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 سرآغاز
 در طولی اصول و مفاهیم متنوعی اقتصاد چرخشی هم چون بسیاری از علوم بر پایه

قتصاد اشکل و توسعه یافته است. صاحبنظران  ززمان و توسط تلاش مستمری بسیاری ا
یف تعر ..، اقتصاد، کسب و کار و.زیستمحیط فهرستی از مفاهیم مجموعه چرخشی شامل 

 اقتصاد عملکردی و ، اقتصاد سبزی پایدار، محیط زیستهای نظری توسعهرشته در شده
ی عمر محصول، تفکر گهواره تا گهواره، ، تفکر چرخهاست و در آن مفاهمی هم چون

یستی ز طراحی محیطو  پذیرمسؤولیتی کنندههای مشترک، محیط زیست صنعتی، تولیدارزش
طراحی اکولوژی( نهفته است که مفهومی ساختاری را برای درک بهتر اقتصاد چرخشی ارایه )

  دهند.می
ا به هدرک مفاهیم و شناخت آن .جنبه بنیادی و زیر بنایی دارندمفاهیم اقتصاد چرخشی 

در  فاهیمماین نظر به اهمیت  .شودمی اقتصاد چرخشیدلایل مفهومی سبب سهولت استقرار و اجرای 
 شود.حث میبدر این فصل گفته شده، هر یک از موارد پیرامون ، به تفصیل درک بهتر اقتصاد چرخشی

های مفاهیم مرتبط با اقتصاد چرخشی آمیزه یخلاصهنیز  4-1ی نوشت شمارهپیهم چنین در 
 .ارایه شده است به اختصار
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 ی پایدارتوسعه

 سازمان مللمستقل از  یشد تا کمیسیون خواسته 1ندلبرانت گراهام هگرواز  1891سال  در
 زیستی محیط راهبردهای ایجادو تنظیم هدف با  2اتتغییر جهانی یبرای بررسی برنامهمتحد 

بعد آن را اداره و رهبری کند.  و 2222سال  تابلند مدت برای دستیابی به پیشرفت قابل دوام 
گزارش تیم پس از انتشار  1891ی پایدار یک مفهوم چند بعدی است که در سال توسعه

حت سازمان ملل متحد تتحقیقاتی گراهام برانتلند نخست وزیر وقت سوئد به نمایندگی از 
نتشر م ی جهانی،ی جهانی محیط زیست و توسعهی مشترک ما برای کمیتهعنوان گزارش آینده

ی آن شامل دو مفاهیم کلیدی زیر است که اغلب به تعریف اصلی شد. تعریف شناخته شده
 متصل نیستند:

 ولویت برتر است.نیازهای جوامع بشری، به ویژه نیازهای ضروری اقشار فقیر در جهان که ا 
 و نهادهای اجتماعی بر توانایی محیط  فنآوریها، هایی که توسط دولتی محدودیتایده

 شوند.تحمیل میکه ی به نیازهای فعلی و آینده یزیست برای پاسخگو

 ی پایدار راارتباط متقابل سلامتی جامعه، محیط زیست و توسعه 4-1 یشماره شکل
منابع یی )های سرمایهدهد. داراییبرای زمان حال و آینده نشان میمنطبق بر گزارش برانتلند 

 ی خدمات موردو ارایه کالاهاطبیعی، اقتصادی، مالی و انسانی( در فرآیند عملیات تولید 
اه ها که در رفها، دولتخانواده توسطهای تولید کالا و خدمات گیرند. بخشاستفاده قرار می
ی از یی خاص، نشانهشوند. تولیدات یک کشور یا منطقهیمصرف م ،ندموثرجوامع بشری 

چنین تولید  ی اقتصادی و تولید ناخالص داخلی است. همایجاد درآمدها، ارزش افزوده
گذاری و افزایش تامین موجودی مواد و کالا برای ساخت ناخالص داخلی برای سرمایه

 شود.استفاده می کالاهای جدید
یی شانهن ،سلامت جامعه است. برای نمونه، سطح بالای نیروی انسانییی از نشانه ،سرمایه

های تولیدی و خدماتی تر جامعه در تامین نیروی انسانی مورد نیاز بخشاز سلامت بیش
های طبیعی )منابع طبیعی( ممکن است تاثیری مستقیم بر سلامت جامعه داشته است. سرمایه

آن  مانند فردی، توزیع درآمد و هایویژگیاطلاعاتی،  هایها مانند قابلیتباشند. سایر عامل
ی پایدار ی توسعهابعاد آینده 4-1 یشماره بر سلامت جوامع انسانی تاثیر گذارند. شکل نیز

 .کنندمشخص میمسیر آینده را  ،دهد، زیرا منابع انسانی و اکولوژیکرا نمایش می
 
 

                                                           
1 Harlem Brundtland 
2 A Global Agenda for Change 
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  )حال و آینده(ی پایدار نمودار ترسیمی توسعه :4-1ی شماره شکل

     (R: Statistics Netherlands Division EBN / SER (2013) “Sustainainable Development and Green Growth: 

           Comparison of the Measurement Frameworks at Statistics Netherlands”) 

 
 سال 11ی پایدار است، اما حداقل توسعهی واژهر ظهور سرآغاز 1891هر چند سال 

ی از یهای یکپارچهها و دستورعملالمللی برای ایجاد فرمهای متعدد بینتلاش پیش از آن،
، دو رویداد بزرگ انتشار 1812تولید و مصرف پایدار انجام شده بود. در سال الگوهای 

ی استکهلم در راستای و کنفرانس و اعلامیه 1گزارش باشگاه رم تحت عنوان محدود به رشد
توسط  1891ی پایدار در سال گیری توسعهحفاظت از محیط زیست جهانی منجر به شکل

یی که سبب پیشرفت و گسترش ویدادهای عمدهگروه منتخب سازمان ملل متحد شد. ر
 21ی ی برنامه( است که طی آن اعلامیه1882نشست ریودو ژانیرو ) ،ی پایدار گردیدتوسعه

دایی زالمللی در مورد تغییرات اقلیمی، تنوع زیستی و بیابانهای بینسازمان ملل و کنوانسیون
 شد.ل ابلاغ تصویب و برای اجرا به تمام کشورهای عضو سازمان مل

 
 

                                                           
1 Limits to Growth 
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در را که ی پایدار که مباحث ابعاد اجتماعی توسعه 2222در سال  1نشست ژوهانسبورگ
 انعنو که تحت پایدار یتوسعهمفهوم  به ارمغان آورد. ،نادیده گرفته شده بود 1882سال 

وانایی ته ب به خطر انداختن و لطمه زدنبدون  ،را پاسخگو استپیشرفتی که نیازهای امروز 
ی نوعی توسعه، هدفش ارایهکه کند این ایده را معرفی می ،هتعریف شد آینده هاینسل

 ویژه)به  عکه منابشود میرض ف ی جوامع بشری است. بنابر این تعریف،هابرابری بین نسل
ین اهای آینده نیز باقی بمانند. برای نسل تا باید مدیریت شوند و منابع طبیعی( محدودند

 . شوداز اقتصاد چرخشی شناخته می یتعریفبه عنوان موضوع 
محافظت از محیط  یپارچهرشد اقتصادی هماهنگ و یک در گرو هاپایدار کشور یتوسعه

 طریق ازکربن اکسیددیتولید کاهش و  رشد سبزسازی اکولوژیک،  به مدرنتوجه زیست، 
اب غیرقابل اجتن ییپایدار گزینه یتوسعه .شودمحقق میملی  چرخشیاقتصاد راهبردهای 

 یعهسنتی و توس هایمهم این است که حفاظت از محیط زیست به شیوهو  انسانی است وامعج
میان حفاظت  دبر - برد یرابطهمنتج به دیگر ترکیب شوند تا  باید به خوبی با یک دی،اقتصا
 راررای استقبمهم  یشیوهیک  چرخشیاقتصاد  پیشبرد. شوداقتصادی  یو توسعه زیست محیط

اعی و اجتممتوازن  یهماهنگ، توسعه یپایدار برای دستیابی به اقتصاد یتوسعه راهبردهای
 شود.محسوب میمهم برای تعدیل ساختار اقتصادی  یگام ومنابع محیط زیستی است 

پایدار  یتوسعهبرای یی توسط نویسندگان تعاریف گستردهبه این بعد،  1891از سال 
سازی  مفهومدر این تعریف، تعریف در این زمینه وجود دارد.  222ارایه شده و بیش از 

ایدار ی پی توسعهشوند که ابعاد لحاظ شدههایی ارایه میبا استفاده از مدل ،ی پایدارتوسعه
بعد و  چهار( 1881) 2کنند. برای نمونه پاسیترا مشخص میهای آن مولفه ی ارتباطنحوهو 

ارایه دار ی پایتوسعهی پایدار را در وضعیت سلسله مراتب بعد توسعه پنج ( 2221) 1گاردرن
 (.4-1و  4-2 یشماره هایاند )شکلکرده

 

                                                           
ابعاد  تمامدر ادبیات توسعه وارد شد و توسعه بدون توجه به پایداری در  1882از سال  ی پایدارتوسعه 1

هزاره  یتوسعه هایهدفنفی شد. همزمان مجمع عمومی سازمان ملل، زیست محیط و  اقتصادی، اجتماعی
 2222در سال  د.وشمیتوسعه برای کشورها تلقی  هایهدفرا تدوین کرد که به عنوان بخش مهمی از 

 .ار شدبرگز ی جهانبا حضور سران کشورهاآفریقای جنوبی پایدار در ژوانسبورگ  ینشست جهانی توسعه
تحقق دستور کار و  (1882، زیست و توسعه محیط) دو ژانیروریوکنفرانس های نامهپیشرفت بر این نشست

هانسبورگ ی ژویاجرا یرا ارزیابی کرد و در نتیجه برنامه گوناگونپایدار در ابعاد  یو دستیابی به توسعه 21
گیری لف پیسالیانه و برای عناوین مخت سازمان ملل متحد پایدار یکه توسط کمیسیون توسعه ارایه شد

تعدادی از عناوین  ،از طریق کمیسیون پایدار هر دو سالبه بعد  2221از سال متحد د. سازمان ملل وشمی
 هد.دپایدار را مورد توجه قرار می یتوسعه

2 Passet  
3 Gendron 
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 از منظر پاستی پایدار : نمودار مفاهیم بنیادین توسعه4-2ی شماره شکل
                      (R: Passet, R (1997) “Developpement Durable: Transdisciplinarite Responsabilite”, 
                            Congres Locarno) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 از منظر گاردرن ی پایدار: نموار مفاهیم توسعه4-3ی شماره شکل              

                       (R: Gendron, C (2005) “Quebec lere Developpement Durable”, Options Politiques) 
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 1انتقال زیست محیطی

ی انتقال است و به معنای فرآیند یا تحول به انتقال زیست محیطی، واژهی مفهومی هسته
 هایهای پایدارتر اجتماعی است. مفهوم انتقال زیست محیطی با توجه به جنبهسوی مدل
های متفاوتی مانند انتقال پایداری، انتقال به سوی اقتصاد کم کربن، انتقال واژهآن، با گوناگون 

ی پولی یورو این مفهوم به طور عمده در حوزهاز  .روده کار میباجتماعی و اکولوژیکی 
اجرایی  فعالیت باشد. تواند یک فعالیت اجرایی و یا یک نظریهشود و میمیی فراوان استفاده

 2222در سال  2مربوط به جنبش انتقال شهرها است که توسط راب هاپکینز ،انتقال اکولوژیک
ی، یهای تولید انرژی منطقهپذیر با پروژهاز طریق ابتکار محلی برای ایجاد جوامع انعطاف

 های غذایی، حمل و نقل و... آغاز شده است. نظام

ازها اندیک مفهوم چند وجهی و گسترده است. بسیاری از چشم ،انتقال زیست محیطی 
 2212از سال  ،اصطلاح انتقال زیست محیطی گیرند.میتحت این مفهوم قرار  هاو ابتکار

