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مقدمه
ــر،  ــرن حاض ــان در ق ــائل انس ــن مس ــی از مهم تری یک
تغییــرات آب و هوایــی و آثــار شــدید آن بــر کــره زمیــن 
ــی  ــرات آب و هوای ــی تغیی ــن الملل ــت بی ــت. هیئ اس
ــه ای در جــو  )IPCC(2 افزایــش ســطح گازهــای گلخان
را عامــل اصلــی ایــن پدیــده می دانــد. اثــر گلخانــه ای، 

آوات قادرپناهیادداشت
دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست دانشگاه تهران

فراینــدی شــناخته شــده اســت کــه به طــور طبیعــی در 
ســیاره مــا وجــود دارد و باعــث گــرم شــدن کــره زمیــن 
ــان  ــای انس ــی در بق ــش مهم ــن، نق ــود، بنابرای می ش
ــدون  ــه ب ــت ک ــده اس ــن زده ش ــع تخمی دارد. در واق
ــن  ــطح زمی ــای س ــن دم ــه ای، میانگی ــای گلخان گازه
 karl( درجــه  ســانتیگراد خواهــد بــود )-حــدود )18
TR,Trenberth KE,2003(. امــا امــروزه افزایــش ســطح 

گازهــای گلخانــه ای در جــو باعــث افزایــش غیرطبیعی 
ــرای  ــی ب ــاز حیات ــن شــده و درک نی ــره زمی ــای ک دم
ــف  ــمندان مختل ــط دانش ــده توس ــن پدی ــا ای ــه ب مقابل
منجــر بــه ایــن شــد کــه مســئله تغییــرات آب و هوایــی 
در ســال )1987( در دســتور کار گــزارش برونتلنــد و در 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــو م ــه ری ــال )1992( در اعالمی س
گرفــت و ضــرورت توســعه پایــدار در کل جهــان اعــالم 
شــد. امــروزه تقریبــا تمامــی کشــورها در ایــن موضــوع 
ــه  ــا ب ــه تنه ــدار ن ــعه پای ــه توس ــد ک ــاق نظــر دارن اتف
زندگــی نســل حاضــر انســان ها، بلکــه بــه زندگــی بهتر 

ــد. ــز کمــک می کن ــده نی نســل های آین
پــس از اعــالم هشــدار گرمایــش جهانــی، یکــی از راه 
ــرات  ــده تغیی ــا پدی ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــای جهان حل ه

1  Circular Economy
2  International Panel on Climate Change7
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اقلیمــی، پروتــکل کیوتــو )1997( اســت کــه بــه 
منظورکاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای، کشــورهای 
صنعتــی را بــه رعایــت تعهداتــی ملــزم می کنــد. برخــی 
دانشــمندان ماننــد روبرت مندلســون1 )اقتصــاددان(، این 
ــرا دو  ــد. زی ــه می دانن ــد و غیرمنصفان ــق را ناکارآم تواف
ــن  ــا ای ــی از امض ــده آلودگ ــزرگ تولیدکنن ــور ب کش
ــا وجــود  ــن، ب ــد. عــالوه برای معاهــده خــودداری کردن
کاهــش انتشــار گاز CO2 توســط کشــورهای امضاکننده 
معاهــده، انتشــار جهانــی گازهــای گلخانــه ای بــه دلیــل 
ــف  ــعه متوق ــال توس ــورهای در ح ــریع کش ــد س رش
نمی شــود. جنبــه  دیگــری کــه کارایــی پروتــکل کیوتــو 
ــن  ــت اســت کــه ای ــن واقعی ــرد ای ــر ســؤال می ب را زی
ــه  ــوط ب ــه ای مرب ــای گلخان ــه انتشــار گازه ــده ب معاه
ــد  ــائل محیط زیســتی مانن ــن مس ــماندها و همچنی پس
ــاک،  ــی خ ــت آب و آلودگ ــی، کاهــش کیفی جنگل زدای
ــد. ــش هســتند، اشــاره نمی کن ــروزه در حــال افزای ــه ام ک

ــه صــورت انبــوه  در اوایــل قــرن بیســتم کــه تولیــد ب
ــوالت  ــی محص ــگام طراح ــرکت ها هن ــد، ش ــاز ش آغ
خــود بــازده انتشــار کربــن را در نظــر نمی گرفتنــد، زیــرا 
در آن زمــان درک انســان از طبیعــت ماننــد امــروز نبــود 
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ــه  ــیدند. ب ــر می رس ــه نظ ــیع ب ــی وس ــع طبیع و مناب
طوریکــه طبیعــت بــه عنــوان »مــادر زمیــن2« - قدرتی 
بســیار بــزرگ کــه تحــت تأثیــر فعالیت هــای انســانی 
ــروزه  ــد. ام ــه می ش ــر گرفت ــرد- در نظ ــرار نمی گی ق

