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 چکیده 

-دی شارانت ابتدا باید انسان بنابراین است، زمین یکره در زندگی برای توجهیقابل تهدید وهواییآب تغییرات

 حال رد صفر کربن اساس بر تجارت خوشبختانه،. ببرد بین از را آن نهایت در داده سپس کاهش کربن رااکسید

 در اساسی نقشی استانداردها و است وقوع شهری درحال و تجاری صنعتی، هایبخش از بسیاری در حاضر

 دارند. بعهده امر این تحقق

 ات سازدمی قادر را هاسازمان ای،گلخانه گازهای انتشار تأیید و سنجیاعتبار نظارت، که نظریه این اساس بر

 زیستمحیط مدیریت برای ISO / TC 207 فنی کمیته کنند،کنترل و گذاری قراردهندهدف مورد بهتر را هاآن

 نموده نتدوی ISO 1406x سری در را استاندارد محصوالت چندین و هاپروژه ها،سازمان در ایگلخانه گازهای و

 .  است

از  یاریکه بساست به حدی این استانداردها مورد نظر بوده، 2006در سال  ISO یبعنوان مثال، از زمان معرف

و  یابیارز یها را براو آن اندرفتهیاستانداردها را پذ نیا یاگلخانه یکننده انتشار گازهامیتنظ یدولت یهاارگان

 اند. کرده یرمعامالت انتشارات اجبا یهاشده در طرح میتنظ یاگلخانه یانتشار گازها دییتأ

اثر کربن  ای یاگلخانه یانتشار گازها زانیم نییتع ی، را براISO 14067استاندارد مربوطه،  ISOاز آن زمان، 

ها به انتقال به کمک آن یو چگونگ ISO 1406x یسر یاستانداردها مقاله نیاست. امحصوالت منتشر کرده

 دهد.مورد برررسی قرار مین صفر را اقتصاد کرب

 

 ای.وهوایی، استاندارد، ایزو، گازهای گلخانهتغییرات آبواژگان کلیدی: 
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Abstract 

Climate change is a significant threat to life on Earth, so humankind needs to first reduce 

and then ultimately eliminate emissions of carbon dioxide. Fortunately, this transformation 

to a zero-carbon economy is already happening in many industrial, commercial and 

municipal sectors, with ISO standards playing a pivotal role in making this happen. 

Based on the premise that monitoring, validating and verifying GHG emissions enables 

organizations to better target and control them, ISO technical committee ISO/TC 207 for 

environmental management has produced several standards in the ISO 1406x series to 

manage greenhouse gases from organizations, projects and products. All three parts of ISO 

14064. 

for example, have been so effective since ISO introduced them in 2006 that many 
governmental bodies regulating GHG emissions have adopted these standards and made 
them mandatory for assessing and verifying GHG emissions regulated within emissions 
trading schemes.  

Since then, ISO has published a related standard, ISO 14067, for determining the GHG 

emissions, or carbon footprint, of products. This document describes the standards in the 

ISO 1406x series and how these contribute to the transition to a zero-carbon economy. 

 

 

Keywords: Climate change, Standard, ISO, Greenhouse Gases (GHG). 
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 مقدمه -1

 اقدامات -1-1

دهد یوجود دارد، که نشان م یادیبا آن روبرو است. شواهد ز یستیزو تنوع تیاست که بشر یدیتهد نیتربزرگ ییوهواآب راتییتغ

 رییباعث تغ -و حمل و نقل  یانرژ یبرا یلیفس یهااز سوزاندن سوخت یناش 2CO ژهیوبه –در جو  یاگلخانه یغلظت گازها شیافزا

مانند فاضالب،  یمواد زائد آل هیکه به طور معمول هنگام تجز (4CH)متان ی نیز همچون اگلخانه یگازها ریشود. سایم نیزم تیوضع

 کند.یم دیهالوژنه تول باتیو ترک (O2N) تروژنین دیاکس

 

 :یاگلخانه یانتشار گازها دییو تأ یابیارز یبرا ISO 1406x یسر یاستانداردها

1) ISO 14064-1 ، ها.در سطح شرکت یاگلخانه یحذف گازهاانتشار و 

2) ISO 14064-2، ها.در سازمان یاگلخانه یانتشار و حذف گازها 

3) ISO 14064-3،  یگلخانه ا یاظهارات انتشار گازها دییو تأ یاعتبارسنج . 