فاده ی اقتصادی پایدار استتوسط دولت فرانسه به عنوان فرآیندی چند جانبه برای توسعه
ر دی پایدار فرانسه، انتقال زیست محیطی را ی توسعهشده است. در این زمینه اعضای کمیته

ازگار با ی اقتصادی ستوسعه های مشخص برای دستیابی بهفرآیندی با هدف یافتن راهقالب 
 اند.تعریف کرده محدودیت منابع طبیعی و ضرورت حفظ محیط زیست لحاظ
 

 اقتصاد سبز
های ها و سازمانهای اخیر، اقتصاد سبز به عنوان یک اولویت راهبردی برای دولتدر سال

ای ههمکاری ی اروپا، سازمان ملل متحد، سازمان توسعه واتحادیه. بین دولتی ظهور کرده است
 هایهای راهبردی گوناگونی برای نیل به هدف، مقالات و برنامهاقتصادی مطالعات، مقررات

( اقتصاد سبز را اقتصادی که منجر 2212اند. سازمان ملل متحدد )اقتصاد سبز انجام و ارایه داده
طرات ی خشود و به طور قابل توجهبه بهبود رفاه اجتماعی و حقوق اجتماعی جوامع بشری می

 عریف کرده است.ت دهدو کمبودهای محیط زیست را کاهش می

کاهش انتشار گاز ( اقتصاد سبز را 2211ن ملل متحد )ی محیط زیست سازمابرنامهدفتر 
 ی بهینه از منابع تولیدی )کارآمدی اقتصادی( و مسایل اجتماعیاکسیدکربن، استفادهدی

رد های محیط زیست مورا برای مقابله با چالشی یتعریف کرده است. اقتصاد سبز، ابزارها
دهد، برای نمونه، ابتکاراتی که امکان ایجاد درآمد محیط زیستی )برای نمونه استفاده قرار می

پذیر را فراهم های تجدیدهای سبز یا تولید انرژیگذاری در فنآوریبازار کربن(، سرمایه
 2212+ در سال 22 دوژانیرولی کنفرانس ریوهای مباحث اصکند. اقتصاد سبز یکی از زمینهمی

                                                           
1 Ecological Transition 
2 Rob Hopkins 
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، توسط اعضای مجمع عمومی 1خواهیمیی که ما مییی تحت عنوان آیندهبود. قطعنامه
به  ،قری پایدار و ریشه کنی فاقتصاد سبز را در توسعه... ما ، تصویب شد. مطابق این قطعنامه

هایی زینهگ. اقتصاد سبز گیریممیی پایدار در نظر عنوان ابزاری مهم برای دستیابی به توسعه
نیم فقر کیی از قوانین باشد. ما تاکید میاما نباید مجموعه کند،برای سیاستگذاری فراهم می

باید ریشه کن شود، رشد اقتصادی پایدار باشد، مسایل اجتماعی تضمین شود، رفاه انسانی 
ا به هآن یهمهد شود که ایجا بشرهای شغلی و کار مناسب برای تمام بهبود یابد و فرصت

 کند.های زمین کمک میحفظ عملکرد سالم اکوسیستم
کند که ( بیان می2211اقتصاد سبز ) پیرامونی محیط زیست سازمان ملل گزارش برنامه

عتقاد کارل ا ی اقتصاد سبز نه تنها وجود اقتصاد کارآمد، بلکه اقتصاد منصفانه است. بهلازمه
سبز  ترابری، معماری سبز، انرژی تجدیدپذیراقتصاد سبز باید از شش ویژگی ، 2بورکارت

ت مدیری ابع آب،ی منمدیریت یکپارچهسوز، خودروی الکتریکی و...(، )خودروهای چندگانه
ک و...( خا فرسایش، پیشگیری از هابوستان، بازسازی کشاورزیمدیریت زمین )و  هاپسماند

نرژی ابه جای  پذیرتجدیدهای انرژیبرخوردار باشد. اقتصادهای سبز به منظور جایگزینی 
ی بر نیازمند تولید انرژی مبتن ،ی موثر از انرژیو نیز حفظ و بقای انرژی و استفاده فسیلی
ه فسیلی شود و ب هایسوختکند تا جایگزین و تلاش می تجدید شدنی هستند هایانرژی

 . کندکمک میهای ضرورت و بحرانی برای زمان هاحفظ آن
های هتر مولفیشها اشاره شد، این نکته حایز اهمیت است که بی مطالبی که به آنبر پایه

شود، ی میبررس المللی و صاحبنظران به طرق مختلف نقد واقتصاد سبز که از منظر نهادهای بین
 .های حاکم بر اقتصاد چرخشی داردبا اصول و تئوریهمخوانی 

 

 اقتصاد عملکردی
برای کمیسیون که خود  1891والتر استاهل، معمار و اقتصاددان، در گزارش پژوهشی سال 

اقتصاد عملکردی را جایگزینی بالقوه برای تصنیف نیروی انسانی، آماده کرده بود،  ،اروپا
ها )اقتصاد چرخشی( و تاثیر آن در ایجاد اشتغال، انداز اقتصاد در حلقهانرژی، همراه با چشم

کرد.  فتوصیجویی در منابع و جلوگیری از اتلاف منابع تولیدی رقابت اقتصادی، صرفه
، با ی بسته را برای مفهوم گهواره به گهوارهی حلقهواژه 1812ی دهه استاهل در اواخر

( 1898)را در شهر ژنو  "ی زندگیموسسه"به فرآیندهای تولید به کار گرفت و  رویکرد
افزایش  ،کالااستاهل از منظر اقتصاد عملکری، چهار هدف اصلی گسترش والتر تاسیس کرد. 

ا را هبازسازی و تعمیرات و جلوگیری از افزایش تولید زبالههای ، فعالیتکالاهاطول عمر 
                                                           

1 The Future we Want 
2 Filipe Luis 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%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_%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A8%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A8%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C_%D8%A2%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C_%D8%A2%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%B3%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
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، تحت عنوان اقتصاد کالاهای اهمیت فروش خدمات به جای بر ایدهمد نظر داشت. او 
صاد یی به مفهوم اقتتر به طور گستردهخدمات کاربردی اصرار داشت که در حال حاضر بیش

لاصه بر عملکرد کالاها و خدمات تمرکز اقتصاد عملکردی، به طور خد. داراشاره عملکرد 
اند دهای اقتصادی میدارد. والتر استاهل این مدل را یک مدل کسب و کار جدید برای بنگاه

که مالکیت کالاهایی با عمر طولانی را همراه با تقاضای انرژی و مصرف کم مواد برای 
 های اصلی اقتصاددف. هدر اختیار دارندفرآیندهای تولید با امکانات و طراحی مناسب 

ی اقتصادی(، افزایش اشتغال و کاهش مصرف منابع افزایش ثروت )ارزش افزوده، عملکردی
 تولیدی است.

 جزء اصلی مدلکالا، و نگهداری و بازسازی  اتبه معنی کیفیت تعمیرکالاها طول عمر 
ور جدید به منظ کالاهایکسب و کار هستند، مانند حفظ ارزش از طریق تبدیل ضایعات به 

 ها. درآمدها و به حداقل رساندن هزینه رساندنحداکثر 
پایدار  یهای راهبردی ارتباط نزدیکی با توسعهعیارهای اقتصاد عملکردی از منظر مولفهم
ی ابزارهایی برای دستیابی به حداقل دو هدف جدا کردن رشد اقتصادی هدف آن ارایه و دارد

اد یک اقتصاد چرخشی است. مدل کسب و کار اقتصاد از مصرف منابع تولیدی و ایج
 است. 4-4شماره  چرخشی مطابق شکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 از دیدگاه استاهل: مدل عملیاتی کسب و کار اقتصاد عملکردی 4-4ی شمارهشکل       

              (R: Stahel, W.R (2015) “From Waste to Resources ‐Going  the Opposite Way of the Industrial 

                    Economy Resource”, London)        
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 جای خدماته فروش ب
 های مهارت

 فرآیندها
 و تعمیرات 
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تجهیزات 
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به این معنی است که کیفیت تعمیرات و نگهداری و بازسازی یک  کالاهاتر طولانی عمر
 اهکه حفظ ارزش از طریق تبدیل زبالهگونه  کسب و کار است، همان هایجزء کلیدی از مدل

ها انجام جدید به منظور به حداکثر رساندن درآمد و به حداقل رساندن هزینهکالاهای به 
 ها باید مالیات منابع غیر قابل تجدید را اجرا کنند.کارآمد، دولت شود. در اقتصادهایمی

نفعان به تمام ذی ،نظری به لحاظ (2010) استاهلوالتر معیارهای پیشنهاد شده توسط 
 ،کالاهادهد ارزیابی عملکرد ...( اجازه میهای اقتصادی وکنندگان، کشورها، بنگاه)مصرف

 را انجام دهند. )شعب و واحدهای عملیاتی فرعی(  گردانواحدهای تولیدی یا مناطق خود
های صنعتی سنتی بر معمول پیشنهاد شده توسط مدل ی جالب این که معیارهاینکته

فروش، یعنی محصول ناخالص ملی )در سطح کشور( و  یمبنای کسب درآمد منابع در نقطه
 (.4-1ی شماره )شکلتمرکز دارد های اقتصادی( فروش سالانه )در سطح بنگاه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استاهلعملکردی از دیدگاه : نمودار نمایش مواد در اقتصاد 4-5 یشماره شکل
                (R: Stahel, W.R (2010) “The Performance Economy”, Palgrave MacMillan) 

 

، زیرا ی پایدار دارداستاهل از اقتصاد عملکردی ارتباط نزدیکی با توسعهرهای والتر معیا
 ی مراکش )جدااعلامیه یهابه دو هدفداقل برای دستیابی ح ابزارهایی یهیهدف آن ارا

 یشماره . شکلاست کردن رشد اقتصادی از مصرف منابع و ایجاد یک اقتصاد چرخشی(
 دهد.نمودار مثلثی پایداری اقتصاد عملکردی را نشان می 1-4

 
 
 

 نیروی کار، شاخص
 هاشاخصو وزن 

کاهش مصرف 
 منابع

افزایش 
 اشتغال

 /بازدهشاخصارزش، 
 ها و وزن نسبت 

ارزش، نتیجه، قابل تجدید 
 و نرخ استفاده از منابع
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 از دیدگاه استاهل: نمودار مثلثی اقتصاد عملکردی پایدار 4-6ی شماره شکل              
              (R: Stahel, W.R (2010) “The Performance Economy”, Palgrave MacMillan) 

 

 ی عمر محصولتفکر چرخه
گیری اثرات محیط زیستی یک ابزار روش شناختی برای اندازهکالاهای ی عمر چرخه

ی ( چرخه2222) 1ی عمر محصول است. به اعتقاد هیسکاننی محیط زیستی کل چرخهبالقوه
است و به دنبال درک مسایل مرتبط با  ییی محاسبهیک شیوه ،محیط زیستی کالاهایعمر 

 .است دور از تمرکز بر عملکرد فردی و به ی عمر محصولچرخه
به  کالاها کاهش اثرات محیط زیستی طی مدت طول عمراین تفکر، های اصلی هدف

 یی است ولطف کاهش استفاده از منابع طبیعی، مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه
 ستفاده از منابع و حداقلوری اقتصادی )حداکثر ارزش با حداقل اابزاری برای ارزیابی بهره

ی اهمیت حفاظت محیط زیست و پیامدهای اطلاعات توسعه یافته در زمینه آلودگی( است.
هتر و های درک بی شیوهعلاقه به توسعه ،تولید شده و مصرفیکالاهای احتمالی مرتبط با 

 شناسایی این پیامدها را افزایش داده است. 

                                                           
1 Heiskanen 

 برداریکاهش بهره
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 افزایش اشتغال و
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اکسیدکربن از دی )انتشار حجم

 طریق مصرف مواد تجدیدپذیر(
  

بازده و وزن  /شاخصها، نیروی کار، نهاده
به کارگر  ی)سرانه هاها و نرخشاخص

 کیلوگرم(
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 محیط زیستی
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 اقتصادی

/بازده، هادانش )ارزش، شاخص
 ( هاها و نرخشاخصوزن 

 ایجاد ثروت
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های متقابلی ارتباطآن ی عمر و مدیریت عمر محصول با ارزیابی چرخه یتفکر چرخه
استانداردهای هدف اصلی آن کاهش اثرات محیط زیستی از طریق روند اقتصادی ایزو )دارد. 

