
  

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 �قد� ای � ا��صاد ����ی

 روی��دی �ای سازگاری ���ت و ���ط ز��ت

 
�

����و
ر، �و��هن    آب و ز��ت ���ط پایدا

��ی ا�ور ��
�����ون �ی 

  

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رویکردي براي سازگاري صنعت و محیط زیست مقدمه اي بر اقتصاد چرخشی :عنوان گزارش

  آب و زیست محیط پایدار، توسعه ن:میسیوک

  فرشید شکرخدایی، توحید صدر نژاد، فرزام پوراصغر سنگاچین تهیه کننده:

  کمیسیون هاي تخصصی اتاق ایران امور ر: انتشا

  079939شماره گزارش: 

  99 پاییز

  



2 

  فهرست مطالب

 5 ............................................................................................................................................................. مقدمه .1

 6 ............................................................................یچرخش اقتصاد به یخط اقتصاد از گذار ضرورت .2

 21 ........................................................................................................................ یچرخش اقتصاد نهیشیپ .3

 23 ........................................................................................................................... یچرخش اقتصاد یمبان .4

 43 ................................................................................................................................................. یآب اقتصاد .5

 45 .................................................................................................................................. یستیز يالگوبردار .6

 46 ............................................................................................................................................... یاتم اقتصاد .7

 47 .................................... يا چرخه اقتصاد مختلف مکاتب فتراقا و اشتراك نقاط و يبند جمع    .8

 49 .................................................................................... یچرخش اقتصاد ياقتصاد به گذار يابزارها .9

 68 ................................................................................................................................................... يجمعبند .10

 69 ............................................................................................................... یاستیس نیمضام و ها هیتوص   .11



3 

منابع کره زمین محدود و نیازهاي انسان نامحدود است، به همین دلیل بشر همواره در تالش است تا به روش هاي مختلف از این 

منابع محدود براي تامین نیازهاي نامحدود خود استفاده کند. به عبارت دیگر بشر در دنیایی زندگی می کند که قانون کمیابی منابع 

بنابراین مسئله اصلی در اقتصاد استفاده از منابع و امکانات محدود براي تامین نیازهاي نامحدود بشر به بهترین بر آن حاکم است، 

از سوي دیگر، زمین سیستم بسته اي است، بنا براین هر ماده اي که از زمین استخراج و فراوري و می شود و هر آالینده شیوه است. 

وري، توزیع و مصرف تولید می شوند، باید در این سیستم بسته که از خودپاالیی محدودي اي که در نتیجه فرایند استخراج، فرآ

  برخوردار استإ، تخلیه گردد.

و یکی از مهمترین عوامل تولید و به گردش درآوردن چرخه هاي اقتصادي و تولید  با توجه به اینکه منابع طبیعی و محیط زیستی

می شوند، علم اقتصاد به بشر کمک می کند تا به صورت بهینه از این منابع کمیاب استفاده  در زمره منابع کمیاب طبقه بندي هستند،

اکم ح و همچنین انتشار آالینده هاي ناشی از فعالیت هاي اقتادي کند. به همین دلیل نیز باید منطق اقتصادي بر استفاده از این منابع

  تماعی جامعه را تضمین کرد. اج –تا بتوان پایداري نظام هاي زیستی و اقتصادي شود 

بنابراین براي برنامه ریزي موثر براي حفظ پایداري محیط زیست و رعایت منطق اقتصادي در بهره برداري از منابع طبیعی و زیست 

برهم  وباید به تعامل  و همچنین کاهش آثار جانبی ناشی از فعالیت هاي اقتصادي ( انتشار انواع آالینده ها در محیط زیست)  محیطی

، فرایند تولیدات اقتصادي از مرحله استخراج، فرآوري، تولید، توزیع کنش هاي میان نظام اقتصادي و نظام هاي بوم شناختی توجه کرد

و مصرف را به گونه اي ساماندهی کرد که از یک سو منابع خام به صورت مستمر در دسترس باشد و از سوي دیگر نیز خسارات وارده 

  ا به حداقل رساند. بر محیط زیست ر

، رویکردهاي اقتصادي متعددي براي 1992به همین دلیل در خالل سال هاي گذشته و بویژه پس از کنفرانس ریودوژانیرو در سال 

سازگاري بین نظام هاي اقتصادي و نظام هاي بوم شناختی بسط و تکامل یافته است که تبلور این رویکردها را می توان در اقتصاد 

  حظه کرد که در حال حاضر به عنوان رویکردي فراگیر در بسیاري از کشور ها مطرح شده است.چرخشی مال

جمهوري اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با توجه به کمیابی روز افزون منابع خام در کشور و نوسانات قیمت بسیاري 

عی کشور (چاهک ها) از ظرفیت خودپاالیی آنها دیر یا زود ناچار به از این مواد و همچنین فراتر رفتن بسیاري از محیط هاي طبی

  بازنگري در الگوهاي تولید و مصرف و اتخاذ رویکرد اقتصادي در نظام برنامه رزیزي خود خواهد شد. 

میم صبر این اساس به نظر می رسد تبیین ادبیات و چارچوب هاي حاکم بر اقتصاد چرخشی به منظور آشنایی تصمیم گیران، ت

سازان و صاحب نظران و متفکرین بخش هاي مختلف اقتصادي و تولید با این ادبیات می تواند نقش بسیار موثري در سازگاري نظام 

اقتصادي و تولیدي با محیط زیست داشته باشد و بستر هاي الزم را براي گذار از اقتصاد خطی مبتنی بر سوخت هاي فسیلی و دوریز، 

  ر با محیط زیست فراهم نماید. به اقتصاد خطی سازگگا

در این فرایند گذار نقش بخش هاي خصوصی، بویژه اتاق هاي بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران و بویژه کمیسیون توسعه 

 پایدار، محیط زیست و آب، به عنوان نهاد تنظیم گر و رابط بین دولت و حاکمیت و بخش خصوصی و فعاالن اقتصادي و تولیدي، از

اهمیت بسیار زیادي در نهادینه کردن اقتصاد گردشی و گذار از اقتصاد خطی به سوي اقتصاد گردشی برخوردار است، تا ضمن بسط و 
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توسعه این رویکرد اقتصادي در کشور، بتواند بسترها و زیر ساخت هاي الزم را بویژه در بخش خصوصی براي این فرایند گذار فراهم 

  نماید. 

دامات و تالش هاي کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب به عنوان پرچم دار توسعه پایدار در کشور و نماینده امیدواریم که اق

بخش خصوصی در حاکمیت بتواند به بسط و توسعه مباحث اقتصاد چرخشی و توسعه پایدار به توجهات بیشتر از سوي دولت و بخش 

  تاي دستیابی به اهداف توسعه پایدار گردد.خصوصی منتهی شده و موجبات اعتالي کشور در راس

باید توجه کرد که همه ما مسافران یک کشتی هستیم که هر گونه تخطی و عدول از ضوابط و مقررات حاکم بر این کشتی ( کره 

همکاري و  خاکی ) می تواند آثار و پیامدهاي جبران ناپذیري به همراه داشته باشد، لذا همه ارکان جامعه باید در حفاظت از آن

  مشارکت داشته باشند تا بتوانیم آینده اي بهتري را براي نسل هاي بعدي رقم بزنیم.
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اقتصاد جهانی در حال پیشی گرفتن از ظرفیت هاي تحمل کره زمین است. منابع کره زمین محدود و نیازهاي انسان نامحدود است، 

اي تامین نیازهاي نامحدود خود استفاده کند. به همین دلیل بشر همواره در تالش است تا به روش هاي مختلف از این منابع محدود بر

با توجه به اینکه منابع طبیعی و محیط زیستی در زمره منابع کمیاب طبقه بندي می شوند، علم اقتصاد به بشر کمک می کند تا به 

ر آن حاکم ی منابع بصورت بهینه از این منابع کمیاب استفاده کند. به عبارت دیگر بشر در دنیایی زندگی می کند که قانون کمیاب

  است، بنابراین مسئله اصلی در اقتصاد استفاده از منابع و امکانات محدود براي تامین نیازهاي نامحدود بشر به بهترین شیوه است. 

پرواضح است که منابع طبیعی و محیط زیستی اصلی ترین عوامل تولید بشمار می روند، به همین دلیل نیز باید منطق اقتصادي بر 

فاده از این منابع حاکم شود و ارزشی که براي سایر عوامل تولید ( نیروي انسانی، سرمایه و...) در نظر گرفته می شود، براي این است

  منابع نیز مد نظر قرار داد. 

بین آنها)  ( منابع زنده و غیر زنده و روابط متقابلبوم شناختی هاي اقتصادي نمی تواند بدون حمایت نظامنظام  هیچ از سوي دیگر 

به حیات خود ادامه دهد . مفهوم این گفته این است که به منظور به حرکت در آمدن اقتصاد (یعنی تامین کاالها و خدمات یا ثروت 

براي انسانها) باید منابع اولیه یعنی (مواد خام و سوخت) را از طبیعت استخراج و فراوري نمود و پسماندها را به محیط بازگرداند. این 

   خوبی ارتباط تنگاتنگ بین نظام اقتصادي و محیط زیست را نمایان می سازد.ه وع بموض

و از یک سبه طرق مختلف بر محیط زیست تاثیر می گذارند و مطلوبیت آن را براي جامعه کاهش می دهند. انسانی  يفعالیت ها

، توزیع و مصرف نماید و از سوي دیگر در این فرایندها برداشت براي تامین نیازهاي خود باید مواد خام را از طبیعت استخراج، فرآوري

طیف گسترده اي از ضایعات و پسماندها تولید می شود که یا باید بازیاف شوند و دوباره مورد استفاده قرار گیرند یا به صورت ایمن و 

رآوري و توزیع می شوند، یک فرایند مطمئن در محیط زیست دفع گردند. این فرایند از تولید به مصرف که در آن منابع استخراج، ف

خطی و یک سویه است که بنیان آن بر استخراج مواد خام و بویژه انرژي هاي حاصل از سوخت هاي فسیلی بنا نهاده شده است، به 

ز به یاقتصاد خطی موسوم است، اقتصادي ناپایدار است که از یک سو باعث تخلیه هر چه بیشتر منابع خام می شود و از سوي دیگر ن

  دلیل انتشار طیف گسترده اي از آالینده هاي جامد، گاز و مایع تخریب گسترده محیط زیست را به همراه دارد.

بتدریج با کمیاب شدن هر چه بیشتر منابع خام از یک سو و محدودیت ها و مخاطرات ناشی از تخلیه آالینده ها بر محیط زیست 

ویکردهاي نوینی اقتصادي براي رویارویی با این مخاطرات بسط و توسعه داده شده است ر  کره زمین 1و پرشدن بسیاري از چاهک هاي

که از مهمترین آنها می توان به اقتصاد منابع طبیعی، اقتصاد محیط زیست، اقتصاد بوم شناختی و بویژه اقتصاد چرخشی مطرح شده 

  اند. 

هاي عمیق  اقتصادي،  سیاسی و تنوع انواع محصوالت، دگرگونی توسعه انواع بازارهاي رقابتی، گسترش انواع فرایندهاي تولید،

اقتصادي و تغییر ذائقه مصرف کنندگان و ارتقاي آگاهی هاي جوامع از اهمیت حفاظت از محیط زیست، تغییر اقلیم و تصویب قوانین 

دن و کمیابی روز افزون منابع انرژي و مقررات گوناگون براي حفاظت از محیط زیست در سطوح ملی و بین المللی و سرانجام محدود ش

و منابع خام و آثار و پیامدهاي بهداشتی و زیست محیطی ناشی از دفع غیر اصولی پسماندها و غیره باعث شده اند تا دانشمندان و 

هاي دمصرف) پیش از پیش به رویکر -توزیع  -صاحب نظران اقتصادي از رویکردهاي هاي اقتصادي معطوف به اقتصاد خطی (تولید

بازیافت) گرایش پیدا کنند. گرچه در رویکردهاي اقتصاد خطی منطق اقتصادي حاکم بر آن استفاده  -مصرف  -اقتصاد چرخشی (تولید

بهینه و تخصیص مناسب نهاد ها براي تولید با کمترین هزینه است، لیکن در این رویکرد اقتصادي هزینه هاي جانبی ناشی از فرایند 

ي، توزیع و مصرف بر محیط زیست نادیده گرفته می شود، در حالی که در اقتصاد چرخشی عالوه  بر تخصیص هاي استخراج، فرآور

                                                           
1 .  Sinks 
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بهینه نهاده هاي براي تولید اقتصادي، مولفه هایی مانند کاهش ضایعات و پسماندها، بازیافت، استفاده مجدد، بازیابی انرژي از ضایعات 

  ف قلمداد می شوند که در چارچوب اقتصاد چرخشی تبیین می گردد. در فرآیندهاي تولید در زمره مهمترین اهدا

با کاهش مصرف مواد  همزمان افتیقابل باز ایو  ریدپذیسهم منابع تجد شیافزا قیطر از ستیز طیبه حفظ مح یاقتصاد چرخش

ا ت دیتول ندیمحصول و فرآ یحاز طرا ارزش رهیدر زنج يادیبن راتییبه تغ ازین یاقتصاد چرخش جادیا دهد. یم تیاهم يخام و انرژ

