتری را نسبت به شركت 

در گروه اثر تغییرات آب و هوايی بیشتر  B1سهم شركت 

بیشترين میزان تاثیر در گروه اثر  -5بود.  B2از شركت 

در  گروه اثر كاهش  -6بود.  B1تشعشع مربوط به شركت 

 -7بود.  B1اليه ازون، بیشترين آلودگی مربوط به شركت 

بیشتر از  B1اثر مواد سمی، میزان آلودگی شركت  در گروه

میزان آلودگی در گروه اثر اسیدی  -8بود.  B2شركت 

شركت  -9بود.  B2بیشتر از شركت  B1شدن در شركت 

B1   مسئول عمده انتشارات در گروه اثر استفاده از زمین

در گروه اثر مواد معدنی  -10بود.  B2نسبت به شركت 

سهم شركت  -11بود.  B2از شركت اثر گذارتر  B1شركت 

B1  های فسیلی بیشتر از گروه در گروه اثر سوختB2  

بود. مقدار كمی و محاسبه شده اثرات زيست محیطی 

نشان داده شده  2فرآيند تولید نیز به تفکیک در جدول 

است. 

 ارزیابی اثرات چرخه زندگی تولید مبلمان راحتی.مقایسه  -2جدول 

 اثر گذارترين عامل )درصد( كل شركت گروه اثر

زايیسرطان  B1 

B2 
8/5 ×10-6 

8/15 ×10-6 

 پارچه، فوم پلی اورتان، ويسکوز

ويسکوز اورتان، پلی فوم پارچه،  

 B1 تنفس مواد  ارگانیک

B2 
1/86 ×10-8 

2/35 ×10-8 

 فوم پلی اورتان ، چسب چوب، پارچه

پارچه چوب، چسب ، اورتان پلی فوم  

 B1 یکتنفس مواد غیر ارگان

B2 

 

2/61 ×10-5 

2/75 ×10-5 

 پارچه، فوم پلی اورتان

اورتان پلی فوم پارچه،  

 B1 تغییرات آب و هوايی

B2 

 

4/96 ×10-6 

5/2 ×10-6 

 پارچه، فوم پلی اورتان

اورتان پلی فوم پارچه،  

 B1 تشعشع

B2 
 پارچه 10-8× 7/56
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 پارچه 10-8× 6/5 

 B1 كاهش اليه ازن

B2 

 

6/85 ×10-8 

6/27 ×10-8 

 پارچه

 پارچه

 B1 مواد سمی

B2 

 

7/82 

8/13 

 پارچه، ويسکوز

ويسکوز پارچه،  

 B1 اسیدی شدن

B2 

 

0/62 

0/7 

 پارچه، فوم پلی اورتان، چسب چوب 

چوب چسب اورتان، پلی فوم پارچه،  

 B1 استفاده از زمین

B2 

 

67/17 

60/74 

 پارچه

 پارچه

 B1 مواد معدنی

B2 

 

1 

1/5 

 پارچه، ويسکوز

رچهپا فلزات،  

های فسیلیسوخت  

 

B1 

B2 
23/36 

92/28  

 فوم پلی اورتان، پارچه

پارچه اورتان، پلی فوم  

 

نشان داده شده است، در  2همانطور كه در جدول 

گروه اثر سرطان زايی، پارچه، فوم پلی اورتان و ويسکوز 

بیشترين تاثیر را داشتند. در گروه های اثر تنفس مواد 

چه، فوم پلی اورتان و چسب ارگانیک و اسیدی شدن، پار

چوب بیشترين تاثیر را داشتند. در گروه های اثر تنفس 

مواد غیر ارگانیک، تغییرات آب و هوايی و سوخت های 

فسیلی، فوم پلی اورتان و پارچه بیشترين تاثیر را داشتند. 

در گروه های اثر مواد معدنی و مواد سمی، پارچه و 

و در گروه های اثر ويسکوز بیشترين تاثیر را داشتند 

تشعشع، كاهش اليه ازن، و استفاده از زمین، پارچه 

بیشترين تاثیر را داشت. با توجه به نتايج می توان گفت 

پارچه و فوم پلی اورتان بیشترين اثرات مخرب زيست 

محیطی را به دنبال دارند. مقايسه ارزيابی اثر دو نوع 

احد در مبلمان راحتی ساخته شده بر حسب روش معیار و

 نشان داده شده است. 3شکل 

 
 بر طبقات آسیب بر حسب روش معیار واحد.راحتی ارزیابی اثر دو نوع مبلمان مقایسه  -3شکل  
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 های تولید کننده مبل راحتی.میزان اثرات مخرب هر یک از شرکت- 3ول جد