ازی س ی عمر محصول، بهینهتفکر چرخهوری اقتصادی است. ( و بهرهالمللی استانداردسازمان بین
است  ازملکند، بنابر این ی ارزش را تضمین نمییا یک زنجیرهمحیط زیستی در یک سازمان 

ول ی عمر محصسازی محیط زیست در سراسر چرخهدیدگاه جامعی برای دستیابی به بهینه
ی عمر شود، تفکر چرخهمشاهده می 4-1ی شماره شود. همان طور که در شکللحاظ 

پردازش، تولید، توزیع، استفاده، تعمیر و محصول یا خدمات از استخراج مواد اولیه از طریق 
 نگهداری و دفع یا بازیافت مواد تشکیل شده است.

ی اصلی ی عمر محیط زیستی را در سه مرحله( تفکر چرخه2212) 1گینه و همکاران
تا کنون( تقسیم  2222( و توسعه )2222-1882سازی ) (، استاندارد1882-1812مفاهیم پایه )

 اند. کرده
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 محصول عمری مراحل چرخهمفهومی : نمودار 4-7ی شماره شکل

                             (R: Ciraig (2015) “Environmental Life Cycle and Life Cycle Thinking”, [Online] 

                                    http://www.ciraig.org/fr/acv.php)  

 
 
 
 

                                                           
1 Guinee et al 

پایان عمر 
 مفید

 ی عمر محصولمراحل چرخه

 تولید

 توزیع

 مصرف
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 ی محیطی محیط زیست سازمان ملل متحد و مرکز برنامهبرنامهدفتر  مطابق گزارش
 ی، مدیریت چرخه(2228) 1و انجمن سموم و شیمی محیط زیست زیست سازمان ملل متحد

برای  و های اقتصادیبنگاهتوسط  کهاست  کسب و کاردر  یمدیریت یرویکرد عمر محصول
 یرهو زنجی های اقتصادیبنگاهعملکرد پایدار سبب و شود انجام میکالاها و خدمات بهبود 
حاوی  ،نیز به عنوان یک جعبه محصول عمری مدیریت چرخه .شودمی ارزشتامین 

و  اهاکالگیری و مدیریت اثرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی ابزارهایی برای اندازه
شامل طیف وسیعی از ابزارها و  تعریف شده استمحصولات  عمر یخدمات در طول چرخه

 کیکولوژیبرچسب او  محیط زیستیطراحی ، ی حیات محصول اجتماعیتفکر چرخهمانند 
 است. )محیط زیستی(

از  آن های محیط زیست و اجتماعیملعو دستور محصول عمری تفکر چرخهی واژه
یط ی محبرنامهدفتر ابتکارات  های عملیاتیکارگروهاستانداردهای ایزو و  یطریق توسعه

و انجمن سموم و  ی محیط زیست سازمان ملل متحدمرکز برنامه ،زیست سازمان ملل متحد
ر این د. اندشناخته شدهو به رسمیت طراحی سازمان ملل متحد  محیط زیست اییشیمیمواد 

 یبررسی نحوه ا هدف( ب2214) . 2توسط نیلسون لیندن و همکاران یجامع یمطالعهزمینه 
ا هبرچسب های اقتصادی انجام شده است.بنگاهدر محصول  عمری مدیریت چرخهعملکرد 

یکی از ابزارهای مدیریت محیط زیستی است که موضوع  ،های زیست محیطیو اظهاریه
 باشد.می  1سازی المللی استانداردسازمان بین( 2222) 14222 استانداردهای ایزو

ر ی عمی تفکر عمر محصول، ارزیابی چرخهی تفکر چرخهترین کاربرد شیوهمعروف
 یی تفکر چرخهشیوهبه عنوان جزیی از   1812ی است که در دهه  4محصول محیط زیستی

ثیرات اکاملی از ت یی محدودهمقایسه ،ارزیابیاین کلان  هایفهدعمر محصول آغاز شد. 
های جریان ها و خروجیو خدمات و کمی سازی تمامی نهاده کالاهازیست محیطی مرتبط با 

برای بهبود  ،. این اطلاعاتاستزیست جریان این مواد بر محیط تاثیر مواد و ارزیابی 
ه یاهانه اراگهای آمبانی مناسب برای اتخاذ تصمیم یهیها و ارایندها، پشتیبانی از سیاستآفر

 شده است. 
رای یی بی عمر یا تعادل اکولوژیکی(، شیوه)آنالیز چرخه ،ی عمر محصولارزیابی چرخه

اد )از استخراج موکالا ارزیابی تاثیرات زیست محیطی همراه با تمامی مراحل گوناگون عمر 
ن آ چنین دفع و بازیافت ، تولید، توزیع، کاربرد، تعمیر و نگهداری و هموری موادآخام تا فر

نیازمند  ،نگرجامع دهد که یک ارزیابی آگاهانه و ی عمر محصول نشان می. چرخهاست

                                                           
1 Society for Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) 
2 Nilsson‐Linden et al 
3 The International Organization for Standardization (ISO) 
4 Environmental Life Cycle Assessment (LCA) 
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ه ب جاکه در آن تمامی مراحل  استارزیابی تولید مواد خام، توزیع، کاربرد و دفع و دورریز 
 مورد توجه قرار گرفته است. ،جایی ضروری یا ایجاد شده

ی زیست های زیست محیطی و پیامدهای بالقوهجنبه ،ی عمر محصولارزیابی چرخه
 ایعاتها و ضزباله محیطی مانند استفاده از منابع و نتایج زیست محیطی ناشی از رها سازی

ستفاده، ی خام در تولید، ادست آوردن مادهی به ی عمر محصول از مرحلهدر سراسر چرخه را
ه بشود )مفهوم گهواره تا دفع نهایی را شامل می ،بازیافتپایان عملیات عمر محصول و 

 گور(. 
 ی عمر محصول در موارد زیر اهمیت دارد:ارزیابی چرخه

 لف مخت هایهدر مرحل کالاهاها به منظور بهبود عملکرد زیست محیطی شناسایی فرصت
 (.عرضه، رشد، بلوغ و افولی عمر محصول )چرخه

  ریزیامهبرن برایغیردولتی  وهای دولتی گیرندگان صنایع، سازمانبه تصمیم بخشیآگاهی 
 فرآیندها. کالاها وطراحی مجدد  اولیه و یابندی تولید، طراحی راهبردی، اولویت

 ازاریابی ب و گیریزیست محیطی از جمله فنون اندازه های مرتبط با عملکردانتخاب شاخص
ای همانند اجرای یک طرح برچسب گذاری محیط زیستی، ادعای زیست محیطی یا اعلامیه

 کالاها.زیست محیطی 

ی عمر محصول، بخشی از استانداردهای مدیریت زیست محیطی فرآیند ارزیابی چرخه
در ارتباط با مدیریت محیطی است و برای کمک به  14222ایزو . باشدمی 14222ایزو 

ها و صدمات به محیط مانند در به حداقل رساندن نارسایی هاهو موسسبنگاهای تولیدی 
 قوانینها و با اجابت قوانین رسمی دولت خاکآب و  آلودگیتغییرات آب و هوایی مضر، 

 باشد.در رابطه با حفظ محیط زیست می المللیبین
)ایزو(،  سازی المللی استانداردسازمان بین 14244و  14242 ایزو استانداردهای یپایهبر 

ها و دامنه، تجزیه تعریف هدفی جداگانه یی عمر محصول در چهار مرحلهارزیابی چرخه
 نظامیک استاندارد جهانی برای  14221ایزو ارایه شده است.  و تحلیل، ارزیابی و تفسیر

ی هایزمانکه سا دارداقتضا  ،مورد نظر این استاندارد هایالزام ،استزیست  مدیریت محیط
ه بر واردهای آسیبسیاستگذاری محیطی، تعیین  ،قرار دارندکه زیر پوشش این استاندارد 

های محیطی ممکن است وارد آید، طراحی و اجرای پروژه طبیعت و یا نقاطی که زیان به آن
 هادفهرسیدن به این ل و امکانات برای یزمین، تعیین وسا یکرهبرای بهبود و حفظ حیات 

های استانداردی گسترده یخانواده. بهبود محیط بکوشند ، دررا انجام داده و به صورت مستمر
 است. 4-1 یشماره مطابق جدول ناستانداردهای اصلی آ است.بسیار وسیع  14222ایزو 

 

 14111فرعی استاندارد ایزو های زیر مجموعه :4-1 یشماره جدول  
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 شرح عنوان

  .است زیست محیطتخریب  رای آثارارد باستاند این  14221

14224 
 جزییات و هاالزام شرایط، آن در و است 14221 ایزو برای راهنمایی استاندارد

چگونگی مدیریت  هایها برای الزاماست. این راهنماییشده بررسی  14221 وایز
 رود.به کار میزیست  بررسی و کنترل عملیات محیطی زیست، محیط

 اصول کلی. -های زیست محیطیها و اظهاریهبرچسب 14222
 .کالاها تولید عواقب و نتایج بررسی  14212
 .محیط زیستی شرایط ارزیابی  14211
 .(محیط زیست مدیریت های)زمینه عمر محصول یچرخه ارزیابی 14244الی 14242
 .محیط زیست تعاریف و نامهواژه 14212
 .زیست محیط بهبودهای شیوه ایجاد 14212
 محیط زیستی. هایتاثیرپیامدها و  در خصوص 14222 ایزو الحاق شده به  14211

 ی.یگلخانه گازهای نابودی و دفع برای راهنماهایی و تعاریف -ییگلخانه گازهای 14211( 1)
 یی.گلخانهگازهای انتشار  14211( 2)
 یی.گلخانه تشخیص گازهای و ارزیابی راهنمای - ییگلخانه گازهای 14211( 1)

(R: The International Organization for Standardization (ISO))      

 

 گهواره بهگهواره 
، 1، به همراه بیل مک دونویآلمانشناس مایکل براونگارت، شیمیدان و مریخ نخستین بار، 

 ی وجودیفلسفه. ارایه کردنددر کتاب معروف گهواره به گهواره را مفهوم گهواره به گهواره 
  .الهام گرفته است است که از طبیعتحلقه بسته  نظامگهواره یک  بهگهواره عبارت 
 در یکان محیط زیست ظ، هنگامی که مایکل براونگارت و برخی از محاف1882سال  در

یک چارچوب  ، 2سازمان ملل متحد حمایت از محیط زیستهمکاری مشترک با آژانس 
 و در آن به عبارت منتشر کردندرا  حیات عمر محصول یفنی برای ارزیابی چرخهطرح 

اثرات  اهشو ک اثربخشی با تاثیر مثبت کالاها بر طراحیکه د کردنتمرکز  ،گهواره به گهواره
به گهواره  .اشاره شده است ،داردهای تولیدی عامل وریاز طریق بهره منفی کسب و کار

 یبه عنوان یک مدل برای توسعهرا  طبیعیخطر و سوخت و ساز بیتولید فرآیندهای  ،گهواره
 برای ،اجزای محصولطراحی  .دهدمد نظر قرار می جریان متابولیسم فنی از مواد صنعتی

 مواد مغذی فنی در این وبیولوژیکی مواد به عنوان  ،هامجدد از آن یبازیابی مداوم و استفاده
 شود.نگاه می به عنوان یک نهاده، به انرژی و آب و در آن شونداستفاده می ،متابولیسم

                                                           
1 Bill McDonough 
2 Environment Protection Encouragement Agency (EPEA) 
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های مواد صنعتی است که با هدف تبدیل جریان مندرویکردی نظام گهواره بهگهواره  
اثیرات تیا حذف و گیرد. در مقابل مفاهیم پایدار سنتی که بر کاهش مورد استفاده قرار می
 ابه دنبال حفظ، و حتگهواره  بهگهواره . کنندتمرکز می انسانیهای منفی محیطی فعالیت