 شیو به افزا کندی م لیتبد دیها را به منابع جد هزبال افتیباز ،یمصرف دارد. اقتصاد چرخش يو الگوها دیجد کار کسب و يها مدل

  .Murray et al ،2015(2(   کند یکمک م زین یعیکاال و حفظ منابع طب عمر طول

ها مشهود نیستند. اي مشخص است، اما در بسیاري موارد نیز این آلودگیگی پدیدهدر برخی موارد آلودهمچنین باید ِاد آور شد 

توان آالینده نامید، به زمان و مکان ماده بستگی دارد. فسفاتی که موردنیاز گیاهان است و بر اثر تصفیه توان میمعموالً آنچه را می

ها را با قیمت باال خریداري نمایند. در ه کشاورزان مجبورند آنشوند، مانند فسفاتی است کهاي سطحی تخلیه میها در آبفاضالب

تر و که منابع کمیابجاییشوند. از آنها، منابع ارزشمندي هستند که به دالیل مختلف از دسترس خارج میحقیقت، بیشتر آالینده

هاي ع در کانون توجه قرار گیرد و در نتیجه بسترهاي اقتصادي باعث خواهد شد تا بازیافت این منابشوند، در نتیجه انگیزهتر میگران

فراهم گردد. موضوع اساسی پایداري، تغییر نگرش به مواد در چارچوب اقتصاد چرخشی  الزم براي حل بسیاري از مشکالت آلودگی 

افزون منابع خام و انرژي و گذار از اقتصاد خطی به اقتصاد چرخشی است که به دلیل کمیابی روز  هاآالینده و استفاده سودمند از آن

  .و هچنین پرشدن چاهک هاي کره زمین به الگویی مسلط در جهان تبدیل خواهد شد

بنابراین براي برنامه ریزي موثر براي حفظ پایداري محیط زیست و رعایت منطق اقتصادي در بهره برداري از منابع طبیعی و زیست 

اقتصادي و نظام هاي بوم شناختی توجه کرد و هزینه هاي بهره برداري، تخریب محیطی باید به تعامل و برهم کنش هاي میان نظام 

و آلودگی محیط زیست را به تناسب هزینه هاي وارد شده بر محیط زیست پرداخت کرد، که تحقق این مهم در گرو اقتصادي است 

ناشی از فرایندها و فعالیت هاي اقتصادي را نه  که بهترین شکل از منابع و نهاده هاي تولید استفاده می کند و ضایعات و پسماندهاي

 دبه عنوان پسماند، بلکه به عنوان نهاده تولید و ماده اولیه براي سایر فرایندها مورد استفاده قرار می دهد که تمامی این فرایندها بای

  در چارچوب اقتصاد چرخشی به حرکت در آید. 

 

ها و بینیها و کمبود منابع نیست، بلکه پیشهاي زیستی صرفاً ناشی از محدودیتنظام 3هاي جامعه جهانی از فروپاشیانینگر

اي از منابع را در اختیار خواهد داشت. نگرانی مالحظههنوز جامعه جهانی مقادیر قابل 2100دهد که تا سال ها نشان میسازيمدل

ها و پاالیش آالینده  کره زمین براي جذب 4هايبرداري منابع و عدم توانایی چاهکهاي فزایندة بهرههزینه جامعه اصلی جهانی عمدتاً از

برداري از منابع تجدید دهند، این است که ترکیب تدریجی و مداوم رشد بهرهاي نشان میهاي رایانههایی که مدلبینیاست. پیش

هاي کره زمین، سرمایه و انرژي مورد نیاز براي حفظ کمیت و کیفیت مواد شدن چاهکپذیر، تهی سازي منابع تجدید ناپذیر و پر 

شود. محیطی و اجتماعی ناشی میها از ترکیب عوامل فیزیکی، زیستدهد. این هزینههاي اقتصادي افزایش میمورد نیاز را براي فعالیت

شد به فعالیت خود در بلند مدت ادامه دهد. زمانی که این حادثه رخ یابد که صنعت قادر نباقدر افزایش میها آنسرانجام این هزینه

دهند و در نتیجه اقتصاد با رکود مواجه خواهد شوند، تغییر جهت می، که موجب توسعه اقتصاد می5هاي نتایج مثبتدهد منحنیمی

                                                           
2 . Murray A., Skene K. and Haynes K. 2015. The Circular Economy: An Interdisciplinary Exploration of the Concept and 

Application in a Global Context. Journal of Business Ethics, Springer Science+Business Media Dordrecht 

3. Collapse 

4 .Sinks 

5. Positive feedback loop 
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 توان آن را به دو گروهتنوع است با این حال، میهاي مورد نیاز براي تداوم تولید و حفظ پایداري اقتصاد بسیار طوالنی و مشد. نهاده

  ).1388بندي کرد ( میدوز و همکاران، عمده طبقه

نند اراضی کهاي صنعتی حمایت میموجودات زنده) و فعالیتبیولوژیکی (اولین گروه شامل منابع فیزیکی است که از کلیۀ اشکال 

هاي انسانی را اند که هم پسماندهاي ناشی از فعالیتره زمین از این جملهک 6شناختیهاي بومحاصلخیز، مواد معدنی، انرژي و نظام

ها شامل متغیرهاي ملموس و قابل شمارش نظیر مساحت شوند. در حقیقت، این مؤلفهوهوا مینمایند و هم باعث تعدیل آبجذب می

ه، خایر فلزي به تن و مقدار نفت خام به میلیارد بشکها به هکتار، منابع آب شیرین به کیلومتر مکعب، مقدار ذاراضی زیر کشت و جنگل

باشند. با این حال، کمی کردن این متغیرها بسیار مشکل است؛ زیرا مقادیر کل این منابع نامشخص است. این عناصر به طرق می

تولید یک در سایر موارد  و ؛شودتواند جانشین منبع دیگر هستند ـ در برخی موارد یک منبع می 7مختلف با یکدیگر در کنش متقابل

، تولید و مصرف با یکدیگر ناسازگار هستند؛ زیرا علم کامل نیست و 8کند. مفاهیم منابع، ذخایر، منابع دیگر را مشکل میمنبع

را  عیهاي حاکم بر جوامع نیز با توجه به اهداف سیاسی و اقتصادي، در برآورد دقیق این متغیرها اختالل ایجاد و اعداد واقبوروکراسی

کنند. هاي پولی، بیان مینماگرهاي اقتصادي، نظیر قیمت صورتبهکنند. اطالعات مربوط به واقعیات فیزیکی را نیز عموماً پنهان می

  کنند.اي از قواعد بسیار متفاوت منابع فیزیکی عمل میشوند و با مجموعهها در بازار تعیین میقیمت

هاي فیزیکی کره زمین قادر به حمایت از هاي اجتماعی هستند. حتی اگر سیستمد، سرمایهگروه دوم از شرایط مورد نیاز براي رش

جمعیت با توسعه صنعتی بیشتر باشد، رشد واقعی اقتصاد و جمعیت به عواملی نظیر صلح و ثبات اجتماعی، برابري و امنیت انسانی، 

هاي نهادي براي پیشرفت فنی تدریجی و و آزمایش، بنیان صداقت رهبران سیاسی، آموزش، آزادي عقیده، تمایل به پذیرش خطاها

بینی آن نیز احتماالً غیرممکن است. ، زیرا به دلیل ماهیت مطلوب بستگی خواهد داشت؛ البته ارزیابی عوامل اجتماعی مشکل و پیش

پذیر سادگی امکانها وجود ندارد یا بهيسازها و مدلها در تحلیلها، اطالعات و مبانی نظري الزم را براي وارد کردن آناین سرمایه

زیست سالم شرط الزم رشد پایدار نیست اما این موضوعی مشخص است که اراضی حاصلخیز، انرژي کافی، منابع ضروري و محیط

مکن است ا مههستند، اما با این وجود شرط کافی نیستند. حتی در مواقعی که این منابع فیزیکی به وفور یافت شوند دسترسی به آن

  پذیر نباشد.به دلیل مشکالت اجتماعی امکان

انرژي از همین  آیند. این منابع وکنند از جایی خارج از کره زمین به دست نمیها مصرف میها و کارخانهکه انسان منابع و انرژي

مون سته اي است و تنها انرژي با پیراشوند. با توجه به اینکه کره زمین زیست بوم بناپدید نمیشوند و هرگز نیز سیاره استخراج می

از این سیستم بسته استخراج، فرآوري، توزیع و خود مبادله می کند، لذا هر ماده اي براي تولید و به گردش درآوردتن اقتصاد باید 

همین  گردد. به مصرف شود و ضایعات و پسماندهاي حاصل از این فرایندها از مرحله استخراج تا مصرف باید در این سیستم بسته دفع

  ).1389) موضوع اقتصاد سفینه فضایی را مطرح کرده است ( کامان و همکاران، 1966دلیل اقتصاد دان معروف کنت بولدینگ (

شوند؛ ها تبدیل میهرسد این مواد یا بازیافت یا به انواع مختلف پسماند و آالیندها به اتمام میزمانی که استفاده اقتصادي از آن

هاي شود. به این ترتیب، مقداري از مواد خام و انرژي از منبعزیست پراکنده میگرماي غیر قابل استفاده در محیط صورتبهز انرژي نی

ها در آن جذب هاي زمین، یعنی جایی که پسماندها و آالیندههاي اقتصادي مختلف و از آنجا نیز به چاهککره زمین به زیرسیستم

ها را به ازاي تواند مقدار پسماندها و آالیندهتا حد زیادي می 9تر). اتخاذ رویکرد بازیافت و تولید پاك1کل شیابد (شود، انتقال میمی

مستمر به غذا، آب، هواي پاك،  صورتبهها هر واحد مصرف کاهش دهد، لیکن هرگز قادر نخواهد بود کامل آن را حذف کند. انسان

ود و تداوم زندگی مولد نیاز دارند. همچنین، همواره نیاز به انرژي، آب، هوا و انواع مسکن و سایر مواد براي رشد، حفظ سالمت خ

                                                           
6. Ecological Systems 

7. Interact 

8. Reserve 

9. Recycle and Cleaner Production 
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آالت و تولید ماشین هاآالت و ساختمانو مواد بیولوژیک براي تولید کاالها و خدمات، تعمیر ماشین گوناگونی از فلزات، مواد شیمیایی

تند که موجب محدود شدن میزان تولید کاالها و خدمات توسط منابع و هایی هسها محدودیتهاي جدید وجود دارد. اینو ساختمان

  شوند.ها، بدون وارد آوردن خسارت به مردم، اقتصاد، یا فرایندهاي باز تولید و تنظیم کنندة کرة زمین، میجذب پسماندها توسط چاهک

  
  بوم جهانی. جمعیت و سرمایه در زیست1شکل 

  )1388(ماخذ: میدوز و همکاران، 

(Source: R. Goodland, H. Daly, and S. El Serafy.) 

ها خود بخشی از سیستمی به هم وابسته و پویا هستند که آن ها و چاهکها بسیار پیچیده است؛ زیرا منبعماهیت این محدودیت

مدت هاي کوتاهل محدودیتکنند. در این زمینه دو نوع محدودیت وجود دارد که شامکره زمین حفظ می 10هاي بیوژئوشیمیاییرا حلقه

هاي بلندمدت (مانند مقدار نفت قابل سازي) و محدودیت(مانند مقدار نفت پاالیش شده یا زمان باقی ماندن آن در تانکرهاي ذخیره

زمان نظام مستمر با یکدیگر در کنش متقابل باشند و هم صورتبهها ممکن است ها و چاهکباشد. منبع) مینیرزمیزدسترس در 

بیعی ممکن است هم به عنوان منبع و هم به عنوان چاهک ایفاي نقش نماید. براي نمونه، خاك یک مزرعه ممکن است، هم منبعی ط

آلودگی هوا باشد. ظرفیت خاك براي ایفاي هاي اسیدي ناشی از تواند چاهکی براي جذب بارانبراي تولید گیاهان زراعی و هم می

  از این دو کارکرد بستگی دارد. نقش این کارکردها بشدت به هر یک

اقتصاد خطی و اقتصاد مبتنی بر سوخت هاي فسیلی و مواد خام و دور ریز مواد به ظاهر باعث رفاه مردم در طول نیمه دوم قرن 

بیستم شده است، اقتصادي بسیار مخرب براي طبیعت و محیط زیست است که هزینه هاي بسیار زیادي را بر محیط زیست تحمیل 

د. استخراج طال و سایر فلزات باعث تخریب و آلودگی گسترده محیط زیست و بسیاري از زیست بوم هاي منحصر بفرد جهان می کن

).  مقیاس اقتصاد مواد خام و آثار و یامدهاي آن بر محیط زیست بسیار بزرگتر از چیزي است که به نظر می 1شده است  (پیرابند 

ل نهایی در ارتباط هستند. براي مثال، فوالدي که براي اتومبیل یا سایر محصوالت مورد رسد. زیرا مصرف کننده گان تنها محصو

استفاده قرار می گیرد، به ده ها تن سنگ آهن نیاز دارد که فرآوري از مرحله از جابجایی خاك براي دستیابی به سنگ معدن تا مرحله 

به فلز خالص مقادیر عظیمی انرژي مصرف کرده و حجم زیادي از  استخراج سنگ، حمل آن به کوره هاي ذوب، و فرآوري و تبدیل آن

                                                           
10. Biogeochemical Cycles 
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انواع آالینده ها و پسماندها و گازهاي گلخانه اي منتشر می کند. بویژه در سیاري از کشورها، بحشی از انرژي از زغال سنگ تامین می 

ر محیط زیست دارد که آثار و پیامدهاي آن می شود که این ماده نیز باید استخراج شود که این فرایند نیز در تشدید اثرات مخربی ب

). لذا کلید بناي اقتصادي 1381اجتماعی و بوم شناختی بشر را در معرض تهدید قرار دهد. (براون،  -تواند پایداري نظام هاي اقتصادي

 فزایش بازیافت مواد در چارچوبجهانی که بتواند رشد اقتصادي را پایدار نماید، کاستن از مواد خام براي تولید محصوالت گوناگون و ا

  اقتصاد چرخشی است. 

