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 سرآغاز 

به کار رفته  کتاب  این  که در تدوین    تخصصی   هایها و اصطالحعبارتفصل،  در این  
ی برنامهدفتر  گزارش    المللی،مراجع قانونی بینارایه شده از سوی  های  تعریف  بر  است، منطبق

قانون انتقال انرژی   ، کمیسون اروپا های  مجموعه دستورعمل   محیط زیست سازمان ملل متحد، 
مدیریت نظام  )   14000المللی ایزو  مجموعه استانداردهای بین ،  ( 2013)رشد سبز کشور فرانسه  

، ( مدیریت کیفیت   نظام )   9000ایزو    ، های مدیریت انرژی( نظام)   5000، ایزو  ( زیست محیطی 
 شده است.آورده    ی کشور سازمان برنامه و بودجه و   مرکز آمار ایران

های آمده در ذیل هر واژه، به صرف در قالب مباحث این  شود که تعریفیادآوری می
های دیگری از های مختلف دیگر، تعریفکتاب بوده و ممکن است در سایر علوم و رشته

 های گفته شده ارایه شود. واژه
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 چرخه
 است.   مدار بستهدارد که به مفهوم  استنباطیو توصیفی  معنایی

 
 سامانه 

   ، اند هم وابسته  به  هدف معین  نیل به یک یا چند  که در راه  هم پیوسته  به   ی از اجزا  ی ی مجموعه   
 ند. گرد از آن خارج می  ده ن ستا   یک یا چند  ، شوند وارد آن می  داده  به ترتیبی که هرگاه یک یا چند 

 
 ستانده 

 گیرد.  در دسترس قرار می و  خارج  از آن  تولید و    ، تولید کننده   های کاالها و خدماتی که در واحد   
 

 محصول 
 .  است خدمت   وشامل کاال  وفرآیند تولید است   یستانده

 
 مصرف

 .  کنندمیکه مطابق آن واحدهای نهادی، کاال و خدمات را استفاده  فعالیتی 
 
 کال 

آن تقاضا و امکان ایجاد حق مالکیت وجود دارد و مالکیت آن   شیئی فیزیکی که برای 
 .از یک واحد نهادی به واحد نهادی دیگر منتقل شود ،تواند از طریق مبادله در بازارمی

 
 خدمات 

ناملموس است   یستانده  و  انجام می ناهمگن  اساس سفارش  بر  آن  تولید  گیرد و که 
که   تغییراتی است  تقاضای مصرفشامل  کنندگان در شرایط واحد  تولیدکنندگان بر اساس 

 کنند. ایجاد میمورد مصرف 
 

 فرآیند
از فعالیت یمجموعه نوع  ی  از یک  یا بیش  با هم که یک    یا   )نهادهداد  ندروهای مرتبط 

برای واحد   یرغیاین ت  .آورندمیرا به وجود  خروجی(  یا    )ستاندهرا گرفته و برونداد  ورودی(  
 رد.ادارزش ، دیگر

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87
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  توليد

  شود ولیت، کنترل و مدیریت یک واحد نهادی انجام میؤ فیزیکی که تحت مس   یفرآیند
شود تا کاالها و خدماتی را به کاالها و خدمات  کار گرفته میه  نیروی کار و سرمایه ب  ،در آن  و

 دیگر تبدیل کنند.  
 
 بنگاه  

 . خدمات اشتغال داشته باشندی  یا ارایهواحدهای نهادی که به تولید کاال و 
 
 1معيار 

است.  گیرنده  های مورد استفاده و راهنمای تصمیم خواسته،  استانداردها  ،هاونانها، قاندازه
 . است گیری های مرتبط با تصمیمو شاخص هاهدفتمامی  هابه تعبیری، معیار

 
 2اثربخشي

 . است  هابودن فعالیت  آمدکار گیها با ویژها و برنامهزان دستیابی به هدفیم
 

 3کارآمدی 
نسبت مقدار کاری    است و  ی مورد انتظاربه بازده  ،دست آمدهی واقعی به  نسبت بازده

 شود به مقدار کاری که باید انجام شود.  که انجام می
 
 4وری بهره

از استفاده  مآالتماشینتجهیزات و  ،  کار  نیروی   حداکثر رساندن  زمان و  اولیه،  با    واد 
 تولید.سطح ها و افزایش  هدف کاهش هزینه