4) ISO 14065 ،کننده.دییتا یالزامات مربوط به نهادها 

5) ISO 14066  ،دییتا یالزامات برا . 

6) ISO 14067-6 ، محصوالت. یاگلخانه یانتشار گازها 

 نیزم یشدن کرهگرم ،لیپتانس نیاند. اکرده نییتع ،یاگلخانه یگازها یهمه یرا برا نیزم یشدن کرهگرم لیپتانس دانشمندان

ها فلوئوروکربنها( و پر HFCها )دروفلوروکربنی، ه(6SF)گوگرد  دیهالوژنه مانند هگزافلورا ی. گازهادهدینشان م 2COرا نسبت به 

(PFC معموالً باالتر )توانند یمذکور م یاگلخانه یاست که گازها نیا انگرینکته ب نیرا دارند. ا نیزم یشدن کرهگرم لیپتانس نیها

 باشد. 2COکمتر از  اریها بسانتشار آن زانیاگر م یداشته باشند، حت ییوهواآب راتییدر تغ یسهم بزرگ

باال  اهایشود، سطح دریتر مگرم اریبس نیانجام ندهد، زم عیسر یاقدام یاگلخانه یهش انتشار گازهاکا یکه بشر برا یزمان تا

 نیگردد. ایم شتریگرم ب یهابزرگ و موج یهالیس ،یدهد. به زبان ساده، طوفان، خشکسالیرخ م یدیشد یجو راتییرود و تغیم

 شود. یها مرساختیبه ز دنیرس بیمحصوالت و آس یخراب ،یتسیتنوع ز دادنبه نوبه خود منجر به از دست  رویدادها

در آب و هوا باعث انقراض گسترده تنوع  راتییباورند که ادامه تغ نیاز دانشمندان بر ا یاریاست که بس دیشد یبه قدر داتیتهد

 میاقل رییغت یدولت نیب ئتیه . طبق گزارشدکنیسکونت م رقابلیها از جمله انسان غگونه شتریب یرا برا نیشود و زمیم یستیز

(IPCC)1انجام شود. 2030تا سال  دیبا کار نیمهار کرد و ا وسیدرجه سلس 1.5را تا  یدرجه حرارت جهان شیمتوسط افزا دی، با 

 یهاترا با کربن صفر و منابع سوخ ریپذدیتجد یمنابع انرژ م،یاستفاده کن یبه طور موثرتر یاز انرژ دیبدان معناست که ما با نیا

ست که انتشار حاصل شده ا نهیزم نیدر ا یادیز یهاتی. قبالً موفقمیشو لیکربن صفر تبد داریتا به اقتصاد پا میکن نیگزیجا یلیفس

                                                            
1- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
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 ینقش 2ISO یو استانداردها افتهی، کاهش 2COانتشار گاز  زانیم ،یصنعت یهااز بخش یدهد. در برخیکاهش م را یاگلخانه یگازها

 اند.امر داشته نیدر تحقق ا یاساس

 نیاست. ادرنظر گرفته شده یاگلخانه یانتشار گازها دییو تأ یاعتبار سنج ،یابیارز ی، براISO 1406x یسر یاستانداردها

 .میکن یریگآن را اندازه دیعملکرد، ابتدا با کیکنترل  یکنند که برایاصل را اعمال م نیاستانداردها ا