هاي پایداري مصرف مواد و انرژي پیشنهاد کرده ، اقتصاددان معروف، سه قاعده را براي کمک به تعریف محدودیت11هرمان دالی

  است:

 بیشتر باشد (مثالً، ـ خاك، آب، جنگل، آبزیان ـ میزان پایدار مصرف نباید از میزان باز تولید منبع  12منابع تجدید پذیر

گیرد برداشت از این منبع تجدید پذیر ناپایدار مانده انجام میزمانی که صید آبزیان با میزانی بیش از رشد آبزیان باقی

  خواهد بود).

 هاي زیرزمینی ـ میزان پایدار مصرف هاي معدنی با درجه خلوص باال، آبهاي فسیلی، سنگـ سوخت 13منابع تجدید ناپذیر

ین گیرد، جایگزپایدار مورد استفاده قرار می صورتبهاند بیش از مقداري باشد که در آن یک منبع تجدید پذیر، که تونمی

شود که بخشی از سود حاصل از آن به طور منظم برداري میشود (مثالً، یک ذخیرة نفتی تنها در صورتی به طور پایدار بهره

که وقتی و کشت درختان مورد استفاده قرار گیرد، به طوري رژي خورشیديگذاري در توسعۀ انرژي باد، انبراي سرمایه

  هاي تجدید پذیر به طور مستمر در دسترس باشد).ذخایر نفت به اتمام رسید انرژي

 تواند بیش از میزان بازیافت، جذب یا میزان پایدار انتشار آلودگی هاي ناشی از تولید پسماندها نمی -ها و پسماندها  آالینده

هاي توان به طور مستمر در رودخانه، دریاچه یا آبها را میخطر شدن آن در چاهک خود باشد (براي نمونه، فاضالببی

هاي این ها و سایر میکرو ارگانیسمزیرزمینی تخلیه کرد، لیکن مقدار تخلیه و کیفیت فاضالب نباید از توان تجزیه باکتري

آبی نابود  بومکه مقدار و کیفیت فاضالب بیش از توان تجزیه این جانداران باشد، زیستها فراتر رود؛ زیرا در صورتی بومزیست

  خواهد شد).

ها شود یا برداشت از منابع تجدید ناپذیر هر فعالیتی که باعث کاهش ذخایر منابع تجدید پذیر یا موجب افزایش آلودگی چاهک

ر ، دیر یا زود محکوم به نابودي است. داي پایدار نخواهد بود. این فعالیتهبدون جایگزینی آن با منابع تجدید پذیر صورت گیرد، پدید

و نهادهاي مدنی ـ هرگز  ها و بنگاه ها، دولتـ در سطوح دانشگاهی، شرکت 14بسیاري از مباحث مربوط به قواعد پیشنهادي دالی

ایداري وجود داشته باشد قواعد مذکور در این ردیف قرار مشاهده نشد که کسی این قواعد را نقد کرده باشد. اگر قوانین پایه در مورد پ

گیرند. مسئله این نیست که آیا این قواعد درست هستند یا خیر؛ بلکه مسئله اساسی این است که آیا اقتصاد جهانی به این قواعد می

  توجهی کند.ها بیدهد اگر اقتصاد جهانی به آنتوجه دارد یا خیر و چه رخ می

هاي کره زمین در نتیجه تسلط برداري و مصرف منابع کره زمین و انتشار پسماندها و ضایعات به چاهکاز بهره شواهد گوناگون

هاي گوناگونی در سراسر جهان حکایت دارد و به صورت مستمر جامعه جهانی را با بحران هاي متعددي اقتصاد خطی، از ناپایداري

تغییر اقلیم ( مانند سیل، خشکسالی، طوفان هاي گردوغبار) و انواع آلودگی هاي و  مانند تغییر اقلیم و افزایش مخاطرات ناشی از

دار زیر در آینده پدی صورتبه توانندها را میمشکالت سالمت ناشی از تخلیه آالینده ها مواجه کرده است. به طور خالصه این محدودیت

  شود:

                                                           
11. Herman daly 

12. Renewable resources 

13. Nonrenewable resource 

14. Daly rules 
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 کند و انبوهی از پسماندها را با مقادیر کامالً برداري گسترده میدر حال حاضر، اقتصاد جهانی از منابع بسیار حیاتی بهره

ها سرریز ها در حال پر شدن هستند و در برخی موارد ظرفیت جذب آنشوند. چاهککند. منابع تخلیه میناپایدار تولید می

این  اوم پذیر نیست. انتظار برشده است. استفادة بیشتر از ظرفیت مواد و انرژي، حتی با میزان کنونی، براي مدت طوالنی تد

است که مصرف بسیاري از مواد در قرن جاري به نقطه اوج خود برسد و سپس کاهش یابد. به همین دلیل بازیافت و معدن 

  کاوي پسماندها براي تامین مواد اولیه فرایندهاي تولید اجتناب ناپذیر خواهد بود.

 تواند این مقدار را کاهش دهد. در عین و نهادي می یرات فنی، توزیعیمیزان باالي مصرف مواد و انرژي ضروري نیست. تغی

  تواند کیفیت زندگی کلیۀ افراد بشر را حفظ کند.حال حتی می

 تواند و این امر نمی هاي قبل از ظرفیت برد کره زمین و سطح پایداري آن فراتر رفته استزیست از سالفشار انسانی بر محیط

هاي ها و فعالیتهاي بشر بر سالمت انسان). در نتیجه، پیامدهاي سوء فعالیت2(پیرابند  اوم یابدبیش از چند نسل دیگر تد

  اقتصادي از قبل آشکار شده است.

 یابد، مگر اینکه نهاده هاي واقعی تولید و مصرف مواد به دلیل محدودتر شدن نهاده هاي تولید دست اول افزایش میهزینه

زیست یک منبع نامحدود د که محیطنسازروشن میاز جمله پسماندها جایگزین شوند. اقتصاد  خام جایگزین از سایر منابع

 منجر به تخریب يهاي تولیدکه اجراي برخی طرحویژه هنگامینیست، هرچند براي آن بازار مشخصی وجود نداشته باشد. به

  زیست را نمایان سازد.اي به نام محیطد کمیابی نهادهنتوانزیست میشود، ارزیابی اقتصادي محیطزیست میمحیط

اتخاذ رویکرد اقتصــاد چرخشــی و ابزارهاي اقتصــادي حاکم بر آن براي افزایش   هايترین دالیل و ضــرورتطور خالصــه از مهمبه

مکاران، کامان و ه(توان موارد زیر را برشــمرد زیســت و ســرانجان دســتیابی به اهداف توســعه پایدار میوري و حفاظت از محیطبهره

2005(:  

 صم هاي زیست اگر تمامی مؤلفه شوند، در این صورت راهکارهاي توسعه اقتصادي که       هايریگمیمحیطی در ت در نظر گرفته 

در این صورت تصمیم   .هاي صرفه جویانه هستند، از جنبه و دیدگاه بهتري مورد قضاوت قرار خواهند گرفت  در تضاد با روش 

 محیطی را داشته باشد، رهنمون خواهند شد.تر که کمترین تبعات زیستقولگیران به یک تصمیم بهتر و مع

 عنوان مثال کاهش مقدار معینی از مقدار انتشار شود (بهزیست میهاي اقتصادي باعث بهبود محیطاستفاده از ابزارCO2( 

 شود.ا و دولت) میها، خانوارههاي کارگزاران اقتصادي (بنگاههزینه استفاده از این ابزارها باعث کاهش 

 ــتفاده از آن ــایر بخشاس ــود (بههاي جامعه میها باعث اجتناب از پیامدهاي منفی و ایجاد اثرات مثبت در س عنوان مثال  ش

 اشتغال، توزیع درآمد).

 ی که خساراتبه صورتآورند، می به وجودهاي مستمري را براي بهبود محصوالت یا فرایندهاي تولید این ابزارها انگیزه 

 شود).نامیده می 15زیست داشته باشند (معموالً این پدیده، کارایی پویاکمتري را بر محیط

 برخوردارندبا شرایط متغیر محیط اقتصادي  هاي بیشتريها و سازگاريابزارهاي اقتصادي از قابلیت. 

              با ته و  ــ یاز نداشـ به اطالعات چندانی براي اجرا ن ــدن حفاظت از        برخالف رویکردهاي قانونی، این ابزارها  هادینه شـ عث ن

 شوند.هاي تولیدي میزیست در بنگاهمحیط

 تر و شفاف ند تعریف دقیقنتوااقتصادي می ابزارهاي زیست در دستور کار قرار داشته باشد،     که بهبود و اصالح محیط هنگامی

  د.نهاي پروژه در اختیار مجریان قرار دهتري از منافع و هزینه

 ست هنگامی صمیم که مالحظات زی ستفاده از ابزارهاي  گیري لحاظ گردند، محیطی در فرآیندهاي ت صادي محیط ا ست  اقت زی

  هاي دلخواه دور گردد.گیري از داوريشوند تا فرایندهاي تصمیمباعث می

                                                           
15. Dynamic Efficiency 
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  ــادي  يابزارهاکاربرد ــت میمحیطبراي حفاظت از اقتص ــویر واقعزیس ــادي پروژهاز ارزش يترنانهیبتواند تص و  ها هاي اقتص

  همچنین عملکرد مسئوالن ارائه دهد.

   هاي پولی و  ی نظیر سیاست  گذاران بخش دولتی را به استفاده بهتر از ابزارهای تواند سیاست  اقتصادي می استفاده از ابزارهاي

 دهد.یاري زیست محیطی و اعتالي محیطهاي زیستبراي پیشبرد سیاست مانند مالیات یا سوبسیدها،مالی 

صادي گردشی بیش از پیش          این الزامات ب صاد خطی به نظام اقت صادي از نظام اقت ضوع بازنگري در الگوهاي اقت شده اند تا مو اعث 

 يالگوها نیتضــم( 12در ســطوح ملی و همچنین بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد که بازتاب آن را می توان در آرمان 

ــرف پا دیتول ــعه پایدار (داریو مص ــاهده کرد ( جدول SDGs) اهداف توس ــاخص هاي آن بر جنبه هاي  1) مش )  در اهداف خرد و ش

مختلفی از تولید و مصرف مسئوالنه، کاهش تولید پسماندها، توسعه بازیافت و سایر مالحظات تولید و مصرف پایدار اشاره شده است           

  ت.  که تحقق آنها مستلزم گذار از رویکردهاي اقتصاد خطی به سیستم اقتصاد گردشی اس
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  )SDGs(تضمین الگوهاي تولید و مصرف پایدار) اهداف توسعه پایدار ( 12. اهداف خرد و شاخص هاي آرمان  1جدول 