اگرچــه درک انســان از طبیعــت بــه طــرز چشــمگیری 
تغییــر کــرده اســت، امــا صنایــع مــدرن هنوز بر اســاس 
الگوهــای گذشــته - کــه انســان  دیــد بســیار متفاوتــی 
ــتم های  ــالمت سیس ــت و س ــان داش ــه جه ــبت ب نس
ــاط  ــی و ارتب ــت، پیچیدگ ــی از ظراف ــی و آگاه طبیع
متقابــل   آن هــا بخشــی از دســتور کار طراحــی صنعتــی 
 William Mc Donough( ــد ــت- کار می کنن ــوده اس نب
ــکل  ــه مای ــه گفت and Michael Braungart, 2002(. ب

براونــگارت3 ، ایــن سیســتم صنعتــی بــر اســاس یــک 
مــدل خطــی اســت کــه مــدل اســتخراج منابــع – تولید 
– مصــرف و دورریختــن4 نیــز نامیــده می شــود. مفهــوم 
ایــن مــدل بســیار ســاده اســت: شــرکت ها مــواد اولیــه 
ــک محصــول،  ــد ی ــرای تولی ــد، ب ــتخراج می کنن را اس
ــه مصــرف  ــد و محصــول را ب ــرژی مصــرف می کنن ان
کننــده نهایــی می فروشــند و هنگامــی کــه محصــول 
ــت، دور  ــتفاده نیس ــورد اس ــر م ــا دیگ ــد ی کار نمی کن
ــع  ــر صنای ــروزه ب ــرح ام ــن ط ــوند. ای ــه می ش انداخت
غالــب اســت از راه هــای مختلــف باعــث از دســت رفتن 

منابــع می شــود.
لزوم ایجاد مدل اقتصاد چرخشی

بــا توجــه بــه رشــد تصاعــدی جمعیــت انســان، انتظــار 
مــی رود کــه تــا ســال 2030 حــدود ســه میلیــارد نفــر 
ــدگان طبقــه متوســط جامعــه  ــه صــف مصــرف کنن ب
ــه رشــد اقتصــادی  ــر منجــر ب ــن ام ملحــق شــوند. ای
کشــورهای پــر جمعیتــی ماننــد چیــن و هنــد می شــود. 
بــه گفتــه شــرکت مــک کینــزی، رفــاه   آن هــا باعــث 
ــره ای  افزایــش تقاضــا می شــود و یــک واکنــش زنجی
عظیــم در نتیجــه افزایــش جمعیــت جهــان بــه وجــود 
می آیــد و بــه دنبــال آن حجــم زبالــه تولیــدی افزایــش 
ــن  ــد، زمی ــه یاب ــی ادام ــد فعل ــر رون ــت. اگ ــد یاف خواه
قــادر نخواهــد بــود تــا افزایــش تقاضــا بــرای اســتخراج 
منابــع را تأمیــن کنــد و پیامدهــای فاجعــه بــاری ایجــاد 
ــاه،  ــت و رف ــش جمعی ــه افزای ــه ب ــا توج ــود. ب می ش
ــه  ــد زبال ــرای کاهــش تولی ــرات اساســی ب برخــی تغیی
ــود.  ــد ب ــه ای ضــروری خواه و انتشــار گازهــای گلخان
بــرای انجــام ایــن کار، بایــد یــک تغییــر قابــل توجــه 
و در عیــن حــال مقــرون بــه صرفــه در مــدل اقتصــادی 
کنونــی انجــام شــود بــه نحــوی کــه توســط شــرکت ها 
ــی  ــام اصالحات ــا انج ــردد. ب ــرا گ ــه و اج ــم پذیرفت ه
ــای  ــف، مدل ه ــع مختل ــد صنای ــط تولی ــی خ در طراح

شکل 1 اقتصاد دورانی، یک سیستم اقتصادی با هدف 
کاهش ضایعات و مصرف پیوسته منابع است.

1  Robert O. Mendelsohn, 2005
2  International Panel on Climate Change

3  نویسنده کتاب » از گهواره تا گهواره«
4  take-make-dispose model
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ــد  ــزان تولی ــه متظــور کاهــش می ــدی ب ــی جدی صنعت
ــد. اقتصــاد  ــه وجــود آمده ان ــن و دیگــر ضایعــات ب کرب
چرخشــی یــک مــدل اقتصــادی صنعتــی جدیــد اســت 
کــه در آن، محصــوالت بــر اســاس اســتفاده مجــدد از 
مــواِد بازیافــت شــده و نــه اســتخراج مــواد اولیــه کــه 
اســاس رشــد اقتصــادی اســت، طراحــی شــده اند 

ــزی، 2013(.  ــک کین )شــرکت م
ــدل اقتصــاد  ــال بررســی م بســیاری از کشــورها در ح
ــا  ــه اروپ ــال اتحادی ــوان مث ــه عن ــتند. ب چرخشــی هس
ــن  ــه ای منتشــر کــرد. در ای در 17 دســامبر 2012 بیانی
ــارهای  ــا فش ــی ب ــه در جهان ــت ک ــده اس ــه آم بیانی
ــا  ــه اروپ ــت، اتحادی ــع و محیط زیس ــر مناب ــده ب فزاین
ــع  ــه ســراغ یــک منب ــن کــه ب ــدارد جــز ای چــاره ای ن
کارآمــد و در نهایــت اقتصــاد چرخشــی برود )کمیســیون 
اروپــا، 2012(. در فرانســه، مفهــوم اقتصــاد چرخشــی بــا 
بنیانگــذاری یــک مؤسســه اقتصــاد چرخشــی در فوریــه 
2013، ایجــاد شــد کــه از کمــک مالــی اعضــای 
مؤســس آن ماننــد شــرکت توزیــع گاز GrDF، شــرکت 
 La خدمــات پســتی فرانســه ،Paprec  بازیافــت کاغــذ
Euromed   Man- ــه کارگــران ســیمان Poste، اتحادی