 ،یسازگار ،یهماهنگ یعنیشوند، یاعمال مISO  یهمه استانداردها یاند که برابنا شده یس اصولاز استانداردها بر اسا یسر نیا 

 تیریمد یهاستمی، سISO 14001: 2015کننده استاندارد  لیآنها تکم ب،یترت نیتر از همه اعتبار. به او مهم یابیرد تیقابل سه،یمقا

 ستیزطیمح تیریدر چارچوب مد یاند که به راحتشده یطراح یاو به گونه باشندیاستفاده، م یبا راهنما تالزاما - ستیزطیمح

 ها اعمال شده و اجرا شوند.در سازمان

 

 نقش استانداردهای ایزو -1-2

 تا فتهگر سازمانی و دولتی استراتژیک، سطوح از کنند.وهوایی ایفا میآب تغییرات با مقابله در زیادی هاینقش ایزو استانداردهای

 فراهم هاسازمان برای را ابزاری ISO 1406x سری در ISO استانداردهای. محصوالت درسطح حتی و هاپروژه در تاکتیکی یهابرنامه

 ست،ا اصلی یمسئله که ایگلخانه گازهای انتشار بردن بین از سپس و کنترل ها در جهتبرنامه همه برای را شروع نقطه تا کندمی

 . کنند ایجاد

 ناختهش نیز کربن اثر عنوان به که باشد خاص محصول یا فرآیند یک جزئی سطح در یا سازمانی سطح یک در دتوانمی این مسئله

 سپس و بگیرند تصمیم آگاهانه تا سازدمی قادر را هاشرکت و نظارتی نهادهای ها،اطالعاتی، سازمان و هاداده چنین داشتن. شودمی

 کنند. پیگیری یاگلخانه گازهای انتشار کاهش در را پیشرفت

 در هاآن نقش چگونگی و هم کنار در آنها قرارگرفتن چگونگی ،ISO 1406x سری اصلی استانداردهای عملکرد نحوه بخش زیر در

 .است شده داده توضیح هوا و آب تغییرات با مقابله

 

 ای:گلخانه گازهای تأیید و ارزیابی برای ISO 1406x سری استانداردهای

ISO 14064-1: 2018، و انتشار گزارش و کمیت تعیین برای سازمان سطح در راهنمایی با مشخصات: 1 قسمت - ایگلخانه گازهای 

 ای.گلخانه گازهای حذف

ISO 14064-2: 2019، گزارش و نظارت کمیت، تعیین برای پروژه سطح در راهنمایی با مشخصات: 2 قسمت - ایگلخانه گازهای 

 حذف. بهبودهای یا ایگلخانه گازهای انتشار کاهش

ISO 14064-3: 2019، ای.گلخانه انتشارگازهای اعتبار و تأیید برای راهنمایی با مشخصات: 3 قسمت - ایگلخانه گازهای 

                                                            
2- International Organization for Standardization (ISO) 
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ISO 14065: 2013، ایرس یا اعتبارسنجی در استفاده برای ایگلخانه گاز تأیید نهادهای و اعتبارسنجی الزامات - ایگلخانه گازهای 

 ایی.شناس اشکال

ISO 14066: 2011، ای.گلخانه گازهای انتشار تأیید هایتیم صالحیت الزامات - ایگلخانه گازهای  

ISO 14067: 2018، سازی میزان انتشار گازهای  کمی هایدستورالعمل و الزامات - محصوالت کربن ردپای - ایگلخانه گازهای

 ای.گلخانه

ISO سری در را استاندارد سه هر 2006 سال در ISO 14064 [1]کرد اصالح را هاآن 2019 و 2018 هایسال در و کرد منتشر. 