 
 
 

 
1 Measure 
2 Effectiveness 
3 Efficiency 
4 Productivity 
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  فایده

 شود. سبب افزایش کاالها و خدمات سودمند می های حاصل از هر فعالیتی است که  رزش ارزش یا ا 
 

 1سازی بهينه

  به حداکثر رسانیدن سودها   مانند  ،است حداکثر یا حداقل ساختن مقدار چند تابع هدف  
 . هاهزینه رساندنیا حداقل  و

 
 

 2خارجي  آثار
خدمات  ی آن در قیمت بازاری کاالها و  ها یا شرایطی که منافع و هزینهمجموعه فعالیت  

گی اصلی آثار خارجی آن است که عملکرد یک بنگاه اقتصادی، مستقیم شود. ویژ وارد نمی
این آثار های تولیدی و مصرفی برخی دیگر از واحدها اثرگذار است.  یا غیرمستقیم بر تصمیم 

ثیر قرار  ا ت را تحت  های دیگری شوند و گروه در تولید و مصرف ایجاد می ، جانبی و غیرعمدی 
وز  آلودگی محیط زیست و بر   سبب تولیدی که آب را آلوده و    های بنگاه   ، برای نمونه   . د دهن می 

  که سبب آب پاک سد    است. در مقابل، خارجی(    ی د، یک اثر خارجی منفی )هزینه ن شو بیماری می 
 است.   اثر خارجی مثبت ،  کند لطافت هوا شده و چشم انداز زیبایی ایجاد می 

 
 های انتقاليپرداخت

های آن مسیتقیم کنندهها اسیت که دریافت بخشیی از مخارج عمومی یا درآمدهای دولت  
ی  بیماری، بهره ایام  ی باشییند. مانند بیمهبالعوض می ودهند  گونه خدمتی را ارایه نمی هیچ

هیای بالعوض دولیت و  هیای رفیاهی و درمیانی، کمیکمربوط بیه دیون عمومی، پرداخیت 
 مستقیم و غیرمستقیم.  هایمالیات
 
 اجتماعي  یهزینه

کنند و  تولید، به جامعه تحمیل می  یبه واسطه  اقتصادیهای  که بنگاهاست  هایی  هزینه 
است    های اقتصادیآثار خارجی منفی فعالیت بیانگر    و  کنندپرداخت نمی  وجوهیبابت آن  

صنایعی که در کنار رودخانه   .شودنمیلحاظ های اقتصادی بنگاههای خصوصی در هزینه که

 
1 Optimization 

2 Externalities (External Effects) 
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و کودهای  شوند و یا کشاورزانی که آب را به سموم  می  آنآلودگی آب  سبب  قرار دارند و  
    های اجتماعی است.هایی از هزینه، نمونهکنندآلوده میشیمیایی 

 
 1)اشتراکي( جمعي مصرف

 کردن  محدود و افراد  بین خدمات و  کاالها گذاری  اشیییتراک  و تبادل  برای  هاییشییییوه
 .است  کنندهمصرف  و کنندهتولید  بین هاواسطه
 

 داخلي مواد مصرف
مواد خام وارداتی  وداخلی یک کشییور    قلمرو در شییده  اسییتخراج  مواد  مجموع  معادل

   .است  منهای حجم صادرات مواد خام
 

 پذیروليتؤمس یکنندهمصرف
بیا نگیاه بیه پییامیدهیای زیسیییت محیطی    را  خودخریید  کیاال ییا خیدمتی اسیییت کیه    خرییدار

 دهد.انجام می خدمات  یا کاال محصول،عمر   یچرخه
 
 2ی پاککنندهتوليد

ابتکار پیشیگیرانه برای حفاتت که محصیول خود را با  ی کاال یا خدمتی اسیت  تولیدکننده
 دارد.عرضه میحداقل تولید زباله  لحاظبا و  از محیط زیست  

 
 خودرو گذاری اشتراک

 عنوان به   مسییافر   چند  یا  یک  و  راننده  یک  بین  نقلیه   ی وسیییله  یک  از   مشییترک   ی اسییتفاده 
  .و بدون دریافت کرایه و دستمزد است   مشترک   های هزینه با لحاظ  راننده،  خود  سفر  از  بخشیی 

