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 سرآغاز 
در  اقتصادامروزه   که  می  خطی  فرض  نامشخص  ،شودآن  نامحدودی   مقادیر  منابع    از  و 

دار وجود  و ن طبیعی  نامحدودی    زیست  محیط   د  جذب  ظرفیت  زبالهضایعاتبرای    و   ها ، 
چنین    این رویکرد و هم  .به طور کامل مردود شده است  ،های محیط زیستی را دارد آلودگی

محیط  مولفه آلودگی  طبیعی،  منابع  کاهش  شهرنشینی،  گسترش  و  جمعیت  رشد  مانند  هایی 
های مالی جهانی، رقابت، رشد اقتصادی برخی کشورها  ی زمین، بحرانزیست و گرمایش کره 

به  و...    دنبال  و  زیستی  محیط  منفی  عواقب  پیشنهاد  آن  مدور(  اقتصاد چرخشی سبب    )اقتصاد 
ها  المللی، سازمان ملل متحد، برخی موسسات تحقیقاتی غیردولتی و دولتتوسط نهادهای بین

فسیلی(  )به خصوص سوخت انرژی  مصرف  ظرفیت  در آن  که    شده، طبیعی  مواد خام    وهای 
   . کاهش یافته است

اقتصاد خطی متفاوت   با مدل  اساسا  پایدار است و  تولید و مصرف  اقتصاد چرخشی، مدل 
نتیجه  است. چرخشی  اقتصاد  محدود،  رویکرد  طبیعی  منابع  خطی  تولید  محدودیت  طبیعی  ی 

بی و حجم  زیست  محیط  از حد  بیش  تخریب  و  انرژیاندازه آلودگی  مصرف  فسیلی  ی  های 
و حفاظت  حمایت   با  را  اقتصاد   های پیشرفت  متنوع،  ییهااقتصاد چرخشی به عنوان چرخه.  است

 و  کندمی متعادل  المللی(  یی، ملی و بینکسب و کار )منطقه محیطی  طبیعی و شرایط  ع  اب من از  
ب تازه تالش  وهای  فعالیت  سازی  ه پارچ ک ی نمایش  ی  راترین  در    اقتصادی  راستای محیطی 

 . دهده مییاراپایدار  یتوسعه 
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 اقتصاد 
 رعایت اعتدال در دخل و خرج،  میانه روی در هر کار  به   ی اقتصاد در فرهنگ معین واژه

و  های علوم اجتماعی است یکی از رشته تعریف شده است. علم اقتصاد  ی یجو مجازا صرفه و 
  چگونگی روابط مالی افراد جامعه با یک   ،مربوط به دخل و خرج  هایفعالیت   موضوع آن

و وسایلی که باید در عمل با توجه  الی حکمفرما است  اصول و قوانینی که بر امور م  ،دیگر
ج ترقی  و  سعادت  تا  شود  اتخاذ  مکان  و  زمان  مقتضیات  کندبه  تضمین  را  بشری    ،وامع 

است.   شده  زمان    ،اقتصادتعریف  از  مستقل،  دانش  و  علم  یک  عنوان  انقالب ع  شرو به 
ثروت  علل ماهیت و در باب  با انتشار کتاب یبشرجوامع  حیات علمی   یصنعتی در صحنه

انتشار این کتاب فصل نوینی در نگرش  با  شد و    متولد  در عمل  2آدام اسمیت (  ۱۷۷۶)  1ملل 
تالش و  جهان  به  کوششانسان  و  تولید ها  و  کار  معیشتی،  امور  در  بشری  جوامع  های 

 .ه شدگشود 
ارایه شده  علم اقتصاد    فاوتی با تاکید بر جوانب و موضوع خاصتعاریف متعدد و مت

واحداست   تعریف  ندارد  یو  وجود  دانش  این  امراز  این  موضوع    ازمتاثر    .  پیچیدگی 
ترین و بهترین تعریف  اید سادهش  .است اقتصاد، ماهیت رشد، تکامل و گستردگی قلمرو آن  

 .باشد جوامع بشری های نامحدودامکانات محدود به خواستهعلم تخصیص  اقتصاد،

نیاز  هاانسان ارضای  به  که  تمایلی  به  توجه  دارنامحدود  های  با  سعی همواره  د،  نخود 
در واقع ،  شیوه این    . د ن هزینه، حداکثر نتیجه را به دست آور و  با صرف حداقل تالش    دارند 

  هاانسان   ی ین، اقتصاد علمی است که رفتار و رابطه ا  . بنابر شوند میاقتصاد نامیده  علم  ل  و اص 
 کند.  ، مطالعه میشودیافت نمیکه به رایگان در طبیعت   شرا با اشیای مادی مورد نیاز

پیش و  تحلیل  تبیین،  اقتصاد  علم  پدیدههدف  رفتار  متغیرهای  هابینی  و  واحدها   ،
ریزی برای رسیدن شناسایی و برنامهاقتصادی و هدف نهایی آن بررسی وضعیت موجود،  

اقتصاد باید درک، بیان برای بهبود شرایط زندگی جوامع بشری است.    ،به وضعیت مطلوب
به بهبود رفاه    و  پذیر سازد را امکان  هااقتصادی انسان  های متنوعبینی رفتارو تا حدی پیش
اعدی است که  مجموعه اصول و قو شامل    ،اقتصاد  .کمک کند  یبشر  جوامعمادی فردی و  

ت ارادهاتحت  می   یثیر  قرار  اقتصادیی مساامروزه    .دنگیربشر  زندگی   ل  در  مهمی  نقش 
بشری   روز  و  دارندجوامع  عامل  آنافزون    اهمیت  که  شده  بر    حتااقتصادی    هایسبب 

 . چیره شوند، بشری سیاسی و فرهنگی جوامع ،اجتماعیمتنوع های جنبه

 
1 An lnquiry in to the Nature and the Causes of the Wealth on Nations 
2 Adam Smith 

http://nedaesfahan.ir/6848/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C.htm#respond
https://www.bourseiness.com/financial-and-economic-dictionary
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در علم    ، تعبیری ها و جوامع بشری است. به  اساس موضوع علم اقتصاد بررسی رفتار انسان 
انداز، ثروت و... بررسی و  اقتصاد رفتار اقتصادی جوامع بشری در ارتباط با تولید، مصرف، پس 

   شود. تجزیه و تحلیل می 
ز قدمت کمی ، ا در مقایسه به سایر علوم   ، قرن   2.5یی حدود  با پیشینه هر چند علم اقتصاد  

چشمگیر در قیاس با سایر علوم    آن   سریع ، اما سیر تکامل و پیشرفت عمیق و  برخوردار است 
متنوعی از فرهنگ تا محیط زیست   یا ه ی مسایل و موضوع و قلمرو خود را تا گستره   است 

تعداد و تنوع مسایل و   ،گسترش داده است. با ورود علم اقتصاد به قلمروهای جدید، حجم 
 تر شده است.تر و گسترده اقتصاد بیش   ی اه موضوع 

دو   به  اقتصاد  خرد  ه شاخ علم  کلی  آن  ی  موضوع  اقتصادی که  واحدهای  رفتار  تحلیل 
ی رفتار تحلیل و مطالعه که موضوع آن کالن اقتصاد  و    است  ها و بازارهاافراد، خانوارها، بنگاه 

انداز گذاری کل، مصرف ملی، پس و عملکرد عمومی و کلی اقتصاد مانند درآمد ملی، سرمایه 
ها و ضرورت تحلیل تئوریک و علمی داد و ستد بین دولت .  شودمیبندی طبقه  ملی و... است 

دولت  بین  اقتصادی  بین عملکرد  سطح  در  شاخه   ، المللی ها  دو  گسترش  و  توسعه  ی سبب 
نام   دیگر جدید   به  اقتصاد  بین   اقتصاد   علم  آن  الملل  تجارت  موضوع  جریان مطالعه که  ی 

ی مطالعه که موضوع آن  الملل  ی بین مالیه اقتصاد  و    است   ی کاال و خدمات بین کشورها مبادله 
سرمایه  دریافت مبادالت  تراز  ارز،  بازار  کشورها،  بین  پرداخت یی  و  و... ها  شده   باشد، می   ها 

یی از علم اقتصاد تحت عنوان شاخه  ، پس از پایان جنگ جهانی دوم   1950ی  است. در دهه 
های دیگری مانند اقتصاد ، رشته ی اقتصادیاقتصاد توسعه ظهور کرد. در کنار این چند رشته 

کشاورزی، انرژی، کار، منابع، بهداشت، دفاع، هنر، اطالعات، محیط زیست، منابع طبیعی و... 
 ی تناور علم اقتصاد سربرآوردند. از بدنه 

 
  1اقتصاد چرخشی

جدید از  شاخهیکی  اقتصادترین  علم  از    ،ی  گرفته  نشات  که  است  چرخشی  اقتصاد 
ی  اقتصاد چرخشی از منظر طراحی اولیهاقتصاد محیط زیست در اواخر قرن بیستم است.  

استفادهکاالها تجدید ،  و  مجدد  تولید  ی  می  کاالهاپذیری  بررسی  و  نقد  و  و خدمات  شود 
ترین سطح ی تولیدی در بیشو مواد اولیه  کاالهاهدف نهایی آن تامین، حفط و نگهداری  

بهره  مطلوبیت  عاملو  از  بهینه  تولیدیوری  باهای  محصول   ،  است.  زیست  محیط  حفظ 
اقتصاد چرخشی رفاه    وشناسی(    )بوم  لوژیاکو های  عملکرد  ،هاخروجی  ها،یندآفر  ،نهایی 

ی  اقتصاد چرخشی در واقع یک چرخهین سطح مطلوبیت است.  تردر بیش  جوامع بشری 
سرمایهتوسعه افزایش  و  حفظ  نوعی  به  آن  هدف  که  است  پیوسته  مثبت  طبیعی،  ی  های 

 
1 Circular Economy 
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جریانبهینه و  مدیریت  با  زیست  محیط  خطرات  رساندن  حداقل  به  و  منابع  های  سازی 
 پذیر است. ی تجدیدپیوسته

اقتصاد  فلسفه علم  وجودی  )موجودی  ی  تولیدی  منابع  محدویت  عامل  دو  به  مربوط 
انسان نامتناهی  نیازهای  و  کار(  نیروی  اولیه و  مواد  این وجود، هدف سرمایه،  با  است.  ها 

ی بهینه از منابع تولیدی و تامین حداکثر نیازهای نامتناهی جوامع  علم اقتصاد را در استفاده
ترین  توان جست و جوی کرد. نزدیکمی  های منابع تولیدیانسانی با توجه به محدودیت 

اندازه به  طبیعی  منابع  خصوص  در  موضوع  این  و  است  کمیابی  اقتصاد  علم  به  یی  واژه 
دهه چند  طی  که  دارد  به اهمیت  و  داده  گسترش  را  مرزهای خود  اقتصاد  علم  گذشته  ی 

زیست  محیط  اقتصاد  طبیعی،  منابع  اقتصاد  انرژی،  سمت  اقتصاد  آلودگی،  اقتصاد  اقتصاد ، 
 .چرخشی و... با سرعت فراوان در حال حرکت است 

، محیط منابع طبیعی  یی از حجم گستردهدورریز( به  و    ساخت   ،قتصاد خطی )استخراجا
وابستگی شدیدی دارد. اقتصاد چرخشی، جایگزینی  )به خصوص فسیلی(    و انرژی  زیست 

و   است   پایدارمناسب  خطی  اقتصاد  و  که    برای  کشورها  از  از  برخی  های بنگاه بسیاری 
را در   یی گسترده های  و فعالیت ات  مطالع   ، کشورهای توسعه یافتهبازرگانی    -تجاری تولیدی و  
یی برای افزایش  اقتصاد چرخشی در سراسر جهان به عنوان شیوه  اند. شروع کرده این زمینه  

بر مدل مداوم    هایغلبه  اساس رشد  بر  فعلی  توانایی  اقتصادی  تولید و مصرف  افزایش  و 
که    تولیدی  منابع بستهاست  الگوهای  پذیرش  ترویج  اقتصادی    نظامدرون  تولید  ی  با 

مورد  را همزمان  و حفظ محیط زیست  تولیدی  ع  وری مناببا هدف افزایش بهره   ،چرخشی
 دهد. میتوجه قرار 

به ویژه آلمان   ی اروپااتحادیهکشورهای عضو  و  چین  در کشور  مفهوم اقتصاد چرخشی  
حلی برای پایداری به عنوان راهآن را    1ی آلن مک آرتورموسسه.  است   شدهحاصل    و سوئد

شتاب اقتصادو  برای    ،موسسهاین  است.  دانسته    یپذیری  جایگزینی  را  چرخشی  اقتصاد 
خطی بهره  ،اقتصاد  رویکرد  با  بدون  مترادف  و  تولید  برداری  اثربخشی  اساس  بر  و  زباله 

هیجان    یی شیوه  طرفداران اقتصاد چرخشی آن را  ده است.کر پذیر طراحی  های تجدیدانرژی
 کنند.  اقتصادی بازسازنده معرفی می نظامبه یک ایجاد انگیز و جدید برای 

تعاریف و نمودارهای مفهومی عملیاتی متعددی از اقتصاد چرخشی توسط صاحبنظران 
از موسس برخی  پژوهشی    هایهو  اقتصاد  یک    است.  شده   ارایه تحقیقاتی و  تعریف جامع 

برداری از  و بهرهاستخراج    ریزی،طرح اقتصادی که در آن برنامه  از  چرخشی عبارت است 
طراحی    ،هاآن  پردازش مجدد  کاالها و   تولید  ،تولیدی  منابعی بهینه از  استفاده  منابع طبیعی،

 . (2-1 یشماره  )شکل شودمدیریت می و
 

 
1 Ellen Macarthur 
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 : نمودار فرآیند عملیاتی اقتصاد چرخشی 2-1 یشماره  شکل
                                    (R: Florin Bonciu (2014) “The European Economy: From a Linear to a 
                                          Circular Economy”, Romanian Journal of  European Affairs) 

 

 
اقتصاد اولیه  کاهش  یمولفه   چهار  چرخشی،  در  و  طبیعی  منابع  از   یاستفاده  ،استفاده 

بازیافتمجدد آر   وریبهره  هبودب  و  ،  چهار  به  هستند    1که    دارند.   راهبردینقش  معروف 
ارتباط  معانی    ی وسیعی ازبه محدودهرا    ی اقتصاد چرخشیواژه  و صاحبنظراننویسندگان  

این  بخشی از    چرخشی است.  یبسته  یحلقه  نظاممفهوم    ،های مشترک آننقطه  و  اندداده
نتیجه تالشاقتصاد  شده    یساله  چندینهای  ی  به  برای  انجام  است توسعهنیل  پایدار  .  ی 

پایدار، که توسط کمیسیون جهانی سازمان ملل تعریف شده، مسیری است که در   یتوسعه
نسل آیندهآن  زندگی  همان  حداقل    ،های  رفاه  داشت.نسل  سطح  را خواهند  مفهوم   فعلی 

و  افزایش آگاهی از محدودیت منابع طبیعی  متاثر از  ی گذشته  دههچند  اقتصاد چرخشی در  
زیست   ،آلودگی محیط  پیچیدهتخریب  شرایط  و...،  کار  و  کسب  شده  پذیرفته  تر  بیش  ی 

چرخشی اقتصاد  اصلی  هدف  ایجاد  است.  اقتصاد  های  جریان،  در  بسته  حلقه  و  مواد 
 ( است. ، مصرف و دفعمدل اقتصاد خطی )تولیدجایگزین 

و  یتوسعه   یاقتصاد چرخشی، چرخه  مثبت  که    پایداریی  ارتقا  سبب است  و  ی  حفظ 
و تخریب  ات  کاهش خطر   و طبیعی  ، افزایش بازدهی منابع  و محیط زیست   های طبیعی سرمایه 
که در هر   شود می های تجدیدپذیر  از طریق مدیریت محصوالت محدود و چرخه زیست    محیط 

 د.  نکنشکلی کارآمد عمل می ه مقیاسی ب

 
1 Reduce, Reuse, Recycle and Recover (4-R) 
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زیستریزی  برنامه  دفتر متحد   محیط  ملل  گزارش2006)  1سازمان  در  اقتصاد   ( 
راه توسعهچرخشی،  برای  اقتصادی حلی  فرد  ،  2ی  به  منحصر  دانشی  را  چرخشی  اقتصاد 

طراحی برای    تفکرو    3بسته   یاقتصاد حلقه  یبه هم پیوسته  یایده  دواز  تعریف کرده که  
مجدد  می  4طراحی  چرخشی  ،  شگزاراین  بنابر  .  گیردنشات  خاص ویژگیاقتصاد    های 

استفاده از منابع  در  تر  بیشب  کارآمدی  و  محیط زیست  کم آلودگی  راشتن، امصرف کم انرژی
به طبیعت،  مواد مغذی  تا حد ممکن، برگشت  ضایعات  آن، کاهش    و هدف  دارد  5تولیدی

  .پذیراست تجدیدهای استفاده از انرژی و بازیافت مواد قابل دوام
تری را در  های آینده مزیت رقابتی بیشهای کسب و کار اقتصاد چرخشی در سالمدل

مصرف( کسب خواهند کرد، زیرا به ازای    و  های اقتصاد خطی )تولید، توزیعقیاس با مدل
  تریبیش ی  افزوده ارزش  ،کاالها در تولید   و حیاتی بع انرژی و مواد اولیه اهر واحد مصرف من 

بنگاه سرعت  اقتصاد چرخشی  .  6د کننایجاد می ها )کالن(  )خرد( و دولت   اقتصادیی  هادر 
شبیه  در  درکاالها  سازیعمل  توجه  قابل  مزایایی  و    ،  کالن  اقتصاد  با  های  فرصت ارتباط 

ی  مطابق گزارش موسسهکند. ایجاد می خصوصی   هایبخشتر جدیدی برای مشارکت بیش
  های مواد اولیه و انرژی در بستر سامانه در مصرف  جویی قابلیت صرفه   ، ( 2013آلن مک آرتور ) 
های اقتصاد نظام زاییساالنه حدود یک تریلیون دالر است. تخمین اشتغال ،اقتصاد چرخشی

زایی  چرخشی دشوار و به شدت وابسته به طراحی بازار کسب و کار است. پتانسیل اشتغال
درزبالهبازیافت   ضایعات  و  اروپا اتحادیهعضو  کشورهای    ها  یک  (2013)  ی  از  بیش   ،

   است. شغلمیلیون نفر 
 اقتصاد چرخشی به شرح زیر است:  موارد مرتبط بابرخی از  به اختصار

استفاده بازیافت  ،  یندهاآطراحی مجدد فر • ازضایعات،  تجارت   مواد  ی مجدد  به  و کمک 
 . رویکردهای اصلی اقتصاد چرخشی است  از پایدار

آسیب  • چرخشی  طبیعیاقتصاد  منابع  زیست    های  محیط  اطمینان  را  و  و  کرده  بازیابی 
 آید.مییند تولید به وجود آترین ضایعات در فرکم  کند کهحاصل می 

 
1 United Nations Environment Programme (UNEP) 
2 Circular Economy: an Alternative for Economic Development-UNEP (2006)  
3 Closed-Loop Economy 
4 Design to Re Design 
5 Low Consumption of Energy, Low Emission of  Pollutants and High Efficiency 

شود که کاهش ضایعات و مواد اولیه و انرژی سبب کاهش بهای تمام  این موضوع از این منظر تفسیر می  6
تولید  شده خدمات  ی  و  ) میکاالها  سود  افرایش  به  منجر  نهایت  در  که  آن  شود  تبع  به  و  زیان(  کاهش 

ها،  های جاری دولت نفعان، کاهش هزینهافزایش حقوق صاحبان سهام )سطح خرد(، تضمین انتظارات ذی
 شود.رفاه آحاد جامعه )سطح کالن( و... می
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ع تولیدی  ب من یک  به عنوان  ها  و زباله تولیدی  ضایعات  و  دارد  تولید  منابع    ی ده ارتباط تنگاتنگی با باز  •
 شوند. در نظر گرفته می 

  ، حجم نگهداری بهتر   و   ، بازسازی حفظ ،  ساخت طراحی بهینه،  از طریق    کاالها با افزایش طول عمر   •
 . یابد کاهش می طبیعی  بع  ا استفاده از من   ، نهایت در    یابد و کاهش می اولیه  مواد  جایگزینی  

شناسی    زیست   اقتصاد و   های در رشته ی وسیعی  ، سابقه اقتصاد چرخشی به عنوان یک مفهوم  •
 که منجر  دهدنشان می  مصرف را  تولید و  ،ارزش  ،یاقتصاد  از نظامم جدید  یهامفو    دارد

جوامع  بهبود رفاه  در نهایت    وزیست    محیطحفاظت و بهبود  ،  اقتصاد  پایدار  به پیشرفت 
 . شودمی بشری

نهایی • اقتصاد  هدف  رشد  چرخشی  وطریق  از    یاقتصاد  طبیعی  منابع  تخریب    کاهش 
سازمان  ی پایدار  توسعهاصلی  ی  فهلبا یکی از سه مو   ،از این منظرو    است   زیست   محیط

 .و محیط زیست( همخوانی مستقیم دارداقتصادی، اجتماعی  )ملل متحد 
 

مولفه پیچیدگی  و  بودن  جدید  گستردگی،  به  چرخشی،  نظر  اقتصاد  گوناگون  های 
نظرات  تعاریف   بین و  نهادهای  توسط  منطقهمتعددی  و  تحقیقاتی  المللی  موسسات  یی، 

است  شده  صاحبنظران  و  کار  و  مهم  2-1  یشماره  جدولدر  .  کسب  از  برخی  ترین به 
 تعاریف اقتصاد چرخشی اشاره شده است.  
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 تعاریف و تفسیرهای اقتصاد چرخشی: برخی از 2-1ی شماره جدول     

 تعریف/تفسیر منبع 

و همکارانسایو 
1
  

(2016 ) 

جریان طریق  از  کاالها  مصرف  و  تولید  به  چرخشی  مواد  اقتصاد  مدارهای    در 
می اشاره  زیستی،    و   کندبسته  محیط  خارجی  اثرات  کاهش  آن  استخراج هدف 

 .است هاو آالیندهو تولید زباله  طبیعیمنابع 

 ( 2012)   پرستون

آنکه  است    یرویکرداقتصاد چرخشی   اقتصاد  تولیدی  منابع  تبدیل    هدف  در 
ارزشمند  تولیدی منبع  ، بهعت برای سایر صنایعصنها و ضایعات یک . زبالهاست
تولیدی شوند. فرآیندمی  تبدیل تعمیر،   ،ریزبه جای دور   کاالهاو    های عملیاتی 

 د. نشومییا ارتقا داده و مجدد  یاستفاده

2اروپا  آژانس محیط زیست
  

(2014 ) 

جنبه  به  چرخشی  فیزیکی  اقتصاد  اشاره )طبیعی(  های  اقتصاد  مادی  منابع  و 
های فیزیکی ی مجدد از نهادهتمرکز بر بازیافت، محدود کردن و استفاده  کند. می 

زباله از  استفاده  منبع    هاو  عنوان یک  منابع   ،تولیدیبه  به کاهش مصرف  منجر 
 شود.میبرداری و استخراج منابع طبیعی( )بهرهاولیه خام 

 ( 2015میچل )
دفع( است که    و  اقتصاد چرخشی جایگزین اقتصاد خطی سنتی )ساخت، استفاده

پس از  رود و  به کار می  استفاده تا زمان ممکن حداکثر  برای    تولیدیدر آن منابع  
 شود.حفظ میخام اولیه مواد  کاالها،مجدد از  یبازیابی و استفاده

 ( 2006)  هک
اقتصاد   یک  در  پایدار  انرژی  از  به استفاده  انتقال  است.  مهم  بسیار  چرخشی 

ی  اهپایدار و اقدام هاییجاد تامین انرژینیاز به حل مشکالت ا ،یشقتصاد چرخا
 دیگر مانند کشاورزی، آب، خاک و تنوع زیستی دارد.  هایبخشتعیین کننده در 

 سو و همکاران
 (2013 ) 

اقتصاد فر  تمرکز  تدریج  به  مسایلاچرخشی  از  مواد    تر  اولیه و حیاتی  مدیریت 
، مدیریت محیط زیست حفاظت، وری انرژیمانند بهره یهای دیگرجنبه است و

 شود.شامل میزمین، حفاظت خاک و آب را 
 باستین و همکاران  

(2013 ) 
برای ا از    گذار  یک شرط ضروری  است    های نظام   قتصادی چرخشی  نوع    و مقاومتی 

 کند. می   ایجاد اقتصادی را تسهیل، رقابت را تقویت و اشتغال را    های جدیدی از فعالیت 

 فدراسیون ایکیدوی اروپا
 (2012  ) 

جریان  ی  بسته   های بر حلقه   که   شود اطالق می صنعتی    های نظام   به   چرخشی اقتصاد  
ت  و  انرژی  و  بلند ا مواد  پایداری  بر  منظور    مدت   ثیرگزاری  معا   به   نیل به    ی له د یک 

 است. متمرکز  چرخشی  اکولوژیک موفق و تغییر از یک اقتصاد خطی به  
آژانس محیط زیست، مواد 

 فرانسه و انرژی 
اقتصاد چرخشی بهره  ،هدف  از  ناشی  زیستی  محیط  آثار مخرب  برداری کاهش 

 منابع طبیعی و رفاه جوامع بشری است.