و  سالمایجاد یک محیط زیست  وری منابع مادی به منظورافزایش ارزش، کیفیت و بهره
 بیولوژیکی و مواد فنیاین است که دو نوع مواد گهواره  بهگهواره . اصل اساسی است پایدار

 ،های عرضهتولید و زنجیرهیندهای آ، فرکالاهاتوانند از طریق طراحی دارد که میوجود 
حیط زیست به م، پذیرند و پس از استفادهزیست تخریب ،مواد بیولوژیکی .سازی شوندبهینه

 اندازیافتقابل ب ،استفادهپس از  ،که مواد اولیه با دوام هستندمواد فنی گردند، در حالی می باز
ود و شمواد مغذی فنی برای کالاهای بادوام استفاده می د.نیابجریان می ،بسته مدارو در یک 

ه( )حلقه بست  گهوارهگهواره به  نظام ها در هد آندد که اجازه مینهایی داشته باشباید ویژگی
یان اطلاعات رهای جشبکه درتولید شده های فنی و شیوهاستفاده از دانش  باقی بمانند. یراحت به

ارزش، یک عامل کلیدی برای  یزنجیرههای اقتصادی و...( هها، بنگابازیگران )دولت توسط
 .استاین مواد  های مادیفراتر از جنبه ،وریحفظ یا افزایش ارزش و بهره

 ،یوری اقتصادبهرهکه  دهدنشان می مایکل براونارت و ویلیام مک دونوهای هنتایج مطلع
ت. استر کم سمی و مواد منابع، انرژیبا  یا خدمات کالاهاتر مربوط به ایجاد بیش صلادر 

 اند:این محققان بر این عقیده

 جریان هایساختار مجددوری اقتصادی رویکرد ارتجاعی است که نیازی به طراحی بهره 
 صنعتی ندارد.مواد 

 آید.به دست میوری اقتصادی با رشد اقتصادی و نوآوری بلند مدت بهره 
 کند.نمی حلرا  مهم مواد سمی یمساله الزاموری اقتصادی به بهره 

 تولید سالم، گهواره به گهوارهراهبردهایی از  ییدر مقابل، اثربخشی اقتصادی شامل مجموعه
ادی و اقتص محیطی زیست هایاست که نظام یمکانیسم به عنوانو  است جریان مواد 1تابولیسممو 

کولوژیکی وری اکه بهره این محققان معتقدند .کندمتصل میبه یک دیگر ها را از طریق متابولیسم
انجام کار درست )سازگاری با محیط ند و برای یک دیگرو سازگاری با محیط زیست مکمل 

 .(4-1 یشماره )شکل وری اقتصادی( باشدها )بهرهفعالیتزیست( باید انجام 
 
 
 
 
 

                                                           
 ست.ا موجودات زندهترکیبی و تخریبی در و ساز(، مجموعه تغییرات دگرگشت یا سوخت متابولیسم ) 1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86
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 های زیست محیطینظامتاثیر بر و وری اقتصادی بهره :4-7 یشماره شکل              
 )ارقام برحسب درصد(                                                                                   

                       (R: Braungart, M., Mcdonough, W. and Bollinger, A (2007) “Cradle‐to‐ Adle Design:  

                             Creating Healthy Semissions–a Strategy for Eco‐Effective Product and System 

                     Design”, Journal of Cleaner Production 15 (13)) 

 
د ناد شوایج بایدهای صنعتی سازگار با محیط زیست پارک، برای نیل به این هدف آرمانی

گهواره به گهواره یک چارچوب  د.نجریان یابتا مواد مغذی به راحتی در چارچوب صنعتی 
 کند:را هدایت میزیر کیفی است که سه اصل  ینوآورانه

 عنوان آن چه به معمول به به طور که آن است ی امعناست. این جمله به  غذا معادل زباله
 .وارد شود سممتابولی یچرخهباید به عنوان مواد مغذی در  شود،گفته میزباله 

 نیاز است انرژی خورشیدی، از جمله انرژی زمین گرمایی و جنبشی به. 
  مورد توجه باشد. باید مفهومی وتنوع بیولوژیکی، فرهنگی 

ساختارهای تجاری و سازمانی که جریان از طریق مشارکت  ،مدیریت جریان مواد مغذی
در این  .شودانجام می ،آورندعمر محصول به دست می یاطلاعات و مواد را از طریق چرخه

ی مواد مجموعهمفهوم . 1ندی مواد هوشمندمجموعهوجود دارد و همزیستی صنعتی  فرآیند،
 .استآمده  4-9 یشماره در شکل ،هوشمند

 
 
 
 

                                                           
1 Intelligent Material Pooling (IMP) 
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 آوری مواد هوشمندی جمعجامعهفرآیند جریان مواد در نمودار ترسیمی : 4-8 یشماره شکل
(R: Bernaudon, S (2014) “The National Strategy of Ecological Transition Towards Sustainable Development. 

      Transformative Environmental and Sustainability Policy”, New Thematic Issues, Actor Constellations 

   and Governance Modes, 11th ESDN Workshop, Berlinp) 

 

 های مشترکارزش
انی بازرگی عالی مدرسه اساتیدمدیریتی است که توسط  یمشترک رویکرد هایارزش

 2211در سال  بارنخستین برای  ،ایدهاین . مطرح شد 1پورتر و مارک رام کرامرمیشل  ،هاروارد
مشترک،  هایی ارزشهدف این محققان از ایده. معرفی شد مشترک هایایجاد ارزش یدر مقاله

چه برای جامعه  آنیابد. بر اساس این تئوری، میافزایش کسب و کار  هایشبر ایجاد ارز
 نهنهفداری از سرمایه یمفهوم جدیدو در آن  مفید استنیز برای کسب و کار  ،مفید است

 ،مدنی ی، جامعههای اقتصادیبنگاههای جدیدی برای فرصت، های مشترکارزش. است
 ایچاره اندیشی بردر  ،های مبتنی بر بازاره از قدرت رقابتها برای استفادها و دولتسازمان

بازار  پذیریارتباط قوی بین رقابت و کنداجتماعی ایجاد می لیها و مساچالشرون رفت از ب
 یمیوه) فاسدهای سازمانی چرخهبرای تحقق این ایده، تعبیر  سازد.برقرار می و اقتصاد اجتماعی
رای ضرورت دارد و ب پاک هایبه چرخه 2(داری در رابطه با پیشرفت اجتماعیمسمومیت سرمایه

ت با استفاده از سه حال ،مدل کسب و کار اخصوصی حت هایبنگاهمفهوم نیل به آن، باز طراحی 
 شده است:به شرح زیر پیشنهاد  عملیاتی

                                                           
1 Michael E. Porter and Mark R. Kramer 
2 poisoned Fruit of Capitalism, in Regard to Social Progress 

 کنندهتولید

 کنندگان تجاریتوزیع

 ی نهاییکنندهمصرف

 ی مجددبازیافت و استفاده
 از مواد 

 انواع موجودی  بندی موادفرمول
 مواد

مواد  مواد اصلی
 افزودنی
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1P 
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4P 
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  نیازهای اجتماعی وباید ابتدا  ،تولیدیاقتصادی  هایهبنگا و بازار: کالاهاطراحی مجدد 
الاها و ککنند و سپس  شناساییمشکلات ناخوشایندی را که نیاز به پاسخگویی دارند، 

 کنند. تولید اتیا حل مشکلو  هارا برای رفع نیازمندی خدمات خود

  وری بهتر با پاسخبهره تلاش برای ،این ایده ورایدر  ارزش: یمجدد زنجیرهتعریف 
 است. مطرحیا اجتماعی  یزیستمحیط ل یبه مسا گویی

  یهای چند ملیتی که واحدهای تولیدشرکتمحلی: یی خوشه یتوسعههای انجمنایجاد 
رایط با شپذیری انعطافتوانایی باید  ،کنندمی مستقرجهان کشورهای خود را در سراسر 

 داشته باشند.  پذیریرقابتقابلیت را به منظور افزایش یی محلی و منطقه

بر این باورند که رویکرد ارزش به اشتراک گذاشته  های مشترکی ارزشصاحبان ایده 
 در این رویکردشود. می چنین رشد اقتصاد جهانی موج نوآوری و همسبب افزایش  شده،

عان، نفیندهای مشارکت ذیآفرو دوستی  نوع پذیر،تولیدکنندگان مسؤولیت درون خود از
باید بر اساس سه حالت  4-2ی مطابق جدول شمارههای مشترک . ارزشگیردفاصله می

 .گیری شونداندازه ،عملیات
 

 کسب و کار و نتایج اجتماعی های مشترک ارزشی سه گانه: سطوح 4-2 یشماره جدول  

 نتایج اجتماعی نتایج کسب و کار مشترکهای ارزش

 تصور مجدد تولید
 و بازاریابی  

 هاافزایش درآمد. 
 افزایش سهم بازار. 
 افزایش رشد بازار. 
 بهبود سودآوری. 

  بیماران ازبهبود مراقبت. 
  اکسیدکربندیمیزان کاهش. 
 بهبود تغذیه. 
  و آموزش تحصیلبهبود.  

 تشخیص مجدد سودآوری
 ی ارزشاز زنجیره

 های تولیدیوری عاملبهبود بهره. 
 های پشتیبانی و عملیاتیکاهش هزینه. 
 ی مطمئن محصولاتعرضه. 
 بهبود کیفیت.  
 بهبود سودآوری. 

 کاهش مصرف انرژی. 
 کاهش مصرف آب. 
 مواد اولیه و حیاتینیاز به اهش ک. 
 های شغلیبهبود مهارت. 
 بهبود سطح درآمد شاغلان. 

 یفراهم کردن توسعه
 ییخوشه 

 ی عملیاتیهاکاهش هزینه. 
 ی مطمئن محصولاتعرضه. 
 بهبود پراکندگی زیرساختارها.  
  به نیروی کاربهبود دسترسی. 
 بهبود سودآوری. 

  و آموزشبهبود تحصیل. 
 بهبود کارآفرینی. 
 بهبود سطح عمومی بهداشت. 
 بهبود و افزایش درآمدها. 

    (R: Porter, M.E, Hills, G, Pfitzer, M., Patscheke, S.and Hawkins, E (2011) “Measuring Shared Value by   

            Linking Social and Business Results”)     
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 راهبردها

 فرآیندهاآثار  هاهدفشناسایی 

 تولید

 استفاده ازارزشیابی نتایج و  ایجاد شرایط کسب و کار
 بیش برای ایجاد ارزش

 
 
 
 

 به صورت تکراری اجرا شود، ،کسب و کار راهبردهایی گیری یکپارچهپیشنهاد شده که اندازه
 .(4-8ی شماره ) شکل بشود بهبود مستمر برای بازخوردی  یایجاد یک حلقهسبب تا 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 هاآن گیریهای مشترک و اندازهی ارزشراهبردها: ادغام 4-9 شکل شماره             
                    (R: Porter, M.E. and Kramer, M.R (2011) “Creating Shared Value”, Business Review) 
 

 

 است:زیر  یشامل چهار مرحله ،های مشترکارزشگیری اندازهعملیاتی فرآیند 

رای بو غربالگری است که  یجوو  یند جستآیک فر ،این مرحلهل اجتماعی: یشناسایی مسا.1
 یخدمات یهاها با سازمانهمپوشانی آنمیزان مشکلات و ارزیابی  ،شناسایی نیازهای اجتماعی

یی دهبندی ش آن فهرست اولویتنتایج  و گیرداستفاده قرار میمورد  ،هاآنهای عملیاتی مدل و
 .شوداستفاده می مشترک هایارزش راهبردهایبرای ایجاد است که از آن ل اجتماعی یمسااز 

های نیازهای این مرحله شامل تجزیه و تحلیل فرصت ایجاد یک مورد کسب و کار:.2
و  هاهدفاز طریق شناسایی که است های عملکرد کسب و کار قابلیت اجتماعی در برابر