هنگام سیفر درون و یا برون شیهری خود، افراد دیگری را بدون دریافت   ه به تعبیر دیگر، رانند 
خودرو  و نگهداشیت    های تعمیر هزینه کند. در صیورت اسیتمرار این پدیده، کرایه جا به جا می 

   . شود  شته گذا   اشتراک به راننده و مسافر   ، بین ممکن است 
 
 

 
1 Collective Consumption  

2 Cleaner Production 
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 انرژی مصرف  شدت  
بر  مصرف شده  تقسیم واحد انرژی    از است که    انرژی مصرف    آمدی بررسی کار   شاخص 

 . تر انرژی است نشانگر مصرف بیش   آن باال بودن    و   آید به دست می   لص داخلی تولید ناخا واحد  
 

 محيط زیست
زنده و غیرزنده   های عامل  از   ی ی مجموعه و شامل در آن جریان دارد    زندگی   که است    ی محیط 

 .هستند   کنش  در   هم   با  کهاست  
 

 1مدیریت زیست محيطي نظام
مجموع   از  فعالیت نظام  بخشی  سازمانی،  ساختار  شامل  که  طرحمدیریت  ریزی،  های 

ها، فرآیندها و منابع برای تهیه، اجرا، حصول، بازنگری و حفظ خط  ها، اعمال شیوهمسؤولیت 
 های زیست محیطی است. مشی
 

 اکوسيستم
شامل    نظام یک   و  طبیعی  ناحیه که    ی پ سکو میکرو ودات  ج مو گیاهان، حیوانات  یک  ی  در 

 ی محیط در تعامل هستند. ها و اجزای فیزیکی غیرزنده مشخص با تمام عامل 
 

 شناسي( )بوم اکولوژی
 . شود ها گفته می آن روابط متقابل بین    بر یک دیگر و   ده زن   موجودات   و   محیط متقابل    اثرات به  

 
 2(يمحيط زیستاکولوژی )طراحي 

 یط زیستهای محیجنبه ی عمر محصول است که در آن  طول دوره   مند نظام یکپارچگی  
ها بر محیط آن با هدف کاهش تاثیرات منفی    ها نظام   و   خدمات  ،کاالها  یو توسعه  طراحی 

 زیست رعایت شده باشد.
 
 

 
1 Environmental Management System (EMS) 
2 Eco-Design 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
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 ( )اکولوژی صنعتي 1همزیستي صنعتي 
خدمات با حفظ محیط زیست و  ی کاالها و  عرضه   صنعتی و خدماتی، به   های بنگاه تالش  

را برای تولید    های اقتصادی بنگاه   پذیری رقابت   افزایش است.  نفعان  رعایت حقوق شهروندان و ذی 
 . به دنبال دارد را  منابع طبیعی    از   تر ی کم استفاده   و   ارزشمندتر ی کاالها و خدمات  و عرضه 

 
 2محصول   عمر  گسترش طول 

 کاالهای  اهدای  یا  فروش  و نگهداشییت محصییوالت،  تعمیر  به  کنندگان مصییرف ترغیب  
 . است  دوم  دست  کاالهایو استفاده از  خرید یاو  دوم  دست 
 

 عمر محصول  یچرخه
آن است    از زمان استخراج مواد خام تا دفع نهاییکاال  ی  مراحل متوالی و به هم پیوسته

. این  ی مصرف است از زمان طراحی اولیه تا خارج شدن از ردهعمر یک محصول    و بیانگر
د  نتوانمی  اقتصادی  هایبنگاه  است.ی عرضه، رشد، بلوغ و افول محصول  شامل مرحله  ،چرخه

  ی د. هدف مدیریت چرخهنیاب هر یک از این مراحل، به سود باالیی دست    صحیح با مدیریت  
عرضه،    حلامریک از  عمر محصول، به حداکثر رساندن ارزش و سوددهی محصول در هر  

 ی بازاریابی در ارتباط است. عمر محصول با نظریه یرشد، بلوغ و افول است. چرخه
 

 3ی عمر محصول ارزیابي چرخه
ی زیست محیطی محصول در  گردآوری و ارزیابی درونداد، بروندادها و پیامدهای بالقوه