ــرد. در مــورد دانمــارک، داشــتن  agement بهــره می ب

ــده  ــیلی آالین ــوخت های فس ــر س ــی ب ــادی مبتن اقتص
ــا  ــد ت ــور می کن ــا را مجب ــنگ،   آن ه ــال س ــد زغ مانن
دســتورالعمل های اســتراتژی انــرژی خــود را بــه ســمت 

فســیلی  از مصــرف ســوخت های  بی نیــاز شــدن 
ــد.  ــم کنن ــبز( تنظی ــای س ــرف 100٪ از انرژی ه )مص
برخــی از شــرکت های دانمارکــی راه اقتصــاد چرخشــی 
ــک  ــال Baisikeli، ی ــرای مث ــد. ب ــش گرفته ان را در پی
شــرکت فــروش دوچرخــه می باشــد کــه مــدل تجــاری 
آن اســتفاده از دوچرخه هــای قدیمــی بــه عنــوان مــواد 
اولیــه و اســتفاده مجــدد   آن هــا در دوچرخه هــای جدیــد 

 .)Jean Fiani, 2016( اســت
ــی  ــت محیط ــای زیس ــی مزای ــاد چرخش ــاد اقتص ایج
ــه همــراه  ــرای شــرکت هــا ب ــادی را ب و اقتصــادی زی
دارد. هســته اصلــی اقتصــاد چرخشــی، »حــذف زبالــه1«  
ــدارد و هــر  ــه وجــود ن ــن مــدل زبال ــرا در ای اســت، زی
ــه در  ــده اســت ک ــی ش ــه ای طراح ــه گون محصــول ب
ــد اقتصــاد  ــرد. فرآین ــرار گی ــتفاده مجــدد ق ــه اس چرخ
چرخشــی نــه تنهــا طراحــی محصــول را تغییــر می دهد 
بلکــه تغییــر در وضعیــت مشــتری را نیــز ایجــاد 
می کنــد؛ زیــرا مفهــوم مشــتری مصــرف کننــده2 )کــه 
محصــول را در پایــان عمــر دور می انــدازد( بــا مفهــوم 
مشــتری اســتفاده کننــده3 )کــه محصــول را در پایــان 
عمــر وارد چرخــه اســتفاده مجــدد می کنــد(، جایگزیــن 
ــدل اقتصــادی  ــن م ــل در ای ــن دلی ــه همی می شــود. ب

عملکــرد و دوام محصــوالت بســیار مهــم اســت. 
بــا توجــه بــه جدیــد بــودن مفهــوم اقتصــاد چرخشــی، 
گــزارش و کتابهــای کمــی در ایــن زمینه منتشــر شــده 