. یدآبه دست می کسب و کار و اجتماعی یسازی نتایج بالقوههای مربوط به مدلفعالیت
 یا نه ورود پیش می ،که آیا یک مقدار به اشتراک گذاشته شده کندمشخص میاین مرحله 

 .ها()اثربخشی فعالیت



 118 چرخشیاقتصاد   

 

 

 ها،یت، فعالهاهدف و کنترل این مرحله شامل ردیابی ها:فعالیت پیشرفت)کنترل( ردیابی .1
 .استهای کسب و کار طرح در برابرها( ها و ستانده)نهادهها ها و خروجیورودی

 

س از در پیش و پ نتایج اجتماعی آن ارزیابی کسب و کار و گیری نتایج و عملیات:اندازه.4
پالایش یا تغییر راهبردهای به عنوان ورودی برای انجام کسب و کار. نتایج این مرحله 

 خواهد بود. مسیر در اجرای آن

شامل  راهبردی یتقویت کننده ا پنج عاملباید ب ،مشترک هایاجتماعی ارزش هاینوآوری
د ارزش مشترک و ساختارهای های مشترک، ایجای ارزشها، نیازهای مشخص شده، اندازههدف

 داده شده است، مطابقت داشته باشد.نشان  4-12 یشماره که در شکل نوآوری
 
 

 
 

  
 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 مشترک هایارزش هاینوآوری یقویت کنندهت: اجزای 11-4 یشماره شکل  
  (R: Shared Value (2015) “What is Shared Value?”, [Online]  http://sharedvalue.org/about‐shared‐value) 

 

 )اکولوژی صنعتی( محیط زیست صنعتی
 انیانسهای مدیریت فعالیتمبانی چارچوب  نظامی است که درمحیط زیست صنعتی 

 است:زیر استوار های بر پایه شکل گرفته و

  مصرفی انرژی و مواد مصرفبه حداقل رساندن. 

 گذاریبینی و قانونپیش
گیری مستمر  برای اندازه

ارتباط خطی بین جامعه و  
 درآمدهای کسب و کار 

ی ایجاد راهبردهای بهینه
اساس سایر  نوآوری بر

 انداجزایی که تکمیل شده

 هاتعریف نیازمندی هاهدف
 تشخیص و تفهیم نیازهای

 خاص اجتماعی 
اجتماعی برای ایجار  هایتبعیین هدف
 صادیهای اقتتر بین بنگاهرقابت بیش

 های مشترکنوآوری ارزش

 های مشترکمدیریت ارزش های نوآوریراهبرد

 های مشترکخلق ارزش

های خاص های اقتصادی با مهارتایجاد یکپارچگی داخلی و خارجی بنگاه
 ی نوآوری برای حل مشکلات کلان اجتماعیمنحصر به فرد در چرخه
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 .تضمین کیفیت سطح قابل قبول کیفیت زندگی جوامع بشری 
 های طبیعی.بر اکوسیستم انسانیهای فعالیت به حداقل رسانیدن تاثیر 
 ها و تنوع زیستی.حفاظت و بهبود سلامت اکوسیستم 
  اقتصادی صنعت، تجارت و بازرگانی.بقای 

 گردد ویباز م چرخشیتر اقتصاد مفهوم و کاربرد محیط زیست صنعتی به مفهوم وسیع
در صنایع افزایش یابد.  هااز آن یی استفادهآمدکارو شود تا جریان انرژی و مواد می سبب

و  ددهصنعتی انجام می هاینظاماز طریق را جریان مواد و انرژی  یمحیط زیست صنعتی مطالعه
 هایماکوسیست یجاد و حفظبر او های اصلی و کاربردی اقتصاد چرخشی است یکی از ستون

قلیل تسازی انرژی و مواد، بهینه، محیط زیست صنعتیهای تمرکز دارد. هدفبسته  مدارصنعتی 
فعال  ،نهاییهای تولیدی، با هدف کاهش ضایعات و تبدیل ضایعات صنعتی به نهادهآلودگی و 

  کنند.های طبیعی تقلید میکه از اکوسیستماست های صنعتی نظامکردن 

 هایستماکوسیو  (های اقتصادیمتصدیان )بنگاهبر ارتباط بین محیط زیست صنعتی 
زباله به عنوان ورودی  هابسته که در آن مدارایجاد فرآیندهای  تاکید دارد و در آن صنعتی
. شودحذف میها( )زباله مفهوم محصول جانبی نامطلوب ،در نتیجه ولحاظ است  )نهاده(
-یتلید با توجه به محدودیندهای توآ، طراحی فراز منظرعطفی  یزیست صنعتی نقطه محیط

اه و رف طبیعی منابعبر بازسازی  در عین حال. استمحیط زیست یی و منطقهمحلی  های
 .تمرکز دارداجتماعی 
سمی ر پیدایشوجود داشته باشد،  1842 یصنعتی حداقل از دهههای محیط زیست اندیشه

ن محققان بر ای گردد.برمی باز گالوپولوس توسط رابرت فروش و نیکلاس 1898 سال به آن،
سازی قلحدا، اولیه مصرفیاز انرژی و مواد  ی بهینهاستفاده ،، محیط زیست صنعتیاند کهعقیده
 دارد. در فرآیند تولیدی یاقتصادی قابل ملاحظهها و آلودگی و نقش زبالهتولید 

تم اکوسیسکه  عنوان کردتوان میرا به شرح زیر ی اصلی محیط زیست صنعتی ایده
 ،یندجایی که پسماند یا محصول یک فرآ ،های طبیعییی مشابه با اکوسیستمشیوه، مصنوعی

گیرد. هدف آرمانی این است که صنایع با یک دیگر فرآیند دیگری مورد استفاده قرار می در
 ی بسته برسند.یا حلقه چرخهخطی به نظام فعالیت کنند تا بتوانند از 

 محیط زیست صنعتی، فقط به آلودگی و محیط زیست ،(2221)  1اریکمنطبق نظر 
های نوین، فرآیندهای اقتصادی، روابط بین برای فنآوری ،بلکه به همان اندازه پردازد،نمی

مسایل مربوط به مدیریت  یمجموعهکسب و کار، تامین مالی، سیاست کلی دولت و کل 
مفهوم  ،کاربردهای متداول محیط زیست صنعتی ی ازیک های تجاری اهمیت دارد.بنگاه

را بیان دی تولی هاییا بنگاه ،است که ارتباط بین دو یا چند واحد صنعتی همزیستی صنعتی

                                                           
1 Erkman 
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ایر سبرای  مواد خام اولیه و حیاتی، یک بنگاه اقتصادیها و ضایعات زباله دارد و در آنمی
 .شودمحسوب میها بنگاه

ی نزدیکی فیزیک و از طریقمحیط زیست صنعتی به طور عمده در سطح محلی هر چند 
اده مطالعه و بررسی استف حال،کند، اما در عین عمل میهای اقتصادی مشارکتی بین بنگاه
، فرآیندهای عملیاتی، کالاهایی و جهانی مواد و انرژی در های محلی، منطقهو جریان

 ،این مفهوم برای مناطق صنعتی جدید را مد نظر دارد.های صنعتی و اقتصادی بخش
ارکت مش یتوسعهبه و نیاز  سازدتر میهای اقتصادی را آسانهای بالقوه بین بنگاههمکاری

آغاز شد  1رگلون بک در دانمارک در شهرداری 1812این مفهوم در سال جوانب واقعی دارد. 
 اجرا شده است. از جمله شهرداری واحد خدماتی و صنعتی 8 در ادامه دارد وهم و هنوز 

 و ستاهای همزیستی وریآفن یتوسعه یشهر یکی از مراکز صنعتی مهم این کشور در عرصهاین 
 رود.به شمار میبوم شناسی صنعتی )همزیستی صنعتی(  یجهانی در حوزه یک مرجع

ترین توجه را به اسکاندیناوی، بیش یی، کشورهای حوزهیدر میان کشورهای اروپا
عهد ت سوئد و دانمارککشورهای این میان،  در .دارندپایدار  یحفظ محیط زیست و توسعه

در جهان روی برتر و پیشدانمارک یکی از کشورهای اند. را از خود نشان داده تریبیش
اقتصادی و  یهای توسعهل زیست محیطی در شاخصیپایدار و رعایت مسا یتوسعه یعرصه
و  ادیاقتص هایبنگاهولیت اجتماعی و بهداشت ایمنی و صنعتی در ؤ. رعایت مساست صنعتی
محیط زیست و کشور پیشرو در  آن را به یک ،های صنعتی و خدماتی دانمارکسازمان

ابل موضوع همزیستی صنعتی در روابط متق این کشوردر  .بدل ساخته است همزیستی صنعتی
 . استبرجسته های گوناگون صنعتی بخش

که به شهر الگوی سبز اروپا معروف است لمان آشهر هامبورگ ی دیگر نمونه
های حمل و نقل عمومی، سواری، بهبود شبکه دوچرخه یویژههای گسترش مسیر است.
استفاده  وبازیافت  ،های قدیمینوسازی ساختمانتر از خودروهای الکترونیکی، بیش گیریبهره

های همزیستی با محیط زیست در این شهر تنها چند نمونه از ایده ،ها برای تامین انرژیاز زباله
این شهر است. ده معرفی ش 2211پایتخت محیط زیست اروپا در سال شهر هامبورگ،  .است

محیط  ی حفظپس از استکهلم دومین شهر بزرگ اروپایی است که عنوان الگوی تلاش در زمینه
 زیست و طبیعت را از آن خود کرده است.

 

 )اکو سیتی( شهرهای سازگار با محیط زیست

                                                           
1 Kalundborg 
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مطرح شد. ریچارد  1811در سال متحد  سازمان مللتوسط  بارمفهوم اکوسیتی نخستین 
یی بود که مفهوم شهرهای سازگار با محیط زیست را در کتاب اولین نویسنده 1رجیستر

ارایه کرد.  1891در سال   2یی سالمیط زیستی: ساخت شهرهایی برای آیندهبرکلی شهر مح
ثیرات ارجیستر، شهر سازگار با محیط زیست، شهری است که با توجه به تریچارد به اعتقاد 

 مصرفحداقل رساندن  و تلاش برای محیطی آن طراحی شده باشد، شهروندان آن دغدغه
ار با سازگ شهر، به تعبیر دیگررا داشته باشند. آن  مانند وآلودگی هوا  و غذا، آب و ضایعات ،انرژی

  برد.یبهره م انرژی تجدیدپذیرو از منابع  داردحداقل نیاز به محیط طبیعی اطرافش  ،محیط زیست
تولید حداقل  ، 1کاهش ردپای اکولوژیکی ،شهرهای سازگار با محیط زیستهدف 

های کارآمد، تولید کود از مواد استفاده استفاده از زمین، تخصیص کاربریحداقل آلودگی، 
هدف نهایی بسیاری از  .باشدمی 4انرژی بهضایعات تبدیل ی گیری از شیوهشده و بهره

ز تولید انرژی ا اکسیدکربن به محیط زیست،ی دیتخلیهحذف  ،شهرهای زیست محیطی
قر، رشد اقتصادی، کاهش ف در نیل بهطریق منابع تجدیدپذیر و ادغام شهر با محیط طبیعی 

ص های خاشهرهای سازگار با محیط زیست مشخصه .استمندی بالاتر و بهبود سلامت بهره
  را دارندزیر 

  یرپذهای تجدیددلیل استفاده از انرژیبه  اکسیدکربندیمیزان انتشار کاهش یا فقدان. 
 ارند.دبازتولید  و یی از بازیافتبسته یچرخه ه ومفهوم زباله و ضایعات را تغییر داد 
 برخوردارند. تقاضا و عرضه درشهری دقیقی  مدیریت آبآب با کیفیت بالا و  از 
 تاثیر  واند تا بتواند تنوع زیستی را افزایش داده ها را یکپارچه ساختهظر سبز و باغ بامامن

 د.نگرمایی شهری را از بین بر
 نندکاستفاده میهای خورشیدی کنندهتولید ترکیبی و خنکهای امانهمانند س نوینهای از شیوه. 