    (R: Rizos, V. Tuokko, K and Behrens, A (2017) “The Circular Economy a Review of  Definitions, Processes 
          and Impacts”, Research Reports) 

   

 

 

 
1 Sauve at all 
2 European Economic Agency (EEA) 
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 : )ادامه( 2-1 یشماره جدول   

 تعریف/تفسیر منبع 

آژانس محیط زیست اروپا  
(2016 ) 

فرصتی   چرخشی  و  را  اقتصاد  اشتغال  رشد،  بشری،  جوامع  رفاه  ایجاد  برای 
کند. این مفهوم به تمام  راهم میفبرداری از محیط زیست  کاهش فشارهای بهره 

 .اعمال شودتواند میمواد زیستی، آب و زمین مانند انواع منابع طبیعی، 

 ی آلن مک آرتورموسسه
(2015 ) 

چرخشی   نظام اقتصاد  است.    در  بازسازی  یا  ترمیم  طراحی،  هدف  با  صنعتی 
را  پذیر را افزایش و استفاده از مواد شیمیایی سمی  های تجدیداستفاده از انرژی

شود. اقتصاد  از منابع طبیعی می  در نهایت سبب کاهش استفاده  وبرد  از بین می
جریان میچرخشی  فعال  را  اطالعات  و  کار  انرژی،  مواد،  موثر  به های  سازد، 

بازسازی کرد.  توان  میهای طبیعی و اجتماعی را در بستر آن  طوری که سرمایه
زباله اقتصاد چرخشی حذف  از طریق طراحهدف  برتر  ها  های  ها و مدلنظامی 

 است. ی مواد و کاالهاو مصرف بهینهکسب و کار 

 کمیسیون اروپا 
(2015 ) 

اقتصاد چرخشی، اقتصادی است که طی فرآیند آن مواد و منابع اقتصادی حفظ 
میمی حداقل  به  زباله  تولید  و  چرخشیشوند  اقتصاد  به  انتقال  سبب    ،رسد. 

تالش برای  دولت  افزایش  رقابتی، توسعهها  شرایط  بهبود  پایدار،  اقتصادی  ی 
 ی بهینه از منابع تولیدی است.اکسیدکربن و استفادهکاهش انتشار گاز دی

ی محیط زیست  برنامه
 سازمان ملل متحد 

(2006 ) 

ی اقتصادی با حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی  اقتصاد چرخشی، توسعه
 داندنمیاز یک دیگر جدا را محیط زیست و صنعت  دهد. دیگر پیوند می را با یک  

، است  ی پایدار )اقتصادی، محیط زیست و اجتماعی( و نزدیک به سه اصل توسعه
 . شودهای اجتماعی آن نقد می اگر چه جنبه 

فنگ و همکاران
1
  

(2007 ) 

.  شیمی استبیو  یچرخه  یپایهبر    ی طرحی از پیشرفت اقتصادچرخشی  اقتصاد  
برای منابع طبیعی  از بهینه برداریوانین بیوشیمی و بهرهق با  به خوبیمواد طبیعی 

توسعه به  اقتصادی  دستیابی  دیگر  ی  یک  میبه  اقتصاد چرخشی خورند.  پیوند 
از  یفرآیند تجدید  محصول  ،تولیدی  منابع  بازخوردی  منابع  تولید  پذیر  و  در 
ی مواد خام  ، مصرف بهینهبه هدف نهایی سطح تولید بهینهو با آن    است  کاالها

 توان دست یافت.میحداقل ضایعات  و و اولیه

ملی حزب   یگرهکن
 کمونیست چین 

استفاده فعالیت  مجدد و  یکاهش،  و  ییهابازیافت  تولید  فرآیند  در     مصرف   که 
 .دنشواجرا می

 گیسیلینی و همکاران 
(2016 ) 

تولید شده  کاالهای  ی عمر  تمام فرآیندها در طول چرخهاصالحی بنیادین برای  
 های بهبود کل مدل و  تولید مواد یا انرژی  ی  امکانات بالقوه نوآورانه برای دستیابی به  

 زندگی و اقتصادی است.

 فرهنگ لغات پیت الروس
(2016 ) 

چرخشی   نظاماقتصاد  صرفه  یک  بر  مبتنی  و  اقتصادی  محدود  مصرف  جویی، 
 است.  ی خدمات بازیافت مواد و ارایه

    (R: Rizos, V. Tuokko, K and Behrens, A (2017) “The Circular Economy a Review of  Definitions, Processes 
           and Impacts”, Research Reports) 

 
 

1 Feng et all 
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 غیردولتی   های المللی و موسسه اقتصاد چرخشی از دیدگاه نهادهای بین 
ی اقتصاد چرخشی توسط برخی  طرح ابتدایی و توسعه   تر گفته شد،همان گونه که پیش

بین  مهم غیردولتی  های  المللی و موسسه نهادهای  به  ادامه  که در  ها  ترین آن محقق شده است، 
 ارایه خواهد شد. 

 
 ی آلن مک آرتورموسسه

تاسیس در بریتانیا توسط دیم آلن مک آرتور    2010ی آلن مک آرتور در سال  موسسه
الهام بخشیدن تفکر، طراحی مجدد و ایجاد   یبراهایی  با هدفتحقیقاتی    یموسسهاین    .شد

اقتصاد چرخشی  یی مثبت از طریق  آینده است.  تاسیس شده  توسعه و گسترش استفاده از 
همکاری موسسه  گستردهاین  زمینههای  در  فنالند  و  هلند  انگلیس،  کشورهای  با  ی یی 

مطابق است.  داشته  چرخشی  اقتصاد  استقرار  و  سا  طراحی  در  موسسه  این  ل گزارش 
عنوان  2013 تحت  شتابنده ،  انتقال  یک  برای  کار  و  کسب  و  اقتصاد  و تعاریف    1توجیه 

 ارایه شده است: به شرح زیر از اقتصاد چرخشی ی  یتوضیحات تلخیص شده
انجام  کاالها ترمیم یا بازسازی    کاالها،ی  بهینه  صنعتی است که با هدف طراحی  نظامیک  

های  انرژیکند، استفاده از  جایگزین می  ، محصول را با ترمیم . این مفهوم پایان عمر  شود می 
مواد شیمیایی سمی  میهای فسیلی  سوخت   جایگزینپذیر  تجدید از  استفاده  محدود  شود، 

ها  زبالهضایعات و  و هدف آرمانی آن حذف  یابد  افزایش میی مجدد مواد  استفاده ،  شودمی
 است.  کسب و کار هایها و مدلامانهاز طریق طراحی برتر مواد، محصوالت، س

تفکیک  شود که امکان  پذیر، بلند مدت ارایه می اقتصاد چرخشی به عنوان یک مدل انعطاف 
های نوآوری در تمام  فرصت های  مدل ی  منابع محدود طبیعی و ارایه  از  ی اقتصادی رشد و توسعه 

به  قرار دارد که    خطی   مقابل اقتصاد کند. این مدل در  را فراهم می کاالها  های تولید و مصرف  بخش 
 . تولید و دفع متمرکز است   ، برداری بهره   بر روی مدل   طور قطع 

کند یا ارزش آن را  ایجاد ارزش می   ،اقتصاد چرخشی بر اساس استفاده به جای مصرف
)مواد مغذی(   فنی و بیولوژیک های چرخه های صنعتی ممکن، بین ترین حلقه با استفاده از کوچک 

تمرکز اقتصاد چرخشی بر    . کند حفظ می ی خدمات  و ارایه   کاالها در تولید  ها  ها و خروجی ورودی 
با   2اکولوژی کارآمدی   بهینه و  تر است  بیش   3اکولوژی اثربخشی    در مقایسه  ی  ه چ سازی یکپار در 

چنین یک    . هم دارد   مند نظام چهارچوبی با تمرکز زیاد بر طراحی و تفکر  محصول،  تمام اجزای  
 . کند ایجاد می   اکولوژی ی ایمن و پاک بین کارآمدی و اثربخشی  فاصله 

 
1 Economic and Business Rationale for an Accelerated Transition 
2 Eco Effectiveness 
3 Eco Efficiency  
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چرخشیهدف    مسمومیت   ساختن حداقل    ،اقتصاد  و  سرعت  حجم،  در    مواد  انتقال 
  تواند جریان کامل چرخشی ، اما نمیاست جریان مواد    اقتصاد خطی یا گهواره به گور بردن

صرف کند که  ادعا میاین موسسه    انجام دهد. های بازیافت  بدون در نظر گرفتن تالشرا  
. اقتصاد  ت داردضرور  نظام اقتصادی تغییر کل    و   ست نیکافی    اکولوژیتمرکز بر کارآمدی  

ا  کنند، تنه چرخشی به عنوان چارچوبی که تولیدکنندگان مالکیت کاالهای خود را حفظ می
ارایه مشتریانبه  به  خدمات  خریداران  می  یی  از  را  خود  موقعیت  که  به    کاالهاپردازند 

 عمر تولید و    ی شیوه عملکردی است، تغییر دهند. این  ی اقتصاد  خریداران خدماتی که هسته
توسعه   هایجدید )مانند بازپرداخت یا پوشش بیمه  های نظام محصول، به این معنی است که 

باید   بریافته(  کار مدل  منطبق  و  که  دنباش   های جدید کسب  آن،  ایدهتمرکز    ها،تمام  ی  بر 
به خدمات(    کاالهایکلی   )تبدیل محصوالت  مستمر  دوام   2-2ی  شمارهشکل  .  دارندبا 

 دهد. ی آلن مک آرتور نشان میتصویر مفهومی نمودار اقتصاد چرخشی را از منظر موسسه
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                         آلن مک آرتور یبر اساس نظر موسسه : نمودار مفهومی اقتصاد چرخشی  2-2 یشماره  شکل
     (R: Macarthur Foundation , 2013 “Economic and Business Rationalefor an Accelerated Transition”)    

 محل دفن زباله 

 ی کاالها کنندهتولید
 بازیافت

 بیوگاز 

 استخراج خوراک بیوشیمی

 بازیافت ی قطعاتکنندهتولید

 نوسازی/ باز تولید

 مواد اولیه 

 (1آوری )کشاورزی/ جمع

 بازیابی انرژی

 (2هوازی/ کود )هضم بی

استخراج   مواد فنی  ولوژیک مواد بی
 معادن

 آبشار 

 آوری جمع
 آوری جمع

 ی خدماتارایه دهنده

 ی مجدد استفاده

 تعمیرات 
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تغییر   : چرخشی   اقتصاد به سوی  گزارش ،  2012سال  ی ژانویه لن مک آرتور در  آ  ی موسسه 
بنیادین  با شتاب  اصول  کار   در  و کسب و  این    1اقتصادی  کرد.  منتشر  فرصت را  های  گزارش 

  در   ه و مد نظر قرار داد را  چرخشی و ترمیمی  یک مدل  به  برای انتقال  را  اقتصادی و کسب و کار  
  ی بالقوه   های به ظرفیت ی اقتصادی،  گسترده   تحلیل و    کاالها ی موردی  با استفاده از مطالعه   آن 

شده  اشاره  ی اروپا  در سراسر اتحادیه  ییمالحظهمزایای قابل    به منظور دستیابی به  موجود 
قادر  دهد که  را نشان می ی اروپا  اتحادیه   در   تولید   های از بخش   یی زیر مجموعه   وجود و    است 
 جویی کند. صرفه   میلیارد دالر   630  یش از ب های خالص مواد تا  هزینه در    2015تا سال  است  

پایه چرخشی   گزارشی  بر  اقتصاد  سوی  کنندهبه  تسریع  مقیاس:  افزایش  در    های 
موانع کلیدی در مسیر  آرتور  ی آلن مک  سسه و م   ، ( 2014)   2ی تامین جهانی سترسی به زنجیره د

کسب  های  تولید، مدل مهارت در طراحی و کسب  را  چرخشی اقتصاد   سمت  به  و تغییر ساخت 
و    و همکاری متقابلمواد    پلکانیهای معکوس و  ها در ایجاد چرخهو کار جدید، مهارت

دهد که اقتصاد چرخشی  نشان میاین گزارش    .است   برشمردهی  بخشمیان    ییچرخه  میان
 تر رفته است. ای مفهوم فرنفوذ خود را به اقتصاد خطی آغاز کرده و از مرحله

مانند چین،  تعدادی بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی و کشورها    ، در حال حاضر
انگلیس  و  برده   آلمان  منفت  آن  استقرار  و    کاالهای   اند.از  تنظیم شده  نوآورانه  قراردادهای 

بندی ظروف مواد غذایی  بسته مانند )   کاالها و  های خالقانه مواد برای اقتصاد چرخشی از طراحی 
شوند( تا قراردادهای پرداخت به  ها به سهولت جدا می پرینترهایی که قطعات آن پذیر و  تجزیه 

  کاالهای ی مشترک تمام  خودرو وجود دارند. در واقع، نقطه ی الستیک  ی هر حلقه ازای استفاده 
 باشد. یی به جای اجزای آن می سازی عملکرد سامانه فوق، تمرکز بر بهینه 

سازمان از  تعریف    ،هابسیاری  چرخشی  از  اقتباس موسسه اقتصاد  آرتور  مک  آلن  ی 
تعدیلکرده و  رسمی    هایاند  اسناد  مطابق  را  شرایط  الزم  دادهخود  و  مانند  انجام  اند، 

مجموع مشاهدات اقتصاد    ،(. از منظر این نهاد رسمی2013)  3انستیتوی اقتصاد چرخشی 
های طبیعی با هدف نهایی دستیابی به رشد اقتصادی با  چرخشی به عنوان الهام از اکوسیستم

ی جامع اقتصاد چرخشی  ( در برنامه2014. دولت هلند )است   برداری از منابع طبیعیبهره
ی آلن موسسه، تعریف اقتصاد چرخشی را در چارچوب مفهوم    4ی سبز معامله  تحت عنوان

عناصر   با  آرتور  گانهمک  چرخشی  ی  ده  اقتصاد  مفهومی  انتقال توسعه) اصلی  پایدار،  ی 
، تفکر گهواره  عمر محصولی  زیست محیطی، اقتصاد سبز، اقتصاد عملکردی، تفکر چرخه

 
1 Towards the Circular Economy: Economic and Business Rationale for an Accelerated Transition 
2 Towards the Circular Economy: Accelerating the Scale-up Across Global Supply Chains  
3 Institut Economie Circulre 
4 Green Deal 
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ارزش گهواره،  تولیدبه  صنعتی،  زیست  محیط  مشترک،  مسؤولیت کنندههای  و  ی  پذیر 
 است.   ارایه کرده   1( زیستی طراحی محیط 

متحدبرنامهگزارش   ملل  سازمان  زیست  محیط  می2006)  ی  بیان  اقتصاد    کند(  که 
شامل مانندویژگی  چرخشی  انرژی  هایی  کم  انتشار  مصرف  آلودگی،  در وری  بهره   و  کم 

تولیدی   منابع  از  را  باشدمیاستفاده  چرخشی  اقتصاد  گزارش  این  واژه.  عنوان  کلی    یی به 
صنعتی   اقتصاد  که  برای  کرده  از  درتعریف  مواد  جریان  ب  دو  آن  مغذی  که  وشیمی  ینوع 

برای گردش با  که  مواد مغذی سنتی    و   شود   بیوسفر وارد    دوباره به طور امن   تا   اند طراحی شده 
بدون وارد  ت بیش  کیفیت  بیوسفر رین  به  دارد   اند طراحی شده   شدن    ی عمده   های . هدف وجود 

کاهش   چرخشی  برگشت  ضایعات اقتصاد  مغذی،  ومواد  بازیافت  انرژی  ،  از   های استفاده 
   .است  اقتصادپذیر برای قدرت بخشیدن به تجدید
 

 2آژانس محیط زیست، مواد و انرژی فرانسه 

شده   اگر  تثبیت  تعریف  آژانس   توسط   یی چه  چرخشی گزارش  )   این  اقتصاد  ،  مفاهیم 
تواند به عنوان  اقتصاد چرخشی میی گزارش این آژانس،  بر پایه وجود ندارد، اما    ( 2013

تعریف شود که در هر مرحله  و خدمات    کاالهایک نظام اقتصادی مبتنی بر مبادله و تولید  
چرخه آن  عمری  یا  غایی  هدف  و   ،محصول،  تولیدی  منابع  از  استفاده  کارآمدی  افزایش 
انسانی بر محیط زیست  فعالیت   پیامدهای کاهش   اقتصاد چرخشیاست های    ،. هدف کلی 

اندازهبهره  ستنکا از  بیش  تولید  تولیدی  منابع  یبردای  از رشد  منابع  ارتباط مصرف  ، قطع 
رف افزایش  و  زیستی  محیط  اثرات  کاهش  از  اطمینان  با  داخلی  انسانیناخالص  جوامع    اه 

اشتغال) افزایش  یا  حفظ  را    یزمینه  سه  ،آژانساین  .  است   (مانند  تحقیقاتی  و  مفهومی 
 :3کرده استشناسایی به شرح زیر اقتصاد چرخشی  پیرامون

ی تامین پایدار مدیریت زنجیره  مباحث این بخش در خصوص:  تولید کاالها و خدمات •
اکولوژیکی طراحی  محیط  کاالها  و  بهره ،  و  صنعتی  عملکردزیست  بر    یبرداری  منطبق 

 . ست عملکردی ا  اقتصاداصول حاکم بر 

 
ها در شکل گیری مفهوم اقتصاد  ی اهمیت آنی حاکم بر اقتصاد چرخشی با توجه به درجه مفاهیم ده گانه  1

 به تفصیل نقد و بررسی شده است. چهارم در فصل  ،چرخشی
2 French Agence Environnement Maitrise Energie (ADEME)  

های  بنگاه   گوید: می  آژانس مدیریت محیط زیست و انرژی فرانسه   چرخشی مدیر بخش اقتصاد    ، اورفلین   یو مت  3
های مواد  ر هزینه د   جویی صرفه به دو دلیل    ها آن سودآوری    شوند چرخشی وارد می اقتصاد  در مسیر  که    اقتصادی 

کاالهای سازگار  و دیگری بهبود و افزایش سطح فروش  تولید  ی در پایان زنجیره   ها مدیریت پسماند و اولیه و  خام 
 . یابد ها است افزایش می بنگاه ه نفع  نظر بازاریابی ب م از  که هر دو  با محیط زیست  

http://www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire
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حول   آنمحورهای کلیدی  ،  کننده است مصرف  تقاضا و رفتار  رظمناز  حوزه  این    مصرف: •
   .است ات و بازسازی  تعمیر ،مجدد یالنه، استفاده ؤوخرید مس

زباله:  • کننده   مدیریت  تولید  که  مسؤولیت هنگامی  مصرف ی  و  تولید  نهایی  کنندگان  پذیر 
بازیابی  در  بازیافت و در صورت لزوم،    د ند، ضایعات باقی مانده بای ن ک ضایعات را محدود می 

 . استفاده شوند   انرژی 

آژانس محیط زیست، مواد  اقتصاد چرخشی را از منظر  کلیدی  مفاهیم    2-3  ی شماره   شکل 
پذیری،  مند، جوانب ترمیم، بازسازی، انعطاف نظام   در این مفهوم   . دهد نشان می و انرژی فرانسه  

 . اند های نظارت نادیده گرفته شده تر به نفع جنبه بیش های ترکیبی  طراحی و جوانب حلقه 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 محیط زیست، مواد و   آژانس از منظر  : نمودار مفهومی اقتصاد چرخشی2-3 یشماره  شکل
 انرژی فرانسه                          

(R: The Monitoring and Statistics Directorate (SOeS) (2017) “10 Key Indicators for Monitoring the Circular       

      Economy”, Ministry of the Environment, Energy and Marine Affairs, in Charge of International Relations on  

      Climate Change, France) 

 
 موسسه ی محیط زیست، توسعه ی پایدار و توسعه ی اقتصادی  مونترآل کانادا 1

ب2014)  موسسهاین   زیست،    ا(  محیط  آژانس  توسط  اقتصاد چرخشی  تعریف  شرح 
  ، کند که اقتصاد چرخشیاین هدف را به اقتصاد چرخشی اضافه می  ،مواد و انرژی فرانسه

با  های نوآوری را  ها و راهبردهایها، طرحتالش  است که  یک چارچوب منسجم یکپارچه
می پیوند  دیگر  شماره  دهدیک  برای (2-4ی  )شکل  قدرتمند  هدف  یک  تعریف  این   .