 . آن است عمری تمام چرخه
 

 بازیافت  
ستفاده از مواد مصرف شده برای تولید و ساخت مجدد همان کاال یا کاالی دیگر است،  ا

  جداسازی ،  آوریجمع،  مراحل بازیافت شامل.  مانند ساخت کاغذ جدید از کاغذهای باطله
 است. فروش و  تبدیل به مواد قابل مصرف مجدد، فرآیند بندیو طبقه
 

 
1 Industrial Symbiosis 
2 Extension of Product Lifespan  
3 Environmental Life Cycle Assessment (LCA) 
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 1ی مجدد استفاده
کاربرد  دوباره برای همان    ،مواد یا محصوالتی که زباله نیستنداست که در آن  فعالیتی  

 شوند.می ستفاده اولیه ا
 
 پایدار برداریبهره
 کردن  محدود  طریق  از   وری بهره   بهبود   هدف  با  منابع تولیدی  از   اسییتفاده  و   اسییتخراج به   

  معدنی  مواد  انرژی،  منابع   از   برداری بهره  خصوص   به  زیستی، حیط پیامدهای منفی م   و   ضایعات 
  غیرقابل و   تجدیدپذیر   منابع   سییایر   چنین   هم   و   داری جنگل   کشییاورزی،   های فعالیت   ، ( معادن ) 

 .شود گفته می تجدیدپذیر  
  
 2سازی جدا

  دهد می   رخ   هنگامی   و  دارد   اشیاره  اقتصیاد   و  محیطی  متغیر   یک   بین  پیوند   شیکسیت   به 
 ناخالص   تولید  مانند )   آن   محرک اقتصیادی  نیروی   از   تر کم   ، محیطی   فشیار  رشید   نرخ   که 

  که  افتد می  اتفاق  زمانی   مطلق   سیییازی   جدا . باشییید  زمانی معین   ی دوره   یک   در (  داخلی 
 محرک   نیروی   کیه   حیالی   در   ییابید،   کیاهش   ییا   و   ، ثیابیت زیسیییت   محیط   بیه   مربوط   متغیر 

 . اقتصادی(   ی و توسعه   )سازمان همکاری   است   رشد   حال   در   اقتصادی 
 

 بازیافت زباله
یک ماده یا محصییول تبدیل به   که از طریق آن زباله   اسییت  فرآیندهای عملیاتی تمام 

ی تولید و مصییرف  ها، مجدد در چرخه سییایر کاربری اولیه یا    کاربرد شییود که برای  می 
 گیرد. قرار می 

 
 کا خور مساوی  زباله  

به عنوان مواد )هدر رفت غیرواقعی(  یک فرآیند صنعتی    ی ناخواسته خروجی    استفاده از 
 صنعتی دیگر است.خام در فرآیند 

 
 

 
1 Reuse 
2 Decoupling 
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  هامدیریت پسماند
و    اسیت   ها زباله یا دفع و انهدام   بازیافت آوری، حمل و نقل، پردازش،  مدیریت جمع 

ا، طریق الگوی صیییحیح مصیییرف و تفکیک در مبد   کاهش تولید پسیییماندها از  در آن 
دنبال    پسیماندهای غیر بازیافتی (  ر کردن خط پردازش )بی و  بازیافت  ، مکانیزه آوری جمع 

،  پایدار  ی توسیعه در راسیتای حفاتت محیط زیسیت  ،  مدیریت پسیماند  های . هدف شیود می 
ریزی اصیولی بهینه با برنامه  ی اسیتفاده و  ایجاد اشیتغال با محیط کار سیالم و حقوق کافی  

 است. از امکانات فنی  
 

 1آربيتراژ
گفته تر  فروش همزمان همان کاال در بازار گرانتر در بازار و  به خرید یک کاال ارزان

نتیجهشودمی برابر  آنی  .  استثنای    ساختن،  به  بازارهای مختلف است،  کاال در  قیمت یک 
 . است ی حمل و نقل و ریسک )خطر( هایی که ناشی از هزینهاختالف قیمت 

 
 2کننده اصل آلوده

در حقوق محیط زیست   آن  اصلی  مبنای  بر  آلودهاست و  اشخاص  یا    ی کننده شخص 
  و برای   تندهس   محیط زیست های ناشی از صدمه به  محیط زیست، ملزم به پرداخت هزینه