 حداقل های حمل و نقل عمومی با سامانهز طریق اجایی و دسترسی آسان ه ب امکان جا
 اند.زیستی را فراهم آوردهمحیط ثیرات ات
  کننداستفاده می یی()هنر پیمانه 1پیش ساخته و مدولاراز مصالح محلی و ساختمانی. 
  گیرند. های حمل و نقل شکل میبه طور معمول در کنار هستهتراکم جمعیت 
 برای کاهشها برای تمامی ساختمان معماری خورشیدیهای از راهبردهای طراحی و ایده 

 برند.بهره می در تابستان نور خورشیدمیزان جذب 
 و یییمنی غذااافزایش ا هدف ب کشاورزی شهری خود را از طریق بخشی از مواد غذایی 

 .کنندتامین می کنندهو مصرفتولیدکننده  یفاصلهکاهش 
                                                           

1 Richard Register 
2 Eco-city Berkeley:Building Cities for a Healthy Future 
3 Ecological Footprint 
4 Waste-to-Energy 

ها( به منظور ایجاد ترکیبی ی یا هنر مدولار از اتصال واحدهای استاندارد )مدولیهنر مقایسه، ییهنر پیمانه 1
 شود.تر تشکیل میپیچیده یسازنده یبا اجزاو تر بزرگ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%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_%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
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  نندکعمل می منابع مورد نیاز محلیاستفاده از با رویکرد بر اساس یک اقتصاد مستقل. 
  است تجدیدپذیر هایانرژیمتکی به خطر و بی لکامها به طور آنتولید انرژی. 
  را دارند. از نظام وری آب و انرژیبهرهحداکثر و  کنندیجویی مصرفهدر مصرف منابع 

 .رندببهره می بازیافت و دوباره استفاده کندها را مجدد زبالهتواند مدیریت زباله که می
 کندمی پشتیبانی از کشاورزی و تولید محلی. 
 دهندرا ترویج می زندگی، کاهش مصرف مواد و افزایش آگاهی از محیط زیستدرست  هایشیوه. 

 1هوشمند هایشهر

وری آفن یبر پایه ،شهریی مدیریت های تکامل یافتهکه بر اساس آخرین نظریهاست شهری 
، شهروند 2ی هوشمنداز معیارهای اصلی حکمروانو است اطلاعات و ارتباطات تاسیس شده 

هوشمند، محیط زندگی هوشمند، اقتصاد هوشمند، حمل و نقل هوشمند و انرژی هوشمند 
سنسورهای انواع گوناگون شهری است که در آن از  یهر هوشمند یک منطقهاست. شبرخوردار 
استفاده و منابع شهری  1هامدیریت داراییدر  آوری و تحلیل اطلاعاتی برای جمعالکترونیک

ها و منابع شهری است آوری شده از شهروندان، دستگاه، شامل اطلاعات جمعفرآینداین  شود.می
ای هد تا به نظارت و مدیریت ترافیک و حمل و نقل، نیروگاهنشوکه پردازش و تجزیه و تحلیل می

های اطلاعاتی و مدارس و امانه، اجرای سهازبالهمدیریت آب، تامین و توزیع ، تولید برق
 ها و دیگر خدمات اجتماعی کمک کند.ها و بیمارستانکتابخانه
های مختلف و دستگاه 4ادغام فنآوری اطلاعات و ارتباطاتترکیبی از شهر هوشمند،  یایده

های شهری وری از خدمات و کاربریسازی بهرهبهینه برای 1های اینترنت اشیاءمتصل به شبکه
با  یدهد تا مقامات شهرشهر هوشمند اجازه می هایفنآوری و اتصال آن به شهروندان است.

افتد و آن چه در حال تحول های شهری و نظارت بر آن چه اتفاق میجامعه و زیرساخت
، ی جنوبی()کره سئول ،سوون و،سونگدانند . شهرهایی مدنباشتعامل مستقیم  رداست، 

)ژاپن(،  یتاکام)تایوان(،  تایپه)کانادا(،  آلبرتادر  کلگریو  اونتاریودر  واترلو)سوئد(،  استکهلم
آمریکا( و  یایالت جورجیا )ایالات متحدهدر  لاگرانجو  نیویورک)اسکاتلند(،  گلاسکو
های پرسرعت و خدمات شبکه یدر زمینهیی ارزندههای تلاشکه  هستندشهرهایی  سنگاپور

  اند.و... انجام داده الکترونیکی

                                                           
1 Smart City 
2 Smart Governance 

 هاییدارا یو توسعه استفاده ،ینگهدار یمند برانظام یندهایو فرآ هاامانهاز س ییمجموعه ها،ییدارا تیرمدی 1
 یهایورو تئ هاهبا تجرب برداریو بهره یمهندس یهاوهیش که است ییگونه به هاییدارا تیریمد کردیرواست. 
در  یمنطق یصورت منظم و با روند هکه ب شودیم حاصل یو ابزار شوندیم بیترک یمال و یاقتصاد

 . شودیم استفاده هااز آن هایریگمیتصم
4 Information and Communication Technology (ICT) 
5 The Internet of Thing  

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D9%87%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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های نظاموری در آهای مختلف فنتا از جنبه اندهای بسیاری در جهان در تلاشدولت
 به ،ترین زمان زندگی شهریکه با صرف کم دهندشهری استفاده کنند و خدماتی ارایه 

 ها شامل حمل و نقل، خدمات آب و فاضلابوری دست یابند. این بخشبالاترین سطح بهره
 در جامعه آحاد، بهداشت و درمان، دولت الکترونیک و مشارک پرسرعت برق، اینترنت و

 باشد.امور شهری می
 ی( در اواخر دهه1889) به جنبش رشد هوشمند بولیرمربوط شهر هوشمند  پایه و اساس

باکیچی، کرد. ریزان شهری دیکته میهای جدیدی را برای برنامهکه سیاست است 1882
وری اطلاعات و ارتباطات دانند که از فنآد را شهری می( شهر هوشمن2211م )آلمیرال و وره

. شودز ایجاد ی پایدار نیکه توسعهحالی در ،کندافزایش کیفیت زندگی ساکنانش استفاده برای 
( 2221) مانند سیسکو های فنآوریتوسط برخی از شرکت 2221سال شهر هوشمند در اواخر 

 ساختمان های شهری مانند( برای یکپارچه کردن خدمات و زیرساخت2228ام ).بی.و آی
. ته اسشد استفاده توزیع آب و امنیت اجتماعیو تامین نقل، الکترونیک،  وسازی، حمل 

مهم را  یهاها، برقراری ارتباطات و آنالیز دادهآوری دادهجمعیک شهر هوشمند سه هدف 
 کند.دنبال می

های اجتماعی و زیرساخت ،انسانی منابعبر گذاری سرمایه ،در شهرهای هوشمند  
شود، با صنعتی و کیفیت بالای زندگی می - ارتباطی مدرن که سبب رشد پایدار اقتصادی

در  .شودآحاد جامعه انجام می طریق مدیریت مشارکتیاز و مدیریت صحیح منابع طبیعی 
سازی  این شهرها به مواردی مانند ترافیک، آلودگی، بهبود کیفیت زندگی، بهینه

اساس ارتباط و تبادل اطلاعات  برمند نظام با رویکردی خلاقانه و …های شهری وزیرساخت
انند شهر خلاقیت محور، شهر مفاهیمی م لحاظ انسانی با شود. شهر هوشمند ازپرداخته می

 محور پیوند نزدیکی دارد. و شهر دانش آموزش محور، شهر انسانیت محور
شهر قرار دارند تا شرایط و اوضاع را  تمامدر این شهرها تجهیزات هوشمند در 

میزان مصرف برق، گاز، آب را  ،برای نمونه، کنتورهای هوشمندگیری و بررسی کنند. اندازه
 ها را گزارشو ازدحام آن هاخیابانشرایط  ،کنند. حسگرهای ترافیکی هوشمندمیگیری اندازه

موقعیت جغرافیایی هوشمند، مکان دقیق شهر،  1یابی جهانیموقعیت یهاسامانه دهند.می
های هواشناسی شرایط جوی را گزارش ایستگاهدهند. را گزارش می …، ترافیک وهاخیابان

توانند فشارخون و سایر پارامترهای می هحسگرهایی دارند کهای هوشمند دهند. تلفنمی
 وهای ارتباطی باسیم از شبکههای فوق، برای انجام فعالیتگیری کنند. سلامتی را اندازه

استفاده  …های مسی و، کابل2امواج رادیویی یبستههای سرویس نوری، هایفیبر مانند ،سیمبی
 شود. می

و نقل است که در آن از بخش حمل  ،سازی شهرها هوشمندترین بخش در عرصه مهم
های هدایت و راهنمایی، مدیریت سامانه، های اعتباریهای هوشمندی مانند بلیطوریآفن

                                                           
1 Global Positioning System (GPS) 
2 General Packet Radio Service (GPRS) 
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نه تقاضای بازار را در این زمی ،اهمیت این بخش .شوداستفاده می …پارک، مدیریت ترافیک و
آینده های در سال ،نقل هوشمندو بخش حمل  یشدت افزایش داده است. رشد سالانهبه 

 شهرها وسریع  یتوسعه گسترش شهرنشینی، ،که عامل اصلی آن شدهدرصد برآورد  15.2
 ،صنعت شهرهای هوشمند، 2222تا سال  ،آرتورمک آلن ی به گزارش موسسه شدن است. صنعتی

درصد  12شود. این شهرها میرا شامل شهر  122 ومیلیارد دلار خواهد داشت  422بازاری معادل 
 .تولید خواهند کرد 2221از مجموع تولید ناخالص ملی جهان را در سال 

 

 های صنعتی اکولوژیپارک
 های خدماتی وکه فعالیت شامل واحدهای صنعتی مشخصی هستندهای صنعتی پارک

های پارک برند. درهای مشترکی بهره میشود و از داراییها انجام میآنتولیدی خاصی در 
و  تر محیط زیستی، اقتصادینبال عملکرد هر چه بیشدبه  ،های پیوستهاکولوژی فعالیت

ر ه ،که از طریق مشارکت در مدیریت محیط و منابعدارند باشد و سعی بر آن اجتماعی می
 ها دست یابند.چه بهتر به این هدف

 ییک دیگر و با جامعههای اقتصادی با همکاری نگاهب، های صنعتی اکولوژیدر پارک
ی بهینه از منابع )مانند اطلاعات، مواد، آب، رای کاهش ضایعات و آلودگی، استفادهبمحلی 

های شهری و منابع طبیعی( و با ایجاد افزایش دستاوردهای اقتصادی و انرژی، زیرساخت
و اقتصادی  هایسهولت همکاری متقابل بین بنگاه و انددر تلاشبهبود کیفیت محیط زیست 

  آورند.را فراهم میبهبود و ارتقای عملکرد زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی 
ر ب ،از طریق همکاری در مدیریت مسایل زیست محیطی و منابع ی اقتصادیهابنگاه

تولیدات جانبی )مبادلات  افزا، همراهبرد همکاری  و اساس مفاهیم محیط زیست صنعتی
فاضلاب، تدارکات مشترک و حمل و نقل و دریافت و از تاسیسات  دارندضایعات خوراکی( 
یی و مراکز انرژی منطقه هایسامانههای چند جانبه، فنآوری، ساختمان ،امکانات، پارکینگ

 برند.مشترک بهره می آموزشی و منابع محلی
 

 1پذیری مسؤولیتکنندهتولید

 و مفهوم گرددباز می 1882سال  به ،پذیرمسؤولیتی تولید کنندهمفهوم ی تاریخی سابقه
 دارد. دو تعریف این مفهوم که  ییتعاریف چندگانه، اقتصاد چرخشی مانند سایر مفاهیمآن 

 شود، به شرح زیر است:آن استفاده میاز  ییبه طور گسترده

                                                           
1 Extended Producer Responsibility (EPR) 
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حفاظت از محیط  راهبرد ،پذیری مسؤولیتکنندهتولید :(1992) 1توماس لیندوکیست .1
ت ، با ساخکالاهاتولید  یمحیطزیست اثرات  مجموعزیست برای رسیدن به هدف کاهش 

 کسبعمر محصول و به ویژه برای  یکل چرخهبرای  ،پذیریتولؤمس کالاهای یسازنده
  .استپسماندها  و دفع نهایی بازیافت منفعت از

زیست محیطی یک رویکرد سیاست  :(2111های اقتصادی )سازمان توسعه و همکاری .2
 یرخهچپس از مصرف آن را در  ،محصولمسؤولیت تولید یک  ،کنندهکه در آن تولیداست 

ی نندهکتولیدمرتبط با سیاست  هایویژگی ،ی تعریفپایه بر. پذیردمیعمر محصول 
 :استبه شرح زیر  پذیرمسؤولیت

  است یک طرفهو  به سمت بالاولیت ؤمسمنفعت جریان.  
 سازگار با محیط زیست کالاهایطراحی  کافی برای یهاانگیزه یجادا. 