  شاخص  اهداف خرد

در  ساله 10 اجراي چارچوب برنامه 12-1

 پایدار و مصرف تولید الگوهاي خصوص

)10YFP(16هدایت  و ، با مشارکت همه کشورها

 و توسعه سب بایافته متناکشورهاي توسعه

  توسعه.درحال کشورهاي هايقابلیت

هاي اقدام ملی تولید و مصرف پایدار تعداد کشورهاي داراي برنامه 12-1-1

)SCP(17 همسو سازي  یاSCP هاي ملی به عنوان اولویت یا هدف در سیاست

  آنان

و استفاده  یدارپا یریتبه مد دستیابی 12-2

  ,2030تا سال  یعیکارآمد از منابع طب

ردپاي مواد، سرانه ردپاي مواد و ردپاي مواد به ازاي هر واحد  12-2-1

  )GDPتولید ناخالص داخلی (

مصرف داخلی مواد، سرانه مصرف داخلی مواد و مصرف داخلی  12-2-1

  )GDPمواد واحد تولید ناخالص داخلی (

 ییغذا یعاتبه نصف رساندن سرانه ضا 12-3

 کنندهصرفم خرده فروشی ودر جهان در سطوح 

و  یدتول یرهدر طول زنج ییغذا ضایعاتو کاهش 

 سالپس از برداشت تا  تلفاتعرضه، از جمله 

2030,  

  18شاخص جهانی تلفات مواد غذایی 12-3-1

 سازگار یریتبه مد . دستیابی12-4

در  همه پسماندهاو  یمیاییمواد ش یزیستمحیط

 هايچارچوب بر اساس یات،طول چرخه ح

 انتشار دارمعنید توافق و کاهش مور یالمللبین

عوارض  کاهشبه  براي وخاكآب هوا، به هاآن

زیست تا ها بر سالمت انسان و محیطنامطلوب آن

  ,2020سال 

 زیستیالمللی محیطهاي چند جانبه بینتعداد اعضاي توافقنامه 12-4-1

در خصوص پسماندهاي خطرناك و سایر مواد شیمیایی که به تعهدات و 

هاي مرتبط اساس هر یک از توافقنامه ات را براي انتقال اطالعات الزم برالزام

  اند.عمل کرده

سرانه تولید پسماندهاي خطرناك و پسماندهاي خطرناك  12-4-2

  شده بر حسب نوع تصفیهتصفیه

از  پسماندها یدتول دارمعنی کاهش 12-5

و استفاده  یافتکاهش، باز یشگیري،پ یقطر

  ,2030مجدد تا سال 

  نرخ بازیافت ملی برحسب تن مواد بازیافت شده 12-5-1

گ بزر هايبنگاه ویژهبه، هابنگاه تشویق 12-6

و به منظور  یدارپا هايشیوهاتخاذ  يبرا ی،و فرامل

 یدر چرخه گزارش ده یدارياطالعات پا یقتلف

  آنان

  کنند.هاي پایداري خود را منتشر میهایی که گزارشتعداد بنگاه 12-6-1

                                                           
16- 10 Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns 

17- Sustainable Consumption and Production 

18- Global food loss index 



13 

تأمین و  یدارپا هايشیوه ترویج 12-7

و  هاسیاست متناسب با تدارکات دولتی

  .یمل هاياولویت

هاي تأمین و ها و برنامهتعداد کشورهاي اجراکننده سیاست 12-7-1

  تدارکات پایدار

مندي مردم از اطالعات و بهره . تضمین12-8

 یسبک زندگپایدار و توسعه ها در زمینه آگاهی

  2030جا تا سال در همه یعتطب هماهنگ با

) آموزش براي 2) آموزش جهانی شهروندي و 1میزان استفاده از  12-8-1

اي هتوسعه پایدار (از جمله آموزش در زمینه تغییرات اقلیمی) در الف) سیاست

  ملی آموزشی؛ (ب) مواد درسی؛ (ج) تربیت معلم و (د) ارزیابی دانش آموزان

 ياز کشورهاو پشتیبانی  الف حمایت-12

و  یعلم هايظرفیت یتتقو يتوسعه برادرحال

 و مصرف یدتول يالگوها سويبهحرکت  جهت یفن

  یدارپا

 توسعه درو پشتیبانی از کشورهاي درحال میزان حمایت 1-الف-12

هاي جهت تولید و مصرف پایدار و فناوري )R&Dخصوص تحقیق و توسعه (

  زیستسازگار با محیط

 یشپا يبرا ییابزارها راياجو  ب. توسعه-12

جب که مو یدارپا يبر گردشگر یداراثرات توسعه پا

 یمحل کاالهايفرهنگ و  اشاعهشغل،  یجادا

  .شودمی

  

هاي گردشگري پایدار و اجراي تعداد راهبردها یا سیاست 1-ب-12

  با ابزارهاي پایش و ارزیابی مورد پذیرش هاي اقدامبرنامه

 یلیفس هايتسوخ یارانهکردن  ج منطقی-12

حذف  یقاز طررویه مشوق مصرف بی ناکارآمد

ی، از طریق مل یطشرا متناسب با بازاراختالل 

 هايیارانهو حذف  یاتیمالنظام ساختار  یدتجد

ها، با در محیطی آنمخرب و انعکاس اثرات زیست

نظر گرفتن نیازها و شرایط خاص کشورهاي 

د به حداقل رساندن اثرات شدی توسعه ودرحال

ت اي که به حمایگونهاین اقدامات بر توسعه آنان به

  از اقشار فقیر و جوامع متأثر منتهی شود.

هاي فسیلی به ازاي هر واحد از تولید ناخالص . میزان یارانه سوخت1-ج-12

ملی در زمینه  داخلی (تولید و مصرف) و به عنوان بخشی از مجموع مخارج

  هاي فسیلیسوخت

سنگ    صغر  سدي (    ماخذ: پورا سمعیل ا شاخص ها )، 1397اچین . فرزام ، ا سعه پا  يآرمان ها و  سازمان برنامه و بودجه، امور  )SDGs(داریتو  ،

  برنامه ریزي، نظارت و آمایش سرزمین
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  . آثار و پیامدهاي مخرب استخراج طال بر محیط زیست1پیرابند 

ان قیمت مانند طال اثرات مخرب گســـترده اي بر محیط اســـتخراج و فرآوري برخی از کاالهاي به ظاهر بی خطر و بســـیار گر

ستلزم فرآوري چندین تن      سی با یکدیگر ردوبدل می کنند، م ست دارند. براي مثال حلقه هاي طالیی که زوج ها در هنگام عرو زی

بان جهانی  یکی از پژوهشگران موسسه دیده     19سنگ طال است که عمدتا از طریق شستشو با سیانور به دست می آید. جان یانگ       

متر، عرض  3برآورد کرده استکه براي تولید یک جفت حلقه عروسی میزان سنگ طالیی که الزم است معادل گوداکی به طول      20

است که براي استحصال آن میزان بسیاري زیادي جیوه مصرف می شود. به همین دلیل استخراج و فرآوري          1,5متر و عمق  1,5

که در  یدر حالزیســـت بوم هاي آبی و مردم ســـاکن در پیرامون محل هاي اســـتخراج دارد. این  این فلز گرانبها اثرات مخربی بر

  معدنی طالي با درجه خلوص پایین، بیش از دو برابر این مقدار باید استحصال شود. يهاسنگ

کل جهان حدود  در 1991گسترده است. به عنوان مثال در سال  ستییزطیویژگی بارز طال، تولید اندك و پیامدهاي مح دو

میلیون تن  741تن طال تولید شد که نسبت به تولید سایر فلزات رقم بسیار ناچیزي است. براي تولید این مقدار طال، حدود  2445

میلیون تن آهن  715سنگ آهنی بود که در همان سال براي تولید  سومکیحدود  رسنگ معدن طال فرآوري شد که این مقدا

  مصرف شد.

ها براي استحصال این مقدار طال مقادیر بسیار زیادي سیانور الزم است که بخش اعظم آن ، همانگونه که عنوان شد،نافزون بر ای 

میلیون لیتر  130حدود  2000وخاك را به همراه دارد. به عنوان مثال در سال و آلودگی شدید آب شوندیم ینیرزمیهاي زوارد آب

) تخلیه شد که پس از عبور از مجارستان به یوگسالوي Tiszaرودخانه تیژا ( هنشت کرد و بسیانور از یکی از معادن طالي رومانی 

رسید و به رودخانه دانوب پیوست و سرانجام وارد دریاي سیاه شد. انتشار این ماده باعث شد تا در بخش مجارستان این رودخانه 

  تن ماهی تلف گردند. 1000حدود 

ــته آب  فرآوري مقادیر عظیمی از بنابراین ــنگ معدن براي تولید فلزات، پیوس ــیاري از مناطق را آلوده مس که  کندیوهواي بس

سیار زیادي نیاز دارد که این          سیاري از فلزات به انرژي ب سوي دیگر، فرآوري ب ست. از  شدید خاك و منابع آب ا پیامد آن آلودگی 

  .شودیعی مطبی يهاشدید هوا و سایر عرصه گیپدیده نیز به نوبه خود باعث آلود

ــال براي مثال،  ــتخراج از معادن طالي غیرقانونی در آمازون در س ــیب دیدن  اس ــده که باعث آس هاي اخیر به حدي فراگیر ش

ست   ها و جریانجنگل شده ا سی هاي    هاي آب بکر در این منطقه  ساس برر ست  نفعاال ی از گروه. بر ا شه   محیط زی که پروژه نق

  هاي سرزمین 	در اي اند، اعالم کردند که معدنکاري هاي غیرقانونی در آمازون به طور قابل توجهبرداري از آمازون را برعهده داشته 

 .قبیله اي متعلق به مردم بومی و نواحی و طبیعی و حفاظت شده به دلیل افزایش بهاي طال در سال هاي اخیر افزایش یافته است   

در ونزوئال، برزیل، بولیوي، کلمبیا، اکوادور و پرو، تمامی کشورهایی   ناحیه 245سایت غیرقانونی را در   2312نقشه هاي این گروه،  

 استخراج بر اساس برررسی هاي این گروه، فعالیت هاي غیرقانونی .که جنگل وسیع آمازون در آن ها گسترده شده، نشان می دهد

این مناطق را به شدت در خی جوامع بومی زندگی بر پایداري محیط زیست وجیوه آلوده ساخته و به ها را رودخانه 		طال بسیاري از

  معرض تهدید جدي قرار داده است. 

در لندن  ياریو جشن بس   يموضوع باعث شاد   نای چه اگر. گذشت  دالر 1000ارزش هر اونس طال از مرز  2009سال   زییدر پا

ــد ــد. منطقه» مادر خدا« یجنگل يرا در منطقه  یمتفاوت ریاما تاث ،و منهتن ش ــت نخورده جنگل ي در پرو موجب ش   یبکر و دس

ــMadre de Dios( »وسیمادره د د« ــت که به اندازه  يها جنگلاز  ی) بخش ــاحت دارد و   یجنوب ينایکارول يآمازون اس مس

  .)2(شکل  دیآ یها، جگوارها و پروانه ها به شمار م مونیمکو، م يها یطوط یاصل ستگاهیز

                                                           
19 .John Young 

20 .World Watch Institute 
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س دست نخ  یباران ياز معدود جنگل ها یکیمنطقه  نیا سر جهان بود اما طال    اریورده و ب با خود اره  يهزار دالر يسالم در سرا

ــهر  نیدر ا يمنطقه آورد. بزود  نیرا به ا  فیکث يو دوچرخه ها   یزلید يپمپ ها   ،یبرق   يبزرگ با مغازه ها و کافه ها يمنطقه شـ

سلحانه،   يها يریفراوان و البته درگ سترن  يها لمیف به مانندم ش یده ها هزار از مردان مناطق فق بیتتر نی. بدبوجود آمد و  نیرن

که چند قرن قبل   ییاستخراج طال از روش ها يافراد برا نیطال ملحق شدند. ا ندگانیجو لیمنطقه هجوم آورده و به خ نیپرو به ا

  .کنند یاستفاده ماز جمله استفاده از جیوه براي استخراج و فرآوري  ایفرنیدر کال

  

  
  تخریب و آلودگی جنگل هاي آمازون در نتیجه استخراج غیر قانونی طال .2شکل 

ستر ( 1ماخذ:  شر هواي تازه،       1381. براون. ل ست)، ن ست محیطی (راه حل بحران محیط زی صاد زی آمازون در  عتیطب. 2)، اقت

  )، عکس: خبرگزاري دانشجویان ایران (ایسنا)1397ی (رقانونیغ يمعادن طال محاصره

https://www.isna.ir/news  
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  . گذار از ظرفیت برد و آستانه پایداري جامعه جهانی و ضرورت گذار به اقتصاد چرخشی2پیرابند 

زیست و سرزمین و همچنین تبیین گذار از آستانه هاي ها بر محیطو اثرات آن هاتیفعالبراي تبیین رابطه بین جمعیت و 

 پاي ي جايهاشاخصبه  توانیمها ترین آنمتعددي ارائه شده است که از مهمي هاشاخصهاي گذشته پایداري در خالل سال

 واکرناگل ماتیس و ریس ویلیام وسیله به 1996در سال  هاشاخص اشاره کرد. این BC(22(زیستی  ظرفیت و 21)EF( یشناختبوم

 مانند یشناختبوم پاي رد جاي .گرفت قرار پذیرش مورد زیستمحیط پایداري سنجش شاخص عنوان به سرعت به و شد مطرح

 اقتصاد استفاده یا جمعیت یک براي هاآالینده جذب و منابع مصرف گیرياندازه و برآورد منظور به که است حسابداري یک ابزار

 بدیلت کشورها بین در پایداري مقایسه موضوع به که مفهوم این. شودمی محاسبه بارور اراضی به هاآن تبدیل اساس بر که شودمی

 براي نیاز مورد اراضی به هاآن تبدیل با زیستمحیط بر را افراد و کشورها مختلف، مناطق جوامع، پیامدهاي و اثرات است، شده

 پیامدهاي اب را هاانسان زندگی شیوه یشناختبوم پاي رد جاي گریدعبارت. بهکندمی مقایسه ها،آالینده جذب و اساسی نیازهاي تولید

  .سازدمی رتبطم زیستمحیط

 شهر، فرد، یک نیازهاي تواندمی که است منابعی یا اراضی کل ،23بارور اراضی میزان یا) BC( سرزمین طبیعی تولید ظرفیت

 راضیا نوع و وسعت از تابعی شاخص این مقدار. کنندمی محاسبه هکتار به نیز را شاخص این که کندتأمین  را جهان کل یا کشور

 این اساس بر تواندمی و است جمعیت تعداد و آبی منابع ها،مساحت جنگل کشاورزي، محصوالت تولید گینمیان کشور، یک بارور

 يحاصلخیز با هاییاکوسیستم که آوردمی وجود به را امکان این شاخص، این. باشد داشته مختلف هايسال در را نوساناتی عوامل

  .شوند مقایسه یکدیگر با) جهانی هکتار( نیکسا واحد یک در دنیا متفاوت نواحی و متفاوت زیستی