شکل 2 تصویری از مفهوم اقتصاد چرخشی

بازیافت

 تولید مجدد
بازسازی

استفاده 
مجدد

 استفاده طوالنی تر
 حداکثر استفاده
استفاده کمتر از مواد اولیه

 انرژی و مواد
ورودی تولید توزیع استفاده دفع پسماند یا 

دورریختن
نشت و انتشار 

ضایعات

1  design out waste
2  consumer
3  user
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اســت. یکــی از ایــن مــوارد کتابــی اســت کــه توســط 
ــام »از  ــه ن ــو ب ــک دان ــام م ــگارت و ویلی ــکل براون مای
گهــواره تــا گهــواره1«  نوشــته شــده اســت کــه اولیــن 
ــار در ایــاالت متحــده در ســال 2002 منتشــر شــد و  ب
ــاب شــیوه بازســازی محصــوالت بررســی  ــن کت در ای
می شــود. مــدل اقتصــاد چرخشــی از اصــول و مفهــوم 
کتــاب گهــواره تــا گهــواره الهــام گرفته شــده اســت. در 
ایــن کتــاب رویکــرد بازســازی کننــده در مقابــل رویکرد 
ســنتی اقتصــاد خطــی قــرار می گیــرد کــه در آن مــدل 
تولیــد بــه صــورت اســتخراج منابــع – تولیــد – مصــرف 
ــنهاد  ــی پیش ــام چرخش ــت. در نظ ــن اس و دور ریخت
شــده توســط براونــگارت و مــک دانــو، مصــرف منابــع 
ــا  ــرژی ب ــن ان ــدر رفت ــی و ه ــات خروج ورودی، ضایع
ــرژی  ــواد و ان ــای م ــردن حلقه ه ــک ک ــتن و کوچ بس
ــه  ــود ک ــان می ش ــاب بی ــن کت ــود. در ای ــه می ش کمیت
از طریــق طراحــی، نگهــداری، تعمیــر و اســتفاده مجدد، 
بــاز تولیــد و بازیافــت می تــوان بــه صــورت بلنــد مــدت 
بــه ایــن اهــداف دســت یافــت. براونــگارت همچنیــن 
اظهــار می کنــد کــه پیــروی از مدل هــای خطــی کــه 
شــرکت ها بــر اســاس   آن هــا ســاخته شــده اند، جهــان 
ــوق  ــی س ــت محیط ــه زیس ــک فاجع ــمت ی ــه س را ب
ــدل  ــج م ــرای تروی ــی ب ــای متفاوت ــد. انجمن ه می ده
اقتصــاد چرخشــی و نشــان دادن مزایــای متفاوتــی کــه 
ایــن مــدل در کــره زمیــن و مشــاغل خواهــد داشــت، 
ایجــاد شــده اســت. محبوب تریــن بنیادهــا بنیــاد آلــن 
مــک آرتــور و اقتصاد چرخشــی2 اســت. در ســال 2013، 
یــک گــزارش اقتصــادی کالن توســط بنیــاد آلــن مک 
آرتــور ســفارش داده شــد و توســط شــرکت های معتبــر 
ــید.  ــام رس ــه انج ــزی و TNO( ب ــک کین ــاوره )م مش
ایــن گــزارش، »بــه ســوی اقتصــاد چرخشــی« نامیــده 
ــد  ــه می ده ــی را ارائ ــام جالب ــار و ارق ــه آم ــود ک می ش
ــی  ــاد چرخش ــه اقتص ــود ک ــان می ش ــت بی و در نهای
فرصتــی بــرای تولیــد بیــش از 2 تریلیــون دالر در 

اقتصــاد جهانــی اســت. 
محدودیت های مدل واقعی )اقتصاد خطی(: 

مصرف مواد اولیه
همانطــور کــه اشــاره شــد در اقتصــاد خطی، شــرکت ها 
مــواد اولیــه را اســتخراج می کننــد، انــرژی و نیــروی کار 
را بــرای تولیــد یــک محصــول خــاص بــه کار می گیرند 
و ســپس آن را بــه مشــتری می فروشــند و در صــورت 

ــد. ایــن مــدل  عــدم اســتفاده دیگــر، آن را دور می ریزن
اســرافی در آغــاز انقــالب صنعتــی ایجــاد شــد و از آن 
زمــان تــا کنــون تغییــر چندانی نکرده اســت. در گذشــته 
مــردم بــه انــدازه ی امروز از مشــکالت زیســت محیطی 
کــه در صــورت اســتخراج و اســتفاده از منابــع طبیعــی 
ایجــاد می شــود، آگاه نبودنــد. امــا امــروزه سیاســتمداران 
و شــرکت ها بــا اینکــه از این مشــکالت مّطلع هســتند، 
مــدل فعلــی را تغییــر نمی دهنــد؛ زیــرا از نظــر اقتصادی 
ــه  ــواد اولی ــت م ــر آن، قیم ــالوه ب ــت. ع ــد نیس کارآم
ــرای  ــی ب ــد و دلیل ــت می باش ــان ثاب ــی همچن مصرف
ــرن  ــد. در ق ــه نمی بینن ــع اولی ــن مناب ــر روش تامی تغیی
ــا  ــه ب ــه )در مقایس ــواد اولی ــن م ــت پایی ــته، قیم گذش
هزینــه بــاالی نیــروی کار( ســبب رشــد اقتصــادی شــد 
ــا توجــه بــه فراوانــی مــواد اولیــه، اســتفاده مجــدد  و ب
و بازیافــت مــواد، مــورد توجــه نبــود. بنابرایــن در قــرن 
ــرژی  ــژه ان ــه وی ــع بیشــتر و ب بیســتم، اســتفاده از مناب
ــرای کاهــش هزینه هــای نیــروی کار )ماشــین آالت  ب
بیشــتر بــرای کارکنــان کمتــر( رشــد اقتصــادی ایجــاد 
ــر اســاس پیــش بینی هــای مؤسســه  کــرده اســت و ب
تحقیقــات علمــی و صنعتــی اســترالیا انتظــار مــی رود تا 
ســال 2030، میــزان اســتخراج منابــع بــه 100 میلیــارد 
تــن در ســال برســد. به گفتــه براونــگارت ، بیــش از 90 
درصــد مــواد اســتخراج شــده در کمتــر از 6 مــاه پــس از 
تولیــد، تبدیــل بــه زبالــه می شــود کــه بــه طــور کلــی 

ــات را در 3 دســته جــای داد. ــن ضایع ــوان ای می ت
ــد: در  ــره تولی ضایعــات ایجــاد شــده در زنجی  •
طــول زنجیــره تولیــد محصــول، حجــم قابــل توجهــی 
ــواد و  ــتخراج م ــن اس ــه بی ــواًل در فاصل ــع معم از مناب
تولیــد محصــول نهایــی از بیــن مــی رود. طبق گــزارش 
موسســه تحقیقــات اروپــای پایــدار )SERI(، برآورد شــده 
اســت کــه کــه کشــورهای OECD )ســازمان همــکاری 
و توســعه اقتصــادی( ســاالنه بیــش از 21 میلیــارد تن از 
مــواد اولیــه ای کــه اســتخراج کرده انــد را بــدون اینکــه 
بــه صــورت فیزیکــی در محصــوالت تولیــدی گنجانده 
شــوند، هــدر می دهنــد )ایــن مــواد هرگــز وارد سیســتم 