 در این مسیر (ISOایزو ) -2

 ISO 14064-1سازمانی سطح در ایگلخانه گازهای انتشار میزان تعیین ، برای 

 طراحی سازمانی هر رایب را استانداردی ISO کند.می مشخص را هاسازمان توسط ایگلخانه گازهای کنترل چگونگی استانداردها

 توصیف ISO 14064-1 خاص، طور به. دارد نیاز راهنمایی و ابزار به ایگلخانه گازهای انتشار گزارش و ارزیابی برای که است کرده

 ایخانهلگ گازهای انتشار اگر. کند ایجاد خود مرزهای گرفتن نظر در با ابتدا را منابع از لیستی تواندمی سازمان یک چگونه که کندمی

 .دارد را انتشارات این کامل کنترل شرکت باشد، شرکت محدوده در

 :شودمی اعمال مرز نوع دو اینجا در

 باشد برخوردار مالی و عملی نظر از سازمان که شودمی اطالق امکاناتی هر سازمانی: به مرزهای. 

 اردد اشاره صنعتی فرآیندهای و گرمایش برای فسیلی هایسوخت سوزاندن جمله از سازمان هایفعالیت به عملیاتی: مرزهای. 

 

 را غیرمستقیم و مستقیم انتشار از ثبت یک ایجاد مورد در راهنمایی ISO 14064 -1 کرد، تعیین را مرزها این سازمان که هنگامی

 وردم در تواندمی سازمان. کنندمی سفر غیرمستقیم انتشار یک عنوان به هوا طریق از که کارمندانی مثال، عنوان به. دهدمی ارائه

 .بگیرد تصمیم انتشارات این کمیت تعیین برای ISO 14064-1 توسط شده تعیین مناسب هایروش

 ینتعی برای هاروش و هاداده ارزیابی فرآیند عنوان به تأیید. دارد سازمان تأیید مورد در هاییتوصیه شامل همچنین استاندارد این

 را غیرمستقیم انتشار که است هاییسازمان تعداد افزایش دهنده نشان 2018 سال در ISO 14064-1 اصالحات. شودمی تعریف دقت

انتشارگازهای  منابع از خاصی هاینمونه گزارش و گیریاندازه مورد در جدیدی راهنمایی شامل این، برعالوه. دهندمی گزارش

 .است کاربران تجربه اساس بر ای،گلخانه

 

 ISO 14064-2پروژه سطح در ایگلخانه گازهای انتشار میزان تعیین : برای 

ISO 14064-2پروژه سطح در حذف بهبودهای یا ایگلخانه گازهای انتشار کاهش گزارش و نظارت سازی،کمی برای را ، فرایندهایی 

 ز:ا عبارتند هامونهن از برخی. شودمی تعریف گسسته تالش یا فعالیت یک عنوان به پروژه یک منظر، این از. کندمی توصیف
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 وتورم در نیرو تولید برای متان از استفاده سپس و متان جذب برای که فاضالب خانهتصفیه در هوازی بی هضم تاسیسات 

 است.شده طراحی گاز

 2گاز  انتشار جبران برای کاریجنگلCO، 2 کنندهجذب درختان آن در کهCO .هستند 

 2 برای مخزنی زیرزمینی چاه یک آن در که کربن، ذخیره و جذب تاسیساتCO کند.می شده، فراهم درنظرگرفته 

ISO 14064-2 استاندارد این. کندمی استفاده هاپروژه از آن حذف و ایگلخانه گازهای انتشار ارزیابی برای عمر چرخه رویکرد از 

  .کندمی توصیف را کاربران توسط منابع از پایه گازهای انتشار میزان سازیکمی چگونگی

 

 ISO 14067 محصوالت کربن ردپای برای 

ISO 14067 2 مستقیم و غیرمستقیم انتشار تعیین فرآیندهایCO وهواییآب تغییرات تأثیرات. کندمی توصیف را محصوالت از 

 یک رد شودمی تعریف ایگلخانه گازهای حذف و ایگلخانه گازهای انتشار مجموع عنوان به (CFP) کربن اثر که جایی محصوالت،