طریق  واحد  تعریف    سازی  یکپارچه از  چرخشی  مدلفنآوری اقتصاد  و  تجاری  ها  های 

 
1 Environnement Durable Economie Circulaire  Institute (EDDEC) 

 ی اقتصادیضمانت عرضه
ی برداری/تولید و زنجیرهبهره ▪

 پایدار ارزش 
 طراحی محیط زیستی  ▪
 یی شناسی صنعتی و منطقهبوم ▪
 اقتصاد کارکردی ▪

 کننده تقاضا و رفتار مصرف
 فزایش طول عمر محصول ا ▪
 بازیافت ▪
 ی مجدد استفاده ▪
 تعمیر و نگهداشت ▪

 کنندهتقاضا و رفتار مصرف
 پذیرمصرف مسؤولیت▪
 خرید▪
 مصرف مشارکتی▪
 )مصرف( استفاده▪

 مدیریت ضایعات
 بازیافت )مواد و مواد آلی(▪
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 ییاثبات شده  و( استفاده از راهبردهای جدید 2014)  این موسسه .  است   جدید کسب و کار  
محیط زیست صنعتی )تولید(،  ،  کاالها  طراحیهایی مانند  و شاخصایزو  استانداردهای    مانند 

به عنوان بخشی از ابزارهای اقتصاد  را  )تولید( و مصرف مشارکتی )استفاده(   عملکرد اقتصاد
اقتصاد چرخشی  مرکز عملیاتی  توسط  دیدگاه  این  است.  کرده  تایید  واژه  1چرخشی  ی  که 

 . کنداضافه میگهواره به گهواره را به اصول اقتصاد چرخشی  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ی محیط زیست، موسسهاز منظر    چرخشی: نمودار اقتصاد 2-4 یشماره شکل            
 اقتصادی مونترآل کانادا  یی پایدار و توسعه توسعه                              

         (R: EDDEC, 2014 “Economie Circulaire”, http://instituteddec.org/linstitut/quest‐ce‐que‐ Economie‐Circulaire) 

 

 و آژانس محیط زیست اروپا کمیسیون اروپا
کمیسیون    ، 2012سال    مبر رد. در دسا تاثیری مداوم دا اروپا  ی  اتحادیه در    اقتصاد چرخشی 

استفادهبیانیه  تحت عنوان  یسند  اروپا منابع محدودیی  از  بهینه  منتشر    2اروپا ی  اتحادیه  ی 
است بیان    سنداین  در  کرد.   جهان  شده  در  فشارها  یکه  فزبا  محیط    یندهآی  و  منابع  بر 

اتحادیه  چاره زیست،  اروپا  جز ی ی  از   ی  استفاده  و  رویکرد  تغییر  کار  قبول  در مد  آ منابع 
یک تغییر  اهمیت  به وضوح چنین    هم   سند این  احیاء کننده ندارد.    چرخشیاقتصاد    بستر 

 
1 Implementation Centre for Circular Economy (ICCE) 
2 Manifesto for a Resource Efficient Europe 

 راهبردها 

 نگهداری و تعمیرات
 مجدد 

 بازیافت▪

 بازیافت )مواد آلی(▪
 کمپوست▪

 نگهداری و تعمیرات  ▪

 مصرف مشترک  ▪

 های اقتصادی قابلیت ▪

 استفاده و توزیع مجدد  ▪
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رقابت، مسیرهای    ،آینده  اشتغالتضمین    ایرب  1در استفاده و بهبود منابع در اقتصاد  مند منظا 
اقتصاد  بالقوه سمت  به  شده  مشخص  سرمایه  چرخشیی  و  نوآوری  و  در  تنظیم  گذاری، 

کمک با  فرصت مقابله  مضر،  مالی  مدلهای  برای  افزایش  حال  در  کار های  و  کسب  های 
تنظیم   ارایهبرجستهبسیار  به شکل  روشن را    هایهدفجدید و  آژانس محیط  کند.  می  یی 

کند که اقتصاد چرخشی  اضافه می   ،اقتصاد چرخشیاین مفهوم را به    (2014زیست اروپا )
ترین  تولید به عنوان کممنجر به  در نهایت  شود که  تولید و مصرف می  نظامسبب ایجاد یک  

 .(2-5ی )شکل شماره شودمی 2زیان
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

مفهومی:  2-5  یشماره  شکل              کارآمد    نمودار  منابع  و  چرخشی  منظر اقتصاد  از 
        آژانس 

 زیست اروپا  محیط                                      
(R: EEA (2014) Well‐being  and  the  Environment.  Building  a  Resource‐Efficient  and  Circular  Economy  
         in Europe. Copenhagen, European Environment Agency (EEA))    

اقتصاد   راهبردهای  چارچوب  در  خود  جدید  گزارش  در  اروپا  زیست  محیط  آژانس 
( اتحادیه  عضو  کشورهای  برای  چرخشی  هدف    ،(2016چرخشی  طراحی  را  اقتصاد 

 
1 A Systemic Change in the use and Recovery of Resources in the Economy 
2 Generates as Little Loss as Possible 

 صادرات

 هازباله

 مواد اولیه 

 بازیافت

 انتشار آالیندگی 

 واردات دفن زباله

مصرف و  
 موجودی مواد

 برش برای ایجاد اقتصاد چرخشی 

 های خانگی برداری از زبالهبهره تبدیل زباله به خاکستر 
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 تبدبل زباله به خاکستر  دفن زباله

ی مجدد،  استفاده
تعمیرات، توزیع  

 مجدد، بازسازی و  
 بازتولید 

 مواد خام و اولیه ضایعات

 برداری+ واردات منابع طبیعی  بهره

طراحی محیط  
 زیستی 

 مصرف + 
 موجودی مواد 

  یبازیافت و استفاده  از طریقحداقل رساندن مصرف مواد و ضایعات، تولید  ،  کاالهای  بهینه
مواد، صرفه  کاالها از  مجدد   منابع  و  در  این .  ( 2-6ی  )شکل شماره   است دانسته  جویی  در 

در اقتصاد چرخشی دو  ،ارزش  بیش از حد منابع باکاستن از مصرف برای گزارش تایید شده 
 وجود دارد: اساسی به شرح زیر ی شیوه 

از طریق  منابع تولیدی  وری و جلوگیری از اتالف  افزایش بهره  :اولیه  کاهش مواد خام و •
 . سازگار با محیط زیست(  کاالهای)طراحی زیستی   محیط یکاالهابهتر تولید 

)بازیافت شده( از  استفاده از مواد خام ثانویه  ترویج    استفاده از مواد بیش از یک مرتبه: •
 مواد خام ثانویه.  کارآمد ی مجدد و بازیافت مواد برای ایجاد بازارهای طریق بهبود استفاده

تر  و قطعات بیش  کاالهای مجدد از  و بازسازی باید اجرا شود تا استفاده  مرمت تعمیر،  
کم   شود. وابستگی  یک  به  استخراج  دستیابی  به  بهرهتر  طبیعی  و  منابع  واردات بردای  به    و 

 کند.کمک میپسماند، انتشار و افزایش منابع قابل بازیافت   ،های مادیزیانکاهش 
 
 
 
 

  
   

   
   

 
 
 
 
 
 

 حداقل کردن )کمینه( 

  
                

 محیط  آژانس  از منظراقتصاد چرخشی   مفهومیمدل  :2-6 یشماره  شکل                 
 (2016) زیست اروپا                                       

                      (R: European Environment Agency (EEA) (2016) “Circular Economy in Europe  
                            Developing the knowledge”)      

 

ده
الین

ر آ
شا

انت
ها

 

 تولید +توزیع 

بازیابی+ مواد مغذی 
 و بیولوژیکی

 انرژی 



40 چرخشیاقتصاد     

 

 

 1ی بازرگانی کانادا ی آموزش و پرورش مدرسهانیستیتوی اداره
یک رویکرد اجتماعی در   ، اقتصاد چرخشی که  بر این عقیده است  (  2014)  انیستیتو این  

زیست   محیط  با  سازگاری  و  حفاظت  زیست،  محیط  اقتصاد،  کلی  این .  است چارچوب 
و   ، انیستیتو  اقتصادی  اجتماعی،  ابعاد  که  نوآورانه  مدیریت  سبک  یک  را  چرخشی  اقتصاد 

با حفظ تعادل و ل  ا غ ت شا و ایجاد    یی نطقه ی اقتصادی م محیطی در کسب و کار که سبب توسعه 
تعریف کرده است.    ، های اقتصادی ها و بنگاه سازمان از طریق همکاری    پایداری محیط زیست 

است که بعد اجتماعی را به عنوان بخشی از مفهوم اقتصاد چرخشی    تنها سازمانی ،  انیستیتو این  
 گیرد. در نظر می 
های مستقل و عمومی مانند اقتصاد چرخشی، توسط بسیاری از سازمانهای انتقال  جنبه
علمیسازمان   کاربری  می  2هلند  تحقیقات  اقتصاد پشتیبانی  سازمان،  این  اعتقاد  به  شود. 

پذیر و پایدار است که هدف آن مدیریت گذر به تامین منابع انرژی تجدید  ، چرخشی اقتصادی 
اظهار (    2013)   3جویالرد   های تکاملی است. تر انرژی و مواد خام، صرفه نظر از طرح بیش 
تواند یک عامل آغازگر انتقال انرژی است و اقتصاد چرخشی می   ، ی پایدار که توسعه   دارد می 

   ی پایدار، انتقال محیط زیستی باشد. واکنشی برای ایجاد پل ارتباطی در مسیر توسعه 
 

 ی اکسنجر موسسه

ت2014)  موسسهاین   اقتصادی  بنگاهبین  زیادی بر رقابت    اکید(  اقتصاد های  در قالب 
است    داردچرخشی   معتقد  بایبنگاهو  اقتصادی  چرخه  ایجادهای  ایده  دهای  در  ی درآمد 

به مدلاستفاده و دفع محصوالت در زنجیره های تجاری  ی تامین ارزش را برای دستیابی 
هر یک از  باید بپذیرند که برای موفقیت،  های اقتصادی  . بنگاهبه اجرا درآورندکسب و کار  

های کسب و کار،  ، افزایش انگیزهانایجاد هماهنگی بین مشتری  ظرفیتباید  ها  آن  هایبخش
فنآوری از  وهای  استفاده  طراحی  باشندنوآوری    جدید،  داشته  تعبیری، .  را  اقتصاد   به 

سازد تا کسب و کار را قادر می   های اقتصادیبنگاه چرخشی یک تکامل کسب و کار است که  
 دست یابند.    4مزیت چرخشی به   و در نهایت  با مزیت رقابتی به دست آورند 

 
 5ی صنعتی ملل متحد سازمان توسعه

تر ی بیش افزوده یی نوین در ایجاد ارزش ، اقتصاد چرخشی را شیوه( 2014) سازمان  این  
طراحی  از طریق را طول عمر محصول  افزایش اقتصاد چرخشی داند. و رفاه جوامع بشری می

 
1 Institut Preparation Administration Gestion 
2 The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO) 
3 Juillard  
4 Circular Advantage 
5 United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 
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اولیه،  بهینه  بهتر ی  و  جایی  ه  ب  جا   ، خدمات  زنجیره  ها زباله ضایعات  انتهای  به مین  ات  یاز 
،  مجدد   ی، استفادهتربیش  برای دوام  کاالها،  چرخشیقتصاد  ادر    آورد. آن فراهم میابتدای  

و بازیافت  بازسازی    ی مجدد، استفاده همه چیز    آن در  .  شوند می   طراحی و تولید   بازیافت   یت قابل 
 . شود ی خام اولیه استفاده می های تولیدی به عنوان ماده ی سایر بنگاه شده و برای استفاده 

انداز   چشم  توسعهدر  متحدسازمان  ملل  صنعتی  سمت  حرکت    ،ی  واقعا    کاالهایبه 
در راستای    .استمیسر  اقتصاد چرخشی    تنها با اقدام در بسترتحقق این هدف    است. پایدار  

این   اندازتحقق  اقتصاد  متداول  های  پذیرش اصول و شیوه   موظف به ها  دولت   جهانی،  چشم 
تمام سطوح  چرخشی   استقرار آن در  نهایت  که    هستتند و  به بهره در  منابع  بیش وری  منجر  تر 

  تر خواهد شد. و ضایعات کم تولیدی  

اقتصاد    ییبخش عمده تولید بهبود بهرهبه    چرخشیاز  و    دارداختصاص  ی  وری منابع 
توسعه سازمان  متحد  راهبردهای  ملل  صنعتی  برنامهی  طریق  کارآمداز  به  مربوط    ی های 

به معنای    ،منابع و تولید پاک اصطالح کارآمدی  .  شودانجام می  پاک  کاالهای تولید  و  منابع  
خدمات  ی  ارایهو    کاالهاتولید  یندها،  آپیشگیرانه در فر  راهبردهای محیط زیستیاستفاده از  

و محیط زیست  های  و آسیب چنین کاهش خطرات    ی و هم آمد افزایش کار مطلوب در مسیر  
است.  بشری  منظر    جوامع  از  اقتصاد چرخشی  مفهومی  توسعهمدل  ملل  سازمان  صنعتی  ی 

 است.   آمده 2-7 ی شماره  در شکل متحد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ی صنعتی سازمان توسعهاز نگاه  : نمودار مفهومی اقتصاد چرخشی 2-7ی شماره شکل     
 سازمان ملل متحد                              

   (R: United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), (2012) Circular Economy )              

 

 برداری کاهش بهره
 از منابع طبیعی  

 افزایش درآمدها 

 خدمات بهتر: 
 کاالها افزایش طول عمر 

 تولید پاک:   تولید سبز 
 تر استفاده از منابع کم 

 کاهش اثرات  
 محیط زیستی 

 بازیافت ضایعات و
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 اقتصاد چرخشی

 لید ضایعاتتو حداقل
آوری و جمع

 کاالها بازتولید
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 اقتصاد چرخشی یپیشینه
اقتصاد چرخشی  ریشه اقتصاد زیست محیطی    تربیشهای  محیط زیست صنعتی  و  در 
  منابع طبیعی و محیط   دانداقتصادو  توسط  بار  نخستین  چرخشی    مفهوم اقتصاد  .قرار دارد

نام  زیست  به  تبریتانیا  و  پیرس  شد.    1990سال    در  رنرهای  ساختار   هاآنمطرح  مفهوم 
اقتصاددان   قبلی  مطالعات  اساس  بر  را  کردند  محیط زیستیاقتصاد چرخشی  در   و  معرفی 

اشاره کردند که )اقتصاد خطی(  سنتی    ، به اقتصاد1زیست   طیکتاب اقتصاد منابع طبیعی و مح
  کاالها های  و زبالهایعات  به مدفن ض   زیست   نداشته و محیط  تیپیشرفنوع  هیچ  انگلستان    در

  زمین(  یمحیط زیست )به تمام معنی کرهاین وجود    با  .2و مواد مصرفی تبدیل شده است
باید محافظت برداری از آن  در مقابل بهره   ( بسته   مدار  یاقتصادنظام ) بسته به عنوان اقتصاد

خطی    ییرابطه)به عنوان یک اقتصاد مدار بسته(  زیست  و محیط  سنتی  اقتصاد  شود، زیرا  
   برای نیل به موقعیت برد این دانشمندان    .چرخشی است   هاآن یرابطه  و  ندارندیک دیگر    با

اقتصاد  )متقابل(    برد محیط  سنتی  برای  جدید  و  طرح  در  زیست،  بسته  چرخشی  مواد 
 . دند کر   اقتصاد را پیشنهاد 

سال   چرخه  ،لمانآ  در  1996در  قانون  الیحه  3مواد   یبسته  یهمزمان  مدیریت   یو 
شد.  4ضایعات  ب  تصویب  قانون  چرخه   راین  در  ضایعات  عدم مواد    یبسته  یمدیریت  و 

  بود   ژاپن دومین کشوری   2000سال    در  تاکید داشت.زیست  ضایعات در محیط    یتخلیه
دولت ژاپن    گذاشت. اجرا  ی  به مرحلهتصویب و  را    5چرخشی  اقتصاد  ملیکه قانون ارتقای  

می جامعهسعی  تا  تولید  ییکرد  را  ،با  باال  ضایعات  و  جامعه  مصرف  مدار    ییبه  بازیافت 
پیشگیری    ،ژاپنلمان و  آچرخشی    اقتصاد  هایبرنامه  جامعهای  تبدیل کند. یکی از ویژگی

)به  ضایعات  ها و  زباله  موثر طریق مدیریت    ازطبیعی  بع  ازیست و حفظ من  از تخریب محیط
با   ، 6شهرهای سازگار با محیط زیست ژاپن شامل  اقتصاد چرخشی    . بود  جامد(   ویژه ضایعات 

زباله از طریق   بندی تفکیک و دسته   از طریق   ، و بازیافت   ها دفن زباله   ی ا ه هدف کاهش الزام 
نظارت  طرح  کاالها های  طرح بر  و  مالیات  تولید ،  برای  داوطلبانه  نظارتی  و های  کنندگان 

 .باشد کنندگان می مصرف 

 
1 Economics of Natural Resources and the Environment 

های  های اقتصادی سنتی باز به سامانه خود، تغییرات را از سامانه ( در چارچوب نظری  ۱989پریس و ترنر )  2
دهند که ماده و تضعیف انرژی را  اقتصادی چرخشی به عنوان یک نتیجه از قانون ترمودینامیک توضیح می

   کنند.تعیین می
3 Closed Substance Cycle 
4 Waste Management Act 
5 Law to Promote CE Nationally 
6 Eco-Towns 
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اقتصاد خطی است.    مدلمبتنی بر    ،های تولید و مصرف، حالت در نظام اقتصادی کنونی

در  مدلاین  در   طبیعی  منابع  محدودیت  بی،  تقاضای  و  نمینهایت  رضایت  شود.  لحاظ 
که قابلیت    در حالی  ،است   افزونیتقاضای جهانی برای منابع طبیعی به طور پیوسته در حال  

 ی مواد غیرقابل تجدیدپذیر محدود است.  عرضه
تولیدی تا مصرف منابع    پیشنهاد شده است اقتصاد خطی کالسیک    برایهایی  جایگزین

بهره و  کاهش  را  را  اقتصاد چوری  دهد.  عنوان  افزایش  به  برای  رخشی،  کاری  کاهش  راه 
مواد به    ی دوباره و چندباره ی مجدد و بازگشت استفاده  از طریق   کاالها مواد و تقاضای مصرف  

مصرف  ی  چرخه و  اقتصاد چرخشی  تولید  آبی،   یموسسه است.  اقتصاد  آرتور،  مک  آلن 
همگی بیانگر مفهوم اقتصاد    ،های صفرزبالهی گهواره به گهواره، مدیریت ضایعات و  واژه

   چرخشی است.
گهواره به  گهواره  دونو   مفهوم  مک  ویلیام  و  براونگر  مایکل  توسط  از    که  شد،  مطرح 

های فسیلی به  تغییر کامل سوخت و    است تر  ایا اقتصاد آبی نیز فر  چرخشیمفهوم اقتصاد  
  ی و چرخه مفهومی اقتصاد چرخشی د ی  واژه در  .  شود شامل می   را نیز پذیر  های تجدید انرژی 
 د:  ندارو مستقل به شرح زیر وجود  مهم 

فنی ی  هاضمن تمایز بین چرخه  ،اقتصاد چرخشی  :شیمیاییبیو)بیولوژیکی(    هایچرخه.1
شود و سازی می   بازسازی مدل   و   و بیولوژیکی مواد، اقتصادی است که با طراحی، ترمیم 

حفظ   آن  و هدف  خود   ها آن اجزای    کاالها  ارزش  حد  باالترین  چرخه   ،در   یاست. 
میجریان   ، بیولوژیکی  شامل  را  تجدیدپذیر  مواد  چرخه های  در  فقط  مصرف  و  ی شود 

در   شوند. ی بیولوژیکی بازسازی می اغلب در چرخه   ، . مواد مغذی دهد رخ می بیولوژیکی  
از   ها آب   ، نمونه برای  اند.  همواره در حال چرخش   ، ها اتم   ها و از مولکول   بسیاری طبیعت  
تبخیر می اقیانوس سطح   تشکیل می   د، ن شو ها  را  و ابرها  باران    دهند  ب به صورت  برف   ر و 

 .د ن گرد می  از ها ببه اقیانوس   و مجدد د ن رو ها می به رودخانه  و در نهایت د ن آی زمین فرود می 
زمینسیارهدر   ایننمونه  ،ی  از  بسیاری  دارها  چرخه  های  که   یفاصلهد.  نوجود  زمانی 

آب از طریق   ی، چرخهنمونهبرای    متفاوت است.  ،کشد تا یک چرخه کامل شودمیطول  
از طریق خاک  و نیتروژن    فسفر  هایچرخه  ،سالهزار    3۷اقیانوس    ،روز  9اتمسفر و جو  

  3.7اکسیژن هوا    یچرخه  وسال    4از طریق جو    کربناکسیددی  یچرخه  ،سال  هزار  2
می طول  سال  به  کشدمیلیون  چرخه.  هر  فعالیت بیوی  تقریب  توسط  انسانی    هایشیمی 

تغییر  می دستخوش  مفهومی  شود.  تواند  بایباشد  پایداریچرخشی    اقتصادمانند  اگر   د ، 
اندازه  ،بازیابی میزان جریان مواد و حذف   تفکیک  د. این از طریقباش  آن  های طبیعیبه 

 پذیر است.  ی محیط زیست امکانچرخهبه سازی از کاال  آزادکاهش یا   مواد از چرخه و
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شوند مواد مغذی فنی به مواد شیمیایی غیرسمی و غیرمضر محدود می  فنی:  هایچرخه.2
به عنوان    پیوسته و مستمرهای در چرخهاین مواد که هیچ تاثیری بر محیط طبیعی ندارند. 