ــوند(.  ــادی نمی ش اقتص
پایــان عمــر محصــوالت: ایــن زباله هــا   •
ــی  ــا محصوالت ــده اند.   آن ه ــادی ش ــتم اقتص وارد سیس
هســتند کــه پــس از خریــد و اســتفاده توســط مصــرف 
ــماندها،  ــن پس ــوند. از ای ــه می ش ــدگان دور ریخت کنن

1  Cradle-to-Cradle,Remaking the way we make things
2  Ellen Mc Arthur foundation and the Circle economy 10
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مقــدار کمــی مجــدد بازیافت شــده و مقداری کمپوســت 
و هضــم می شــوند. توســعه یــک سیســتم بازیافــت و 
ــی را  ــع هنگفت ــد مناف ــواد می توان اســتفاده مجــدد از م
بــرای شــرکت های مجــری ایــن فرایندهــا بــه همــراه 

ــد. ــته باش داش
ــوالت  ــن محص ــده: دف ــرف ش ــرژی مص ان  •
ــود در  ــرژی موج ــام ان ــه تم ــی اســت ک ــن معن ــه ای ب
آن از بیــن مــی رود. فرآیندهــای بازیابــی انــرژی ماننــد 
ــه شــده  ــا بازیافــت محصــوالت دور ریخت ســوزاندن ی
ــهم  ــد، س ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــروزه م ــه ام ک
کوچکــی در بازیافــت انــرژی دارنــد. سیســتم اقتصــادی 
ــه  ــواد اولی ــه ســوخت هــای فســیلی و م ــا ب ــا عمدت م
ــه ای  ــای گلخان ــار گازه ــا انتش ــه ب ــت ک ــته اس وابس
نیــز همــراه اســت. کاهــش مصــرف انــرژی در مــدل 
چرخشــی منجــر بــه کاهــش تقاضــای انــرژی شــده و 
ــر - چرخــه  ــه ســمت انرژی هــای تجدیدپذی بیشــتر ب
فضیلــت1 - حرکــت می کنــد. )شــرکت مــک کینــزی، 

.)2013
موضــوع دیگــر در مــدل خطــی، آســیب های وارد شــده 
بــه خدمــات طبیعــی اکوسیســتم ها اســت. بــر اســاس 
»ارزیابــی اکوسیســتم هــزاره2«، از 24 اکوسیســتم 
مختلــف، 15 اکوسیســتم در حــال تخریــب یــا در 
حــال اســتفاده بــه صــورت ناپایــدار هســتند. ایــن ثابــت 
می کنــد کــه مــردم بیــش از ظرفیــت تولیــد طبیعــت 
مصــرف می کننــد، بنابرایــن ســرمایه طبیعــی زمیــن و 
بهــره وری آن را کاهــش می دهنــد. ایــن مســائل نشــان 
می دهــد کــه هــر مســئله محیط زیســتی بــر کل 
اکوسیســتم تأثیــر می گــذارد و در نهایــت بــه جمعیــت 
ــه  ــرد در س ــود عملک ــاند. بهب ــیب می رس ــن آس زمی
حــوزه ضایعــات، اســتفاده از انــرژی و اکوسیســتم، تغییر 
مؤثــری را در اقتصــاد مــا بــه همــراه خواهــد داشــت.

اقتصاد چرخشی: راه حل مناسب
هــدف اقتصــاد چرخشــی تکیــه بــر انرژی هــای 
تجدیــد پذیــر، حــذف اســتفاده از مــواد شــیمیایی 
ســّمی و حــذف مفهــوم زبالــه در کل زنجیــره ارزش3 و 
مدیریــت محتاطانــه جریــان مــواد اســت. مــک دانــوف 
ــوع مختلــف توصیــف  ــن مــواد را دو ن ــگارت ای و براون
می کننــد. منابــع )مــواد( زیســتی4 )ماننــد غــذا، چــوب 
و ... (، کــه بــرای ورود مجــدد بــه زیســت کــره و ایجــاد 
ــی5  ــع فن ــده اند و مناب ــی ش ــی طراح ــرمایه طبیع س

)ماننــد فلــزات، مــواد معدنــی و ...( کــه بــرای گــردش 
بــا کیفیــت بــاال و بــدون ورود بــه زیســت کــره طراحی 
شــده اند. در نتیجــه اقتصــاد چرخشــی بیــن مصــرف و 
اســتفاده از مــواد تمایــز قائــل می شــود. اجــرای مــدل 
ــای  ــر طرح ه ــای تغیی ــه معن ــی ب ــادی چرخش اقتص
فــروش گذشــته نیــز می باشــد، در واقــع از یــک مــدل 
ــه در آن  ــد ک ــت می کن ــردی( حمای ــات عملک )خدم
ــرده و  ــظ ک ــت محصــوالت خــود را حف ــع مالکی صنای
تــا آنجــا کــه ممکــن اســت بــه عنــوان ارائــه دهنــدگان 
خدمــات عمــل می کننــد )  آن هــا فقــط یــک محصــول 
ــه  ــز ارائ ــر را نی ــات دیگ ــه خدم ــند بلک را نمی فروش