 .شودمی بیان 2CO معادل عنوان به ،محصول سیستم

ISO 14067 3 ( زندگی چرخه ارزیابی برای که را ایگسترده المللیبین استانداردهایLCA ،ISO 14040 و ISO 14044) اثبات به 

 .کندمی اعمال است،رسیده

 مثال، عنوان به. دهد کاهش را هواییوآب راتتغیی تأثیرات محصول یک است ممکن زیرا هستند مهم ایگلخانه گازهای حذف

 ،LCA اصول از استفاده با. هوازی بی هضم از متان از استفاده و گرفتن یا آن، ذخیره و کربن جذب مانند ،2CO حذف برای هاییروش

ISO 14067 ول،محص عمر پایان تا لیهاو مواد به دستیابی از آن حذف و ایگلخانه گازهای انتشار میزان تعیین برای را فرایندهایی 

 . کندمی توصیف از ابتدا تا انتها، تحلیل و تجزیه یعنی

ISO 14067 تولیدکنندگان به استاندارد در موجود هایروش مثال، عنوان به. دهدمی قرار کاربران اختیار در را توجهی قابل مزایای 

 CFP رب طراحی تغییرات چگونه که کنند ارزیابی نند همچنینک ردیابی را محصول عملکرد تا دهدمی امکان محصول یک کاربران و

 این، ربعالوه. بگیرند تصمیم محصول درباره آگاهانه تا کنندمی فراهم کنندگانمصرف برای را اطالعاتی و گذاردمی تأثیر محصول

 . باشد متفاوت نتایج نیمع به تواندمی روش هر کار نحوه به بسته که دارد وجود CFP محاسبه برای مختلف روش چندین

 

 ISO 14064-3 ایانتشار گازهای گلخانه اعتبارسنجی و تأیید برای 

. کندمی ایفا را نقش این ISO 14064-3 است؛ مستقل تأیید و اعتبارسنجی برای استاندارد ابزارهای تولید ISO قوت نقاط از یکی

 هارائ را ایگلخانه گازهای حذف و کاهش انتشار، هایگزارش تأیید و نتعیی مورد در راهنمایی و کندمی مشخص را الزامات استاندارد

 . دهدمی

ISO 14064-3 است مالی حسابداری شده اثبات هایتکنیک اساس بر که دهدمی ارائه را بسیاری ابزارهای . 

                                                            
3- Life-cycle assessment 
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 مطابقت نیاز مورد معیارهای اب سازمان یک ایگلخانه گازهای حذف و کاهش انتشار، آیا که گرددمی تأیید ISO 14064-3 براساس

 . است همم بسیار آگاهانه گیریتصمیم برای - گذارانسرمایه مانند - ذینفعان سایر و کنندگانتنظیم ها،سازمان برای این. خیر یا دارد

 هماهنگی -3

 اولیه، سطح در. نددار تأیید صحت و سنجی اعتبار ارزیابی، سیستماتیک چارچوب یک در ISO 14067 و ISO 14064 استاندارد سه

ISO 14064-1  ،ISO 14064-2 و ISO 14067 اهپروژه ها،سازمان ایگلخانه گازهای انتشار میزان ارزیابی الزامات و فرآیندها ترتیب به 

 ISOشود،می ایگلخانه گازهای انتشار میزان بیان به منجر استانداردها این از یک هر که آنجا از. کنندمی توصیف را محصوالت و

 .کندمی مشخص ثالث اشخاص را توسط اظهارات این تأیید و اعتبارسنجی ، نحوه14064-3

 که آنجا از. کندمی فراهم ثالث شخص تأیید و تعیین نهادهای برای کیفیت تضمین برای چارچوبی ISO 14065 حال، همین در

 مشخص را کارکنان چنین برای شایستگی الزامات خود نوبه به ISO 14066 است، بسیار مهم پرسنل صالحیت و تجربه دانش، مهارت،