شوند. به این  میها استفاده  نبدون از دست دادن یکپارچگی یا کیفیت آ  ،محصول مشابه
 شوند.توان بارها و بارها استفاده کرد و در نهایت تبدیل به زباله میترتیب این مواد را می

پیش  که  گفته شد،  هم چنان  ت تر  و  معانی  از  با طیفی  اقتصاد چرخشی   های عریف اصطالح 
  . بسته است   ی حلقه نظام  مفهوم  بر آن اتفاق نظر وجود دارد  مختلف مرتبط است، اما آن چه  

در یک    ...  بیان کرد  ،جهان  شیمیسلطنتی  ی  یس جامعهیاولین ر  ،  1هافمن  ،1848در سال  
محصوالت  آل  یدهای  کارخانه طور    ،اییشیمیساخت  ندارد،  حتمبه  وجود  ضایعاتی   هیچ 

وفقط  بلکه   کارخانه   هر است.    تولید  محصوالت  کند، ی چه  استفاده  از ضایعاتش  بهتر  به    ی 
 .تر است سود آن نیز بیش   و شده    تر ش نزدیک های ف هد 

کناظهار می    2گری سون معتقد است   ، واژه این    گذار بنیان (  1966)   بولدینگ   ت کند که 
در   را  جایگاهش  باید  شناسی    های نظام انسان  کند  چرخشی  زیست  تولید پیدا  به  قادر  که 

ی بولدینگ از ایده  ه نتوانند از ورود انرژی رهایی یابد. چ   گر ا   مواد است،  ی پیوسته   مجدد و 
چرخشی و پیش شرط برای حفظ پایداری جوامع بشری   نظام اقتصاد چرخشی به عنوان یک  

 است.  ی ماده با محیط خارج(بسته بدون مبادله  نظام بر روی زمین )یک  
اهمیت زیادی   1990ی  در دهه  و  ظهور کرد  1970ی  اقتصاد چرخشی در دههتفکر  

عملکرد  هایینمونه  .یافت  اقتصاد  شامل  چرخشی،  اقتصاد  به  اوالتراست  یاز  گهواره  هل، 
تحت عنوان     3، بیومیمیکری و میشل برانگارت  ی طراحی ویلیام مک دانچفلسفهو    گهواره

  6محیط زیست صنعتی رید لیفست و توماس گرادل،    5جانین بنیوس   4ییک اتصال دهنده
و رویکرد نظام اقتصاد      7داری طبیعی توسط آموری و هانتر لوینز و پل هویکن و سرمایه

چیز دیگری    یی اولیهی، مادهچیز  راین اصل که هی  بر پایه  .است   آبی توسط گونتر پائولی
، نویناقتصادی خطی سنتی و ایجاد یک اقتصاد    نظام، نویسندگان نگاهی انتقادی به    8است

 
1 R.W. Hofman 
2 Frustration 

مدل   بیومیمیکری   3 از  اقتباس  و  گوناگون طبیعتنظام ها،  تقلید  عناصر  و  مسایل    ،ها  و  برای حل مشکالت 
 ی جوامع انسانی است.پیچیده

4 Biomimicry as Articulated 
5 Janine Benyus 
6 Reid Lifset and Thomas Graedel 
7 Amory and Hunter Lovins and Paul Hawken 
8 Everything is an Input to Everything Else 
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. استفاده کردند  ،کندرا اعمال می  1به نام اقتصاد چرخشی که قوانین اول و دوم ترمودینامیک 
ها توسط کنت بولینگ و دیگران که چند آن   ، این گروه از نویسندگان مشی  خط   ی ی اولیهایده 
قبل  دهه  بیوفیزیکی  محدودیت ی  کنونی    هاینظام های  پیامدهای شناختهرا  اقتصادی  بر  اند، 

  شده است.  متمرکز   اکولوژیکی   ی مصرف بیش از حد و کسری بودجه 
همکارانش   لیو  می(  2009)  2و  که  نکناظهار  اصلد  در  چرخشی  مفهوم   اقتصاد  یک 

نیز به    دئسو   آلمان و  درو  است  چین بوده  کشور  در    آناز    یاستفادهنخستین  و    چینی است 
اقتصاد چرخشی  شده است گرفته    کار   کهاز زیست شناسی صنعتی  .   از   طرحی  برخاسته 

 .  کندها استفاده میآن یانرژی درون از جریان مواد واست که یندهای صنعتی آفر

و واژهنکنمی  اظهار(  1990)  ترنر  پیرس  که  مرتبه  اقتصاد  ید  نخستین  در    چرخشی 
در   غربی  یک    1980  یدههمطبوعات  تا  است  گرفته  قرار  استفاده    ی بسته  نظاممورد 

  مرتبه   اولین(  1976)  استاهل و ردی مال وی  اقتصادی را توصیف کند.  یمحیطتعامالت  
که   چرخشی  اقتصاد  اصلی  بستهحلقهموضوع  اقتصادی  مطرح    ی  را  و  کردند.است    نظر 

شده    اقتباسبولدینگ  های  ایدهمستقیم از  به طور  پیشرفته    پایداری  در بابی استاهل  ایده
کر،  است  بیان  که  میده،  کسی  گمان  جامعهمن  در  حتی  که  وکنم  مسرف   ولخرجمان،  ی 

گرفته کم  دست  را  افزوده  مداوم  می  (1991)  رابرت  .ایمسود  از    ،دارداظهار  بسیاری 
بر محیطی  اشتباه    مشکالت  همین  موادمصرف  یند  آفریعنی    ،مندنظاممبنای  )بدون    خطی 

یند بیوشیمی در  آفرها و  انسان  توسطمنابع  که    ها( بوده و تا زمانیبازیافت ضایعات و زباله
جریان  چرخه در  ووضعیت    ،باشندها  جهانی  عمومی    اقتصاد  از  سالمت  را  خود  کیفیت 

اند که هدف پیشنهاد کرده   (2011)   تن  متیو و   .شوندمیبدتر    وخیم و  دست داده و وضعیت
چه  یا آن  کنند، گذاری  پایه را    چرخشی اصطالح ه  زیست این است که اقتصادی ب محیط  ابتکار 

می شناخته  بسته(  )حلقه  اقتصاد  عنوان  حالی   . شودبه  و   در  یانگ  مفهوم   ( 2008)   فنگ   که 
 امند.ن می   چرخشی منابع بسته یا اقتصاد    از اقتصاد گردشی مواد ی  ی را خالصه  چرخشی   اقتصاد
پی شمارهدر  به  2-1ی  نوشت  چرخشی  اقتصاد  با  مرتبط  مفاهیم  زمانی  جدول  ، خالصه 

از    2-2ی  نوشت شمارهپیو در  عنوان راهی برای نشان دادن پیشرفت تاریخی آن   برخی 
 به تفصیل ارایه شده است.  یی اقتصاد چرخشیمطالعات پایه در خصوص مفاهیم پایه

 

 

 
می  1 ماده  و  انرژی  ترمودینامیک:  اول  به  قانون  طبیعی  منابع  هرگونه  این  بنابر  شوند،  نابود  یا  ایجاد  توانند 

 .شوندصورت زیست محیطی به صورت زباله یا انتشار گازهای جامد بازگردانده می
که در آن تمام ضایعات    نظامیوجود دارند که مانع از راه اندازی    مادیمرزهای    :ترمودینامیک  دومقانون     

 شوند.شوند و دوباره به منابع طبیعی با بهره وری صد درصد  تبدیل میبازیافت می
2 Liu et al. 
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 برخی مفاهیم مرتبط با اقتصاد چرخشی 
ی  در مولفه یی که از منابع مطالعاتی معتبر خارجی  ی مطالعات گسترده در این بخش بر پایه 
 انجام شده، برخی از مفاهیم مرتبط با اقتصاد چرخشی ارایه شده است: متنوع اقتصاد چرخشی  

محیط    رفاه   و   گوناگون اقتصادی   های فعالیت   برای ادغام   ی مستمر   های تالش   چرخشی   اقتصاد  •
 است.   مسیر پایدار   در   زیستی 

های کسب و کار  دارد که به مدل  کاالهاتاکید بر طراحی مجدد فرآیندهای عملیاتی تولید   •
 سازد.مرتفع میکمک و محدودیت منابع تولید را  پایدارتر

به عنوان   ، مصرف منابع، تولید، بازفرآوری و طراحی ریزی،  اقتصادی است که در آن برنامه  •
و خروجی   اکوسیستم )ستانده(  فرآیند  عملکرد  رساندن  حداکثر  به  بشری   ها برای  رفاه  و 

 . شود مدیریت می

)ضایعات(  ها از مواد زاید یک دیگر  ی در همگرایی صنعتی توسعه یافته است، بنگاهیایده •
 کنند. استفاده میعنوان یک منبع پایدار تولید به 

کاهش تعامالت نامطلوب بین اقتصاد، محیط زیست و منابع طبیعی برای حفاظت از رفاه   •
 کند.  که به پایداری محیط زیست کمک می است  های آیندهنسل

بهینه  کاالها افزایش طول عمر    با •  حجم ،  از طریق طراحی، ساخت و نگهداری مطلوب و 
 د.یاب میاز منابع طبیعی کاهش  برداری  بهرهمواد اولیه و 

آر(،  -3ها )معروف به  ی مجدد و بازیافت ضایعات و زباله ی کاهش ضایعات، استفاده سه واژه  •
 هستند. اقتصاد چرخشی  و کلیدی  مفاهیم اصلی  

جبران   آن   هدف   و محیط زیست  و تخریب    آلودگی   میزان   کاهش   یی پیشگیرانه برای شیوه  •
 و ملی است.  سازمانی درون ترمطلوب هاینظام طراحی محیط زیست با قبلی های آسیب 

جدید   • مییاقتصاد  هاینظاممفاهیم  نشان  را  مصرف  و  تولید  ارزش،  به  ،  منجر  که  دهد 
اقتصادتوسعه پایدار  می  ی وی  زیست  محیط  و  حفظ  نهایی  شود  به  آنهدف  دستیابی   ،

 رشد اقتصادی از کاهش منابع طبیعی و تخریب محیط زیست است.
 یو استفاده   محیط زیستی بر اساس گردش اکولوژیکی مواد طبیعی، نیاز به انطباق با قوانین   •

بر   آن تمرکز    مد نظر دارد و   اقتصادی  یصحیح از منابع طبیعی را برای دستیابی به توسعه 
بهبود بهرهبهره  منابع و  اقتصادی است و  وری  منابع طبیعی،   از طریق وری  کاهش مصرف 

 کند. تجارت پایدار نیز کمک میی مجدد، بازیافت و بازیابی است و به تحقق  استفاده 

کند و  های آتی مهیا می پذیری و تجدیدپذیری را برای نسل دهد که انعطاف چارچوبی ارایه می  •
 برخوردار است.   اجتماعی های موثر بهبود شرایط اقتصادی، محیط زیستی و  مکانیسم   از طریق 

پذیر  های تجدیدهای معیوب آب، مواد اولیه و انرژیدهی به چرخهبستری را برای سامان •
 . سازدفراهم می
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نیاز  نظامیک   • که  است  سطحی  جامعه،،  هادولت متقابل  همکاری  به    مندچند    آحاد 
 .قوانین مدون داردتدوین و اجرای  های اقتصادی( و )بنگاهبازیگران خصوصی  

کند. تمام مواد در هر دو چرخه  ی، بیولوژیکی و فنی تقسیم میمواد و منابع را به دو دوره •
یی تولید نشود و در حین بازیافت،  که هیچ زبالهباید به طور کامل تجزیه شوند، به طوری 

 آل بهبود یابد. روابط مناسب مواد باید به طور ایده

  شودزندگی، تولید و مصرف می  های ایجاد تغییرات در شیوه   سبب است که  اقتصادی  مدل   •
هیچ چیز  در اقتصاد چرخشی،    .است بازیافت    و  اتطراحی کاال، بازتولید، تعمیر  شامل  و

 دنشو می بازیافت  پذیر  جزیهبخشی از مواد ت  وفلزی  تمام مواد مصنوعی،    و  رودنمیهدر  
تحقق   بنگاه نیازمند  ها  آن و  سطح  در  پاک  تولید  الگوهای  ملی،  تصویب  و  اقتصادی  های 

مسؤولیت  تولید افزایش  آگاهی  و  مصرف پذیری  و  از  کنندگان  استفاده    های فنآوری کنندگان، 
سیاست  تصویب  نیز  و  دارد(  امکان  که  جا  )هر  مواد  و  و    ، ها نوین  های  ریزی برنامه قوانین 

 مناسب پایدار است. 

  های. چالش جدا سازداقتصاد را از مصرف منابع محدود  جهانی  ی  در تالش است تا توسعه  •
کار و  برای کسب  را  منابع  با  ایجاد   های جدیدمرتبط  رشد،  و سبب  مطرح  اقتصادها  و 

 . شودمی اکسیدکربن دی گاز شغل و کاهش اثرات زیست محیطی مانند انتشار 
 

 اقتصاد خطی 
اقتصاد خطی، پس از استخراج متنوع  های  تر عنوان شد، در سامانهگونه که پیش  همان

های تولیدی  سایر عاملی آغازین فعالیت عملیات تولید( و ترکیب آن با  منابع طبیعی )نقطه
و اتمام پس از استفاده    ،تولیدی  کاالی(.  2-8  ی شماره  )شکل   1شود نهایی تولید می   کاالی

ی منابع  تخصیص بهینه   ، فرآیند طی این    . شود دور انداخته می به عنوان زباله    ، پایان عمر مفید آن 
های  ضایعات فرآیند تولید و زباله شود.  ها و مفاهیم حاکم بر اقتصاد انجام می نیز از منظر تئوری 
 گیرد. به عنوان هدر رفت تلقی شده و مورد مصرف مجدد قرار نمی   ، کاال ناشی از مصرف  

فیزیکی کاهش  خطی،  اقتصاد  آلودگی  ،در  و  طبیعی  منابع  تخریب  ارزش  و  محیط ها 
نمی  زیست  واقع،  لحاظ  در  طریق  ،  اقتصاد خطیشود.  از  به ضایعات  طبیعی  منابع  تبدیل 
سازی و تفکیک  جدا از طریق تباهی محیط زیست  و زوال  سببتولید ضایعات  است. تولید 
از محیط زیست )استخراج   های ه سرمای  آل   برداشت مداوم( یا    طبیعی  محیط ودگی  و تخریب 

انجام    شود.می  زیست  صنعتی    هایمدلسر  انقالب  آغاز  از  خطی  قرن  )اقتصادی  اواسط 
 است.( دهمجه

 
و آن را  است  یک طرفه نظامی ی اقتصاد چرخشی، معتقد است که اقتصاد خطی گذار واژهبنیان  بولینگ  تکن 1

 . ی زمین در حال آمدن(سفینه  اقتصاد از)اقتباس از کتاب  نامدمی اقتصاد گاوچران
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اقتصادی )خطی یا سنتی( به دلیل    نظام، درک مرسوم یک  2-8  ی شماره  مطابق شکل
  ( P)انتها است. نماد  بیبسیار    ،ی ضایعاتماندهارتباط متقابل بین منابع مورد استفاده و باقی

کنندگان  ، مصرف ( C)   شود، نماد کنندگان استفاده می نهایی است که توسط مصرف   کاالی تولید  
در   ی تولید یی )نهاده نهایی هستند که محصول تولیدی را به عنوان کاالی نهایی یا کاالی واسطه 

نماد ( مصرف می ساخت محصول  یا سایر عامل ( R)   کنند،  طبیعی  منابع  نماد  ،  تولید،    ( K) های 
  مطلوبیت اقتصادی است.   ( U) نماد  و  گذاری(  موجودی سرمایه )سرمایه 

 
 

 
 
 

 

 فرآیند اقتصاد خطی ساده در اقتصادی آزادنمودار : 2-8 یشماره  شکل
                       (R: Andersen M.S (2006) “An Introductory Ydvnote on the Environmental 

                             Economics of the Circular Economy”) 

 
ها و مطالعات  ها دارد و تالشها و دولت قتصاد خطی با تمام مزایایی که برای بنگاها

منفی و    پیامدهای شود،  انجام می  آنهای گوناگون  در مولفهکه  یی  مستمر و بسیار گسترده
منابع طبیعی   د. شاید بتوان گفت بخش گیررا نادیده میآثار خارجی بر محیط زیست و 

از تخریب  بیستم در دهه   ویژه های محیط زیستی به  و آسیب   ها زیادی  در   ، های میانی قرن 
سایهتوسعه  در  کشورها  از  بسیاری  اقتصادی  است. ی  بوده  خطی  اقتصاد  پایان   پس   ی  از 

های ی یافته، فعالیت کشورهای توسعه ، 1950ی  دهه  های نخستین سال جنگ جهانی دوم و 
را  گسترده انجام   برای یی  تولید و صادرات  افزایش  از طریق  اقتصادی خود  بهبود و رشد 

های تولیدی افزایش داد، اما فعالیت را  ها تولید ناخالص کشورها  دادند. هر چند این فعالیت 
استف سوخت و  و  گسترده  طبیعی  منابع  از  آسیب اده  انرژی،  تولید  برای  فسیلی    های های 

با استقالل سیاسی بسیاری از    1950ی  در دهه.  کردجبران ناپذیری بر محیط زیست وارد  
مستعمره  از  وستانهند مانند  )  کشورهای  برخی  اقتصادی  رشد  فعالیت  افزایش  و   )

( توسعه  حال  در  و  مانند  کشورهای  فعالیت چین  آن  هایبرزیل(،  سبب  اقتصادی  نیز  ها 
 های جدی به محیط زیست شد.آسیب 
آسیب    تا  این  زیستی  محیط  توجه    یی اندازه های  که  بود  کننده  از  نگران  های  نهاد بسیاری 
کرد بین  جلب  را  مولفه   . المللی  که  دارد  اهمیت  جهت  این  از  زیست  محیط  آن    های تخریب 

بهره دارای   از  پس  و  هستند  طبیعی  مستمر محدودیت  می   ، برداری  اتمام  از  به  بسیاری  رسند. 

R P C 

K 

U 
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محیطی  های آسیب  ن  ،زیست  بازیابی  یا  ترمیم  آن  یا  و    یستندقابل  به  صرف نیل  مستلزم 
  های در گذشته برنامه   کشورها خارج است. از    سیاری مالی ب   توان های گزافی است که از  هزینه 

بود. از کنفرانس استکهلم    1یی خانه تصفیه   های مبتنی بر شیوه زیست    حفاظت محیط جرایی برای  ا 
  نوین   های ه شیو ها  ، دولت به بعد   ،   2برگزار شد   محیط زیست و انسان که با نام    1972  سال   در 

   .انتخاب کردندرا   3پیشگیرانه عملیات 
یافته    ی تجربه   چند   هر  توسعه  کشورهای  است  عملی  مطلب  این    سنتی ی  شیوه که  مبین 
سبب به وجود    باشد و حتانمیرل محیط زیست  نتثیرگزار برای ک ات  ییشیوه  ،ییخانهتصفیه
 ی آمریکا کهایاالت متحده  مانند  .شودمی  اقتصادی  یتوسعه  یپیکرهبر    مضاعف  یبارآمدن  

دالر    120زیست    محیط حفاظت    برای   1911  سال   در  ناخالص    درصد   2.8) میلیارد  تولید 
است سرمایه (  ی ل داخ  کرده  خود   گذاری  نوع  در  سنگینی    که  بسیار  شکل    . باشد می مبلغ  در 

ارایه شده  های محیط زیستی به اختصار  برخوردها )آثار( اقتصاد خطی بر عامل   2-9ی  شماره 
 است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Traditional 

اصلی    2 استکهلممحور  چالش  ،اجالس  بودانسان  زیستی  محیطهای  بررسی  بیانیه  ی  طی  کنفرانس  و  در ی 
جهان  توصیه  ماده  106 کشورهای  به  سطوح    محیط  برایهایی  در  .  داشت ریزی  برنامهمتنوع  زیست 

مهم  توصیه شامل  های  بیانیه،  محیطپیشاین  برای  کشورها  ملی  مدیریت  سطح  در  ساختار  زیست   بینی 
اختصاص  متحد،  زیست سازمان ملل    محیط  یبرنامه دفتر  سیس  ات(،  زیست   سیس سازمان حفاظت محیطا)ت

محیط جهانی  ژو  روز  )چهارم  تن(ی زیست  محیطبرنامه  یوسعه،  پژوهشی  و  آموزشی  در   های  زیستی 
 . است زیستها قبل از تخلیه به محیط توصیه به پاالیش آلودگیا و هدانشگاه

3 End Tackling Operation 
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 های محیط زیستی اقتصاد خطی بر عامل گذارتاثیرمتغیرهای  : 2-9  یشماره شکل 
(R: Lanwarne. A  (2016) “The Circular Economy: Implications for the Environmental Movement”)        

 
نیم قرن بیستم و شرایط سیاسی و اقتصادی   انتهایهای محیط زیستی  ها و نگرانیچالش

و کشورها به سوی    کارو  تحقیقاتی کسب  های غیردولتی  جهان سبب شد تا برخی از بنگاه 
اقتصاد چرخشی با توجه به مزایایی فراوانی که دارد حرکت کنند. توجه به اقتصاد چرخشی  

بهای تمام شده و به تبع آن افزایش ارزش یانت از محیط زیست، سبب کاهش  صبر    عالوه
 شود. های رقابتی، بهبود شرایط کسب و کار و رفاه جامعه میافزوده، مزیت 

که اند  های اقتصادی دریافتهها )سطح ملی( و بنگاهچنین به تازگی بسیاری از دولت   هم
اختالالت   و  های متغیر منابعریسک را به ویژه در قیمت   نرخ  ،های اقتصادی خطیسامانه

زیاد قیمت منابع طبیعی )مواد خام و اولیه(    هایدهند. نوسانعرضه و وارادات افزایش می
گذاری و افزایش  سرمایهنظر میزان از  را  های تجاری  فعالیت نامطمئنی و  رشد اقتصادی را با  

از کنفرانس   ،زیست   های محیطه به چالشچهار دهه توجدهد.  میی ریسک کاهش  هزینه
( کنفرانس  1972استکهلم  تا  به  2012)  ریودوژانیرو(  )معروف   )+   یدهنده  نشان  (ریو 

.  است زیست در توسعه و پایداری روندهای اقتصادی و اجتماعی    اهمیت روزافزون محیط
فعالیت  توصیهاین  به صورت  ابتدا  در  بودیها  برنامه  و  ی  به  تدریج  کنوانسیونبه  های  ها و 

 دورریز/ زباله 
استفاده توسط  

 مصرف
 کنندگان

 

 و توزیع 
 خرده فروشی

 