 تهیه جهان سراسر ازنظران صاحب ايمجموعه توسط که) EFN( یشناختبوم پاي رد جاي جهانی شبکه گزارش اساس بر

است و  رفته فراتر) BC( زمین طبیعی تولید ظرفیت از 1970 يهاسال اواخر حدود از جهانی جامعه کهاست  شده برآورد شود،می

 فراتر درصد 40 حدود 2007 سال تا کهيطوربه هاي بعد ادامه یافت،را تجربه کرده است. این روند در سال 24ر از ظرفیت بردگذا

 نواعا صورت به توانمی را هاآن آثار که دارد حکایت زمین کره منابع بر مضاعف فشار از روند این. است گرفته قرار ظرفیت این از

 زایی،بیابان خاك، و آب شدید هايآلودگی مانند محیطیزیست معضالت انواع و اولیه مواد کمبود آب، دکمبو مانند منابع کمیابی

 سال از جهانی جامعه براي سناریو دو اساس این بر. کرد مشاهده جهان در... و مراتع و هاجنگل تخریب گسترده، اقلیمی تغییرات

 ضایعات انتشار و منابع مصرف روند کهیدرصورت BAU(25( فعلی روند تمراراس سناریو اساس . براندکرده مطرح 2050 الی 2007

 میآد جمعیت نیازقطعاً تأمین  که دارد نیاز خود حیات ادامه براي زمین دو از بیش به جهانی جامعه یابد افزایش فعلی صورت به

 جاي کاهش سناریوي اساس بر .شد خواهد مواجه چالش با جهانی جامعهقطعاً  و نخواهد ممکن موجود هايمحدودیت به توجه با

 زا کارآمدتري صورت به تا کرد خواهد تالش فناوري توسعه و موجود منابع از بهینه استفاده با جهانی جامعه ی،شناختبوم پاي رد

  ).3 شکل. (نماید جهان زیستی ظرفیت با متناسب را یشناختبوم پاي رد جاي باشد قادر تا کند استفاده زمین کره منابع

                                                           
21.Ecological Footprint 

22.Biocapacity 

23.Productive Land 

24.overshoot 

25. Business as usual 
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  2050 سال تا بینیپیش سناریوهاي و 2007 الی 1960 دوره طی یشناختبوم پاي جاي تغییرات .  روند3 شکل

Source: Global Footprint Network 2014: available at: 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/trends/iran_islamic_republic_o

f/ 

  

 توسعهدرحالهاي زیادي را در بین کشورهاي توسعه یافته و زیست جهان تفاوتذکر شد که اثرات هر فرد بر محیطالبته باید مت

هاي منابع بیشتري را مصرف کرده و آالینده به دلیل استانداردهاي زندگی و درآمدهاي بیشتر، افتهیتوسعهدهد. کشورهاي نشان می

کیلوگرم فوالد مصرف  352امریکا به ازاي هر فرد حدود  متحدهاالتیابه عنوان مثال در  کنند.زیست تخلیه میبیشتري را در محیط

(لستر بروان، شود کیلوگرم به ازاي هر فرد فوالد مصرف می 24کیلوگرم و در هند تنها  98شود، حال آنکه در کشور چین می

1381.(  

د. دههاي زیادي را در بین کشور نشان میاز کشورها نیز تفاوت هاي حاصل از این دو گروهاز سوي دیگر میزان انتشار آالینده 

کربن در جو زمین منتشر کرده است، این مقدار براي یک شهروند  دیاکسيدتن  19,18یی کایآمرهر  2011در سال  کهیدرحال

شود اثراتی که یک ه میمشاهد بیترتنیابه ).WDI,2015تن بوده است ( 1,31تن و براي یک شهروند هندي  4,91چینی معادل 

فقیر  و توسعهدرحالنمایند به مراتب بیش از کشورهاي زیست کره زمین تحمیل میبر منابع و محیط افتهیتوسعهفرد در کشورهاي 

 افتهیتوسعه). به همین علت کشورهاي 4شکل توان در جاي پاي اکولوژیکی این کشورها مشاهده کرد (است که این موضوع را می

ست بپذیرند زیو فقیر در قبال فرایندهاي تخریب محیط توسعهدرحالهاي بیشتري در مقایسه با کشورهاي مند باید مسئولیتو ثروت

  منعکس شده است. 26که این موضوع در اصل هفتم بیانیه ریو

                                                           
در  شانهاي کره زمین بکوشند. کشورها به تناسب سهمکپارچگی زیست بومها باید براي برخورداري از روح مشارکت جهانی، در حفاظت، حمایت، اصالح سالمت و ی. دولت26

آورند و دارند که نسبت به مشکالتی که براي محیط زیست جهانی به وجود میهاي مشترك اما متفاوتی دارند. کشورهاي توسعه یافته اذعان میتخریب محیط زیست، مسئولیت

  دار شوند.ار خود، در قبال مسائل جهانی توسعۀ پایدار مسئولیت بیشتري را عهدهها و منابع مالی در اختیمتناسب با فناوري
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  2010الی  1961ي با درآمد باال، متوسط و پایین طی دوره کشورهاتفاوت جاي پاي اکولوژیک  .4شکل 

Source: Global Footprint Network, 2014: available at: 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/trends/iran_islamic_republic_of/ 

  

 اعثب جهان کشورهاي از بسیاري همانند به ایران در مصرف و تولید الگوهاي تغییرات موازات به ینیشهرنش و جمعیت افزایش

 این هک یابد افزایش مصرف و تولید الگوهاي این از ناشی پسماندهاي و ضایعات انواع انتشار همچنین و منابع مصرف تا است شده

 اساس بر. است گذاشته تأثیر) BC( طبیعی تولید ظرفیت شاخص و) EF( یشناختبوم پاي رد جاي شاخص بر خود نوبه به موضوع

 شاخص شود،می بازسازي کشورها تمامی براي هاآن تحوالت روندهاي که) EFN( ختیشنابوم پاي رد جاي جهانی شبکه برآوردهاي

 تولید الگوهاي نوع از تبعیت به را هاییفرود و ایران فراز در) BC( طبیعی تولید ظرفیت شاخص و) EF( شناختیبوم پاي رد جاي

 باالتر) BC( زیستی ظرفیت شاخص 1970 دهه سطاوا در است، شده داده نشان 5 شکل در که گونههمان. دهدمی نشان مصرف و

 غییرت با زمانهم و تدریجبه اما است، بوده کشور پایدار وضعیت بیانگر مبین که داشت قرار شناختیبوم پاي رد جاي شاخص از

 تدریجبه و شده وسمعک 1970 دهه اواخر از روند این عاتیانتشار ضا افزایش آن دنبال به و کشور در منابع مصرف و تولید الگوهاي

 نابعم بهینه مصرف عدم همچنین و مصرف و تولید الگوهاي پایداري عدم مبین که است یافته افزایش شاخص دو این بین شکاف

 یستیز ظرفیت سرانه کهدرحالی شناختی،بوم پاي رد جاي جهانی شبکه گزارش آخرین اساس بر. است کشور در ضایعات انتشار و

)BC (هکتار 2,66 معادل ادشدهی سال همان در کشور شناختیبوم پاي جاي سرانه بود، هکتار 0,84 معادل 2012 سال در کشور 

 معضالت نواعا صورت به آن پیامدهاي و که است کشور زیستی ظرفیت یا برد ظرفیت از بیش يبرداربهره بیانگر مبین که است بوده

  .)5شکل (است  شده نمایان کشور در محیطیزیست
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  2012 الی 1961 دوره طی ایران زیستی ظرفیت و شناختیبوم پاي جاي تغییرات . روند5شکل 

Source: Global Footprint Network, 2014: available at: 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/trends/iran_islamic_republic_of/ 

 میزان جمعیت، تعداد اجتماعی، و اقتصادي شرایط به توجه با بسته جهان فمختل کشورهاي بین در شناختیبوم پاي جاي

). 20جدول ( دهد،می نشان جهان مختلف کشورهاي بین در را زیادي بسیار هايتفاوت مصرف و تولید الگوهاي و یافتگیتوسعه

 هک دهدمی نشان شاخص این ،گریدتعبار. بهدارد وجود شناختیبوم پاي جاي و درآمد سطح بین مثبتی همبستگی کهيطوربه

 یتخریب اثرات و بوده برخوردارتوسعه درحال کشورهاي با مقایسه در باالتر شناختیبوم پاي رد جاي از یافته توسعه کشورهاي

 با افتهیتوسعه کشورهاي که کرد گیرينتیجه توانمی لذا. دارندتوسعه درحال کشورهاي با مقایسه در زیست،محیط بر بیشتري

 چنینهم. کنندمی تخلیه زمین در را بیشتري پسماندهاي و ضایعات و داده قرار استفاده مورد را زمین کره منابع بیشتري سرعت

 ابعمن از خود زیستی ظرفیت از بیش و دارند ایران مشابه وضعیت کشورها اتفاق به قریب اکثر حاضر حال در شد، متذکر باید

 اننمای جهان سطح در هوایی و آب تغییرات جمله از زیستمحیط جهانی معضالت انواعصورت به آن اببازت که کنندیم يبرداربهره

  است. شده ارائه جهان منتخب کشورهاي از تعدادي زیستی ظرفیت و شناختیبوم پاي جاي )2( جدول در. است شده
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  2013 سال در منتخب يورهاکش و رانیا یستیز تیظرف و شناختیبوم يپا يجا سرانه سهیمقا.  2جدول 

  
Source: Global Footprint Network, 2014: available at: 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/trends/iran_islamic_republic_of/ 

ی به توازن بین منابع و مصارف جامعه جهانی حفظ ثبات هر پهنه جغرافیایی، فارغ از مرزهاي سیاسی و جغرافیای بیترتنیابه

 کهیدرصورتشود. می داریپدهاي بیش از ظرفیت تحمل هر منطقه ابتدا در سطح محلی بستگی دارد و اصوالً پیامدهاي فعالیت

ی مثال خشکیدگبراي (ها ابعاد ملی تدریج پیامدهاي مخرب آنزیست ادامه پیدا کند، بهبیش از ظرفیت تحمل محیط هايبرداربهره

تغییر اقلیم و گرمایش جهانی) پیدا (بحران ریزگرد ها در غرب کشور) و جهانی (اي ویژه دریاچه ارومیه)، منطقههاي کشور بهتاالب

هاي جدي مواجه نمایند. به همین ها و تهدیدهاي جهانی شوند و امنیت جهانی با چالشبروز بحران سازنهیزم توانندیمکه  کنندیم

براي جلوگیري از فروپاشی جامعه جهانی باید در فرایندهاي تولید و مصرف بازنگري شود و از اقتصاد خطی مبتنی بر مواد  دلیل

خام و سوخت هاي فسیلی به اقتصاد چرخشی مبتنی بر بازیافت و تامین منابع تولید از ضایعات و پسماندها تغییر جهت دهد. در 

  ی از معضالت اقتصادي و اجتماعی گرفتار خواهد شد. غیر این صورت جامعه جهانی در گرداب
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سال گذشته مدل اقتصادي خطی تولید و مصرف مبتنی بر استخراج مواد خام و سوخت هاي فسیلی نقش مسلط را  150در خالل 

اد خطی متکی بر مواد خام و دور ریز در  اقتصاد صنعتی داشته است. بتدریج با افزایش مخاطرات زیست محیطی ناشی از مدل اقتص

مواد، بتدریج محدودیت هاي و مشکالت اقتصاد خطی از منظرهاي کمیابی مواد خام و مخاطرات زیست محیطی آشکار شد که به 

 دنبال آن موضوع بازنگري در الگوهاي توسعه اقتصادي در چارچوب الگوهایی مانند اقتصاد محیط زیست، اقتصاد اکولوژیک، اقتصاد

  سبز، اقتصاد چرخشی مطرح شد.

 يااخهش یاسیاقتصاد سایده و طرح اولیه اقتصاد گردشی به آغاز و ظهور اقتصاد سیاسی به عنوان یک رشته علمی بازمی گردد. 

 يره بشدرآمد و ثروت و اثرات آن را در مراحل مختلف رشد و توسعه جامع عیو توز دیمربوط به تول نیکه قوان یاست از علوم اجتماع

 طوربه یاسیدر گذشته در قلمرو اقتصاد س رد،یگیقرار م یکه امروزه در علم اقتصاد مورد بررس ی. اغلب مباحثدهدیقرار م یمورد بررس

در بسیاري از متون و ادبیات اقتصادي نگاشته شده اواسط قرن هیجدهم توسط  27مفهوم جریان گردشی .استشدهیپراکنده مطرح م

مطرح شده بود که در آن بیشتر بر جریان و مناسبات بین  Murphy  ،1993(30 (  29، ریچارد کانتیلون28جان الواقتصادانانی مانند 

کارگزاران تولید و مصرف پرداخته می شده است. به همین دلیل پیشینه و مبدا شکل گیري اقتصاد چرخشی را نمی توان صرفا به یک 

اتب فکري مختلفی در تکوین و تکامل آن نقش داشته اند. با این وجود، برخی تاریخ مشخص یا نویسنده خاص منتسب کرد، زیرا مک

نقش محوري در بسط و توسعه اقتصاد چرخشی داشته اند. این صاحب  31از صاحب نظران اقتصاد محیط زیست از جمله پیرس و تورنر

، 32Andersen ،2007بولدینگ بنا نهادند ( نظران مبانی و چارچوب تئوریکی خود را بر مطالعات اقتصاددان اقتصاد اکولوژیک کنت

Ghisellini 33 ،در کتاب اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، به این مسئله  1989). این اقتصاد دانان در سال 2016و همکاران

ارد، که نرژي نداشاره کردند که یک اقتصاد سنتی با حلقه باز و نظام خطی تمایل به بازیافت و بازگردش مواد، پسماندها، و ضایعات ا

این نگرش در سازوکار و نحوه نگاه این رویکرد به طبیعت و محیط زیست بازتاب می یبابد و به همین دلیل محیط زیست را به عنوان 

 مکانی براي انتقال و دفع ضایعات و پسماندها تلقی می کند. 