 . کندمی

  استانداردها اجمالی بررسی -4

 ISO 14064-1 ، ISO جمله از ایزو استانداردهای اند،کرده اروپا اجرا اتحادیه از خارج کشورهای که آالیندگی هایطرح سایر همانند

 ینا در توجهی قابل سهم رو این دارند، از ای گلخانه گازهای انتشار تأیید و سنجی اعتبار در اساسی نقشی ISO 14065 و 14064-3

  اند. داشته هاکاهش

 اند، کرده اجباری را آن اروپا اتحادیه مانند کشورها از بسیاری است، اما داوطلبانه استانداردهای عنوان به ISO 1406x سری اگرچه

 ISO استانداردهای که، است معنی بدان این. اندداده تشخیص ایگلخانه گازهای انتشار کاهش در را هاآن اهمیت و در اصل ارزش

1406x دارد ایانتشار گازهای گلخانه کاهش سپس و مهار به کمک برای نشده استفاده پتانسیل یک هنوز. 

 

 مجموعه این استانداردهای سایر -5

 ها،آن هایموفقیت به توجه با. استداده نشان واییوهآب تغییرات کاهش در را روشنی نقش قبالً ISO 1406x استانداردهای سری

 اب اقتصاد به تبدیل در بیشتری کمک که است دیگری استانداردهای تدوین حال در ISO / TC 207 نیازها، سایر و کاربران تجارب

 ،تدوین حال در استانداردهای و جدید استاندارد دو هر. کرد خواهد هوا و آب تغییرات با سازگاری استانداردهای همچنین و صفر کربن

نمودن  مشخص محیطی،زیست مالی منابع کربن، سازیخنثی وهوایی،آب تغییرات با سازگاری برای را مدیریتی هایتکنیک و ابزارها

 .کنندمی را فراهم اعتبارسنجی و کربن ریسک

 است: زیر موارد شامل آینده استانداردهای

ISO 14080: 2018 وهوایی.آب اقدامات شناسیروش اصول و چارچوب - آن به مربوط هایفعالیت و ایلخانهگ گازهای : مدیریت 

ISO 14097 ، اقلیم. تغییر به مربوط مالی هایفعالیت و هاگذاریسرمایه گزارش و ارزیابی اصول و چارچوب 

ISO / IEC 17029: 2019 ، [2] دتأیی نهادهای برای عمومی الزامات و اصول - انطباق ارزیابی.  
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  گیریبحث و نتیجه -6

و نقشی که این استانداردها  ISOالمللی استاندارد توان با مطالعه و شناخت استانداردهای وضع شده توسط سازمان بیندر نتیجه می

مواردی که  گام برداشت. در اصل بایستی، با عنایت به این استانداردها و اجرای ،کنندای ایفا میدر زمینه کاهش اثر گازهای گلخانه

 ها وجود دارد، حرکت کرد.ها و سازمانای در سطح شرکتبرای تعیین میزان انتشار گازهای گلخانه

است، مثل ای که به صورت راهکار در این استانداردها بیان شدهالبته نباید از اقدامات موثر در جهت کاهش اثرات گازهای گلخانه

 توجه بود.ها برای جذب متان، بیخانه فاضالبافتتاح تاسیسات هضم بی هوازی در تصفیهو  2CO کاری برای جبران انتشار گازجنگل

ای بر اقلیم جهانی و کمک به اجرای راهکارهای مطرح در حقیقت ترویج استانداردهای موجود در زمینه کاهش اثرات گازهای گلخانه

 زیست ایران است؛طبیعی و محیطهای فعالین حوزه منابعرسالت ها نیز یکی ازها و شرکتشده در این استانداردها در سطح سازمان

دن شای بر آب و هوا و همچنین اثرات غیر مستقیم این پدیده مثل گرمتا با عمل به این موارد بتوان از اثرات منفی گازهای گلخانه

 ی زمین و باال آمدن سطح آب دریاها و موارد این چنینی کاسته شود.  کره
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