 

 

 بر حسب روش معیار واحد. مجموع اثرات زیست محیطی نوع فرآیند تولید بر روی طبقات آسیب -4شکل 

 

نشان داده می شود، تولید  3همانطور كه در شکل 

مبلمان راحتی بیشترين اثر را بر روی كیفیت اكوسیستم و 

كمترين اثر را بر روی منابع می گذارد. در زير گروه 

سالمت انسان كه در برگیرنده تغییرات آب و هوايی، 

زايی و اثرات ناشی از تشعشع، كاهش اليه ازن، سرطان

تنفس مواد ارگانیک و تنفس مواد غیرارگانیک است، 

مبلمان راحتی از ) B1بیشترين اثر مربوط به مبل راحتی 

در يک واحد  كنی تا بسته بندی مبلمرحله چوب خشک 

در زير گروه كیفیت  باشد.می 20Pt 68( با تولیدی

اكوسیستم كه شامل استفاده از زمین، اسیدی شدن، مواد 

                                                           
 20 Pt  مخففPoint  .است، كه واحدی برای نتايج معیار واحد است

محیطی وارد بر يک شهروند ، برابر با كل اثر زيستPoint 1000هر 

 سال است.اروپايی در يک 

 B1باشد، بیشترين اثر مربوط به مبل راحتی سمی می

مبلمان راحتی از مرحله چوب خشک كنی تا بسته بندی )

اثر تولید  می باشد. Pt 174( با در يک واحد تولیدی مبل

های فسیلی كه شامل كاهش سوخت مبل راحتی بر منابع

ها اندک باشد، در مقايسه با ساير زيرگروهو مواد معدنی می

 B1در واحد تولید مبل راحتی  Pt23بوده و میزان آن با  

میزان اثرات مخرب هر يک از  باشد.می B2بیشتر از واحد 

و  3آن ها در جدول شركت های تولید كننده و مقايسه 

 نشان داده شده است.  4شکل 

، اثرات مخرب واحد تولیدی 3بر اساس نتايج جدول 

بر روی كیفیت اكوسیستم، سالمت انسان و  B1مبلمان 

بیشتر از اثرات  %7/23و  %8/66، %4/176منابع به ترتیب 

بر روی معیارهای مورد  B2مخرب واحد تولیدی مبلمان 

نیز می توان بیان نمود  4به شکل  نظر می باشد. با توجه

اثرات مخرب  B1طور كلی تولید مبل راحتی كه به 

 B2شركت    B1شركت  واحد طبقات آسیب

 DALY 83/66 40/36 سالمت انسان

 yr2PDF×m 42/176 74/93 كیفیت اكوسیستم

 MJ surplus 75/23 36/17 منابع
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بیشتری بر روی سالمت انسان، كیفیت اكوسیستم و منابع 

 دارد.

 

 گیرینتیجه

توان بیان داشت كه بر اساس نتايج اين تحقیق می

بیشتر از  B1میزان انتشار آلودگی فرآيند تولید مبلمان  

بوده است كه به دلیل انجام  B2مبلمان فرآيند تولید 

كاری و مونتاژ كالف مبلمان در داخل همان مراحل برش

باشد. همچنین بیشترين عامل اثر گذار واحد تولیدی می

مربوط به تولید و استفاده از پارچه و پس از آن تولید فوم 

پلی اورتان بود. عالوه بر اين، تولید مبلمان راحتی 

روی كیفیت اكوسیستم و به ترتیب به بیشترين تاثیر را 

میزان كمتری بر روی سالمت انسان و منابع )كاهش 
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Abstract 

This study focused on the collecting of a comprehensive life 

cycle inventory data for comfortable furniture in two different 

production processes (B1 and B2) located in Tehran, I. R. 

Iran, and analyzed the environmental impacts during the 

production process as gate to gate investigation. The results 

revealed that emissions in production process B1 were higher 

than that of production process B2. The reason for this is that 

basic operations such as sawing and frame assembling along 

with final operation have been done in the same unit for case 

B1. Textile production and usage, and polyurethane foam 

were identified as the main hotspots, respectively. Moreover, 

the results showed that comfortable furniture production 

process has the highest effects on ecosystem quality, human 

health, and resources (fossil fuels and mines), respectively.   

Keywords: Life cycle assessment, comfortable furniture, 

ecosystem quality, human health. 
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