نیاز  اجرای   قانون  آن  در کشورهای عضو  به  این اصل  توسعهدارد.   ی سازمان همکاری و 
د  است به رسمیت شناخته شده    اروپا  یاتحادیهو    اقتصادی بند  و  کنفرانس   یبیانیه  16ر 

 . ه است نیز آمد (1992) دوژانیروریو 
 

 3بازار کربن 
  هایی که در زمان اجرای پرتوکل کیوتوپروژهگذاری در  کی از ابزارهای مالی سرمایهی

کاهش  باید  ی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه  یگلخانه  ، انتشار گازهای(1997)
شو داد شده  د.ه  اثبات  گلخانه  یکاهش  ازگازهای  متاثر  پروژه  یی  این  تولید    ،هااجرای  در 

شود که قابلیت بازدهی در بازارهای کربن در های مالی )اعتبارات کربن( استفاده میدارایی
 ی را دارند. یسطح ملی و منطقه

 

 
1 Arbitrage 
2 Polluter Pays Principle 
3 Market for the Purchase of Carbon 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://en.wikipedia.org/wiki/Rio_Declaration_on_Environment_and_Development
https://en.wikipedia.org/wiki/Rio_Declaration_on_Environment_and_Development
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 اقتصاد سبز
ر و آگاهی از اقتصاد بومی )سازگار با بوم( بنا  پایدا یتوسعه  یه بر پایهک است اقتصادی  

کمبودهای  جبران ی،  تیط زیسی های محکاهش خطرات و آسییب آن هدف  و  باشید نهاده شیده
 است.    آسیب به محیط زیست پایدار بدون  یاکولوژیکی و توسعه

 
 اقتصاد آبي
با عنوان یک جنبش منبع  بازرگان بلژیکی به نام گانتر پایولی  توسط  نخستین بار  این واژه  

چندگانه را از طریق امکان دستیابی همزمان به منافع  اقتصاد آبی،    ارایه شد.  1رمکلوپ  باز در  
از تغییر در مدل  استفاده  از طریق مهندسی مجدد فرآیندهای موجود و  کار و  های کسب و 

  آورد.الگوبرداری از طبیعت و ویژگی احیا کنندگی آن فراهم می با    مند نظام   یی های چرخهشیوه 
موجود به اقتصاد محلی دست آمده از فرآیندهای  ه  قدرت اقتصاد آبی در تزریق مجدد ثروت ب

زایی، اشتغال   راستای اقتصاد آبی از منابع موجود محلی در    ، است. در هر فضای کسب و کار 
بسیاری از مفاهیم اقتصاد آبی   برد. افزایش درآمد و در عین حال حفظ محیط زیست بهره می

...  و  چرخشیشناسی صنعتی، پایداری، توسعه، اقتصاد  تحقیقات و مفاهیم قبلی نظیر بوم  از
 ده است. به دست آم

 
 2)عملياتي(   اقتصاد عملکردی

هدف  پردازد و  میی بهینه از کاالها و خدمات  استفادهبه    در علم اقتصاد است که  یگرایش
محدودیت ا لحاظ  ترین زمان ممکن بطوالنیدر  احتمالی    ی یجاد حداکثر ارزش استفادهآن ا

پایدارتر از اقتصاد فعلی است و بر تولید   ، مصرف انرژی و منابع انرژی است. اقتصاد عملیاتی 
 . های مربوط به مواد به عنوان ابزار اصلی برای ایجاد ثروت متمرکز است و جریان 

 
 

مداران کشورهای گوناگون در شهر رم در ن و سیاستنفر از دانشمندا  یوسط ست  1968ال  رم در سکلوب    1
های مورد بحث در سر فصل های جهانی تاسیس شد.  خصوص مطالعه و بررسی مسایل، مشکالت و بحران 

هادهای  اعتمادی نسبت به نبی بیکاری، آلودگی و تخریب محیط زیست،  و  های فقر  مسایل و بحراناین کلوپ،  
اعتبار شدن  ی شهرها، خود بیگانگی و عصیان جوانان، بیرویهی بیالمللی، گسترش و توسعه یی و بینمنطقه