است. او براي نخستین با مفهوم از گهواره تا گهواره  یکی از  صاحب نظران پیشرو در زمینه  پایداري صنعتی )1981( 34والتر ساتهل

35 )C2C گهواره تا گور مطرح کرد. اصطالح  1980و اوایل دهه  1970براي اولین بار در اواخر دهه   36) به جاي مفهوم گهواره تا گور

 در رسد. یم انیبه پا نیزمشود و با برگشت محصول مصرف شده به  یمحصول شروع م دیتول يبرا نیمواد خام از زم يبا جمع آور

واقع رویکرد گهواره تا گور بر شیوه سنتی و نظام خطی از مرحله استخراج، فراوري، تولید، مصرف و دفع ضایعات داللت دارد. در سال 

                                                           
27 . circular flow 

28 . John Law 

29 . Richard Cantillon 

30 . Murphy, A. 1993. “John Law and Richard Cantillon on the circular flow of income”. The European Journal of the History 

of Economic Thought, 1 (1), 47-62. 

31 . Pearce and Turner 

32 . Andersen, M. S. (2007) ‘An introductory note on the environmental economics of the circular 

economy’, Sustainability Science, vol. 2, no. 1, pp. 133–140. 

33 . Ghisellini, P., Cialani, C. and Ulgiati, S. (2016) ‘A review on circular economy: The expected 

transition to a balanced interplay of environmental and economic systems’, Journal of Cleaner Production, vol. 114, pp. 11–32. 

34 . Stahel, W. R. and Reday-Mulvey, G. (1981) Jobs for tomorrow: The potential for substituting 

manpower for energy, Vantage Press 

35 . Cradle to Cradle 

36 . Cradle to Grave 
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ات و پسماندها ایعاستیو پارکر  در بریتانیا مورد ضایعات به عنوان منبعی در تولیدات کشاورزي مطالعاتی را انجام تا بتوان از این پ 1982

  براي تولید سایر محصوالت در یک سیستم تولید حلقه بسته استفاده کرد.

اصولی را معرفی رویکردهاي نوین فرایندهاي تولید صنعتی در مقاله تحت عنوان برخی  37، تیم جکسون1990در اوایل دهه 

 محیطیاین مفهوم هنوز تحت عنوان مدیریت زیستمالحظات در خصوص چالش هاي ممیزي تولید پاك تر مطرح کرد. در آن مقطع از 

ها را با آلودگی، سود و کیفیت زندگی این یافته –هاي مواد شد اما کتاب ها و مقاالت بعدي وي تحت عنوان دغدغهپیشگیرانه یاد می

و بتدریج این  ارایه کردمانیفستی براي تغییر در راستاي گذار از تولید صنعتی از یک سیستم خطی به سوي سیستم اقتصاد چرخشی 

ادبیات با عنوان تولید پاکتر بسط و گسترش یافت که در آن بر جنبه هاي مختلفی از کاهش تولید ضایعات، توسعه بازیافت و غیره 

  براي کاهش آلودگی ها تاکید شده بود.

اقتصاد چرخشی محسوب نمی شوند.  با این وجود این اقتصادانان محیط زیست و اقتصاد اکولوژیکی به عنوان بنیانگذاران مفهوم

مطالعات گوناگون نشان می دهد که طی دو دهه گذشته اقتصاد چرخشی عمدتا از اقتصاد محیط زیست و اقتصاد اکولوژیک و همچنین 

  ).2017، 38و همکاران  Murrayمفهوم بوم شناسی صنعتی سربرآورده و بسط و تکامل یافته است (

د. گذار منتشر ش عیتسر يوکار براو کسب ياقتصاد يها: استداللیاقتصاد چرخش يعنوان به سوبا  یگزارش 2012 سال هیدر ژانو

توسعه داده شده بود،  McKinsey & Company یو توسط موسسه پژوهش یبانیپشت 39الن مک آتور ادیگزارش که توسط بن نیا

. با استفاده گرفتیدر نظر م یو چرخش یابیمدل باز کی گذار به يوکار را براو کسب ياقتصاد يهادر نوع خود بود که فرصت نیاول

ا مفهوم را در اروپ نیا تیاهم با اریو بس یمنافع احتمال اتیگزارش جزئ نیا ،يگسترده اقتصاد لیمحصوالت و تحل ياز مطالعه مورد

ست استدالل شده ا بود، دیازتولدر حوزه توسعه محصول و ب ياداقتص يهاتیفعال يسازهیبر شب یمبتنکه گزارش  نی. در ادادنشان 

دالر تا سال  اردیلیم 630منابع خود به صورت خالص مبلغ  نیتام يهانهیدر هز تواندیاروپا م هیاتحاد دیاز بخش تول يارمجموعهیکه ز

 40مبتنی بر عملکرد) بیشتر تئوري هاي اخیر مانند اقتصاد کارآمدي یا اقتصاد 2012دیدگاه بنیاد الن مک آتور (کند.  ییجوصرفه 2025

  در بسط و تکامل اقتصاد چرخشی نقش داشته اند.  43و اقتصاد آبی  42، الگوبرداري زیستی 41، گهواره تا گهواره

   

                                                           
37 . Jackson, T 1991. Grasping the Nettle - some remarks on the challenge of auditing for Cleaner Production, proceedings of the 

UNEP/IEO seminar on Environmental Auditing in Cleaner Production Strategies, TEM, Lund, April 1991: 14. 

38 . Murray, A., Skene, K. and Haynes, K. (2017) ‘The Circular Economy: An Interdisciplinary 

Exploration of the Concept and Application in a Global Context’, Journal of Business Ethics, 

vol. 140, no. 3, pp. 369–380. 

39 . Ellen MacArthur Foundation 

40 . Performance Economy) 

41 . cradle to cradle 

42  .  biomimicry 

43 .blue economy 



23 

 

اقتصاد  وجودي فلسفه است. گرفته قرار توجه مورد اخیر هاي سال در که است اقتصاد جدید مباحث از یکی چرخشی اقتصاد

 محصوالت جانبی ساخت یا تولید فرایند در ها آن از مجدد استفاده ضایعات و کاهش محدود، منابع از بهینه استفاده بر عالوه چرخشی

 چرخشی اقتصاد است. اما در سود حداکثر به دستیابی ها بنگاه اصلی هدف فرایند تولید، در خطی اقتصاد ادبیات پایه بر واقع در است.

 و افزوده ارزش افزایش منجر به چرخشی است. اقتصاد توجه مورد نیز نسلی بین رفاه اجتماعی و یعاتضا مدیریت فوق، هدف عالوه بر

 ایجاد آب، منابع طبیعی به ویژه منابع حفظ و زیست محیط آلودگی کاهش پذیري، افزایش رقابت ها، هزینه جویی صرفه سود، حاشیه

  .44)1397شود ( سجادي فر،  می ...و جدید شغلی هاي فرصت

لی اصهدف که نظام اقتصادي است ، برخالف نظام هاي اقتصادي کالسیک، شودمیهم نامیده دورانی چرخشی که اقتصاد اقتصاد 

همچنین بازیافت و بازیابی هر چه و  کاهش انتشار ضایعات و پسماندها آن ارتقاي بهره وري و ایجاد ارزش افزوده بیشتر از یک سو،

تصاد خطی اق سازگار با محیط زیست بر خالف نظام هاي سنتی و کالسیکاین رویکرد ي دیگر است. بیشتر ضایعات و پسماندها از سو

در حالیکه در اقتصاد چرخشی  انجام می شود.» دفعو  استخراج، فرآوري، ساخت و تولید« جریان اقتصادي به صورتکه در آن  داردقرار 

نگیزه هاي الزم در فرایندهاي تولید فعاالن اقتصادي باعث می شود تا از ابتداي با سازوکارهاي مختلف و استفاده از ابزارهاي اقتصادي، ا

فرایند هاي تولید شامل استخراج، فرآوري، ساخت و تولید ، مصرف از یک طرف میزان انتشار ضایعات و پسماندها به حداقل کاهش 

فرایندهاي تولید مورد استفاده قرار گیرد و مواد جانبی و پیدا کرده و ضایعات و پسماندهاي مختلف به عنوان ماده اولیه در در سایر 

  ).6پسماندهاي مختلف حاصل فرایندهاي تولید و مصرف در بازه هاي زمانی مختلف مورد استفاده قرار گیرند ( شکل 

  
  . تمایز بین اقتصاد اقتصاد چرخشی (الف) و اقتصاد خطی (ب) از منظر جریان مواد6شکل 

Source:C-Vocher (2019), Circular economy vs. linear economy , Available at: 

https://c-voucher.com/circular-economy-vs-linear-economy/ 

 

                                                           
44 )، نقش١٣٩٧. سجادی فر. سید حسین (  الب، سالفاض و آب مھندسی و علوم فاضالب، نشریھ و صنعت آب پایدار درتوسعھ چرخشي اقتصاد بی بدیل   سوم، 

 ١ شماره
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 ياه بحران ن،یکره زم شیو گرما ستیز طیمح یآلودگ ،یعیطب منابعروز افزون  کاهشتحوالت جمعیتی، توسعه شهرنشینی، 

آثار و پیامدهاي شدید دنبال آن  هب و کشورها یبرخ يرقابت، رشد اقتصاد ،د خام و انرژيی، تکانه هاي شدید قیمت مواجهان یمال

  شده است تا اقتصاد چرخشی در کانون توجه بسیاري از دولت ها قرار گیرد.سبب در بسیاري از کشورز  ،الگوهاي خطی

تداوم پیدا کند، ادامه می یابد ه ممکن است تا زمانی ک ، و همچنین استفاده از ضایعاتچرخشی ارزش افزوده محصول در اقتصاد

و  منابعدر واقع در اقتصاد چرخشی  و اتالف انرژي می شود. ضایعاتباعث کاهش و انتشار قابل توجه میزان تولید  که این سازوکار

 ده قرار می گیرند، استفادهنمی شوند، بلکه بارها مورد استفا دور ریختهپس از عمر مفید محصوالت  ضایعات (اهم از مایع، جامد یا گاز)

مستمر از یک سو و ارتقاي فناوري ها باعث می شود تا بهره وري نهاده هاي تولید از افزایش قابل توجه اي برخوردار شود که بازتاب 

هره وري ) تحوالت مصرف آب در بخش صنعت و تاثیر آن در کل ب3آن را می توان در کل اقتصاد مشاهده کرد. براي مثال در پیرابند ( 

  آب در اقتصاد کشورها ارایه شده است.   

ام زیرا از یک سو نیاز به مواد خ است و با محیط زیست سازگار است،نظام اقتصاد خطی پایدارتر  در مقایسه با ياقتصادچنین نظام 

، وجودبا این  کند. میگیري جلوهدررفت انرژي اولیه را براي تولید محصوالت کاهش می دهد و از اتالف منابع و تولید پسماندها و 

و  هاي موجودنظامو در اجرا با مشکالت متعددي مواجه است، زیرا انگارانه چنین فرضیاتی سادهبر این باورند که  صاحب نظرانبرخی 

  . فعاالن و بازیگران مختلف بسیار پیچیده استاحتمالی میان  45هايبستان - بده

 ،صاد چرخشی به حفظ محیط زیست از طریق افزایش سهم منابع تجدیدپذیر یا قابل بازیافتبرخالف اقتصاد خطی، اقتبه این ترتیب 

ر و ساختاري داقتصاد چرخشی نیاز به تغییرات بنیادي البته نهایدینه کردن . می شودکاهش مصرف مواد خام و انرژي  عثهمزمان با

جامعه هاي کسب و کار جدید و الگوهاي مصرف تولید تا مدلطراحی محصول و فرآیند مرحله ارزش از هاي  زنجیرهنظام اقتصادي و 

  دارد. و دولت ها 

   

                                                           
45 .trade off 
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  افزایش بهره وري مصرف آب   . بازگردش آب در صنعت و3پیرابند 

صنایع حدود یک چهارم مصرف آب جهان را به خود اختصاص می دهند. اما در بیشتر کشورهاي صنعتی این 

مصرف می رسد، اما در کشورهاي در حال توسعه این سهم کمتر است و  درصد کل 80تا  50سهم بیشتر است و به 

درصد می رسد که با مصرف بخش کشاورزي فاصله بسیار زیادي دارد. با صنعتی شدن شدن کشورهاي  30تا  10به 

  در حال توسعه، نیاز آب انها براي تولید برق، صنعت، معدن و تولید مواد به سرعت افزایش پیدا می کند.