می دهنــد(. 
اقتصاد چرخشی بر اصول ساده زیر تکیه دارد:

ــول  ــه محص ــی ک ــات: هنگام ــذف ضایع ح  •
ــا  ــع زیســتی ی ــا هــدف قــرار گرفتــن در چرخــه مناب ب
ــواد  ــوان م ــه عن ــماندها ب ــود پس ــی می ش ــی طراح فن
جدیــد در نظــر گرفتــه شــده و مــورد اســتفاده مجــدد 
ــه حــذف می شــود.  ــد، پــس مفهــوم زبال قــرار می گیرن
ــّمی  ــر س ــی و غی ــواد طبیع ــی، م ــات بیولوژیک ضایع
هســتند کــه می تواننــد بــه ســادگی کمپوســت شــوند 
و دوبــاره وارد بیوســفر شــوند. منابــع فنــی، کــه توســط 
ــوند  ــی می ش ــوری طراح ــده اند، ط ــاخته ش ــان س انس
ــن  ــظ باالتری ــرژی و حف ــل ان ــا حداق ــاره ب ــه دوب ک
ــی6  ــاز چرخان ــد، ب ــن فراین ــت اســتفاده شــوند. ای کیفی

نامیــده می شــود.
ــاد  ــق ایج ــری از طری ــاف پذی ــش انعط افزای  •
تنــوع: بــه گفتــه براونــگارت، سیســتم های طبیعــی بــا 
ــوع، یکنواختــی و پیچیدگــی،  ترکیبــی بی نهایــت از تن
باعــث افزایــش انعطــاف و تــاب آوری می شــوند. 
انقــالب صنعتــی موجــب ایحــاد یکنواختــی و در نتیجه 
ــکل  ــن مش ــع ای ــرای رف ــت. ب ــده اس ــداری ش ناپای
می تــوان بــا الگوگیــری از سیســتم های طبیعــی 
ــد  ــا تولی ــا همــان خصوصیت ه ــی ب ــق، محصوالت موف

ــرد. ک
تجدیدپذیــر:  انرژی هــای  از  اســتفاده   •
سیســتم ها در نهایــت بایــد از منابــع تجدیدپذیــر 
ــتدالل  ــتاهل7 اس ــر اش ــور والت ــد. پروفس ــتفاده کنن اس
ــروی کار را  ــات از نی ــا مالی ــر دولت ه ــه اگ ــد ک می کن
ــر  ــن ام ــد، ای ــر دهن ــواد تغیی ــرژی و م ــه مصــرف ان ب
ــر محیط زیســت و  ــر مثبــت ب باعــث ایجــاد یــک تأثی

1  Virtuous cycle
2  Millennium Ecosystem Assessment
3  Value chain

4  Biological nutrients
5  technical nutrients
6  up-cycling

7  Walter Stahel
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حرکــت بــه ســمت اقتصــاد چرخشــی می شــود. 
تفکــر سیســتمی: در تفکــر سیســتمی تأثیــر   •
عناصــر مختلــف بــر یکدیگــر و بــر کل نظــام و رابطــه 
بیــن اجــزاء و کل مــورد بررســی قــرار می گیــرد. 
ــر  ــدیدی ب ــر ش ــی تأثی ــتر اجتماع ــاخت ها و بس زیرس
اجــزا دارنــد و تجزیــه و تحلیــل آن یــک اصــل اساســی 

ــت.  اس
ــزوده  ــی: ایحــاد ارزش اف تفکــر در ســیر نزول  •
و مصــرف نهاده هــای طبیعــی در تولیــد کاالهــا، مانــع 
از ایجــاد ارزش افــزوده در تولیــد کاال و خدمــات دیگــر 

می شــود.
ســوالی کــه در مــورد اثربخشــی مــدل اقتصاد چرخشــی 
ــن  ــوان ای ــا می ت ــه آی ــن اســت ک ــود ای مطــرح می ش
مــدل اقتصــادی را اجــرا کــرد؟ شــرکت مــک کینــزی 
در گــزارش اولیــه خــود از نظــر صرفــه جویــی در هزینه 
ــا 380  ــوه را 340 ت ــی بالق ــه جوی ــه، صرف ــواد اولی م
میلیــارد دالر در ســال در ســطح اتحادیــه اروپــا تخمیــن 
ــدل  ــن م ــه ای ــد ک ــان می ده ــم نش ــن رق ــد. ای می زن
یــک فرصــت بزرگ بــرای تقویــت اقتصــاد اروپا اســت. 
عــالوه بــر ایــن، حرکــت بــه ســمت اقتصــاد چرخشــی 
می توانــد بــه طــور بالقــوه مزایــای متوســطی را از نظــر 
رشــد شــغل ایجــاد کنــد، در واقــع طبــق گفتــه گــروه 
 ،2VEOLIA 1 )شــرکت بازیافت پســماند وابســته بــهSITA

صنعــت بازیافــت 500000 شــغل در اتحادیــه اروپا ایجاد 
کــرده اســت. بدیهــی اســت کــه ایــن تعــداد بــا اجــرای 
مــدل چرخشــی بــه طــور تصاعــدی افزایــش می یابــد. 