صرار ا لیندوکیستکنند، اما را برجسته می کالاهاعمر پایانی  ییف اهمیت مرحلهرهر دو تع    
اهمیت زیادی در کاهش اثرات جهانی محیط  ،محصول عمرکامل  یولیت چرخهؤدارد که مس

زه، بر طراحی سیاست و انگیمبتنی  ،های اقتصادیو همکاری توسعهنظرات سازمان . داردزیست 
با اصل آلوده ( 2222توماس لیندوکیست )نظرات  دارد. محصول عمربا تمرکز بر روی پایان 

 یهای چرخهسازگار است و برای نشان دادن هزینه ،که باید بهای آلودگی را بپردازد  کننده
 ذیرپی مسؤولیتکنندهتولیدبه عنوان یک مدل، . ضروری است کالادر قیمت  ،محصول عمر

 .شودنشان داده  4-11 یشماره شکلمطابق  یمتغیرهای اب ،ممکن است
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 یستلیندوکاز منظر  پذیری مسؤولیتکنندهی تولیدهای توسعه یافتهمدل :4-11 یشماره شکل    

 (R: Lindhqvist, T (2000) “Extended Producer Responsibility in Cleaner Production: Policy Principle to  

       Promote Environmental Improvements of Product Systems”, Lund University)  

                                                           
1 Thomas Lindhqvist  

 پذیریمسؤولیت
 اقتصادی

 پذیریمسؤولیت
 طبیعی

 مالکیت

 مسؤولیت
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ی تعیین توسط قوانین محل ،ارتباط داردتولیدکننده  مسؤولیت ابکه خسارات زیست محیطی 

ای هبرای تعیین هزینهها است که از آن، متغیرهایی اقتصادی و فیزیکیمسؤولیت  .شودمی
 به این معنی است که کالامالکیت نگاه داشتن  .شوداستفاده می طبیعیمنابع مدیریت 
 و طبیعی مسؤولیتو  کالاعمر  یدوره مجموع پذیر، مسؤولیتیتولؤمس یتولیدکننده
 .را بر عهده دارداقتصادی 

 یزیستمحیط تولیدکنندگان باید اطلاعات که  معنی است ه آنآموزنده ب مسؤولیت
 در یابزارهای مختلفاز  .کنندگان عرضه کنندخود را به مصرف کالاهایمناسب در مورد 
ای همجدد، هزینههای برگزاری ، مانند طرحپذیری مسؤولیتکنندهتولید یک طرح ابتکاری

-میستفاده ا و استانداردها هایارانه ها،تخفیف پیشرفته، بازپرداخت سپرده، ترکیبی از مالیات

 اند.توجهه شدت مورد این ابزارها ب .شود
کاهش  باید انتخاب مواد و پذیری مسؤولیتکنندهتولیداز نویسندگان معتقدند که رخی ب
ط این ایجاد ارتبا بنابر ،را ایجاد کندو مضر برای محیط زیست و جوامع بشری سمی مواد 

 کاهشبه منظور  هاآنجدد یا طراحی مقوی و انگیزشی برای طراحی محیط زیست و کالاها 
منابع، ، کاهش استفاده از عمر یدورهمجموع و تاثیرات در طول محیط زیستی های هزینه

طراحی  ری،نظ منظراز  باید وجود داشته باشد.مجدد و بازیافت  یافزایش قابلیت استفاده
در  ذیرپی مسؤولیتکنندهتولیدهای ذاتی عالی برای کاهش هزینه یابزار، محیط زیستی

 پاک الاهایک یک موضوع واضح در تولید پذیری مسؤولیتکنندهتولیدمفهوم  .استبالادست 
 .است جوامع علمی محیط زیست صنعتی و

 

 طراحی محیط زیستی 
شکلات سبب بروز م ،های صنعتیوسعه و گسترش صنعت و افزایش روز افزون فعالیتت

خطر انداخته است. علم  هیی شده و سلامت آحاد جامعه را بو مسایل زیست محیطی عدیده
های کمک به تحقق یکی از راهو  کندنقش بسیار مهمی را ایفا می ،طراحی محیط زیست

ی هماهنگ و بر ساختن محیط در یک رابطه آناساس  رود وبه شمار میی پایدار توسعه
اس یک بر اس ،محیط زیستیظهور طراحی  یزمینهاست. همزیستی با محیط زیست صنعتی 

نعت  صدر اقتصاد خطی، منابع محدود هستند و  .است اقتصاد چرخشیپیش فرض همانند 
 .باله استتولید زمبتنی بر یک مدل 

 کاهش اثرات و محیط زیستیوری برای معرفی بهره ییشیوه طراحی محیط زیستی
ی از یشیوه ،زیست محیطیطراحی  .است کالای طراحی مرحله طراحی از آغاز هاییندآفر

های دست بشر را در ارتباطی سالم با محیط طبیعی و بیوسفر قرار طراحی است که ساخته
طراحی . اساس سازدزیست محیط ترین آسیب و خطر را متوجه دهد، به نحوی که کممی
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یابی دستآن، رویکرد و  استاستوار های بومی و محیطی محوریت ویژگی برمحیط زیست 
  .تر اقتصادی از منابع و امکانات استوری بیشبه سود اقتصادی و بهره

محیط  یاکالاهراحی محیط زیستی تمرکز بر ادغام ، طیف پذیرفته شدهبر اساس یک تعر
چنین کاهش  و هم 1طراحی برای محیط زیستبه  ،گاهی اوقاتکالا دارد و  یدر توسعه زیستی

طراحی مرز میان با این وجود، مهم است  پردازد.کالا میعمر  یدوره مجموعاثرات در طول 
 یتوسعه یندآفر مجموعباید در طول  آن نتایج و  شناسایی شود ،و طراحی پایدار محیط زیستی
طراحی محیط ی محدوده .لحاظ شودارزش  یمدت و در تمام زنجیره بلندمحصول در 

 نشان داده شده است. 4-12 یشماره شکل ردزیستی 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 طراحی محیط زیستی یمحدودهتصویر تجسمی از اجزا و : 4-12 یشماره شکل            

                 (R: Knight, P. and Jenkins, J.O (2009) “Adopting and Applying Eco‐Design Techniques: 

                       a Practitioners Perspective”, Journal of Cleaner Production) 

 
ا به نیازهای مشتریان بچگونه این است که طراحی محیط زیستی ی پیش روی مسئله

ظ حفقادر به در عین حال و  دهدمیترین هزینه )هر دو اقتصادی و محیط زیست( پاسخ کم
برای ی )طراح، )برای نمونه مواد قابل بازیافت( مهندسی تعادل ملاحظات دیگر، یعنی سیاست

، تیی تولیدی و عملیاهاهزینه برای نمونهو کسب و کار )و...(  عملکرد، زیبایی شناسی نمونه
ا با ر طراحی محیط زیستی هایابزار ،برخی نویسندگان .باشدمی بازاریابی( و تولید درآمد

. هستند کمیها کیفی یا کنند، به این معنی که آیا آنبندی میگیری طبقهتوجه به نوع اندازه
 برخی محققان مانند لوفروپ و است. نیمه کیفی ،بندیطبقهگاهی اوقات اضافه کردن یک 

 .اندبندی را به شرح زیر انجام داده( این طبقه2221) 2لاگریستید

 چند منظوره شامل  هایشیوهبا  هترکیبی سادعمومی(  -)جامع 1چاقوی ارتش سوییسی ابزار
 .و مطالعات موردی هاهنمودها، الهامر

                                                           
1 Design for the Environment (DfE) 
2 Luttropp and Lagerstedt  
3 Swiss  Army  Knife 

 ی مجددبازیافت و استفاده

 ریوبرداری از منابع طبیعی و فرآبهره تولید مصرف مفیدپایان عمر 

طراحی 
 متداول



 128 چرخشیاقتصاد   

 

 

  دسته  یکنقلیه( یا  ایطوسه برای نمونخاص )کالای ابزارهایی با تمرکز ویژه بر روی یک
 .های الکتریکی و الکترونیکی(دستگاه برای نمونهمحصول )

 هستند عمر محصول یابزارهایی که بر اساس چرخه. 
   برای خدمت به عملکرد کاهش تعداد مواد مورد نیاز  ابزارای راهبردهابزارهایی که بر

 .دارندتمرکز  اقتصادی

 

 نند:کبندی میگسترده طبقه گروهرا به سه  طراحی محیط زیستیابزارهای  1نایت و جنکینز

مام ت ،یاتیجزبیان  اما بدوندارند و ی یگسترده یدامنه ها:نامهآیینرهنمودها وتدوین .1
 .دنشومی را شامل کالایا مراحل خاص تولید  عمر یچرخه

یا  عمر یفرآیندهای خاص و دقیق، بیش از مراحل انتخاب شده از چرخه ها:چک لیست.2
 ،شامل چک لیست سیاه و سفیددهند و به اختصار و کوتاه ارایه می ،محصول یروند توسعه

 .سفید و انواع دیگر است، خاکستری

راحی ط هاییندآمراحل خاصی از فر مندنظامتجزیه و تحلیل دقیق   امکان تحلیلی: هایابزار.1
تجزیه و ، اتثیر، ارزیابی تایمحیط زیستهای شامل شاخص محصول عمر یو یا چرخه

ر محصول را فراهم عمی چرخه هایهزینه و محصول عمری چرخهمحیطی،  اتاثرتحلیل 
 آورند.می

 ، 1طبیعتطراحی محیط زیست، نوآوری با الهام از کتاب ی نویسنده 2جینین بنویس 
 های طبیعت را بررسییی جدید که بهترین ایدهعنوان رشته طراحی محیط زیستی را به

فرآیندهایی برای حل مشکلات جوامع بشری ها از آنها را تقلید و و سپس این طرح کندمی
لول ساختراع ی زمینه ،یک برگ یمطالعه برای نمونه،. تعریف کرده است کند،خراج میاست

ه به س ،طراحی محیط زیستداند. است. او این را نوآوری با الهام از طبیعت میخورشیدی 
 اصل کلیدی زیر وابسته است:

 :و  هایعت و تقلید از اشکال، روندها، سامانههای طبی مدلمطالعه طبیعت به عنوان یک مدل
 .است ل جوامع بشرییراهبردهایی برای حل مسا

  ضاوت برای ق یزیستمحیط  هایستانداردااستفاده از )شاخص(: طبیعت به عنوان مقیاس
 .هاپایداری نوآوریپیرامون 

                                                           
1 Knight and Jenkins 
2 Janine Benuys 
3 Ecodesign, Innovation Inspired by Nature 
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 چه که ما  مشاهده و ارزش طبیعت بر اساس آن :)آموزنده( طبیعت به عنوان مربی
 بیاموزیم.از آن  یاو طبیعی استخراج جهان توانیم از می

 
 
 
 
 ی برداری تفکر اقتصاد چرخشینقشه

لی که چه اصو بررسی این برایی آلن مک آرتور برداری که توسط موسسه یاین نقشه
 از طریق نظر سنجی از صاحبنظران وجود دارد، با اقتصاد چرخشی در مفاهیم کلیدی مرتبط 