کس آب مصرفی در کشاورزي، تنها بخش اندکی از آب صنعتی واقعا مصرف می شود. بیشتر این آب براي بر ع

خنک کردن، فرآوري و فعالیت هاي دیگري که آب را گرم یا آلوده می کند، اما مصرف نمی کند، استفاده می شود. 

در مقایسه با بخش کشاورزي فراهم  این پدیده امکان بازگردش و استفاده چند باره از آب را در بخش هاي صنعتی

می کند. به همین دلیل بازده بیشتري از هر متر مکعب آب به دست می َآید. به عنوان مثال، در حالی که براي تولید 

دالر ات، براي تولید یک تن گندم حدود  550تن آب مصرف می شود که قیمت آن حدود  14یک تن فوالد حدود 

  دالر است.  150ین در حالی است که قیمت یک تن گندم در بازار جهانی حدود تن آب مصرف می شود، ا 1000

عامل اصلی افزایش بازگردش آب صنعتی، تصویب و اعمال قوانین و مقررات است که در بسیاري از کشورهاي 

  توسعه یافته باعث کاهش آلودگی ها و افزایش بازده آب صنعت شده است. 

کشورهایی هستند که به دستاوردهاي قابل توجهی در بازدهی آب صنعتی دست ژاپن، امریکا و آلمان غربی از 

به  1933یافته اند. پس از صنعتی شدن سریع ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم مصرف آب در صنایع ژاپن در سال 

تولید درصد کاهش یافت. صنایع شیمیایی، آهن و فوالد و  24، 1989بیشترین مقدار خود رسید و پس از آن تا سال 

درصد مصرف آب صنعتی این کشور را به خود اختصاص می دهند که در نتیجه اعمال سیاست هاي  60کاغذ حدود 

قانونی و انگیزیشی، نرخ بازگردش و بازده اختصاصی این صنایع افزایش چشمگیري داشته است. در نتیجه این اقدامات، 

  افزایش یافت. 1989دالر در سال  77به  1965ر در سال دال 21بازده اقتصادي به ازاي مصرف هر متر مکعب آب از 

همین روند در ایاالت متحده امریکا اتفاق افتاد، به طوري که با تصویب قوانین و مقررات کاهش انتشار آالینده 

درصد کاهش یافته است،  36،  1980تا اواخر سالهاي دهه  1950هاي آب، مصرف آب صنعتی در این کشور از سال 

برابر شده است. هنچنین در برخی از کارخانجات آب بر ایاالت متحده در نتیجه این  3,7یدات صنعتی حدود اما تول

بار در  1,8اقدامات نرخ بازگردش و استفاده از آب صنعتی افزایش قابل توجهی داشته است، به طوریکه این نرخ از 

مسئله حاکی از پتانسیل بسیار زیاد افزایش  رسیده است که این 1990بار در پایان دهه  17به حدود  1954سال 

  بازدهی آب در بخش صنعت است.  

بازتاب مجموعه از اقدامات قانونی و انگیزشی مبتنی بر اقتصاد چرخشی باعث شده است تا بهره وري آب در 

اعی، ي، اجتمبسیاري از کشورها افزایش قابل مالحظه اي پیدا کند. میزان بهره وري آب بسته به ویژگی هاي اقتصاد

الگوهاي تولید و مصرف، نوع فناوري هاي، الزامات زیست محیطی و غیره در کشورهاي مختلف متفاوت است و اصوال 

تر به ازاي مصرف هر متر مکعب آب ارزش افزوده بسیار بیشتري در مقایسه با کشورهاي در کشورهاي توسعه یافته

  ).3جدول  حال توسعه و کمتر توسعه یافته ایجاد می کنند (
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  2015. بهره وري آب در کشورهاي منتخب جهان در سال 3جدول 

  ارزش افزوده

تولید ناخالص داخلی (دالر)/ مصرف هر متر 

 2010مکعب آب به قیمت سال 

 نام کشور

 نپال 1

 کامبوج 4

 مراکش 9

 چین 15

 عربستان 21

 الجزایر 22

 اردن 28

 روسیه 28

 رومانی 28

 برزیل 30

 ایاالت متحده امریکا 36

 کنادا 40

 ژاپن 67

 هلند 79

 فرانسه 91

 آلمان 103

 اتریش 112

 سوئد 184

 ایرلند 288

 سوئیس 289

 بریتانیا 318

 دانمارك 513

 کشورهاي با درآمد پایین 11

 کشورهاي با درآمد متوسط پایین 22

 کشورهاي با درآمد متوسط باال 15

 االکشورهاي باد درآمد ب 78

 جهان 16

) ترجمه امیر عباس صدیقی، مسعود سلطانی، 1382رویارویی با کم آبی( -. پوستل. ساندرا، آخرین آبادي1 ماخذ:

 World Development Indicators, World Bank 2019. 2انتشارات نشر نی 
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طی به اقتصاد گردشی باید در جستجوي براي گذار از اقتصاد خطی مبتنی بر سوخت هاي فسیلی و مواد خام در چارچوب اقتصاد خ

ابزارها و راهکارهایی بود که بتواند انگیزه هاي الزم را در دولت ها و فعاالن اقتصادي بوجود آورد تا پایداري نظام هاي اقتصادي و 

هماهنگ،  اقتصادي شدر گرو اجتماعی تضمین گردد. بنابراین، دستیابی به پایداري و قرار گرفت کشور در مدار ملی توسعه پایدار در

زیست در بخش صنعت است که در آن تولیدات با کمترین هزینه و انتشار آالینده ها و پسماندها، و با  و سازگار با محیط فراگیر

  بیشترین ارزش افزوده انجام می شود. 

 اقتصاد کید است. در که با مصرف منابع محدود در تضا است ارزش جادیمتعدد ا يها مسیکننده مکان نیتأم یاقتصاد چرخش

در  ای. منابع شودی مصرف م نیگزیجا يبردار بهره بیترت نیا و به دهدی مؤثر رخ م یستیز يها مصرف تنها در چرخه ،یچرخش

مواد را با دخالت و  يهای ظم نیب یستیز يندهایفرآ ،یستیز . در چرخهشوندی م رهیذخ یدر چرخه صنعت ایو  ایاح ،یستیز چرخه

 جادیمواد و ا يایموجود، دخالت انسان باعث اح يانرژ یمکف با مقدار ی. در چرخه صنعتکنندی م ایانسان دوباره اح دخالت بدون ای

. اقتصاد باشندی م یمتفاوت يها مشخصه يدارا چرخه، دو نیدر ا هیسرما يو ارتقا نی. تأمشودی م یدر زمان مقتض نظم دوباره

 .باشندی با آن مواجه است، استوار م یصنعت که اقتصاد یستمیس يها و چالش سه اصل در ارتباط با منابع هیپا بر یچرخش

ها  ستمیس یاثربخش شیافزامصرف منابع، ار تقا و  عملکرد طبیعی، ارتقاي بهره وري و بهینه سازي هاي سرمایه افزایش و حفظ

 لیباز ق یاثرات جانب تیریو مد یسرگرم اشت،بهد الت،یمهاجرت، سرپناه، تحص ،ییمنابع غذا لیاز قب ،یمنابع انسان(مانند کاهش 

ات اقلیمی )، حذف و به حداقل رساندن ضایعات و پسماندها، رییو تغ یانتشار مواد سم ،یصوت یهوا، آب و آلودگ ،یارض منابع استفاده از

زمره مهمترین اصول حاکم بر  تجدیدپذیر در منابع از انرژي تنوع بخشی، استفاده و توسعه تامین  طریق ف پذیري و پویایی از انعطا

  .)1396سیستم اقتصاد چرخش قلمداد می شوند. ( سجادي نیا، و همکاران، 

بر این اساس در این بخش از پژوهش الزم است تا ابتدا در مورد هر یک از مکاتب فکري و روح حاکم بر اقتصاد چرخه اي مورد 

  بحث قرار گیرد. 

ن کنت بولدینگ ، یکی از اولینگ بنا و سرآغاز اقتصاد چرخشی به معناي نوین آن در پژوهش هاي کنت بولدینگ نهفته است. س

جالب استدالل کرد که اگر بشر خواهان دستیابی به اقتصادي پایدار است  يادر مقاله 1966متخصصان اقتصاد اکولوژیکی، در سال 

 زازیستی قرار دارد که سیستم بد. به ادعاي بولدینگ درك عمومی این است که اقتصاد در محیطباید در ادراك خود تغییر ایجاد کن

  .رودیکه اقتصاد در درون آن قرار دارد، سیستم بسته به شمار م ستییزطیاست؛ اما همان گونه که وي بیان کرده است، مح

زیست اطراف در ذهن دارد ر عمومی که انسان از خود و محیطنامید. تصوی  "اقتصاد گاوچرانی"این ادراك غلط را ادراك  بولدینگ

توان بر آن فشار وارد کرد. زیست طبیعی فاقد هرگونه محدودیت است و به طور نامحدودي میهاست که در آن محیطاز تالش یحالت

وجود ندارد و  یتیمحدود چیزیست براي عرضه یا دریافت انرژي و مواد هبراي ظرفیت محیط رانی،بر اساس برداشت اقتصاد گاوچ

تواند به طور نامحدود رشد کند. با توجه به این برداشت، بولدینگ استدالل کرد که باید به عملکرد اقتصادي برحسب جریان اقتصاد می

  اشد.ها تا حد امکان بزرگ بدر نظر گرفت که مقدار این جریان مطلوب ار یتیو وضع ستیانرژي و مواد وارد شده به اقتصاد نگر

مواد و انرژي به اقتصاد، همانند ظرفیت آن براي جذب پسماندها از اقتصاد، محدود است.  ۀزیست براي عرضواقع، ظرفیت محیط در

گاوچرانی  برداشت يجاموضوع باید براي انطباق آن با واقعیت تغییر کند. به نیا ةاستدالل بولدینگ این بود که برداشت عمومی دربار

حدود، در و بدون ذخایر نامفضایی،  نهیصورت یک سفزمین باید به ةزیست، یعنی کر. محیطمیدار ازین  "ییفضا هنیسف"به برداشت 

محدود انرژي  ۀزیست داراي عرضفضایی زمین، از نظر ترمودینامیکی سیستم بسته است، که اقتصاد و محیط نهینظر گرفته شود. سف

  خورشید است. ۀاز خارج به شکل اشع
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ست و اقتصاد زید بولدینگ، این برداشت منطقی نیست که بهبود عملکرد اقتصادي با افزایش جریان مواد و انرژي بین محیطاعتقا به

زیست ارزیابی شود. با توجه به دسترسی محدود به منابع طبیعی و امکانات مقابله با پسماندها، سطح باالتر حرکت در مرز اقتصاد و محیط

 يبردارهرهب ۀنیدر زم یزیست محلی با مشکلزیست از اقتصاد است. براي گاوچران، اگر محیطمحیط تیحما ةرشدن دو رتبه معنی کوتاه

کشتی فضایی با مشکل مواجه شود، جاي  ستیزطیاگر مح یمواجه شود، همواره مکان دیگري براي انتقال به آنجا وجود دارد. ول

نکه ای يجاتا حد امکان باید آن را به تأخیر انداخت. به اعتقاد بولدینگ، به کندمی زدیگري وجود ندارد و هنگامی که مشکالت برو

زیست اقتصاد و محیط انیمواد و انرژي م ۀروش گاوچران سرمشق قرار گیرد، کشتی فضایی باید به دنبال حداقل کردن جریان مبادل

  تا آنجا باشد که با نیازهاي حیاتی سازگار است.