فرآیند تولید 
 صنعتی

 فرهنگ 
 نامتعارف

برداری از بهره
 منابع طبیعی /

 رشد

 
ها و فاضالب 
 هازباله

+ ارتباط  
 نظامند با: 

 حمل و نقل 
 دریایی 

 کاهش منابع آلودگی صوتی 

 فرهنگ 
 متعارف

 فرهنگ 
 پرمصرفی

کاالها طراحی 
برای عمر 
 کوتاه مدت

برداری بهره
گسترده و 

ارزان از منابع  
 طبیعی 

 

ها و  فرهنگ
های  ارزش

مشترک  
 جامعه

 اثرات
 محیط زیستی

 های آثار خارجی برای  هزینه
 جوامع بشری و بیوسفر

 فرآیند تولید 

 انتشار گاز 
 متان

 

 حمل و نقل و  سبک زندگی 
 جاییه ب جا

ی تخلیه
 پسماندها 

 

 ناپسندمناظر 

 حمل و نقل 
 هوایی

 خرده فروشی  ترافیک
 جزیی

 ترافیک
 ییجاده

 

 سکونت/
 محسوس   های زیان 

 مصرف 
 بیش از حد

ضایعات برای 
 دورریز 

 

 جای ه سموم ب
 مانده
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زیست، تدوین    به مدیریت جهانی محیطریو+    کنفرانسدر  به طوری که  شد.  منجر    تنوعی م
توسعهشاخص با  مرتبط  توسعه  یهای  بر روند  نظارت جهانی  کشورها    یپایدار و  پایدار 

 . تری شدتوجه بیش
دهنده  2-10  یشماره  شکل محیط  ی  ساده   فرآیندی  نشان  یک  در  چرخشی  اقتصاد 

است  کوچک  چرخشی  .  اقتصادی  اقتصاد  مصرف  کاالدر  توسط  مصرف  از    یهکنندپس 
از   بخش  آن  است    کاالنهایی،  مصرف  غیرقابل  منبع  زباله(    -)ضایعاتکه  یک  عنوان  به 

در این نظام،  .  شودمی  استفاده  کاالی اولیه و یا کاالهای دیگردر تولید  مجدد    ،اولیهتولیدی  
گونهکاالها   میبه  ساخته  و  طراحی  زیست یی  محیط  به  برگشت  قابل  که    باشند   شوند 
از  باشدها باال  آنعمر مفید  طول  یا  و  پذیر(  )تجزیه نمونه در کشور سوئد که یکی  . برای 

 ،های همراهتلفن  هایو محیط زیست است، گوشی  چرخشی  کشورهای پیشرو در اقتصاد
گونه مییی  به  تولید  و  مفید  طراحی  پایان عمر  از  پس  که  در  که  در صورتی  ها،  آنشوند 

 شوند.تبدیل به گیاه آفتابگردان می  ،محیط زیست دفن شوند
بخشی از ضایعات    (W) نماد  و  ی بازیافت  نشان دهنده  (r)، نماد  2-10منطبق بر شکل  

نهاده به عنوان  تولیدی )منابع( استفادهاست که  این شیوهی مجدد مییی  اقتصادی  شود.  ی 
   ی مجدد از ضایعات( نشان از چرخشی بودن اقتصاد دارد.)استفاده

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 : فرآیند اقتصاد چرخشی در یک نظام اقتصادی آزاد 2-10 یشماره  شکل
                      (R: Andersen M.S (2006) “An Introductory Note on the Environmental Economics of the 

                            Circular Economy”) 
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 محیط زیست
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 چرخشی   به اقتصاداز اقتصاد خطی  حرکت 
دارد  نظاماقتصاد چرخشی یک   کننده  احیا  و  ترمیمی  هدفی  که  است  تمام و    صنعتی 

مواد مصرفی    را   ییهافعالیت  بر  توزیع  هایفرآیند  درکه  بازیافت تولید،  انجام    مصرف  و  ، 
می  ،شودمی چرخشی.  دهدپوشش  اقتصاد  است،پذیری  تجدیدمفهوم    ، در  این  زیرا    مهم 

  ، آلودگی نیست   یو یا تقلیل دهنده  جلوگیری کنندهی  شیوهیک    ،صرفبه    یاقتصادنظام  
 طراحی بهتر ترمیم کند. قبلی را با هایبلکه هدفش این است که آسیب 

و رویکرد آن استفاده از  سازد  می پایان عمرکاالها  ترمیم کاالها را جایگزین  مفهوم  این نظام  
این نظام نوین اقتصادی،  .  است های فسیلی  های سوخت پذیر به جای انرژی های تجدید انرژی 

برد و با استفاده  از بین می   ، سازند زیست را مختل می مواد شیمیایی که محیط  هر نوع  استفاده از  
. با نگاه  سازی ضایعات تمرکز دارد   های تجاری بر نابود و مدل ها  امانه ، س کاالها از طراحی برتر  
 است:    استوار  های زیر  ی رویه بر پایه   ، اقتصاد چرخشی   2-9  ی به شکل شماره 

ی  جدید بر اساس یک چرخه   کاالهای.  است تمرکز  م.اقتصاد چرخشی بر حذف ضایعات  1
استفاده  جدا قطعات و  آسان  این چرخهی مجدد طراحی میسازی سریع و  های  شوند. 

توضیح می را  اقتصاد چرخشی  اجزا و محصول  که مصرف   کاالهاییدهند و  مستحکم، 
از  اندشده را  حتا،  و  ریختن  می   دور  جدا  قطعات  بازیافت  ژاپن  در  نمونه  برای  کنند. 

به سهولت قابل  ها،  آناند که پس از اتمام عمر مفید  یی طراحی شدهالکترونیکی به گونه
 شود.استفاده می مجدد کاالاست و در تولید همان  سازی جدا

  کند. را ارایه می   کاالها تمایز دقیق میان قطعات مصرفی و سطح استحکام  یک  چرخشی بودن  .2
تولید  بیش برای  مواد مصرفی  تهیه می   کاالهاتر  بیولوژیک  مواد  که  از  غیرسمی و  شوند 
زیست   حتا محیط  برای  ایجاد خطر  بدون  و  شیوهو  مستقیم    ،مفیداند  یک  پلکانی با  ی 

مانند موتور    شوند. برخی کاالهابازگردانده میزیست    به محیطسرانجام  ی متوالی  استفاده
  ها( برای محیط مواد فنی نامناسب )فلزات و پالستیکبا  ها  خودورهای سواری یا رایانه

 شوند.میی مجدد طراحی از ابتدا برای استفاده ، زیست 

انرژی.سوخت 3 و  فعالیت ها  انجام  برای  نیاز  مورد  اقتصادهای  بر  چ  یهای  ی  پایهرخشی 
)انرژی  طبیعی  منابع  به  اتکا  انعطاف کاهش  افزایش  و  تجدیدپذیر(  مقابل  های  در  پذیری 

 های قیمت نفتی(. مقابله با شوک   ، )برای نمونه   های جهانی طراحی شده است تغییرات قیمت 

اقتصاد چرخشی  در  ارزش  ایجاد  برای  آشکار  منبع  اصول، محرک چهار  این  تمامی 
در جدول کنند.  می   عرضه   تر )آربیتراژی( را معامالت با سود بیش های  هستند که فرصت

جدول 2-2ی  شماره  این  در  است.  شده  ارایه  آن  نمادهای  با  چرخشی  اقتصاد  مزیت   ،
 های زیر قابل تامل است:نکته 
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دایره • و  مزیت  اولیه  مواد  مشابه  موادی  از  استفاده  رساندن  حداقل  معنای  به  درونی  ی 
مقابل   در  تنگسامانهحیاتی  دایره  چه  هر  است.  خطی  تولیدی  باشد،  های  آن تر  بیانگر 

کاال   که  استفادهاست  بازتولیدهنگام  و  نوسازی  مجدد،  کم  ،ی  تغییر  دارد  تری  به  و  نیاز 
مصرفسریع به  ومی  تر  صرفه  رسد  و احتمال  انرژی  کار،  نیروی  اولیه،  مواد  در  جویی 

دارد در محصول وجود  هنوز  که  )انتشار  شبی  ،موادی  آن  و خارجی  جانبی  اثرات  و  تر 
 تر است. یی، سموم، آلودگی آب و...( کمگازهای گلخانه

های متوالی است. هر  ی طوالنی به معنای به حداکثر رساندن تعداد چرخهمزیت چرخه •
مدت،  چرخه بلند  یک    مانعی  اولیه  کاالتولید  مواد  از  آن  اجزای  مصرف یا  جدید،  ی 

 شود. می ها( نیروی کار )نهادهانرژی و 
های مجدد از به معنای تنوع دادن به استفاده  پلکانی(   -ی آبشاری )ترتیبی مزیت استفاده •

زنجیره در  بازیافتی  لباسمواد  مانند  است.  ارزش  پارچهی  از جنس  که  کتانی  هایی  های 
  . شونداده می های دست دوم استفبه عنوان لباس  ، ابتداآوریشوند که پس از جمعتهیه می

سپس به عنوان فیبر پرکننده در صنعت لوازم خانگی مصرف و در نهایت به عنوان فیبر  
شوند. در هر  به عنوان یک مصالح ساختمانی استفاده می  ،های پشم سنگپرکننده در عایق

بازیافتی  ،مورد اولیه  ،مواد  مواد  برای  قبلی  جایگزینی  میی  شمار    سرانجام  روند.به 
 گردند. می زیست باز فیبرهای کتان بدون ایجاد خطر به محیط

در عین حال که    ، مواد  ی های آلوده نشدهمزیت مواد مصرفی خالص این است که جریان •
 آوری و بازپخش را به خصوص در مورد مواد فنیوری جمع بهره   ، کنند کیفیت را حفظ می 

 .یابد میوری مواد افزایش  نهایت بهره به این ترتیب عمر محصول و در  دهند،  افزایش می 
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 یی اقتصاد چرخشی  های دایرهحلقه انواع : 2-2 یشماره جدول  

 عنوان  توضیحات

حلقه  :  1درونی  ی چرخه  که  دارد  اشاره  ایده  این  به  درونی  چرخشی  های قدرت 

نمونه، تعمیر و نگهداری مندتری دارند. برای  راهبردهای ارزش  ،ترچرخشی محکم 

بیشکاالیک   می  تر،  حفظ  را  اآن  اگر  اجزای کند.  نیست،  پذیر  امکان  فعالیت    ین 

 شوند. میی مجدد یا بازسازی استفاده  منفرد آن،

 

یا زمان در اشاره به حداکثر کردن تعداد چرخه  :  2ی طوالنیچرخه  های متوالی و 

دارد  یهر چرخه ایجاد یک  . چرخهکاال  از  کار  انرژی و  یا    کاالهای طوالنی مواد، 

میمولفه جلوگیری  جدید  برای  ی  حال،  این  با  انرژی   ییکاالهاکنند.  به  نیاز  که 

طول  در  انرژی  عملکرد  بهبود  به  توجه  با  استفاده  قابل  مطلوب  عمر  طول  دارند، 

 مورد توجه باشند. باید زمان، 

 

ی مجدد از به معنای تنوع در استفاده  ،استفاده از آبشارقدرت    :  3ی آبشاری استفاده 

استزنجیره ارزش  لباس  .ی  که  زمانی  نمونه  دوم هابرای  دست  به صورت  ابتدا   ،  

به عنوان فیبر پرکننده در اثاثه یا لوازم   ،صنعت مبلمان  درشوند و سپس  استفاده می

شده، به عنوان مصالح ستفاده  ای  های پشم شیشه عایق   و یا    شوندداخلی استفاده می

 شوند. ساختمانی استفاده می

 

  های که جریان   موضوع اشاره دارد قدرت ورودی خالص به این    مواد مصرفی خالص: 

بازدهی جمع دهند، در حالی که آوری و توزیع مجدد را افزایش میمواد غیرمجاز، 

،  دهند را افزایش می   کاال ی خود طول عمر  مواد فنی به نوبه در  حفظ کیفیت، به خصوص  

 شوند. وری استفاده از مواد و انرژی میدر نتیجه سبب افزایش بهره 

 

 

    (R: Ellen MacArthur Foundation (2015) “Towards a Circular Economy: Business Rationale for an Accelerated  
          Transition”) 

 

 

 

 
 

1Inner Circle 
2Circling Logner 
3Uses Across 
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 اقتصاد چرخشی    اصول
های بنیادین  کنند، ویژگیاصول اقتصاد چرخشی به صورت کنشی با یک دیگر عمل می 

 :  استزیر بیانگر یک اقتصاد چرخشی پاک 

 1.حذف ضایعات 1

تولید          در  صنعتی  و  زیستی  مصرفی  مواد  که  میزان    کاالهاهنگامی  و  دقت  با 
مناسب  اقتصاد   ،سازگاری  منظر  از  داشت.  نخواهد  وجود  ضایعاتی  شوند،  طراحی 

صنعتی،   مواد  و  دارند  را  کود  به  تبدیل شدن  قابلیت  آسانی  به  که  چرخشی، ضایعاتی 
گونه به  مصنوعی  ترکیبات  سایر  و  آلیاژها  مییپلیمرها،  طراحی  صرف  ی  با  که  شوند 

ا مجددحداقل  کیفیت،  باالترین  حفظ  و  تولید    نرژی  می  کاالدر   گاهی   .شونداستفاده 
به  آن  برگشت  برای  محصول  کیفیت  کاهش  به  منتج  بازیافت،  فرآیند  است  ممکن 

، به عنوان یک نهاده  باشد. در اقتصاد چرخشی ضایعات ولیه  ی ا ی تولید به شکل مادهچرخه
و حجم بسیار کمی از آن به   د و ش می های دیگر استفاده  یا سایر بنگاه و سط خود بنگاه تو   مجدد 
نقش موثری در حفاظت از    ، های کاهش تولید زباله شیوه اجرای  .  شود ی نهایی تبدیل می زباله 

 به شرح زیر دارد: محیط زیست  
 

 و هوا.   کاهش آلودگی آب، خاک  -
 .مصرف انرژیکاهش  -
 .مجدد در جامعه یبازیافت و استفاه فرهنگ ی  فراگیر -
 .هانقل زباله آوری و حمل وکاهش آلودگی جمع -
 .کاهش نیاز به زمین برای دفن زباله -
 حفاظت از خاک با جلوگیری از فرسایش و حفظ آب در خاک.   -
   ل.آوری و حمل و نقهای مدیریت زباله در مراحل نگهداری، جمعهزینهکاهش  -
      یی.هگازهای گلخان تولید کاهش -

 شامل موارد زیر است:  مزایای اقتصادی کاهش تولید و بازیافت زبالهچنین  هم

 
 

باقی  1 اقالم  غیرعادی  ضایعات،  و  عادی  ضایعات  به  ماهیت،  لحاظ  از  و  است  تولید  عملیات  فرآیند  در  مانده 
   ی عملیات دوباره به کار گرفته شوند. شوند. ضایعات عادی ارزشمند هستند و ممکن است در چرخه تفکیک می 

عملیات    فرآیند  نامناسب  کارکرد  دلیل  به  غیرعادی  نابابمی  تولید   ، ضایعات  )اقالم  .  (Goods Spoiled  -شوند 
به ندرت تولید  شوند، ولی اقالم ناباب  یی حتمی و پیوسته در فرآیند عملیات محسوب میضایعات عادی پدیده 

   هستند.شود و به نوعی زیان مخفی این نوع ضایعات سبب اتالف منابع می شوند.می
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 ها.مدیریت زباله  حمل و نقل و ،آوریهای جمعجویی در هزینهصرفه •
ی  ی کمپوست، حجم و وزن نهاتولید  هایمجتمعها به های تر و ارسال آنزباله تفکیکبا   •

شو   یهایزباله بهداشتی  دفن  باید  کاهش  نکه  ی  ها هزینهتقلیل  سبب  این  و    یابدمید 
 شود. برداری میبهره

با • کمپوست  کود  واشتغال  تولید  کمپوست  تحقق    زایی  کود  فروش  از  حاصل  درآمد 
 همراه خواهد بود. 

 ( و... آتش سوزی بو، شیرابه، پراکندگی، انندکاهش مشکالت دفن بهداشتی زباله )م •
 نیروی انسانی و تجهیزات الزم متناسب با میزان کاهش زباله.  تقلیل •
 . زمان   ی مدیریت بهینه د و  ی دفع مواد زا ،  حمل و نقل ،  آوری کاهش زمان صرف شده برای جمع  •
 . آیندههای نسلبرداری از زمین و حفظ آن برای افزایش بهره •
 . آلودگی محیط زیست  تقلیلایمنی و سالمتی و  یارتقا •
   .آلودگی از محیط زیست زدایش های پاکسازی و هزینهو  های سربارهزینهکاهش  •
 .در مصرف انرژی ییجوصرفه •

   .نقل و انتقال ضایعات ،آوریهای جمعمند شدن برنامهنظام •
 . بر ضایعات تولیدی و تفکیک اصولی ضایعات بهترنظارت  •
  ی بهینه از مواد خام با هزینه   یاستفاده  قو نگهداری از طری  راهبردیهای  نهکاهش هزی •

هزینهر،  تکم و  باالتر  کیفیت  با  افزوده و    ترکم  یتولید  با    یارزش  بازیافت شده  مواد 
 .هامجدد آن یاستفاده

همکاری آنان در    برایو ایجاد بستر مناسب    جامعه  یزیستمحیط  سطح فرهنگ    یارتقا •
 . های مدیریت ضایعاتبرنامه

  .ها در فرآیند تولیدآن یاز ضایعات و استفاده ییقابل مالحظهمقادیر و فروش  بازیابی   •
 . دفع ضایعات یای بهینهه شیوهبازیابی و  برایهای تحقیقاتی فراهم آوردن زمینه •
   .ثر بر نظام مدیریت بر ضایعاتوهای ماجرای پروژه برایالزم ی خصیص بودجهت •

 

 کاالها سازی  از طریق تنوع 1پذیری انعطاف.2

امکان تفکیک رشد اقتصادی و توسعه از    است که  پذیرانعطاف  یقتصاد چرخشی مدلا         
ارایه امکان  ارایه و  بلند مدت  در  را  منابع محدود  را در ی فرصت مصرف  نوآوری  های 

این مدل در مقابل اقتصاد  خطی قرار دارد که به طور قطع     .کندها فراهم میتمام بخش
بهره مدل  روی  میبر  متمرکز  زباله  و  ساخت  به  برداری،  )گهواره  مقابل    گورشود  در 

 
افراد و جوامع را    وشود  ِ می  تطبیقی در مقابل خطرات اطالقهای ذاتی و  به واکنش  پذیری اقتصادیانعطاف  1

ب  بالقوه  ه جلوگیری از برخی از ضرر و زیانقادر  تواند در سطح یک شرکت، خانواده، می  سازد ومیهای 
 روی دهد. بازار یا اقتصاد کالن 
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گهواره(   به  استفاده و  گهواره  انرژیبا  و  طبیعی  منابع  حد  از  بیش  غیرقابل    هایی 
است.  نا تجدیدپذیر   مدل،  سازگار  این  دلیل  در  به  به  نیل  و  ظرفیت  حداکثرسازی 

سامانه  ترین مطلوب  متنوع  بازدهی،  مقیاس  باهای  با  و  زیاد  بزرگارتباطات  در   ، های 
 د. دارتری پذیری بیشهای خارجی انعطافمواجه با شوک 

 
 پذیرهای تجدیدی انرژیاستفاده.3

پذیر )جزر و مد، باد، و صنعتی ناگزیرند که از منابع انرژی تجدید  یواحدهای تولید    
کنند استفاده  اتمی(  آبی، زمین گرمایی، زیست توده و  به  بدستیا  .خورشید، موج، برق  ی 

از   هدف  آستانهاین  کاهش  الزامطریق  بر  مبتنی  انرژی  مصرف  اقتصاد چرخشی    یاهی 
تولید محصوالت کشاورزی از انرژی خورشیدی شود. برای نمونه اگر چه در  می محقق  

می  توجه استفاده  قابل  مقدار  اما  سوختشود،  از  در  یی  فسیلی  کودهای   تولید های 
ماشین  و  می  آالت شیمیایی  کار  به  و  کشاورزی  غذایی  مواد  تولیدی  واحدهای  رود. 