اقتصاد چرخشی و توسعه پایدار
بــرای تعییــن پایــداری اقتصــاد چرخشــی، بایــد بدانیــم 
کــه آیــا ایــن مفهوم در ســه بعــد اصلــی توســعه پایدار- 

اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی - قــرار دارد؟
ــن  ــه ای ــه چگون ــوع ک ــن موض ــان دادن ای ــرای نش ب
ــاد - اقتصــادی، محیط زیســتی  مــدل اقتصــادی در ابع
و اجتماعــی، پایــدار اســت، ابتــدا بایــد مفهــوم توســعه 
ــرای  ــدار ب ــدار تعریــف شــود. اصطــالح توســعه پای پای
اولیــن بــار در ســال 1987 در گــزارش برونتلنــد معرفــی 
ــف  ــن تعری ــن گــزارش چنی ــدار در ای شــد. توســعه پای
شــده اســت: »توســعه ای، کــه نیازهــای حــال حاضــر 
را بــرآورده می ســازد بــدون ایــن کــه نســل های 
آینــده بــرای رفــع نیازهــای خــود بــه خطــر بیافتــد«. 
هــدف توســعه پایــدار ایجــاد همگرایــی بیــن ســه رکن 

ــت از  ــی و حفاظ ــری اجتماع ــادی، براب ــعه اقتص توس
محیط زیســت اســت. در واقــع پایــداری زمانــی محقــق 
می شــود کــه یــک کســب و کار از نظــر انــرژی 
کارآمــد باشــد و اســتفاده از منابــع طبیعــی بهینــه شــود. 
ــا تجزیــه و تحلیــل اصــول اقتصــاد چرخشــی، درک  ب
بهتــری از همگرایــی بیــن ارکان توســعه پایــدار خواهیم 

داشــت.
قــدرت چرخــش: مــدل اقتصــاد چرخشــی دارای 
ــا  ــت و م ــه اس ــورت حلق ــه ص ــف ب ــای مختل گام ه
می توانیــم چنیــن تجزیــه و تحلیــل کنیــم کــه هرچــه 
ــه  ــی در هزین ــه جوی ــند، صرف ــر باش ــا تنگ ت حلقه ه

ــود.  ــد ب ــتر خواه ــرژی( بیش ــروی کار، ان ــواد، نی )م
ــای  ــن ارزش ه ــی از مهم تری ــر: یک ــول عم ــدرت ط ق
محــوری سیســتم اقتصــاد چرخشــی، اســتفاده طوالنــی 
ــن  ــت. در ای ــزاء اس ــواد و اج ــوالت، م ــدت از محص م
ــتفاده مجــدد  ــا اس ــوان ب ــزاء را می ت ــواد و اج ــدل، م م
ــه کار گرفــت. ایــن  ــاره ب در محصــوالت مختلــف دوب
افزایــش طــول عمــر اســتفاده از محصــول، جایگزیــن 
ــوادی  ــالف م ــا ات ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــواد اولی ورود م
اســت کــه وارد سیســتم اقتصــادی نمی شــود. افزایــش 
ــش  ــا افزای ــد ب ــداری بای ــرد و نگه ــای عملک هزینه ه

ــود. ــران ش ــره وری محصــوالت جب به
قــدرت مــدل آبشــاری3 و تفکــر سیســتمی: در مــواد و 
کاالهایــی بــا ماهیــت طبیعــی، ایجــاد ارزش افــزوده و 
مصــرف  آن هــا در یــک کاربــری، مانــع از ایجــاد ارزش 
افــزوده در کاربری هــای دیگــر می شــود. اقتصــاد 
ــرای  ــاری ب ــتم آبش ــک سیس ــد ی ــی می توان چرخش
ــد  ــته باش ــراه داش ــه هم ــود ب ــزاء خ ــوالت و اج محص
ــرای مثــال طرحــی کــه در آن، لباس هــای پنبــه ای  )ب
بــه پارچه هــای مصنوعــی بــرای مبلمــان تبدیــل شــود 
ــل  ــی قاب ــواد بیولوژیک ــق، از م ــواد عای ــه م ــا اینک و ی

ــه زیســت کــره تأمیــن شــود(.  بازگشــت ب
ــاد  ــد، اقتص ــر ش ــه ذک ــور ک ــی: همانط ــدرت طراح ق
چرخشــی، کل طراحــی و ورودی هــای محصــول را 
ــع اقتصــاد چرخشــی از ایجــاد  ــد، در واق ــر می ده تغیی
ــانی  ــه آس ــه ب ــّمی ک ــر س ــواد غی ــا م ــول ب محص
ــدل  ــن م ــد. در ای ــت می کن ــود، حمای ــک می ش تفکی
محصــوالت بــا کیفیــت باالتــری تولیــد می شــوند تــا 
بیشــتر عمــر کننــد، نــه اینکــه فقــط مصــرف شــوند و 