ی این طرح بر مبنای این موضوع است که اصول متداول حاکم بر انجام شده است. پایه
نتایج در  .گذار استمرتبط با اقتصاد چرخشی تاثیراقتصاد چرخشی تا چه اندازه با مفاهیم 

 ه شده است.یارا 4-1جدول 
 

 1ی آلن مک آرتورهای اصولی موسسهی تفکر چرخشی بر اساس پایه: نقشه4-3جدول 

 عنوان
تفکر 

 مندنظام
ضایعات به 
 عنوان غذا

طراحی بدون 
 ضایعات

تنوع قدرت 
 است

های انرژی
 تجدید پذیر

 امتیاز

 9 ×× ×× × - ××× پایداری توسعه

 1 ×× - - - ××× انتقال زیست محیطی

 2 ×× - - - - اقتصاد سبز

 1 - × × - ××× اقتصاد عملکردی

 4 - - - × ××× محصولعمر ی تفکر چرخه

 11 ××× ××× ××× ××× ××× تفکر گهواره به گهواره

 4 - ×× - - ×× های مشترکارزش

 12 - ××× × ××× ××× محیط زیست صنعتی

 1 - - ××× - ××× رپذیی مسؤولیتکنندهتولید

                                                           
 به شرح زیر است: 4-1 نمادین جدول 1
 مقصود اصول اقتصاد چرخشی برای توضیح مفاهیم کلیدی مرتبط است. 
 هسته ××× 
 )حاضر )فعلی یا موجود ×× 
 یی حاشیه× 
  )غایب )گمشده- 
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 4 - - × - ××× طراحی محیط زیستی

 (R: Ellen Macarthur Foundation, Granta Design and Life (2015) “Circularity Indicators Project Overview”) 
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 4-1ی شمارهنوشت پی
 های مفاهیم مرتبط با اقتصاد چرخشی زهآمی یخلاصه

 ابزارها کاربرد محققان هدف کاربرد

 ی پایدارتوسعه
ی نیازهای مشاهده

امروز بدون سازش با 
  1نیازهای فردا 

ی پایدار، توسعه
یی است که توسعه

نیازهای امروزه را بدون 
به خطر انداختن 

های آینده توانایی نسل
 کند. فراهم می

ی اطمینان از ادامه
حیات  جوامع انسانی با 

در نظرگرفتن ماهیت 
 های محدودیت

 منابع طبیعی

گزارش  هارلم 
 برانتلند 
(1987) 

ها تمام مقیاس
اند،  استفاده شده

 تر کالاهااما بیش
تمایل به  تمام عمر 
چرخه و تمرکز بر 
پایان عمر محصول 

 دارند

ی پایدار ابزارهای توسعه
های شرکت تواند درمی

 بندیگروه ،پذیرمسؤولیت
 شده باشند. 

 

 انتقال محیط زیستی
 به سوی زندگی بدون

 2هامحدودیت

فرآیند انتقال از جوامع 
بشری به سوی محیط 

زیستی مطلوب. 
تغییرات اساسی در  

 ها نظامسطح 

 قرار، همراه باتاس
 دگرگونی تغییرات

های . دولت1
 خردمند

-. چشم2

 اندازهای
 چند سطحی 
. مدیریت 1

 انتقال

 کاربردهای
 مختلف 

های هایی از برنامهنمونه
 کاربردی: 

  ،انتقال شهرها 
 رویکرد مدیریت انتقال 
  در هلند مطابق با چهارمین

 هایطرح ملی سیاست
  محیط زیست به خصوی در

 ی انرژی.زمینه

 اقتصاد سبز
 2.2اقتصاد 
که نتایج آن  یاقتصاد

سبب بهبود رفاه، 
  عدالت اجتماعی

که مادامی انجامد، می
محیط  اهش  خطراتک

زیستی و کمبود محیط 
 شود. زیستی ن

 ترین عبارت، ساده

 تمرکز بر:
 وری منابعبهره -
 بوم زیست -

 پذیرانعطاف   
    سلامت و بهداشت  -

 جامعه      

 سازمان ملل،
 آژانس

محیط زیست 
 اروپا و...

در سطح صنعت به 
عنوان ابزاری عالی 
و برای اقتصاد به 

 عنوان یک 
 مفهوم کلان

 ابزارهای اقتصادی )بازار کربن،
 گذاری در سرمایه

 اقتصاد سبز و...(
 

                                                           
1 Meet Today’s Needs Without Compromising Tomorrow’s  
2 Towards living within our Limits   



 132 چرخشیاقتصاد   

 

 

تواند اقتصاد سبز می
 ،تحت  تولید کربن کم

 ی بهینه از منابعاستفاده
و مسایل گوناگون 

 اجتماعی باشد.

   (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)   
 

 )ادامه(  

 ابزارها کاربرد محققان هدف  کاربرد

 اقتصاد عملکردی
یک اقتصاد  1ترتر از کمبیش

 کنندگان که در آن تولید
کنند و مالکیت را حفظ می

 به  کالاهای خود را 
 کنندگانمصرف

 فروشند.می

کاهش آثار تخریب محیط 
 زیست و

 استرس ناشی از
 صنعت در حالی که

 های نوآوری،مشوق
منابع کارآمدی و رشد پایدار 

 باید انجام شود.

والتر رشت 
 استیل

مراحل گوناگون 
 تولید، صنعت و

های محدودیت
 زمین

 پایداری مالیات / نفوذ  -
 اثرات خارجی   
 ها.مکانیسم   
 های کسب و کار مدل -
 جدید بر اساس بازسازی     

 بازاریابی و اجاره.   

 ی عمر محصولتفکر چرخه

 یقابلیت رویت چرخه
 2عمر محصول

رویکردی مشتمل بر 
مسیر ماورای  انتقال 

تمرکز بر موقعیت 
)مکان(  تولیدات و 

ساخت شامل محیط 
زیست، جوامع بشری و 
اثرات اقتصادی تولید بر 

 مجموع عمر محصول.
ی عمر چرخه)تفکر 

 (2211محصول 

کاهش استفاده از منابع 
تولیدی، و انتشار 

 ییگازهای گلخانه
 به محیط زیست و

 بهبود عملکرد 
اقتصادی جامعه از 

ی عمر طریق چرخه
بهبود محیط محصول. 

زیست )هوسچیلد 
12211) 

مکاتب 
گوناگون 

ی عمر چرخه
محصول و 

سایر 
نویسندگان 

ی عمر چرخه
 محصول:

 اولیویه  -
 جولیت   
 رودی مولر -

 ونک   
 ویدیما -

در سطح 
محصولات تولیدی 

 یا 
 های اقتصادیبنگاه

 تولید اطلاعات برای 
 گیریپشتیبانی تصمیم
 فرآیند ساخت:

ی زندگی )محیط تفکر چرخه
 زیست(،

 رد پای کربن، محیطی
 های تولید کالاهایتدوین بیانیه

 سازگار با محیط زیست و...
 ی ارزیابی چرخه -

 عمراجتماعی   
 های چرخه عمرهزینه -
 ی عمر چرخه -
 ارزیابی پایداری  -

 گهواره تا گهواره

 زباله = مواد غذایی
مند از رویکردی نظام
های تولید طریق نوآوری

 هایکه ایجاد انگیزه
عالی، بهبود کیفیت 

های تولید ایجاد شیوه
که کارآمدی مناسبی 

ندارند، اما به طور ذاتی 
 فاقد زباله هستند.

 ویلیام مکدونلد 
و مایکل 

 براونگارت
(2222) 
 

ها تمام مقیاس
 کاربرد دارند، 

اما تمایل به تولید 
 تر است:بیش

ی مجموع  چرخه
محصول، اما  عمر

 تا گهواره.گهواره 
 شده است.هدفی که تایید 

                                                           
1 More from Less 
2 Isibility on the Whole Life Cycl 
3 Hauschild 
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تولیدات و انتقال 
 تولیدات به

کنندگان با مصرف 
تمرکز مثبت بر جامعه 

 محیط زیست.و 

تمرکز بر پایان 
 محصول. عمر

 (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)   
 
 

 

   )ادامه( 

 ابزارها کاربرد محققان هدف کاربرد

 های مشترکارزش
آن چه برای جامعه 
خوب است برای  
کسب و کار خوب 

های ارزش 1است
مشترک یک راهبرد 

 مدیریتی برای 
های اقتصادی برای بنگاه 

 سنجش
کسب و  هایارزش 

ی  کار به وسیله
شناسایی و حل 

مشکلات اجتماعی که 
با کسب و کار در 

 .ارتباط است

پاسخگویی به 
نیازهای اجتماعی 

ناخوشایند از طریق 
کالاها و خدمات برای 

 انتقال 
داری برای سرمایه

 ایجاد امواج  نوآوری.

 مایکل پروتر ومارک کرامر
کالاها، خدمات و 

 ی ارزشزنجیره

-ها و گزارشمقاله

های کالاهای به 
اشتراک گذاشته شده 

 و خدمات
 یی مشترک. مشاوره 

 صنعتیمحیط زیست 
کار با هم به عنوان 

چشم  2یک ارگانیسم
 ی که نشانانداز
مانند دهد صنایع می

ی صنعت هاییاکوسیستم
مشابه با که به نحوی 

طبیعی  هایاکوسیستم
 عمل می کنند، جایی که
زباله عنوان یک ورودی 
به فرآیند دیگری مورد 

 گیرد.استفاده قرار می

های کاهش استرس
محیط زیستی ناشی از 

صنعت در حالی که 
 های نوآوری،مشوق

وری منابع بهره
تولیدی و رشد پایدار 

 بایستی انجام شود.

 نویسندگان مختلف:
 رابرت فراچ -
 نیکلاس گالوپولوس -
 سورین ارکمن -
 توماس گریدل -
 رولاند کلفت -

سطح صنعت، 
های حوزه

مختلف صنعت و 
مراحل مختلف 

 تولید

زیستی صنعتی، هم
 های محیطپارک

 زیستی و...

                                                           
1 What’s Good for Society is Good for Business   
2 Work Together as one Organism  
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 )ادامه(  

 ابزارها کاربرد محققان هدف کاربرد

 پذیرمسؤلیوتی کنندهتولید
 ،کنندهتولید

ید تول پذیرمسؤولیت
مفهوم انتقال  1است

کالاهای محیط زیستی 
 محصول، 
پذیر  طول مسؤولیت

ی عمر محصول چرخه
است، با تمرکز بر 

پایان عمر محصول، 
ننده کبازگشت به تولید

که مسؤولیت قیمت 
 محصولات را دارد.

ها در تنظیم دولت
قانونی و های محدوده

های اقتصادی انگیزه
 نقش موثری دارند.

کاهش اثرات محیط 
زیستی از طریق 

ی طول افزایش چرخه
 عمر محصولات

 نویسندگان مختلف:
 رید لیفستوماس -
 لیندوکیست سی -
 کیرن میرز  -
 نائوکو توج -

های سطح بنگاه
 اقتصادی

 ابزارهای مختلف:
 های انگیزه -

 اقتصادی   
 های   طرح - 

 عقبگردی   
 های دفع  هزینه - 
 ترکیبی از مالیات-
 ها یارانه- 
 استانداردها و...-

طراحی محیط 
 زیستی

    

تفکر طراحی محیط 
 زیستی 

طراحی محیط زیستی 
تمرکز بر ادغام 

ملاحظات محیطی در 
 دارد. کالاهای توسعه

تمرکز بر کاهش 
اثرات محیط زیستی 

 کالاهاناشی از تولید 

محیط زیستی و طراحی 
 طراحی سبز

 برخی از نویسندگان:
 ویکتور پاپانک -
 ناتان شرفف -
 کنراد لوتروپ -
 فیلیپ وایت -
 استیو بللتیر -
 لوئیس سنت پیر  -

 کالاهایسطح 
تر، اما می بیش

ی تواند زنجیره
ارزش را شامل 

 .شود

 هادستورعمل -
 هاچک لیست -
 ابزارهای  -
 تحلیلی  

                                                           
1 The producer is Responsible for its Product  
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