نامناسب دستاوردهای علمی و  باورها و ارزش به    فنآوریهای سنتی، توزیع  در جوامع بشری، عدم توجه 
هایی  عدم توجه به عامل کشورها و    ی دیوانساالری در بسیاری ازآموزش و پرورش در سطوح مختلف، توسعه 

برنامه  در    های ریزی اصولی در بخش مانند مدیریت، ابتکار و نوآوری، خالقیت، هدایت و  غیردولتی  و  دولتی 
  های کلوب رم است.گزارش

2 Performance Economy 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7
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 منابع 
آن چه در    هر  ،دیگر  به تعبیر.  تامین کندهر چیزی که بتواند با اطمینان نیازهای انسانی را  

 ارزش باشد.  بامحیط برای انسان مفید و 
 

 منابع طبيعي
اند. مانند هوا، آب، منابعی که در طبیعت موجود است و بدون هیچ تغییری قابل استفاده

 گیاهان و....  ،خاک، آفتاب، مواد معدنی، جانوران
 

 منابع اقتصادی 
 . ها، مستلزم صرف هزینه است است و به دست آوردن آنمنابعی که کمیاب و محدود 

 
 های توليدی عامل

رود،  شامل منابع انسانی و غیرانسانی است که برای تولید انواع کاالها و خدمات به کار می 
 مانند منابع طبیعی، نیروی انسانی، سرمایه، مدیریت و.... 

 
 1بردنگور گهواره به 

ی استفاده  ی عمر محصول از استخراج منابع )گهواره( تا مرحله چرخهاصطالحی است که  
ها، برای تمامی مراحل  ها و خروجیتمامی نهادهشود و در آن  را شامل میو دورریز )گور(  

 گیرند. مورد توجه قرار می عمر محصول یچرخه
 

 بسته(   ی)حلقه 2گهواره  بهگهواره 
ی  مرحله  شاملیی از ارزیابی گهواره تا گور است که  نوع ویژه  ،گهواره  به گهواره    اصطالح

  پیامدهای باشد. این مفهوم به معنی به حداقل رسانیدن  بازیافت میدفع انتهای عمر محصول و  
زیستی   ب  کاالهامحیط  تولیدکارگیری شیوهه  با  پایدار    های  دفع  مسؤولیت   باو  های  تلفیق 

پذیر و ارتقای اصول کلیدی گهواره به گهواره استفاده از منابع انرژی تجدیداست. اجتماعی 
 . است   تنوع زیستی، فرهنگی و اجتماعی

 
 

1 Cradle to Grave 
2 Cradle to Cradle (C2C) 



17 های مرتبط با اقتصاد چرخشی  فصل اول: واژه      

  

 نوآوری 
یا   کاالاز خالقیت است که در نهایت به صورت یک  حاصل های نوین کارگیری ایدهه ب

به معنای   اختراعشود. نوآوری با ایده پردازی و اختراع تفاوت دارد.  جدید ارایه می  خدمت 
جدید است که با ابداع    کاالییجدید است، اما نوآوری به معنای معرفی    کاالیآوردن    پدید

 .  است  رشد اقتصادیهای ترین عاملگیرد. نوآوری از مهمو عرضه صورت می
 

 مشترک  هایشارز
های تجاری را در مشکالت  فرصت های اقتصادی،  بنگاهمدیریتی است که در آن    راهبردی

رقابتی برای حل   های به حداکثر رساندن ارزش   مشترک بر   های . ارزش کنند اجتماعی پیدا می
، حفظ ها جویی در هزینه ، صرفهی کسب و کار مشکالت اجتماعی در مشتریان جدید و بازارها 

 داردتمرکز   ... ها و استعداد 
 

 مند تفکر نظام
ثری  وشناسی م  تفکر، روش  یهای آن است. این شیوه نوعی نگاه به جهان هستی و پدیده

دهد. در  ه مییفرهنگی در محیط آکنده از آشفتگی و پیچیدگی ارا  -اجتماعی   هایدر نظام را  
 بلکه چگونگی تعامل بین اجزا و بر  ،شودمیتوجه نیات  یبه اجزاء و جزتنها  ،  مندنظامتفکر  

 شود. محیط بررسی می ها باآنکنش هم 
 

 اقتصاد صنعتي
  ، بازار و صنایع استی اقتصادیهابنگاههای اقتصاد خرد برای تحلیل رفتار  کاربرد نظریه