ــواد اســت. ــی م ــره وری کل ــای به ــه معن ــن ب ای
1  Société Industrielle de Transport Automobile

2  شرکت وئولیا در سال 1853 تأسیس شد و در 4 حوزه تأمین و مدیریت آب، مدیریت پسماند، انرژی و خدمات ترابری فعالیت می کند.
3  cascade
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ــدل  ــزوده م ــای اف ــل ارزش ه ــه و تحلی ــس از تجزی پ
اقتصــاد چرخشــی، می تــوان گفــت کــه از توســعه کاماًل 
پایــدار برخــوردار اســت؛ زیــرا نه تنهــا از نظــر اقتصادی، 
بلکــه از نظــر اجتماعی، محیط زیســتی و کاهش انتشــار 
گازهــای گلخانــه ای نیــز مزایــای زیــادی دارد. در واقــع 
ــای  ــدی مزای ــّمی از محصــوالت تولی ــواد س ــذف م ح
بزرگــی بــرای محیط زیســت محســوب می شــود؛ 
ــود،  ــرا هــم مدیریــت کمپوســت آســان تر خواهــد ب زی
و هــم بــرای افــرادی کــه روزانــه از محصــول اســتفاده 
ــوان  ــود، نمی ت ــت نش ــر 100٪ ثاب ــی اگ ــد، حت می کنن
انــکار کــرد کــه مــواد ســّمی می توانــد بــرای ســالمتی 
 M. Braungart and W. Mc( باشــد  مضــر  انســان 
Donough,2008(. براونــگارت در کتــاب خود )از گهواره 

تــا گهــواره(، مثالــی از آنتیمــوان ارائــه می دهــد کــه در 
ــاده  ــن م ــود. ای ــتفاده می ش ــتر اس ــی اس ــاخت پل س
کاتالیــزور فعلــی در فرآینــد پلیمریزاســیون اســت و برای 

تولیــد پلــی اســتر ضــروری نیســت. 
ــه کاهــش مصــرف  ــواد منجــر ب اســتفاده مجــدد از م
انــرژی و در نتیجــه کاهــش انتشــار گازهــای گلخانه ای 
ــرای  ــه اج ــد ک ــان می ده ــا نش ــن جنبه ه ــود. ای می ش
اقتصــاد چرخشــی، بــه عنــوان یــک سیســتم اقتصــادی 
ــی  ــی و اجتماع ــت محیط ــای زیس ــد دارای مزای جدی
ــه  ــن ســه حــوزه ب ــن ای ــی بی ــی اســت. همگرای بزرگ
ــال  ــت. در ح ــی اس ــل دسترس ــدل، قاب ــن م ــف ای لط
ــه  ــزو ب ــازمان ای ــه ISO/TC 323 در س ــر، کمیت حاض
تدویــن اســتاندارد بیــن المللــی در حــوزه اقتصــاد 

ــه اســت.  چرخشــی اختصــاص یافت
نتیجه گیری

می توانــد  چرخشــی  اقتصــاد  مســیر  از  پیــروی 
ــان آورد.  ــه ارمغ ــع ب ــرای صنای ــع را ب ــره وری مناب به
ــه تنهــا از نظــر اقتصــادی، بلکــه  اقتصــاد چرخشــی ن
ــا ارکان  ــق ب ــتی مطاب ــی و محیط زیس ــر اجتماع از نظ
ــر  ــادی منج ــدل اقتص ــن م ــت. ای ــدار اس ــعه پای توس
بــه کاهــش قابــل توجهــی از تولیــد زبالــه و در نتیجــه 
ــک  ــا ی ــه تنه ــود و ن ــرژی می ش ــرف ان ــش مص کاه
ــک فرصــت  ــا محیط زیســت بلکــه ی ــدل ســازگار ب م
ــف  ــای مختل ــب وکاره ــرای کس ــزرگ ب ــادی ب اقتص
اســت، زیــرا بــه گفتــه مشــاوران مــک کینــزی، ایــن 
ــه  ــارد دالر صرف ــا 630 میلی ــد ســاالنه ت ــدل می توان م
جویــی در هزینه هــای بالقــوه بــرای شــرکت ها ایجــاد 
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ــالب  ــک انق ــاس ی ــد اس ــدل می توان ــن م ــد. ای کن
ــای  ــتفاده از انرژی ه ــا اس ــع ب ــد. در واق ــادی باش اقتص
تجدیدپذیــر، بازیافــت و اســتفاده مجــدد از مــواد اولیــه، 
حــذف تمــام مــواد ســّمی، تغییــر سیســتم مصــرف و 
فــروش واقعــی می توانــد یــک تحــول عظیــم در 
ــرکت ها را  ــه ش ــد هم ــد و می توان ــاد کن ــع ایج جوام
مجبــور کنــد کــه بــرای ادامــه مشــاغل خــود، کســب و 

ــد. ــر کنن ــود را پایدارت کار خ
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