بهینه طریق  از  نهادهکشاورزی  تولیدسازی  را  می  ،های  فسیلی  سوخت  مصرف  توانند 
 آورند. کاهش داده و مقدار زیادی انرژی از محصوالت کشاورزی به دست  

  
 مند نظام.تفکر 4

به    یک دیگررفتاری خاص با    ایجادشود که برای  ی از عناصر گفته مییمجموعهبه  
است که در سال شناسی    پویایی ی  بخشی از حوزه   مند نظام تفکر  مفهوم  پردازند.  تعامل می 

در های جدید  برای آزمودن ایده   ، فارستر به اعتقاد بنیان نهاده شد.    1توسط جی فارستر  ۱9۵۶
ایده   هایشیوه بهتر و مشابه با  هایی  شیوه اجتماعی، به    های نظام  های مهندسی نیاز آزمودن 

های اجتماعی و امانه کند تا شناخت دقیقی از س این امکان را فراهم می   مند نظام است. تفکر  
    آید. به دست  ها  بهبود آن 

تحلیل    هایشیوه.  اساسی داردتحلیلی سنتی فرق    هایشیوهبا    مندنظامرویکرد تفکر       
انگلیسی    ی واژهی  ریشه  است.به اجزای قابل مطالعه متمرکز    مندنظامسنتی، بر تفکیک  

بر    مندنظامدهنده است. در مقابل، تفکر    ، به معنای شکستن اجزای تشکیلآنالیز  اتحلیل ی
و   در تعامل است نظام  با سایر اجزای    ،موضوع مورد مطالعهگونه  این متمرکز است که چ

تعداد    مند،نظامتفکر  در  ،  شوندمطالعه    تر به طور جداگانهکه اجزای کوچک  به جای این
نتایج    با،  مندنظاماز تفکر  های حاصل  شود و خروجیگرفته میتری در نظر  تعامالت بیش

از   آمده  که مسئله  ،است متفاوت  تحلیل سنتی    هایشیوهبه دست  زمانی  ی  به خصوص 

 
1 Jay Forrester 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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پیچیده باشد یا بازخوردهای فراوانی از عناصر    ،مورد مطالعه از نظر ساز و کار و پویایی
 داشته باشند. ثیر ابر آن تام نظداخل یا خارج 

مسا  سبب ها  ویژگیاین   دشوارترین  تا  به  یشده  شوند. اثربخش  هایشیوهل  حل  تر 
ی که به شدت به یلی دارند، مسایپیچیده  هایلی که موضوعیبه تحلیل مسا  مندنظامتفکر  

نامؤثر  لی که ریشه در هماهنگیی متعددی وابسته هستند و مسا  هایگذشته و عامل های 
می دارند،  درگیر  یک  پردازد.  عناصر  اجزای  تاثیر  تاثیر    نظامچگونگی  و  دیگر  یک  بر 

 یی است. هر سامانه هایویژگیترین  مهم ی آناجزا نظام ومتقابل 
اقتصاد چرخشی اجزای     شوند. زیستی بررسی می   ز منظر اجتماعی و محیط ها ا نظام در 

سامانه درون  بیشتفکر  معمول  طور  به  به  یی  که نظامتر  دارد  اختصاص  پرقدرتی  های 
شرایط مبهم    ،هااند. در این سامانههایی غیرخطی، بازخوردی و بسیار به هم پیوستهسامانه

بازخوردها  با  پیامد   ، آغازین  به  منجر  اغلب  انگیزی می ترکیب شده و  که  های شگفت  شود، 
نهاده   بسیاری  با  سامانه اوقات  ندارند. چنین  تناسبی  تولیدی  نمی های  راستای  هایی  در  توانند 

تری در بستر  پذیری و انطباق بیش به انعطاف   ، متعارف و خطی مدیریت شوند و برای تغییر 
 . رویکردهای چرخشی نیاز دارند 

 

 1.تفکر در سیر نزولی 5
، مانع از ایجاد ارزش  کاالهاهای طبیعی در تولید  ایجاد ارزش افزوده و مصرف نهاده

شود. در فرآیندهای زیستی )اکوسیستمی( کاال توسط  می  کاالهای دیگرافزوده در تولید  
باکتری میکروارگانیسم مانند  قارچهایی  و  از  ها  مغذی  مواد  و  انرژی  و  شده  تجزیه  ها 

 شود. ها آزاد میینئها و پروتها، چربیکربوهیدرات
ی بیولوژیک چوب و استحصال موادی مانند الکل، الوار و نمونه، ارزش تجزیه  برای 
به مراتب بیش از ارزش سوزاندن آن است. بدیهی است با استحصال الکل    ، های چوبی سازه 

 .  رود و بر عکس های چوبی فرصت سوزاندن آن از بین می یا سازه و  از چوب، تولید الوار  

 

 اصول اقتصاد چرخشی  
کننده  تامین  مکانیسم اقتصاد چرخشی  افزوده ی  ارزش  ایجاد  متعدد  و  سطح  در    های  ملی 

بی بین  مصرف  با  که  است  می رویه المللی  تضاد  در  طبیعی  محدود  منابع  اقتصاد  باشد.  ی  در 
برداری  بهره و    دهد های زیستی موثر رخ می مصرف مواد اولیه و انرژی، تنها در چرخه چرخشی  

های زیستی احیا و یا در  در چرخه منابع مصرفی    شود. منابع طبیعی جایگزین مصرف بهینه می 
مواد با    های نظمی ی زیستی، فرآیندهای زیستی بی شوند. در چرخه ی صنعتی ذخیره می چرخه 

 
1 Think in Cascades 
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یا بدون دخالت بشر مجددا احیا می با  د. در چرخهشو دخالت و  مقدار  مصرف  ی صنعتی 
.  آیدپدید میاحیای مواد و ایجاد مجدد نظم در زمان مقتضی    ،هاانسانتدبیر    وکافی انرژی  

 .دارندهای متفاوتی مشخصه ،، تامین و ارتقای سرمایهدر این دو چرخه
استفاده   مورد  تولیدی  منابع  کاهش  مراتب  سلسله  بر  مبتنی  چرخشی  اقتصاد  اصول 

استفا و  بازیابی  استفاده(،  به  ده)حداقل  را  چرخشی  اقتصاد  اصل  سه  این  است.  مجدد  ی 
کند. کاهش، به  ی منابع تولیدی و به حداقل رساندن استخراج مواد اولیه هدایت میچرخه

های تعیین شده برای تولید و مصرف با استفاده از حداقل مواد خام معنی دستیابی به هدف
ی  ی مجدد، در واقع به استفاده استفاده یست است. اصطالح  ز و انرژی و کاهش آلودگی محیط  

  ، ی آن اشاره دارد. بازیابی های اقتصادی پس از مصرف اولیه در سایر فعالیت   کاال از یک    دوباره 
 .است ی آن  ی تعریف شده در کاربری اولیه   کاال از یک    چند باره ی  به معنای استفاده 

استف طبیعی،  منابع  افزایش  و  حفظ  اصل  سه  بر  چرخشی  منابع  ادهاقتصاد  از  بهینه  ی 
 : گذاری شده است پایه  2-11مطابق شکل تولیدی و افزایش اثربخشی 

 
 1حفظ و افزایش منابع طبیعی.1

شود  ی زمانی معینی آغاز میسودمندی و اعمال مطلوبیت در بازده  این اصل با اجرای       
منابع طبیعی محدود و متعادل کردن   کنترل مصرف  به معنای  منابع تجدیدو  پذیر  جریان 

هنگام مصرف منابع، با انتخاب مناسب منابع طبیعی و    ،های اقتصاد چرخشی است. سامانه
از    انجامد وها میی بهینه از آنبه استفاده  ،پذیرگیری فنآوری و فرآیندهای تجدیدبه کار 

سامانه درون  مغذی  مواد  افزایش جریان  بطریق  برای  مناسب  ایجاد شرایط  و  ازیابی،  یی 
حفظ و  شود.  های ملی )آب و هوا، خاک و...( میسبب تقویت و افزایش کیفت سرمایه

سرمایه  جریان   ،طبیعی   یافزایش  کردن  متعادل  و  محدود  ذخایر  کنترل  تجدید با  پذیر های 
شود. آغاز می    2کاهش تعداد مواد مورد نیاز برای خدمت به عملکرد اقتصادی  منابع با ابزار 

که   آنبه  هنگامی  چرخشی  اقتصاد  است،  نیاز  تولیدی  منابع  منابع  از  استفاده  با  را  ها 
انتخاب می  ،تجدیدپذیر . گزیندبرمیآن را  مناسب  ها و فرآیندهای  کند و فنآوریعاقالنه 

تشویق جریان مواد مغذی  از طریق سبب تقویت منابع طبیعی  ،استفاده از منابع تجدیدپذیر
  شود )مانند زمین(.و ایجاد شرایط برای بازسازی می هاامانهدر داخل س

ند.  نک و انرژی زیادی آزاد می   دارندسرعت احتراق بسیار باالیی    ،های فسیلیسوخت        
حال و  گذشته  سوخت بیش  ،در  و  انرژی  سوخت   ،تر  طریق  تاز  فسیلی  شده  مین  اهای 

  و  شودهر بیست سال دو برابر می ،فسیلیهای سوخت مصرف  المللی،در سطح بین. است 

 
1 Preserve and Enhance Natural Capital 
2 Dematerialization 
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آلودگی  افزایش  ت،  سوخمصرف این  این منابع شده است.    کاهش   ، سببدر قرن بیستم
دارد  زیست    محیط همراه  به  بزرگو  را  چالش  است.  به  شده  مبدل  چه    جهانی  اگر 

ولی مصرف  ،  شدهای فسیلی تا همین اواخر به منابع انرژی دیگر ترجیح داده میسوخت 
ها و مشکالت مهمی را  نگرانیبرخی  ،هاآنمطلوب نا پیامدهایها و برخی بیش از حد آن

چون   الیههم  اتخریب  بارانی  تعادلزون،  رفتن  بین  از  اسیدی،  زیست،   های  محیط 
 . مانند آن ایجاد کرده است   زمین و یکره زیست، گرمایش تخریب سایر منابع محیط

چرخشی  اقتصاد  )انرژیانرژی  ، در  تجدیدپذیر  برگشت های  جایگزین  های  پذیر( 
انواعی از انرژی  های فسیلی است و  های حاصل از سوخت مناسبی برای انرژی گفته به 

آن  شودمی تولید  منبع  انرژیبر   ،هاکه  )سوخت های  خالف  فسیلی(،  تجدیدناپذیر  های 
توسط   که  دارد  را  آن  بازه  ،طبیعت قابلیت  کوتاه مدت مجدد در یک  زمانی  به وجود   ی 

تجدیدپذیر  و  آمده   شوند.  انرژیتجدید  منابع  زیست  بودن  باد،  خورشید،  نظیر  نو  های 
و...   از    سبب توده  استفاده  گسترش  و  توسعه  به  جهانیان  جدی  های  انرژیتوجه 
  ، است. از منظر تاریخیانرژی جهانی شده  و افزایش سهم این منابع در سبد    تجدیدپذیر

 گردد.  های تاریخ بشر باز میترین دورههای زیست توده به ابتداییاستفاده از انرژی
ناپذیر رو به اتمام هستند، این  های اخیر با توجه به این که منابع انرژی تجدیددر سال     

درصد از    ۱8حدود    2۰۰۶ر سال  اند. دها قرار گرفتهمنابع مورد توجه بسیاری از دولت 
انرژی انرژیمجموع  از  تجدیدهای مصرفی جهانی  است. سهم  های  آمده  به دست  پذیر 

  های آبیانرژی  ، سهم( دهیحرارتتر برای مصارف  درصد )بیش  ۱3حدود    ،توده  زیست 
  ، خورشید،  باد  ی مدرن،زیست توده،  نیروگاهای آبی کوچکمانده شامل  و باقی  درصد  3

زیستیسوخت و    گرماییزمین گسترشمی  های  در حال  به سرعت  که  امروزه باشد  اند. 
چشم افزایش  شاهد  فعالیت جهان  بودجه گیر  و  شرکت دولت   یها  و  تحقیق،    درها  ها 

عرضه و  تجدیدپذیرانرژیهای  امانهسی  توسعه  فعالیت   های  این  و  نهایت    هااست  در 
شده تمام  بهای  کاهش  انرژیسبب  رقابت ی  و  تجدیدپذیر  این  های  با    فنآوری پذیری 

 د.  شو موجود می انرژی سنتیهای نظام 
ازنگرانی  زیست نامطلوب  تغییرات    ها  کنار    محیط  و  نوساندر  تولید  افزایش  های 

روز نفت   قیمت  روزافزان  رشد  سبب  می  ،  قوانینی  وضع  بهرهافزون  که  و  شود  برداری 
سازی تجدیدپذیر    تجاری  سرشار  گرماییخورشیدیبادی،    آبی،منابع  زمین  زیست  ،  ، 

 کند. ( را تشویق می انرژی دریایی )  جریان اقیانوسیو   انرژی جزر و مد، امواج، توده
  . شوند نمی   تمام   گاه   هیچ   است و ها  آن پایداری    تجدیدپذیر،   های انرژی   یت مز   ترین عمده   
کاهش  هزینهو    است   یطبیعمنابع  از    تجدیدپذیر  هاینیروگاهخت  سو  را  عملیاتی  های 
 تولید   کمی   بسیار  آلودگی  یا  و  هستند  آالیندگی  بدون  یا  ،تجدیدپذیر  هایانرژی.  دهندمی
انرژی  هایپروژهکنند  می تجدیدپذیرتولید  جنبهفراوانی    اقتصادی  منافع  های    های مانند 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D9%87%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A2%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%A8%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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مزایای استفاده از    د.شونمیاشتغال    ایجاد  و   سرمایه  جذب  سبب   که  باشند  داشته  توریستی
 :  موارد زیر است به اختصار شامل تجدیدپذیر  هایانرژی

به آسانی در    هاآن و تاسیسات تولید  تجهیزات    مورد استفاده درسوخت  منابع تغذیه و   •
 . نیست طبیعت موجود است و نیازمند اکتشاف و استخراج 

بهره هزینه  • از طریق سوخت در مقایسه    ها برداری آن های  انرژی  تولید    ترکم های فسیلی  با 
 تری نیاز داشته باشند. بیش یلیهاوگذاری سرمایههای هزینهبه  دارداست، اما امکان 

 . فرآیند تولید ضایعاتی ندارند در  و    است ها بسیار اندک  نگهداری آن های تعمیرات و  هزینه  •
 دارند.رای سرمایه گذاران بگذاری و سود مالی زیادی سرمایهی بازده •
 .کندمی های شغلی جدیدایجاد فرصت  •
 ندارند. محیط زیست  ه  ی ب رسان   آسیب و    تاثیری بر گرمایش زمین  •
 . کندکمک می  انرژیتولید  عملیاتیهای کاهش هزینه باملی به اقتصاد  •

 
 ی بهینه از منابع تولیدی.استفاده2

برد و بر محیطی که منشا باال می   را  افزایش جمعیت، میزان تقاضا برای منابع طبیعی        
ها است و به دو  گذارد. منابع طبیعی، مواد خام مورد نیاز انساناین منابع است، تاثیر می

طور عمده از  پذیر و تجدید ناپذیر در طبیعت وجود دارد. گروه اول به  صورت تجدید
در صورت    جانداران تشکیل شده و قابل جایگزینی است و گروه دوم موادی هستند که

به قدری طوالنی است که    ،هاآنایجاد  تمام شدن قابل جبران نیستند یا زمان الزم برای  
به دلیل   کشورهای در حال توسعهتر  شوند. در بیشدر عمل قابل تجدید محسوب نمی

بی توسعهرویهگسترش  شهرها،  فزآیندهی  رشد  صنعت،  غیراصولی  و  ی  جمعیت  ی 
برنامه عرصهفقدان  این  سطح  طبیعی،  منابع  از  نگهداری  برای  مناسب  ک ریزی  اهش  ها 

 است.  گرفته  یافته و در خطر نابودی قرار

تولیدیاستفاده  اصل   منابع  از  بهینه  اولیه ی  مواد  و  عناصر  از  استفاده  معنای  به  ی  ، 
  کاالها های تولید  با باالترین ضریب سوددهی و بازدهی در تمامی مراحل چرخه  ،تولید

محیط   مرحلهو  سه  شامل  اصل  این  است.  و استفادهی  زیستی  بازسازی  مجدد،  ی 
ی تولید و کمک به فرآیند اقتصاد چرخشی  بازیافت برای حفظ مواد مصرفی در چرخه

 ها اشاره خواهد شد. های آتی به آناست که در بخش
حفاظت و   برایهای ارتباطی درونی و فشرده  از حلقه   ،های اقتصاد چرخشی سامانه       

  و   کنند ی انسانی( استفاده می نگهداری منابع طبیعی، انرژی و سایر منابع با ارزش )سرمایه 
افزایش عمر مفید   استفاده  کاالها از طریق  به اشترکو  منابع )مانند  از  بهینه  گذاری    ی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
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افزایش به    نهایت در  دارند که  را پایین نگاه میکاالها  و خدمات(، سرعت تولید  کاالها  
عامل ه بهر می وری  تولیدی  بی انجام های  زیستی  مواد  از  استفاده  افزایش  مصرف، د. 

منحصر به فرد    های ها از مشخصه ی آن ی مغذی و تجزیهاستخراج مواد بیوشیمایی اولیه
تولید  سامانه اقتصاد چرخشی در  کم ارزش )ضایعات و  نهادهو    است کاالها  های  های 

سازی تولید منابع با به کارگیری    بهینهکنند. ارزش تبدیل میهای با ها( را به ستاندهزباله
ابعادکاالها باالترین  در  مواد  و  اجزاء  بیولوژیکی    ،،  و  فنی  مراحل  تمام  محقق   کاالدر 

حفظ اجزای فنی و مواد    ا هدفطراحی برای بازسازی و بازیافت ب و به معنای    شودمی
 در گردش و کمک به اقتصاد است. 

های داخلی )مانند تعمیر و از حلقه  باشدپذیر  های چرخشی هر زمان که امکاننظام   
استفاده می بازیافت(  این طریقنگهداری به جای  از  را حفظ    یترانرژی بیش  ،کنند و 

  ، هااز آن  ی مجددسازی استفاده  نهو بهی  کاالهاها با افزایش طول عمر  نظامکنند. این  می
رسانند. به  های متوالی و یا زمان صرف شده در هر چرخه را به حداکثر میتعداد چرخه

 شود. می کاالی خود سبب افزایش استفاده از به نوبه  ،و خدمات اکاالهگذاری   اشتراک 
امری اساسی    ،بهینه و ممانعت از هدر رفت امکانات  یاستفاده   کهی نهایی این  نکته      

بیش  واست   اهمیت  مطرح    یابدمیتری  هنگامی  انرژی  موضوع  سهم  د.  باشکه  زیرا 
شده تمام  بهای  در  ساخت  انرژی  بیشکاالهای  دارد.  ،  را  سهم  بهینهترین  از   منظور 

هایی در ست او سی  هاشیوهکارگیری  ه  سازی مصرف انرژی، انتخاب الگوها و اتخاذ و ب
مطلوب باشد و استمرار وجود    ،که از نقطه نظر اقتصاد ملی  مصرف درست انرژی است 

 حیات و حرکت را تضمین کند.  یو دوام انرژی و ادامه
با    ،های مختلف انرژی در سبد انرژی جامعهدر این چارچوب تعیین سهم صورت       

امکانات   به  آنبلند  توجه  بمدت  پربازده  ،  آن  یترین شیوه هکارگیری  از  که استفاده  ها 
ت کاهش  نیز  و  انرژی  منابع  تخریب  کاهش  اسـتفاده امتضمن  از  ناشی  سوء    ی ثیرات 

عامـل  درست نا بر  انرژی  زیـست    هایاز  محـیط  و  است   مدبشود  دیگر حیات    . نظر 
  ، پایدار جامعه است  یاز انرژی، نه تنها متضمن استمرار حیات و توسعهنه  یبه  یاستفاده

های آتی و مانعی برای تولید و گسترش  انرژی برای همگان و نسل  یبلکه منجر به بقا
  ناشی از مصرف نادرست انرژی خواهد بود. یزیستمحیط های آلودگی
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 . افزایش اثربخشی3

اسکان،    مهاجرت،  )غذا،  انسانی  نیروی  منابع  به  آسیب  کاهش  شامل  اصل  این 
ی بهینه  ی اثرات جانبی )استفاده(، اشتغال و مدیریت بهینهرفاه  تحصیالت، بهداشت و

می اقلیمی(  تغییرات  و  سمی  مواد  انتشار  صوتی،  آلودگی  آب،  هوا،  زمین،  باشد.  از 
)شامل    هاسامانهاثربخشی   منفی  خارجی  خطاهای  طراحی  و  آشکارسازی  طریق  از 

به   آسیب  مناطق  سامانهکاهش  و  بهداشت،  ها  آموزش،  اسکان،  تحرک،  غذا،  مانند 
آلودگی   آلودگی هوا، آب،  زمین،  از  استفاده  مانند  اثرات خارجی  مدیریت  سرگرمی و 

   شود.صوتی و انتشار مواد سمی( انجام می
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

   آن ی اقتصاد چرخشی و اصول متداول: نمودار سامانه2-11 یشماره  شکل
(R:Ellen MacArthur Foundation and McKinsey & Company, 2014 “Towards the Circular Economy”) 

 
سال  موسسه گزارش  در  آرتور  مک  آلن  ا2012ی  اقتصاد  ،  بر  حاکم  متداول  صول 
 ارایه کرده است.  2-3 ی شماره یی آن را به مطابق جدولهای دایرهانواع حلقهو  چرخشی 

 
 
 

 آوری جمع
 آوری جمع

 آوری  کشاورزی/ جمع

ا
 حیا

 بیوگاز 

 بیوشیمی استخراج خوراک
 بیوشیمی 

 استخراج معادن

 بازیافت

 نوسازی/ باز تولید

 ی مجدد/ پخش مجدد استفاده

 نگهداری 

 ی قطعاتکنندهتولید

 ی کاالها کنندهتولید

 ی خدماتارایه دهنده

 اصل اول 

 اصل دوم 

 اصل سوم 

 منابع بازگشت ناپذیر  منابع محدود 

 مدیریت منابع بازگشت ناپذیر منابعمدیریت 

 مند و آثار خارجی منفی پراکندگی نظام
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 یی اقتصاد چرخشی  های دایره: انواع حلقه 2-3ی شمارهجدول   

 توضیحات نماد  ی چرخشیحلقه 

 : A  کالس چرخشی 

نگهداری   و  طوالنی تعمیر 
 کاالها مدت 

مدت   ▪  بلند  نگهداشتن  امکان  که کاالها  هدف  جایی  تا 
 پذیر باشد. حفظ ارزش آن امکان

 گذاری.   برای طوالنی مدت و اشتراککاال طراحی  ▪

 : B  چرخشی کالس 

 ی مجدد / بازیابی  استفاده 

   کاالهای سازی استفاده از مواد و    سازی و فرهنگ   بهینه ▪ 
 دست دوم برای جلوگیری از هدر رفت ارزش افزوده. 