محدوده بنگاهآن    یو  رفتار  بررسی  بازارها،  عملکرد  و  ساختار  بین  ارتباط  های  بررسی 
 است.  ها با یک دیگراقتصادی و نحوی ارتباط آن

 
 1مواد مغذی 

نیاز  )ارگانیسم(    موجود زندهیک  که برای بقا و رشد  به اجزای مفید در غذای مصرفی   
 شود. است، گفته می 

 
 

 
1 Nutrient 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87
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 ( سپهر یا بيوسفر   کره )زیست زیست
وجود دارد. این الیه زیستگاه انسان و    زندگیکه در آن  است    زمین  یکره از    ییالیه 

ی زمین که ریشه   اعماقی از و موجودات خاکزی است و تا    ها سازواره   ، دیگر موجودات زنده 
 ادامه دارد.  ، کند درختان و دیگر جانداران نفوذ می 

 
 1زیست تقليد

انسان است.    یبا هدف حل مشکالت پیچیده  ،ها و عناصر طبیعت نظامها،  تقلید از مدل
علم این  مطالعهمدل  ،اساس  با  که  است  بیولوژیکی  طبیعی  مدرن های  نظام  ،هاآن  یهای 

 شوند.و ساخته می طراحی فنآوری 
 

 )بيوماس(  2زیست توده
  کشاورزی از محصوالت، پسماندها و زایدات  حاصل  زیستی    یتجزیهاجزای قابل  تعریف  

  زایدات صنعتی و شهری قابل تجزیه  ،ها و صنایع وابستهو دامی(، جنگل گیاهی مواد)شامل 
 .(EC/2001/77) دستورعمل راهنمای ،ی اروپااتحادیهاست )
 

 3  )پوسال(  کمپوست
ی پایدار حاصل از عمل پوساندن و تجزیه به نسبت  شده و    تجزیه نیم  پسماندهای آلی  

به های شهری و لجن فاضالب است که تحت شرایط خاص و  بقایای گیاهی، حیوانی یا زباله 
انجام می شیوه  گوناگون  بیولوژیکی میکرورگانیسم   ،شود. کمپوست های  فعالیت  هایی حاصل 

ی های درشت مواد آلی را دارند. مواد آلی موجود در توده لکول که توانایی شکستن مو است  
   شوند. کمپوست به عنوان کود در کشاورزی مصرف می 

 
 4هضم 

گوناگون محتوی آنزیم به    یهای گوارشبه فرآیندی که طی آن مواد مغذی توسط شیره
 شوند.مواد قابل جذب تبدیل می

 
1 Biomimicry 
2 Biomass 
3 Compost 
4 Digestion 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
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 1هوازیهضم بي 
ها انجام که در غیاب اکسیژن توسط میکروارگانیسم است  بیولوژیکی    ی فرآیندهای تصفیه       
 متان  سازی و  استات   سازی،   اسید   هیدرولیز،  ی هوازی متشکل از چهار مرحلههضم بی شود.  می 

شده   نهایت به شکل بیوگاز به همراه مواد تجزیهدر  و  و طی آن مواد تجزیه شده    است   سازی 
، ییگلخانه  های جلوگیری از افزایش گازسبب    یهوازبیهضم    ند.شو خارج می  امانهاز س

  های ملا از بین رفتن ع( و  تخریب جنگل و مرتع )  هاهای دفن زبالهمحل  یجلوگیری از توسعه
 شود. میزا بیماری

 
 بيوگاز

 انسانی،تجزیه و تخمیر فضوالت  حاصل از    یمخلوطی از گازهای قابل اشتعال تولید شده
های  فعالیت میکروارگانیسمی آن  نتیجهکه در  است  هوازی  گیاهی در محیط بی  وحیوانی  

 55)متان  گازی از بیوگاز مخلوط شود.تولید میهای متان ساز به خصوص باکتری زیهوابی
  (، هیدروژن درصد  3صفر الی  )  درصد(، نیتروژن  45  الی  35)اکسیدکربن  دی(،  درصد  65الی  

 . است  درصد( 1صفر الی )اکسیژن (، درصد 1صفر الی )
 

 2(ی بيولوژیکي)قابل تجزیهپذیرزیست تخریب
سادگی توسط فعالیت موجودات زنده به زیر واحدهای سازنده خود تجزیه  ه  که بموادی   