 اجاره، تعمیر و نگهداری.   بر اساس ، خدمات  کاالها طراحی    ▪

 : C  کالس چرخشی 

 مرمت  /بازسازی 

برای استفاده ▪  یا   کاالهای مجدد در تولید همان  طراحی 
 دیگر.  کاالهایسایر 

 : D  چرخشی  کالس

 بازیافت 

 .کاالها ی اصلیاز دست دادن ارزش افزوده ▪ 

کاال  طراحی برای بازیافت مواد و قطعات قابل تفکیک   ▪
 از مصرف.  پس

     (R: Rizos, V. Tuokko, K and Behrens, A (2017) “The Circular Economy a Review of  Definitions, Processes 
            and Impacts”, Research Reports) 

 
 کنند: های اساسی زیر، بخشی از اصول اقتصاد چرخشی را توصیف می ویژگی 

ی قابل محسوسی وجود ندارد.  در اقتصاد چرخشی، زباله .ضایعات طراحی بیرونی است •
های کمپوست یا هضم توانند توسط شیوهمواد بیولوژیکی غیرسمی هستند و به راحتی می

زیست  بی محیط  به  مواد  بازگردندهوازی  دیگر  و  آلیاژها  پلیمرها،  مانند  فنی  مواد   .
رساند  ،ساختمانی حداقل  به  ارتقا،  و  تجدید  بازیافت،  حداکثر برای  و  انرژی  نیاز  ن 

 شوند.مینگهداری ارزش )از منظر اقتصاد و منابع تولیدی( طراحی 
است.  قدرتکاالها  تنوع   • اقتصاد  کاالهاطراحی    تنوع  ارزش  آفرین    به   چرخشی  در 

نمایی  برای  ییوسیله  عنوان و  ،تنوع.  است   قدرت  کننده  کنترل    پذیری انعطاف  عاملی 
  ضروری   محیطی   تغییرات   ماندن   پایدار   برای   زیستی   تنوع   زنده،   های نظام   در   نمونه است. برای  

  و  کسب   های مقیاس   تعادل   نیازمند   ، برای رشد   ی های اقتصاد برنامه   ترتیب،   همین   است و به 
  کارآمدی   و   تولید   های افزایش حجم سیاست   ، تر بزرگ   های بنگاه .  باشند می   مدت   بلند   در   کار 

  ، تر کوچک   های بنگاه   حالی که   در   کنند، لحاظ می را  های کسب و کار  در استفاده از مدل   ر ت بیش 
 کنند. دنبال می   جایگزینی را   های مدل   دهد، می   رخ   های مالی و اقتصادی بحران   که   زمانی 

های  انرژی مورد نیاز برای فعالیت   .پذیر قدرتی اقتصادی استمنابع انرژی قابل تجدید  •
چرخشی بهره  ،اقتصاد  تا  باشند  طبیعی  که باید  زمانی  یابد.  کاهش  طبیعی  منابع  برداری 
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و نظام  کاهش یافته  مورد نیاز  ی انرژی  یابد، آستانهپذیری افزایش میوابستگی و انعطاف
 شود. تر میچرخشی بیش

  شود. میاستفاده    ییبه طور گستردهمند  نظامتفکر  از    ،چرخشیدر اقتصاد    .مند نظامتفکر   •
مردم    ،یواقع  یای دن  عناصراز  ی  اریبس کار،  و  کسب   نظاماز    یبخش  اهان،ی گ یا    ومانند 

به منظور دارند.  ارتباط    گرید  کی  ابه شدت بها  آنمختلف    اجزایکه    هستند  ییدهیچیپ
به سوی  انتقال   موثر  عواقب    وندها ی پ   ن ی ا   ، چرخشی اقتصاد  و حرکت  در  باید    ها آن و 
 گیرد ها مورد توجه قرار  زمان تمام  

)مکانیسمقیمت • بازخورد(،  ها  را  هزینههای  واقعی  دهند باید  های  اقتصاد   .نشان  در 
مدیریت جامع    نظامعنوان پیام )سیگنال( در یک  تحت  طور کامل  به  ،  هاچرخشی، قیمت 

  کاالهایاثرات خارجی    در آنو  ها، کامل نشان داده شده  کنند. هزینهاطالعات عمل می
یارانه   است تولیدی مورد توجه   ناسازگار حذف می و  ارایه های  در    ی شوند. کمبود شفافیت 

 رود.به شمار میبه عنوان مانعی برای انتقال به اقتصاد چرخشی   ،آثار خارجی

 

 محیط زیست وچرخشی اقتصاد  
به عنوان یک مفهوم زیست    اقتصاد و  هایدر رشتهی وسیعی  ، سابقهاقتصاد چرخشی 

دارد. فرضیه   شناسی  از  یکی  طبیعت(،    1هافیزیوکرات  ،یاقتصادی  اولیههای  در  )دولت 
کشاورزی که  داشتند  ثروت  ،اعتقاد  تمام  است.  منشا    بار نخستین  برای    2وانهک  وافرانسها 

مطرح    1758در سال    3عنوان میز اقتصادبا    ب خودکتادر  درآمد را    جریان  ی مفهوم چرخه
نتایجاز    شیچرخ جریان    این  .کرد ی  گ مارسلو مالپی( و  1628)  ویلیام هاروی  تحقیقات و 

جریان گردش خون به  .بود گرفته شده  در بدن انسان الهام گردش خون ( در شریان  1628)
شده    استفادهدر اقتصاد  )وجوه نقد(  گردش پول  جریان  در بدن به عنوان تشبیه مفیدی برای  

و هم  از منشا یونان قدیم    )مدیریت خانوار(،  ی اقتصادکلمه  ،در ریشه شناسی  البته،  است.
 . (ی خانوارمطالعه) آمده است ولوژی ی اک ی واژهریشه

 
(  ۱۷۷6الی  ۱۷۵۸از سال )باشد. دوران حیات این مکتب ی اقتصاد ملی طبیعت( میبه معنی تسلط طبیعت )آموزه  1

. حیات این مکتب همزمان با پیشرفت علوم و فنون  ایجاد شد  آدام اسمیتانتشار کتاب ثروت و ملل توسط  با  
ی طبیعت و طبیعت  که بر اساس آن همه چیز به وسیله  سفیفلبینی    )جهان  ناتورالیستی مکانیک وگسترش افکار  

ها نخستین مکتب اقتصادی هستند که به بیان قواعد  پذیر است( به وجود آمد. آنی خودش توضیحتنها به وسیله 
بیش و  پرداختند  اقتصاد  در شکلعلمی  را  سهم  اولیهترین  اصول  اقتصادیی  گیری  داشتند.    داریسرمایه  نظام 

 )مکتب خداپرستی طبیعی( استوار بود.   دئیسم ی ی فلسفهبر پایه ،مبنای این مکتب
2 François Quesnay 
3 Tableau Economique (Economic Table) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://en.wikipedia.org/wiki/Tableau_%C3%A9conomique
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مرتبه    بسته،  یحلقه  اقتصاد  ظهور سفینه مقایسه  درنخستین  زمینی  بولدینگ    1ی 
شدیارا(  1966) و   سپس  و  ه  استاهل  مالوی    توسط  توسعه1976)ردی  زیست  .  یافت  ( 

رند و فصل مشترک دابا یک دیگر  سطربندی مشابهی    ،اقتصاد چرخشی  شناسی صنعتی و
بحران    که از  شروع شد،  1970ی  دههاوایل    در ها  آن  یخط جدایتفکر    زیاد است.  ،هاآن

بررسی  به دنبال    ، اقتصاد   فراوانش بر   ید ک تا   با   زیستی   اقتصاد محیط اوپک الهام گرفته شد.    نفتی 
   .ادامه یابد   اجازه دهد رشد اقتصاد   تا   تواند مدیریت شود می   ، چگونه محیط است که  موضوع  این  

پیدایش  به    منجر  ی اقتصادیهای رشد و توسعهپیشرفت   ناامیدی در  ،1980ی  در دهه
گروه  از  . پسشد  تفکر  مکتب دومین   ب  مکتب سومین    ،این  آمده  تفکر  مکتبیوجود  که   ، 
اقتصاد    آن را  و  اندکافی شناخته نشده  یبه اندازه  ،های اجتماعی پایدارکرد جنبهمی   احساس

اجتماعی   تفاوتنامیدندزیست  یک  و  جالب   .  چرخشی  اقتصاد  م  بین    تفکر   کاتب دیگر 
  ی از افراد گروهتوسط    تا این که وجود آمده است،  ه  قانون گذاری ب  این است که از  پایدار،

و  اقتصاد زیست شناسی    ظهور  با  گروه علمی جدیدی را  و جدا شده  رشته    ایناز  علمی که  
  ی شماره  شکل  .اندشروع کرده  ،توصیف شد  2ه کروپمحیطی که توسط  اقتصاد    ازجدایی آن  

 دهد.های اقتصاد چرخشی را نشان میارتباط جریان محیط زیست و مولفه 2-12
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمودار ارتباط متقابل اقتصاد چرخشی با محیط زیست  :2-12ی شماره شکل         
 (R:Jaron, A (2014) “The Role of Biowaste In the Emerging Circular Economy”, Position of Germany on, 
      Federal Ministry for Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety, Germany)    

 
1 Spaceship Earth 
2 Ropke, I. (2004) the Early History of Modern Ecological Economics  

 حیاتی مواد اولیه و  

 آلودگی   انتشار گازها و

ت 
یس

ط ز
حی

م
 

 ها ضایعات/زباله مصرف  تولید 

ت 
یس

ط ز
حی

م
 

 ی مجدد بازیافت و استفاده

 محیط زیست

 اقتصاد چرخشی 

 کاالها تر تولید کارآمدی بیش ▪
 کیفیت باالی تولیدات  ▪
 مصرف بهینه  ▪
 مواد شیمیایی، انتشار گازها و...  ▪

 کارآمدی منابع 
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 محرکان تغییر اقتصاد چرخشی
می  برخی نشان  قیمت مشاهدات  است  ممکن  که  نوسانات  دهد  و  افزایش  به  رو  های 

امر  آن    یسابقهبی این  باشند.  داشته  ادامه  آینده  فرصت در  به  دسترسی  ایجاد  اهمیت  های 
مدلسود چشم اتخاذ  با  میگیر  نشان  پیش  از  بیش  را  اقتصاد چرخشی  تجاری  دهد، های 
 چنان ادامه خواهند داشت.  های تغییر روندهای عرضه و تقاضا همزیرا محرک 

 .روندهای تقاضا 1

ی متوسط  ساکنان زمین به طبقهمیلیارد نفر از    3حدود    2025تا سال  رود  انتظار می       
دهنده نشان  رویداد  این  بپیوندند.  بزرگجامعه  و سریعی  قابل ترین  درآمد  افزایش  ترین 

بیش  ،تصرف و  است  توسعه  تاکنون  در حال  کشورهای  در  میتر  همدهدروی  چنین،    . 
بیشمصرف ثروتمند  همکاریکنندگان  و  توسعه  سازمان  عضو  کشورهای  در   های تری 

چند برابر میزان تولید شده توسط    ،هاکه ردپای منابع آن  به وجود خواهند آمد  اقتصادی
مصرف  یطبقه تقاضاهای  رشد  جهانی  بانک  است.  جدید  را  متوسط  رو  پیش  کنندگان 

  (.2-13ی شمارهبمب ساعتی احتمالی نامیده است )شکل 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

محدودیت منابع   مصرف بالقوه که منجربخشی از تصویر   :2-13ی شمارهشکل           
 اپذیرخواهد شد ناجتناب 

 (World Bank, Ellen MacArthur Foundation Circular Economy Team))         
 

  

 میلیارد نفر  1.1تر از جمعیت بیش بندی  شدهکاالهای بستهگیر به سمت تغییر چشم

 نفر   میلیارد   1.5تر از  بیش ی متوسط  ی طبقه مصرف کننده  تر در پایان عمر محصولپسماند بیش

ن حیات موادی که به پایا
 اندرسیدهخود 

 (+درصد 41)

 بندی شده  مواد بسته
 درصد(+ 47)

 ی غذا و خوراکهزینه
 درصد(+ 57)

 غذا: مصرف کالری
 درصد(+ 24)
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 کاالها ی روند عرضه.2
کالرک        دانشگاه    1جیمز  انگلستاناز  بازیافت    ، یورک  فعلی  چند را  سطوح  در سطح 

و    ،عنصر بررسی  عناصر  تناوبی  داشت مطابق جدول  بر    اظهار  فشار  زیاد  احتمال  به  که 
توان  نمی  ،بازیافت فعلی  ادامه خواهد داشت، زیرا با سطح  هم چنان  منابع محدود طبیعی  

ی  (. طبق گفته 2-14  ی شماره  کیفیت باالی ذخایر در حال استفاده را حفظ کرد )شکل
ممکن    ،کالرک، طال، نقره، ایندیوم، ایریدیوم، تنگستن و... که برای صنعت حیاتی هستند

 سال آینده تمام شوند. 50الی   5است طی 
اخیرپیشرفت   رغمبه           که  بینی شده  پیش  ، های  فسیلی  در مصرف سوخت است  های 

هزینه با  معمول  منابع  بیشی  غیرمتعارف،  مواجه  تولیدی  هزینه(  تابع  تند  )شیب  تری 
هزینه  افزایش  با  تاثیر  این  جدید  شوند.  منابع  استخراج  و  کشف  دارد های  خوانی    هم 

از ذخایر معدنی در مناطقی هستند که ریسک سیاسی  2-15  یشماره  )شکل (. بسیاری 
تر قیمت  ه نوسان بیشتواند منجر بمی  ،هاآن  امینی اختالل در تداوم تباالیی دارند و ادامه

سرمایه که  طور  همان  کردن چرخه  ها،گذار شود.  متعادل  برای  کاال  خرید  به  های شروع 
در سبدهای سهامشان میدارایی مالی  به صرف  قیمت های  میان  ارتباط  کاال و  کنند،  های 

  یابد.میبه عنوان معیار و شاخص مناسب افزایش  ،نفت 
های  بندی   کند، بلکه برای طبقه برای کاالهای فلزی و معدنی صدق می این موضوع نه تنها         
ارتباطات  غذا  این  است.  صادق  هم  گوشت(  و  برنج  گندم،  و  ،  )ذرت،  کمبود  اثر  خطر 

دیگر   منابع  بر  منبع  یک  قیمت  میتغییرات  آشکار  کهرا  آن  ضمن  افزایش  سازد.  تاثیر   ،
تر خاک،  . فرسایش بیشسازدمی ذخایر را محدود    ،زیست سریع در تقاضای منابع محیط  

در حال محدودتر کردن    ، همگیها و سایر مسایل محیطیمنابع آب، تخریب جنگل  تقلیل
 خواهد شد.ها در آینده سبب افزایش قیمت  فراواناحتمال به ذخایر موجود هستند و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 James Clark   
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 جهانیاحتمالی ریسک  5
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عدم تعادل مزمن  
 های دارایی
 )D( مالی

5 

 ریسک جهانی  5تاثیر 
 مندنظامشکست 

 )D( مالی عمده
 های بحران
 )D( مالی

سقوط ارزش 
 )D( هادارایی

سقوط ارزش 
 )D( هادارایی

سقوط ارزش 
 )D( هادارایی

 سقوط ارزش 
 D( 1( هادارایی 

 های بحران
 )C( ی آبعرضه

 فجایع 
 (A) اقلیمی

نوسازی جهانی 
 )D(  )توسعه(

نوسازی جهانی 
 )D(  )توسعه(

نوسازی جهانی 
 )D(  )توسعه(

 نوسازی
 B( 2( جهانی 

های کمبود بحران
 )C( مواد غذایی

مناقشات جغرافیای  
 )B( سیاسی

 شوک قیمت
 )D( نفت 

افزایش شدید  
قیمت نفت و 

 )D(گاز

رشد اقتصادی  
 های چینیآهسته

 )D( درصد( 6)

تعارضارات داخلی و  
 های  جنگ

 )B( حقوقی
3 

عدم تعادل مزمن  
 )D( های مالیدارایی

سقوط ارزش 
 )D( هادارایی

 های بیماری
 )C( مزمن 

 های  بیماری
 )C( مزمن

افزایش شدید قیمت  
 )C( نفت و گاز

 های بیماری
 C( 4( واگیردار 

نوسات شدید 
قیمت انرژی و  

محصوالت 
 )D( کشاورزی

نوسات شدید 
 )D( قیمت انرژی

 هایبحران
 )D( مالی 

 ی ها بحران 
 )D( مالی 

 های بیماری
 )C( واگیردار 

 شوک قیمت
 D( 5( نفت 

2012 2011 2010 2009 2008 2007  

 (E)فنی  (D)اقتصادی  (C)اجتماعی  (B)جغرافیای سیاسی  (A)محیط زیستی 

 

 نرخ بازیافت   تامین منابع کلیدی محدود در مقابلنمایش تصویری : 2-14 یشماره  شکل
(R: World Bank, Ellen MacArthur Foundation Circular Economy Team)              
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 ی دشواری و پربهای جایگزینی ذخایر  فزآینده نمودار: 2-15ی شماره  شکل
     (R: BHP Billition; US Geological Survey; MEG Minerals, 2011)            

 
ی مواد بر پایه   کاالها ، اقتصاد بسیاری از  برداری از منابع طبیعی در حالی که فشارهای بهره 

تاثیر قرار میو تجارت یی از خطرات دهند، مجموعه های خدمات را به طور مستقیم تحت 
دارد  وجود  کالن  اقتصادی  نوسان   ، )ریسک(  سبب  است  ممکن  قیمت بیش   های که  ها تر 

انجمن اقتصاد جهانی، بسیاری از    المللی،خطرهای بینگزارش    2012ی  . در نسخهبشوند 
گلخانه گازهای  تولید  غذا،  کمبود  آب،  بحران  نوسانخطرات  قیی،  و    یمت های  انرژی 

ضروریهای  فرآورده جزو  مواردترینکشاورزی  این  از  یک  هر  زیرا  هستند،   5میان    ،ها 
،  این خطرهادر مقابل  .  بحران آب قرار دارندمتاثر از  خطر جهانی    50  در فهرست   خطر اول

دهد و  می فشار بر منابع را به طور قابل توجهی کاهش     ، صحیح اصول اقتصاد چرخشی اجرای  
 کاهد. آن می عوارض جانبی    از 
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 های اقتصادی  اجرای اقتصاد چرخشی در بنگاه

باید آن را در سطح  پس از درک اصول اقتصاد چرخشی    ،های کسب و کار جدیدمدل 
و   اقتصادی  روزانهفعالیت بنگاهداری  پایه  اجرای خود  های  بر  موسسه کنند.  گزارش  ی  ی 

عنصر  چهار  (  2014( و دولت هلند ) 2013ی آلن مک آرتور ) (، موسسه 2012اکسنچر ) 
  ، شوند های کسب و کار به صورت یکپارچه استفاده می های مدل در شیوه که    را اقتصاد چرخشی  

 اند:به شرح زیر ارایه کرده

 و مواد.  کاالهای های مدرن و نوآورانهطراحی -
 های جدید و خدمات گرای کسب و کار.  مدل  -

های آبشاری، مانند  و چرخهکاال  ی معکوس  های چرخه ها در طول دوره ارتقای صالحیت  -
 آوری، بارگیری و استفاده. جمع

 های عملکرد متقابل. )متقابل( و بخش 1های صلیبی افزایش و بهبود چرخه -

به سمت اقتصاد های اقتصادی  بنگاهاصل برای انتقال    9  ، فوق  ی هابا توجه به گزارش
 ضروری دانسته شده است: چرخشی  

 جوی بالقوه. و   جست  •
 های اقتصاد چرخشی. شناسایی و تشخیص فرصت   •

 اخت رقابت. نراهبردهای مالی، بازخورد خارجی و ش •

 پاک.  2های عملکرد کلیدیاستفاده از شاخص  •

 اجتناب از جزییات فنی متمرکز.   •

 ی راهبردهای اقتصاد چرخشی.ایجاد فضاها و بازخوردهایی برای توسعه •

 حساب برای مقاومت داخلی.   •

 ریزی.ریزی و تعیین ظرفیت برنامهبودجه  •

 ایجاد فضاهایی برای یادگیری از اشتباهات گذشته.   •

 
 
 
 
 
 

 
1 Cross‐Cycle 
2 Key Performance Indicator (KPI) 
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های  کسب و کار چرخشی  (، مدل2014ی اکسنچر )منطبق بر مطالعات قبلی موسسه 
 های زیر قابل شناسایی است:  به شرح مدل

چرخشی.عرضه1 فلسفه:  ی  با  مدل  یک  این  اساس  بر  و  شده  القا  گهواره  به  گهواره  ی 
 گذاری شده است. پذیر پایهتجدید، قابل بازیافت و یا منابع زیست تخریب ی قابل حلقه

سبب ایجاد ارزش از    و  این مدل متناسب با محیط زیست صنعتی است  :.بازیابی منابع2
یی برای  به عنوان شیوه  هر کاالصنعتی  ی عمرمرتبط با یک دیگر و چرخه کاالهایطریق 

 شود. ها( می تولیدی برای خود بنگاه و سایر بنگاههای تبدیل زباله به ورودی )نهاده

توسعه3 اقتصاد  :  ی طول عمر محصول.فرآیند  اصلی  از شرایط  یکی  با  مطابق  مدل  این 
های مواد و کاال  از طریق نگهداری و یا بهبود موجودی  ،ی حفظ ارزشعملکردی بر پایه

 است. کاالها از طریق تعمیرات، ارتقا، بازسازی و بازاریابی 

این مدل شباهت به مصرف مشترک یا جنبش اقتصادی  :  گذاری  های اشتراکمشیخط.4
اشتراک  دارد  به  آن  دارد  فنآوریمبنای    و   گذاری  اساس  بر  امکان  استفاده  ،که  کنندگان 
به   به   کاالهااتصال  از طریق  باالیی  ارزش  توزیع و  اشتراک گذاشته و  به  را  یا خدمات 

 ی باالیی دارند. حداکثر رساندن نرخ بهره

خدمات.5 عنوان  به  است پایه:  محصول  عملکردی  اقتصاد  اساس  بر  مدل  این    و   ی 
تبدیل مصرف   ی مناسب جایگزین   مالکیت و  استفادهبرای  به  و کنندگان  مدل    کنندگان است 

ی طول عمر محصول و به دست آوردن مشتریان از طریق پایین دستی برای مدل توسعه 
تواند همزمان مدل می . این  رودبه شمار می اجاره یا پرداخت برای نظم و ترتیب اقتصادی  

 ن را توانمند سازد. استفاده شود و آ گذاری   های اشتراک با مدل خط مشی 

در    پنج  کار  و  کسب  است   آورده   2-16  یشماره   شکلمدل   طریق  شده  از   10  و 
 شوند:بندی میگروه به شرح زیر طبقه  سهدر  فنآوری

گره   دیجیتال:  • بین  واقعی  زمان  در  مبادالت  اطالعات  فنآوری  می مدیریت  فعال  را  )چه ها   کند 
 دهد. را می ی ایجاد و نگهداری روابط در کوتاه یا بلند مدت  ( و اجازه ها سامانه ها یا  ها، ماشین انسان 

مهندسی تولید )باز تولید( که تولید کاال از منابع قابل بازیافت ممکن است، یک دارایی    مهندسی:  •
 . باشد می ی چرخشی و بازیابی منابع تولیدی  های کسب و کار در عرضه حیاتی برای مدل 

اجازه    و)بخش دیجیتال و مهندسی( است    فوقی  تلفیقی از دو دسته  ترکیبی )پیوندی(: •
های مواد را شناسایی و پیگیری  های اقتصادی به صورت دیجیتالی جریاندهد تا بنگاهمی

 پردازش کنند.  ها را بهبود یا مجددآوری آنهای جمعو شیوه
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 مطالعات  ی نتایجبر پایه: نمودار پنج مدل کسب و کار چرخشی  2-16 یشماره شکل  
     ی اکسنچر موسسه                             

                (R: Accenture (2014) “Circular Advantage. Innovative Business Models and Technologies to 

                      Create Value in a World without Limits to Growth”)     
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 2-1ی شمارهنوشت پی
 چرخشی   مفهومی اقتصادسیر تکاملی زمانی ی خالصهجدول 

 مفاهیم کلیدی  مستندات  محققان  تاریخ

 آلفرد مارشال  1890

 کتاب:

 اصول  
 اقتصاد

 کار برد. ه  ب   صنعتی های  سکه را تحت عنوان بخش   ی مارشال واژه آلفرد  
مناطق صنعتی  مشابهه  را    بریتانیایی   اقتصاد آلفرد مارشال  ،  اقتصاد در کتاب اصول  

های طبیعی در یک  سازمان از    یی کوچک و بزرگ  ها خوشه مانند  که  تشریح کرد  
بین    های صنعتی بر اساس شبکه   نواحی .  اند شده   بندی ی محدود گروه منطقه 

  . صنعتی شوند   ی توسعه توانند منجر به  سازمانی می 

 رنر جورج  1947

 مقاله:
 جغرافیای 
 صنعتی 

 شناسی بوم 

 . کندمحیط زیست صنعتی شروع به ظهور می
  های اقتصادی تولیدی بنگاهآورد که به وجود  رنر این امکان راجورج 

مبادله  ها با سایر بنگاهرا به عنوان مواد اولیه  ی خودها زبالهممکن است  
با این   باشد.  صنعتی تواند معادل محیط زیست نمی سکه اما اصطالح د،  کنن

توصیف   دهد به عنوان همزیستی که در طبیعت رخ میرا ارتباطات  حال،
 کند می

1960 
محیط  ی اثرات تولید و مصرف محصوالت بر در زمینهمطالعات جامع انجام 

 های تطبیقی( مقایسهی تر در زمینه زیست )بیش

1966 

 کنت ایوارت 
 بولینگ 

 

 کتاب: اقتصاد از 
ی زمین در  سفینه

 1حال آمدن 
 

 ی فضایی. اقتصاد بسته یا اقتصاد سفینه 
  های نخستین مرجع برای شروع  وضعیت اقتصاد )بسته یا باز(، اشاره به نسل 

ی انسانی و  ی پایدار( عدالت، انسجام سرمایهآینده )قبل از گزارش توسعه
  ممکن است مشابه اقتصاد فضانورد باشدآینده  اخالقی دارد. اقتصاد بسته در

ی فضایی، بدون منابع طبیعی نامحدود  که در آن زمین تبدیل به تک سفینه
شود. بنابر این انسان باید جای خود  از هر چیزی برای استخراج یا آلودگی می 

یی که توانایی بازتولید مستمر از  چرخه   محیط زیست   های سامانه را در یک  
   تواند از ورود انرژی استفاده کند، پیدا کند. ا نمی مواد حتی اگر آن ر 

1969 

ی  موسسه 
تحقیقات  2

 میدویدز 
 منتشر نشده 

های جزیی عمر مفید محصوالت )منتشر نشده(، اما  یکی از اولین چرخه
  ی ی عمر مفید محصول نیست. این مطالعه توسط موسسه چرخه تحت عنوان  

ی تحقیقات میدویدز برای این  تحقیقات میدویدز انجام شده است. موسسه
ی رویکرد  شبیه شیوه  3ی آنالیز و تحقیقات محیط زیست مطالعه از شیوه

 گور استفاده کرده است.  هگهواره ب

مفهوم اصطالح گهواره به گهواره والتر رشت و استاهل به دلیل استفاده از   4والتر رشت و استاهل  1970
 (.2011)بنیاد آلن مک آرتور،  گهواره به گهوارهاصطالح  

1971 
  5ویکتور 
 پاپانک

کتاب: طراحی  
 برای 

 جهان واقعی 

  تحت عنوان طراحی برای دنیای واقعی به عنوان اولین کتاب شناخته شده 
 طراحی صنعتی محیط زیست.  در موضوع

 ویکتور پاپانک به عنوان یک طراح پیشگام محیط زیستی معروف است. 

(R: Circular Economy: A Critical Literature Review of Concepts (2016) “Circular Economy Working Group of the 

       International Life Cycle Chair (ILC Chair)”, a CIRAIG Research)    

 
1 The Economics of the Coming Spaceship Earth  
2 Midwest Research Institute (MRI) 
3 Resource and Environmental Profile Analysis (REPA) 
4 Walter R. Stahel   
5 Victor Papanek 
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 )ادامه(  
 مفاهیم کلیدی  مستندات  ایجاد کننده  تاریخ

1972 

ی  موسسهگزارش 
میدوز و  تحقیقاتی  

 همکاران 

گزارش محدودیت  
 رشد 

 . دارای منابع محدود است ی زمینیارهس
  مدل سناریوهای مبتنی برحقیقاتی، ، یک تیم تنخستین مرتبهبرای 

بین جمعیت، تولید   سازی تعامالت سازی کامپیوتری پویا برای شبیه
و مصرف منابع  محیط زیست آلودگی  صنعتی، اتمواد غذایی، تولید

)کسب و   اجرای استاندارد سناریوی  .پذیر ارایه کردند غیرقابل تجدید
  قرنجهانی در اواسط های نظام  کندمیبینی که پیش   1( یکار معمول

 سقوط خواهد کرد.  بیست و یکم

 شهرداری کلونت بورگ 
 )دانمارک(  و استاتوییل 

 . دانمارک()شهر همزیستی کلونت بورگ 
، جایی که  محیط زیست صنعتی پیرامون جهانی  یاجرای نخستین طرح

را به عنوان  دولتی و خصوصی خرید و فروش ضایعات های بنگاه
یکی از مدیر  والدمار کریستنسن    . دهند می   انجام   دیگر   یک برای  کاال  یک  

های معادل پارک همزیستی صنعتی برای  ی  از واژه از دانمارک  تولید  
 .کند فاده می است و ضرب سکه  کلونت بورگ  شهر  محیط زیست  

1976 
 و  استاهل ،والتر 

 چندیو 

 گزارش:  
 جایگزینی ظرفیت

 نیروی انسانی برای 
 انرژی 

 . اقتصاد حلقه بسته  نخستین
اقتصاد در ایجاد  ات  ها و تاثیر بینی اقتصاد را در حلقه پیش   رودی و    استاهل 

   تجزیه و تحلیل کردند. را    منابع و ضایعات مصرف    ، ل، رقابت ا غ ت ش ا 

 پرستون ابر  1977
،  مقاله: آنتروپی 

 آیندگان مواد و 
 . در زبان انگلیسی  صنعتی محیط زیست  یاولین رخداد شناخته شده

 والتر و استاهل  1982

 . در شهر ژنو زندگی  تخصصی  انجمن  تاسیس
ژنو برای مطالعه و    خود را در انتفاعی  ی مستقل و غیرموسسه ل  هاستا
از محیط زیست،  ی در  یی خدمات مشاورهارایه موضوعات حفاظت 

بهرهسموم  منابع،  شناسی،  بوم بوم وری  و  اجتماعی  شناسی  شناسی 
 . تاسیس کرد فرهنگی 

  والتر و استاهل  1986
عملکرد  تحت عنوان اصطالح اقتصاد عملکرد )در حال حاضر ظهور 

 (استشناخته شده  اقتصاد 

1987 
ون محیط  یکمیس

  ی زیست و توسعه 
 2جهانی

 گزارش:  
 ی آینده

 ما   مشترک 

 ر: پایدای توسعه تعریف 

  ها، سمتگذاریفرآیندی است که استفاده از منابع، هدایت سرمایه
  ی جوامع بشری آینده  باید با نیازهای حال و   فنآوری ی گیری توسعه

های اقتصادی، مالی، تجاری،  سازگار باشد. بنابر این، خط مشی
ریزی شوند که  انرژی، کشاورزی، صنعتی و... باید چنان برنامه 

یی را فراهم آورند که از نظر اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی  توسعه
 : ی پایدارتوسعه  مفاهیم کلیدیپایدار باشد. 

 نیازها، به ویژه نیازهای ضروری اقشار فقیر جهان، که اولویت برتر است.  -
و نهادهای   فنآوریها، هایی که توسط دولتی محدودیتایده -

 . دارد اجتماعی بر توانایی محیط زیست 

R: Circular Economy: A Critical Literature Review of Concepts (2016) “Circular Economy Working Group of the 

      International Life Cycle Chair (ILC Chair)”, a CIRAIG Research)    

 
1 Standard Run (or: Business as Usual) 
2 World Commission on Environment and Development (WCED) 
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 )ادامه( 
 مفاهیم کلیدی  مستندات  کننده ایجاد   تاریخ

1989 

 رابرت فراچ 
 و نیکالس 

 گالوپولوس 

 مقاله:
 راهبردهایی  

 برای ساخت 

  حیط زیست صنعتی گیری مهای شکلفرصت ،ی علمیدر این مقاله
 مشاهده شد.  

 پریس 
 مارکندیا 

 باربیر  و

 گزارش: طرح 
 سبز  اقتصاد

توسط یک گروه از   اقتصاد سبز برای دولت انگلیس و تدوین گزارش تهیه
 .  اقتصاددانان محیط زیست

1990 

 دیوید ویلیام 
 پریس و  
 کری ترنر 

 کتاب: اقتصاد 
 منابع طبیعی و 
 محیط زیست 

ها  آنکتاب  2فصل در   ،پریس و ترنر توسط  چرخشی اصطالح اقتصاد  
 شد.  ارایه

 پذیر در کشور سوئد توسعه یافت. مسؤولیتی کنندهتولیدمفهوم  1لیندوکیست  توماس 

1992 

 ویلیام 
 مک دونو 
 و مایکل 

 برونگارت 

 : اعالمیه )بیانیه(
 . هانوفراصول 

 ی حاطر
 برای پایداری 

 طراحی برای پایداری. 
ویلیام مک دونو و مایکل برونگارت اصول شهر هانوفر آلمان را تهیه  

برگزار   2000شهر در سالکردند، جایی که نمایشگاه جهان به میزبانی آن 
ی عمر محصول، گهواره  های مفاهیم چرخهدر این نمایشگاه از کتاب شد.

 به گهواره و پروژهای آتی حمایت شد. 

1992 

و  ژلینسکی  
 همکاران 

اصول و   :کتاب
  محیطرویکردهاب 

 صنعتی  زیست
 . صنعتی زیست  محیط  یزمینه در  کتاب نخستین

کنفرانس محیط  
ی  زیست و توسعه

سازمان ملل  
 2متحد 

  دستور : گزارش
ی  توسعه  21 کار

فصل   ، پایدار
 چهارم 

 . پایدار مصرف 
  .پایدار ی توسعه و  زیست  محیط مورد درمتحد  ملل  سازمان  کنفرانس

 در این کنفرانس تعریف شده است.  یپایدار مصرف و  فهوم م

1994 
 . پایدار مصرف خصوص   در اسلوگردهمایی  سازمان ملل متحد 

 4گانه  سه  وطخط اساس   اصطالح ترکیبمعرفی   3الکینگتون  جان
 ی میانه

1990 
 . طبیعت از  گرفته الهام  طراحی  یفلسفه  یکبه عنوان   دانش زیست تقلید، نویسندگان  از بسیاری

2000 
سیاسی  لمی و سطوح ع درکه شرایط مرتبط  و محیط زیستی ظهور انتقال 

 . منتشر شده است

2001 
 تکامل از انقالب: گذار تر گزارش: بیش

 مدیریت انتقال در سیاست عمومی 

 . نتقالمدیریت ا
گزارشی که منجر به تصویب یک انتقال با رویکرد مدیریت در چهارمین  

 شد.   های محیط زیستی ملی هلند، به طور عمده برای انرژیطرح سیاست

(R: Circular Economy: A Critical Literature Review of Concepts (2016) “Circular Economy Working Group of the 

      International Life Cycle Chair (ILC Chair)”, a CIRAIG Research)    
 

 

 
1 Thomas Lindhqvist  
2 United  Nations Conference  on  Environment  and  Development (UNCED) 
3 John Elkington  
4 Triple Bottom Line 
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 )ادامه( 
 مفاهیم کلیدی  مستندات  ایجاد کننده  تاریخ

2002 

 سازمان ملل متحد 
گزارش: طرح  
برای  ژوهانسبورگ 

 ر ی پایدا توسعه اجرایی

ی پایدار  نیازهای ضروری توسعهو  ها تولید و مصرف پایدار از هدف
مصرف تولید    و تولیدتواند به عنوان تولید و مصرف پایدار می است.

 تعریف شود. 

 ی محیط زیست سازمان ملل متحد و برنامه

 و مواد شیمیایی محیط زیست   سموم انجمن 

 . زندگی  یایجاد طرح ابتکاری چرخه 
انجمن   و ی محیط زیست سازمان ملل متحد مرکز برنامهمشارکت بین  

  ی که هدف آن ترویج چرخه 1محیط زیست  ایی شیمی موادسموم و 
  2000زندگی در سطح جهانی و تسهیل تبادل دانش بیش از 

 . است  در سراسر جهانخبره کارشناس  

 ب گهواره به گهواره انتشار کتا و برونگارت  مک دونو

2003 
 ی محیط زیست سازمان ملل متحد  برنامه

 

 مراکش طرح  تدوین 
  2ژوهانسبورگ  طرح استقرار و  غیررسمی و جهانی است طرح مراکش 

 که دو هدف اصلی داشت: 
 . هاها، برنامه ها و پروژهسیاست  ، 3ترویج مصرف و تولید پایدار . 1
در   ... بخش خصوصی و  ها،و حمایت از دولت استقرار . توسعه،  2

 ی. یمقیاس ملی و منطقه در  ی پایدارترویج مصرف و توسعه اجرای 
 تولید و مصرف پایدار. ی  ساله  10های برنامه   تسهیل چارچوب .3

2006 
 راب هاپکینز و نارش گینگراند 

شهر انتقالی  و  الگوی . این شهر نخستین 4تونتس اننتقالی  تاسیس شهر 
  پیگیریدر سایر شهرهای دیگر الگوهای آن به زودی   یی بود کهنمونه

 خواهد شد.  

 کتاب:  والتر و استاهل 
   یاقتصاد  یآمدکار

 های تجاری جدید بر اساس و ایجاد مدلتولیدی اقتصاد مصرف منابع 
 )یا خدمات( به جای کاالها.  ی فروش عملکرد

2008 

 قانون تحرک اقتصادی در جمهوری خلق چین تصویب شد.  تصویب قانون اقتصاد مدرن توسط دولت چین 

 ی محیط زیست سازمان ملل متحد برنامه

ویژه از طریق ابتکار اقتصاد سبز توسط  قتصاد سبز، به اتنفیذ مفهوم 
که هدف آن تجزیه، تحلیل و   ان ملل ی محیط زیست سازممرکز برنامه

های سبز و برای سبز  گذاری در بخشهای سرمایه حمایت از سیاست
 های دیگر است. کردن بخش

 قانون طرح انتقال کم کربن  دولت انگلیس  2009

2010 

 ی آلن مک آرتور موسسهتاسیس   آلن مک آرتور  یموسسه 

              راشل بتسمن
 یست؟معدن چ کتاب:  

                                  5خواهم می   
 تبیین اصطالح مصرف مشارکتی 

 ی ویلیام مک دونو و  موسسه 
 مایکل براونگارت 

 ی نوآوری تولید محصوالت گهواره به گهواره. تاسیس موسسه
ی نوآوری تولید  دونو و براونگارت مجوز  تاسیس موسسه مک 

 (.2014) اخذ کردند محصوالت گهواره به گهواره  را 

R: Circular Economy: A Critical Literature Review of Concepts (2016) “Circular Economy Working Group of the 

      International Life Cycle Chair (ILC Chair)”, a CIRAIG Research)    

 
1 Society for Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) 
2 Johannesburg Plan of Implementation (JPOI) 
3 Sustainable Consumption and Production (SCP) 
4 Totnes 
5 What’s Mine is Yours  
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 )ادامه( 
 مفاهیم کلیدی  مستندات  ایجاد کننده  تاریخ

2011 

 مایکل  
 پورتر و 

 مارک کرامر 
 

 مقاله: ایجاد 
 ارزش مشترک 

کسب و کار کاالی خوبی است، مطرح   برای کدام کاال برای جامعه  
داری. نوآوری بر اساس کسب و کار از نیازهای  کردن تغییر سرمایه

 . اجتماعی ناخوشایند است
 ی اصلی عملکرد شامل موارد زیر است:ها زمینه

 . طراحی مجدد محصوالت و بازار •

 . ی ارزش تعریف مجدد زنجیره •

   . ییمنطقههای توسعه اجتماعی  ایجاد خوشه •

2012 
 دولت فرانسه 

انتقال زیست محیطی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی   یتدوین واژه 
 ی اقتصادی پایدار. اقتصاد چرخشی، تحت نظارت روند به سوی توسعه

 10YFP1گزارش سازمان ملل متحد 
ساله در الگوهای مصرف و تولید   10هایی تدوین  چارچوب برنامه

 . پایدار

2013 
ی بازرگانی کدجی، انجمن  موسسه 

 نیکوالس هولوت و...  
 .2ی اقتصاد مدرن )فرانسه( موسسه تاسیس  

2014 
ی پلی تکنیک مونترال و دانشگاه  موسسه 

 مونترال کانادا
  3ی پایدار در اقتصاد چرخشی ی محیط زیست و توسعهموسسهتاسیس  

 . مدرن )کبک کانادا(

 (R: Circular Economy: A Critical Literature Review of Concepts (2016) “Circular Economy Working Group of the 

       International Life Cycle Chair (ILC Chair)”, a CIRAIG Research)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ten‐Year Framework of Programmes 
2 Foundation of the Circular Economy Institute (France)  
3 Environnement, Développement Durable et Économie Circulaire (EDDEC) 
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   2-2ی نوشت شمارهپی

 یی اقتصاد چرخشی مطالعات پایه در خصوص مفاهیم پایه برخی

 عنوان  مطالعات 

earce and Turner 1989; Frosch 1992; Ehrenfeld and Gertler 

1997;  Erkman 1997; Van Berkel et al. 1997; Chiu and Geng 

2004; Andersen 2007; Ren 2007; Zhu and Wu 2007; 

Mathews and Tan 2011; Ellen Mac ArthurFoundation 2013; 

Preston 2012; Iung and Levrat 2014. 

 مفاهیم پایه
 اقتصاد چرخشی  و بنیادین

Gwehenberger et al. 2003; Cagno et al. 2005; Davis and 

HallB2006; Schnitzer and Ulgiati 2007; Ren 2007; Feng and 

Yan 2007; Ness 2008; Zhu 2008; Connet et al. 2011; Sakai et 

al. 2011; Bilitewsky, 2012; Ellen MacArthur Foundation 

2012; Lazarevic et al. 2010; Preston 2012; He et al. 2013; Su 

et al. 2013; Thomas and Birat. 2013; Reh 2013; Stahel 2013, 

2014; Bakker et al. 2014; Figge et al. 2014; Lett 2014; 

Manomaivibool and Hong 2014; Mirabella et al., 2014; Park 

and Chertow, 2014; Prendeville et al., 2014; Sevigné-Itoiz et 

al.,2014; Birat 2015; Castellani et al. 2015; Resource  2015. 

 اقتصاد چرخشی  اصول 
 ها محدودیت و

Odum and Odum 2001, 2006; Xia and Yang, 2007; Zhu and 

Wu 2007; Kerschner 2010; Schneider 2010; Kallis 2011; 

Brown and Ulgiati 2011; Charonis 2012; Ellen Mac Arthur 

Foundation 2012; Geng et al. 2014a; Naustdalslid 2014; 

Prendeville et al., 2014; Küçüksayraç et al. 2015. 

متنوع  های لمد
 چرخشی اقتصاد

جرا
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Van Berkel et al. 1997, Fresner 1998; Van Berkel 1999, 

2000, 2007; Gwehenberger et al. 2003; Frondel et al. 2004; 

Cagno et al. 2005; Yap 2005; Yuan et al. 2006; Brown and 

Stone 2007; Ren 2007; Schnitzer and Ulgiati 2007; Fang et 

al. 2007; Feng and Yan 2007; Geng and Doberstein 2008; 

Bonilla et al. 2010; Geng et al. 2010b; Li et al. 2010; Ramani 

et al. 2010; Wrinkler 2011; Geng et al. 2013; Su et al. 2013; 

Zhang et al. 2013; Liu and Bai 2014; Prendeville 2014. 

تولید محصوالت  
 پاک

Feng and Yan 2007; Geng and Doberstein 2008; Liu et al. 

2009; Liao and Li 2010; S  ّ nderskov and Daugbjerg 2011; 

Su et al. 2013; Zhu et al. 2013; Resource 2015. 

های سیاست
 تولید

 و مصرف سبز

Noronha 1999; Geng and Cote 2002. 

تولید مجدد،  
بازیافت، 

پسماندها و 
 هازباله  تفکیک

Yap 2005; Feng and Yan 2007. 
ها و  سیاست
 هابرنامه

(R: Patrizia Ghisellini. P, Cialani. C, Ulgiat.S (2015) “A Review on Circular Economy: the Expected Transition to a 
      Balanced Interplay of Environmental and Economic Systems”, Journal of Cleaner Production) 
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 )ادامه( 

 عنوان  مطالعات 

Lowe et al.  1995; Ehrenfeld and Gertler 1997; Cotè and 
Cohen Rosenthal 1998; Chertow 2000; Fleig 2000; 
Singhal and Kapur 2002; Gwehenberger et al. 2003; 
Herees et al. 2004; Chiu and Geng 2004; Roberts 2004; 
Mirata and  mtairah 2005; Jacobsen 2006; Yuan et al. 
2006; Chertow 2007; Geng et al. 2007; Gibbs and Deutz 
2007; Geng et al. 2008; Fang et al. 2007; Tarantini et al. 
2007; Van Beers et al. 2007; Zhu et al. 2007; Van Berkel 
et al. 2009a; Kim and Powell 2008; Van Beers and 
Biswas 2008; Park et al. 2008; Geng et al. 2009; Veiga 
and Magrini 2009; Zhang et al. 2009; Bain et al. 2010; 
Geng et al. 2010a; Zhu et al. 2010; Shi et al. 2010; Wang 
et al. 2010; Lehtoranta et al. 2011; Mathew and Tan 2011; 
Sakr et al. 2011; Wrinkler 2011; Behera et al. 
2012;Chertow 2012; Cutaia and Morabito 2012; Shi et al., 
2012; Dong et al. 2013a; Dong et al. 2013b; Su et al. 
2013; Zheng et al. 2013; Bai et al. 2014; Conticelli and 
Tondelli 2014; Geng et al. 2014b; Massard et al. 2014; 
Wen and Meng 2015; Veleva et al. 2015; Yu et al. 2015. 

متنوع  های لمد
 اقتصاد 
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Feng and Yan 2007; Costa et al. 2010; Lehtoranta et al. 
2011; Shi et al. 2012; Jiao and Boons 2014. 

بازار تجارت  
 ضایعات 

Noronha 1999; Geng and Coté 2002. 
و   هاسیاست
 هابرنامه
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