 انند.میو در محیط باقی نم دونشمی
 

 مزیت رقابتي 
سازد  میهای اقتصادی را قادر  بنگاههایی است که  یا توانمندی  هاشامل مجموعه عامل 

از   بهتر  منابعسهولت  )مانند    نشان دهندرقبا  سایر  عملکردی  به  نیروی  تولیدی  دسترسی   ،
  هایی ترکیبی از عامل  ،، مزیت رقابتیتعبیری. به  انحصاری و...(فنآوری  انسانی متخصص،  

توانند به  و رقبا نمی  کندها می بنگاهتر از سایر  را موفق  بنگاه  ،است که در یک محیط رقابتی
باید موقعیت خارجی و    بنگاهراحتی از آن تقلید کنند. برای دستیابی به مزیت رقابتی، یک  

 .های داخلی را مورد توجه قرار دهدتوانمندی
 

 
1 Anaerobic Digestion 
2 Biodegradable 
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 1ی تامينزنجيره
ها، اطالعات و منابعی ها، اجتماع )جوامع بشری(، فعالیت متشکل از انواع سازمان نظامی

انتقال   در  که  عرضه  خدماتو    کاالاست  به  از  فعالیان  مشتریکننده  هستند.  های  ت درگیر 
نهایی به مشتریان    کاالی  یو عرضهقطعات    ،منابع طبیعی، مواد خام  شامل  ی تامینزنجیره
 است. 
 

 لجستيک معکوس 
  ترین . مهم دهد رخ می به صورت معکوس  که  است  مین  ا ت   ی های زنجیره تمام فعالیت شامل  

ند و  مارزش  اند،که غیرقابل استفاده  ی این است که بسیاری از مواد لجستیک معکوس  اصل  
 شوند.مین ات یمجدد وارد زنجیرهتوانند می ،با اندکی اصالح و مرمت 

 
 2ی تامين سبزمدیریت زنجيره

مسا گرفتن  نظر  محیطیدر  زنجیره  زیستی  ل  مدیریت  طراحی  ات  یدر  شامل   کاال،مین 
  انتولید، تحویل محصول نهایی به مشترییند ساخت و آفرعملیات  یابی مواد، انتخاب و منبع

 . است  محصولمفید  اتمام عمرو مدیریت محصول پس از مصرف و 
 

 3مين معکوس ات یزنجيره
به مراحلی    و  باشدمین سبز میات   یمین در قالب زنجیرهات  ینگاه نوین به زنجیره  بیانگر

یا و  بازگشت مجدد به بازار    یاشاره دارد که محصول برگشتی از مشتری نهایی تا مرحله
کند. مشتری به دالیلی مانند پایان عمر محصول، خرابی محصول، از زنجیره را طی می حذف  

یا بخشی   کاال   گرداند و می   را بر   کاال از رده خارج شدن محصول و یا مالحظات زیست محیطی،  
تامین    یبه زنجیره  مجدد آوری، مونتاژ، بازگردانی و بازیافت  آن با طی مراحلی مانند جمع از  

اصل کاهش، جایگزینی،    4معکوس با    یزنجیره   شود.خارج می  آنبازگردانده شده و یا از  
 مجدد و بازیافت سروکار دارد. یاستفاده
 
 
 

 
1 Supply Chain 
2 Green Supply Chain Management 
3 Reverse Supply Chain 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
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 های بازاریابي قابليت

ی است که در  یفرآیند یکپارچه  واست  توانایی سازمان در درک بازار و ارتباط با مشتری  
شرکت  خاص    ، هاآن  نیازهای  پیچیدگی  از  آگاهی  برای  را  نامحسوس  و  محسوس  منابع 

مشتریان، دستیابی به یک تمایز نسبی محصوالت برای برتری رقابتی و در نهایت دستیابی به  
 برند.به کار می ،یک کیفیت برتر

  
 گيری بازارجهت

 و دایم  نظارت منظور به  های اقتصادیبنگاه توسط که هایی است فعالیت  از ییمجموعه
بازار به  واکنش  محیط رشد و یفنآور  ترسریع رشد مشتری، تمایالت  قبیل  از تغییرات 

 یابد. می توسعه رقابتی،
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