شود، ولی به دلیل خود، استدالل کرد که برداشت گاوچرانی هم اکنون مشکل چندانی محسوب نمی 1966سال  ۀدر مقال بولدینگ،

آفرین خواهد شد. وي معتقد بود که مرز اقتصاد ـ مشکل کینزد ةندیهاي اقتصادي انسان، این برداشت در آافزایش مقیاس فعالیت

به طوري که هیچ امکان دیگري براي پیدا کردن منابع جدید مواد یا  حالت اشباع رسیده است، هزیست از بین رفته و جهان بمحیط

و  ردیبگ ییفضا یسیاره زمین شکل کشت يبود که تصویر بعد نیا يو يهاي جدید براي جذب پسماندها وجود ندارد. آرزوچاهک

شود. پس  از  يب انسان اقتصادغال ریبه مثابه تصو چراننگرش فضانورد با نگرش گاو ینیموجب جانش ییدر اکتشافات فضا شرفتیپ

  دارد. يادیز ۀفاصل تیموجود با واقع ریمعتقدند که تصو ياریگذشت حدود چهار دهه بس

اقتصاد محیط زیست در واکنش به سوء برداشت اقتصاد کالسیک در زمینه روابط و مناسبات حاکم بین نظام هاي اقتصادي ( 

ر طراحی و تخصیص بهینه منابع کمیاب براي تامین نیازهاي آدمی ) بسط و توسعه مجموعه اي از نهادها و فعالیت هایی که به منظو

ها) به (منابع زنده و غیرزنده و روابط متقابل بین آنشناختی بومهاي تواند بدون حمایت نظاماقتصادي نمینظام هیچ یافت. در واقع 

ت در آمدن اقتصاد (یعنی تأمین کاالها و خدمات یا ثروت براي منظور به حرکحیات خود ادامه دهد. مفهوم این گفته این است که به

د و پسماندها را به محیط بازگرداند. این موضوع کرها) باید منابع اولیه یعنی (مواد خام و سوخت) را از طبیعت استخراج و فراوري انسان

زیست تأثیر به طرق مختلف بر محیط ي توسعههاالیتسازد. فعزیست را نمایان میخوبی ارتباط تنگاتنگ بین نظام اقتصادي و محیطهب

هاي بنابراین فعالیت .باشدزیست محدود میدهند. از سوي دیگر ظرفیت محیطگذارند و مطلوبیت آن را براي جامعه کاهش میمی

خود پاالیی رفیت توانند بدون هیچ محدودیتی به فعالیت خود ادامه دهند زیرا ظنمی کند،زیست را آلوده اقتصادي که محیط

  .  )1382، 47، پرمن و همکاران1389، 46( کامان و همکاران زیست محدود استمحیط

زیرا معموال مدل هاي اقتصاد کالسیک از مناسبات و تعامالت حاکم بین محیط زیست و نظام اقتصادي چشم پوشی می کنند. زیرا 

اثر  وند.شها معموالً در فرایندهاي تولید محاسبه نمیند که این هزینهزیست دارهاي اقتصادي آثار جانبی بر محیطبسیاري از فعالیت

آید که فعالیت یک کارگزار اثري ناخواسته بر کارگزار یا کارگزاران دیگر داشته باشد. اثرات زمانی به وجود می 48بیرونی یا جانبی

گذارد. این اثرات شخص سومی خارج از بازار اثر میخارجی در حقیقت اثرات مربوط به تولید یا مصرف کاالها و خدمات است که بر 

 ها را فرایندهايکنند تا این هزینهتحت عنوان اثرات جانبی یا خارجی در علم اقتصاد مطرح هستند که ابزارهاي اقتصادي تالش می

به همین دلیل همانگونه که  گویند.می 49هاي جانبیتولید محاسبه کنند که در این صورت در علم اقتصادي به آن درونی کردن هزینه

) در کتاب اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی خود بر گذار از اقتصاد خطی سیستم اقتصادي باز 1990(  50عنوان شد، پیرس و ترنر

 به سیستم هاي اقتصادي چرخه اي تاکید کردند. 

                                                           
 شناختی، ترجمھ اسماعیل صالحي، علي حبیبي، فرزام پوراصغر سنگاچین، دانشگاه تھراناي بر اقتصاد بوم)، مقدمھ١٣٨٩. كامان. مایكل، استاگل زیگرید ( ٤٦

  حمید رضا ارباب، انتشارات نشر ني زیست و منابع طبیعي، ترجمھ) اقتصاد محیط١٣٨٢. پرمن. راجر، یوما، جیمز مك گیل ري ( ٤٧

48. Externality 

49. Internalization of environmental externality 

50 . Pearce, D. W. and Turner, R. K. (1990) Economics of natural resources and the environment, 

New York, London, Harvester Wheatsheaf. 
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( براي مثال ارزش  51مطلوبیت ارزشهاي  بر این اساس این اقتصاد دانان چهار کارکرد اقتصادي براي محیط زیست شامل ارزش

  ارایه کردند.  52چشم اندازهاي طبیعی)، تامین منابع، چاهک ها یا مکانی براي دفع و انتشار پسماندها و تامین نظام هاي حیاتبخش

اري ه بسیها باعث شد تا اقتصاد محیط زیست استفاده از سازوکارهاي اقتصادي، قمیت گذاري و تشویقی مورد توجاین محدودیت

رد زیست قرار داالمللی قرار گیرد. باید توجه کرد اقتصاد انسانی در درون محیطهاي بینها و سازماناز صاحب نظران اقتصادي، دولت

زیست و در نتیجه به خطر انداختن اقتصاد هاي اقتصادي بشر در حال به مخاطره انداختن پایداري محیطو به همین دلیل فعالیت

مانند  هاي اقتصاديی فعالیتدهسازمانمنظور هایی بهوظیفۀ سنگینی را براي یافتن راه گذاراناستیسبه همین دلیل  انسانی است.

زیست در زمینۀ استمرار تأمین نیازهاي بشر در کاهش فقر) و حفظ ظرفیت نظام مشترك اقتصاد ـ محیطفعلی (برآورد نیازهاي نسل 

  دارند.هایی براي دستیابی به توسعۀ پایدار، عهده نهایت پیدا کردن راه افق زمانی بلندمدت در آینده ـ و در

 

 Scientific Americanگرایش هاي کنونی به اکولوژي صنعتی را می توان به مقاله رابرت فراش و نیکالس گاالپولوس در نشریه 

در این مقاله، نویسندگان بسیاري از مفاهیم و اصطالحات مهم را  منتسب کرد. 1989در  "راهبرد هایی براي تولید کاالیی"با عنوان 

را مطرح کردند که  "چرخه غذایی  "که اکولوژي صنعتی را تشکیل می دهند براي عموم معرفی کردند. آنها در این مقاله مشابهت 

ناسی سبز نیز ارتباط تنگاگی با بوم ش امروزه بر بیشتر مباحث اکولوژي صنعتی سایه افکنده است. البته باید یاد آور شد که شیمی

عنوان یک رشته پویا به  1990از اواسط دهه  53صنعتی دارند و به موازات هم بسط و تکامل یافته و مکمل یکدیگر هستند. شیمی سبز

شناسی بوم و شود، بسط و گسترش یافت. شیمی سبزهاي شیمیایی تأکید میهاي پایداري فعالیتو در حال گسترش که در آن بر جنبه

  هاي صنعتی به اجرا درآیند. توانند بدون دیگري در نظامکدام از آنها نمیصنعتی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، زیرا هیچ

ولید و هاي تکند تا مولفههاي مهندسی و اصول بوم شناسی است که تالش میشناسی صنعتی رویکردي مبتنی بر سیستمبوم

، تولید، استفاده و توزیع کاالها و خدمات را به روشی انجام دهد که پیامدهاي سوء محیط زیستی را به حداقل مصرف از جمله طراحی

  ممکن کاهش داده و با بهترین شیوه، منابع، انرژي و سرمایه را به مصرف برساند.

آن کلیه تولیدات از نور خورشید و بومهاي طبیعی اقتباس شده است که معموالً در و الگوي  بوم شناسی صنعتی از زیست  مفهوم

اي از روابط متقابل بین موجودات زنده و محیط زیست آنها حاکم بوده و مواد بصورت شود و در آن مجموعهفرایند فتوسنتز ناشی می

ه است یباشد. یک سیستم بوم شناسی صنعتی از جریان انرژي و مواد که داراي چندین المستمر در این زیست بوم در حال گردش می

کند، به گونه اي که در این فرایندها پسماندهاي یک بخش از زیست بوم صنعتی، به عنوان ماده خام توسط بخش دیگر به پیروي می

ها و شود. از آنجایی که به پسماندها، پسابرسد که در نتیجه این فرایند حداکثر کارایی استفاده از انرژي و مواد حاصل میمصرف می

شود، لذا در رویکرد بوم شناسی صنعتی به چنین موادي فاده شده به عنوان یک ماده اولیه در سیستم صنعتی نگاه میمحصوالت است

بایست از یک چرخه کامل از مرحله ساخت، استفاده و دفع برخوردار شود که میبه عنوان بخشی از یک سیستم کالن تر نگاه می

  باشند. 

وش هاي سنتی تولید صنعتی دارد. براي مثال در گذشته مواد خام و انرژي از منابع غیرقابل بوم شناسی صنعتی تفاوت اساسی با ر

ها گونه توجهی به اثرات تولید پسماندها یا آالیندهشد. در تولید محصوالت، هیچها تأمین میتجدید مانند چوب حاصل از جنگل

هاي جانبی و پسماندهاي جامد و نیمه جامد و مایع ه تخلیه، و فرآوردههاي آب و هوا به سادگی در جو زمین و رودخانشد. آالیندهنمی

ستی در زیشدند. محصوالت نیز پس از مصرف، بدون توجه به اثرات محیطزیستی آنها در زمین دفع مینیز بدون توجه به اثرات محیط
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یج ولید و مصرف ناپایدار است. در نتیجه به تدرشدند. این شیوه تولید خطیف رویکردي است که در آن فرایند تزیست تخلیه میمحیط

  ).7ها بر اثر تخلیه پسماندها و محصوالت مصرفی به شدت تخریب و آلوده شدند ( شکل منابع آب و هوا آلوده، و زمین

  

  
  دهاها یا دفع پسمانمدل سنتی تولید صنعتی بدون توجه به مصرف انرژي و منابع غیرقابل تجدید و عدم توجه به انتشار آالینده  .7شکل 

) بوم شناسی صنعتی، ترجمه سید حسین هاشمی، فرزام پوراصغر سنگاچین، اطهره نژادي، فاطمه غفاري رهبر، انتشارات 1390ماخذ: ماناهان. اي. استانلی (

  ترجمان خرد

منافع  هاي تولیدير آن بنگاهشناسی صنعتی روشی جامع براي تولید، توزیع و استفاده از کاالها و خدماتی است که دبر عکس، بوم

برداري از مواد و انرژي به صورت دوجانبه افزایش، و مصرف مواد خام غیرقابل تجدید و انرژي را به موازات خود را از طریق بهره

فرآوري  ايسازي مصرف مواد خام از ابتدشناسی صنعتی، بهینهدهند. سازوکار بومها کاهش میپیشگیري از تولید پسماندها و آالینده

  تا تولید محصول نهایی و توجه به سرنوشت نهایی مواد و محصوالت پس از مصرف است.

هاي شناسی طبیعی اقتباس شده است که در آن موجودات زنده، شبکهشناسی صنعتی، از بومهمانگونه که عنوان شد، رویکرد بوم

انداران از پسماندهاي یکدیگر استفاده، و نیازهاي غذایی خود را تأمین آورند، لذا در این شبکه جوجود میاي را بهغذایی در هم تنیده

  ماند. کنند. در این فرآیند کارآیی مصرف منابع بسیار باالست و هیچ نوع پسماندي در محیط باقی نمیمی

هاي بومنداران و زیستشناسی طبیعی وجود دارد. یکی از آنها موضوع تکامل جاشناسی صنعتی و بومهاي متعددي بین بوماشتراك

 شناسیهاي بومکنند. سیستمها را اشغال میبومآنان از طریق انتخاب طبیعی است که براساس آن جانداران جاي خاصی از زیست

 یابند. چنانچه پسماندي وجود داشته باشد، احتماالً بنگاهی براي استفاده ازصنعتی نیز از طریق فرآیندهاي انتخاب طبیعی تکامل می

ته این روند شود. البگیر میوجود آید، این فرآیند همهکه بنگاهی براي استفاده از این پسماند بهیابد. در صورتیاین پسماند توسعه می

شناسی صنعتی مطرح شود و از زمانی که اولین صنایع متولد شدند، اتفاق افتاده است. باید خاطر نشان کرد، که بوممدتها پیش از این

هاي بومیاد کرد، این قابلیت وجود دارد که در زیست 54توان از آن به طراحی هوشمندشناسی طبیعی که در واقع میماهیت بومبا درك 

اي که هاي محاسباتی گستردههاي صنعتی، نیازها و بازارهاي آنها و همچنین تواناییصنعتی نیز مورد استفاده قرار گیرد. دانش بنگاه

شناسی صنعتی را بتوان بسادگی ریزان قرار دارد، این امکان را به وجود آورده است که نظام بومبرنامه در حال حاضر در اختیار

  ریزي، طراحی و اجرا کرد.برنامه
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را در مورد آن نیاز می توان به  55شناختیبومی ایستا نیست و توالی بومبوم صنعتی، زیستهاي طبیعی، زیستبومبه مانند زیست

جنگل). توسعه شتابان روش هاي ساخت و تولید،  زار بوته زار هاي طبیعی توالی علفبومي مثال در زیستکار گرفت (برا

گر تعامل نها با یکدیهایی که آهاي صنعتی و روشبومها را در زیستتغییرات در منابع تأمین مواد و انرژي و تغییر بازارها، ترکیب بنگاه

شناسی باید براي اجراي کارآترین سیستم ممکن بومهاي طبیعی، کنند را تغییر خواهد داد. بنابراین، در این الگو برداري از نظاممی

  صنعتی بهره گرفت.

ت زء مشخص اسبوم صنعتی داراي چندین جهاي تولید، فرآوري و مصرف هستند. زیستهاي صنعتی داراي کلیه مؤلفهبومزیست

) بخش 4) بخش فرآوري و ساخت مواد (3) منبع یا منابع تأمین انرژي (2) تولیدکنندگان مواد اولیه (1توان آنها را به صورت (که می

تی فعالیت شناسی صنعبندي کرد. در یک سیستم صنعتی کامل که با بهترین شیوه بوم) بخش مصرف کننده طبقه5فرآوري پسماند و (

ند تا کننحوي تکامل پیدا مییان مواد در مسیر هاي مختلف برقرار است. هر کدام از اجزاي تشکیل دهنده این سیستم بهکند، جرمی

  ).8کارآیی سیستم را در مصرف مواد اولیه و انرژي باال ببرند ( شکل 

  

  
  بوم صنعتی .  مدل و اجزاء اصلی زیست8شکل 

م شناسی صنعتی، ترجمه سید حسین هاشمی، فرزام پوراصغر سنگاچین، اطهره نژادي، فاطمه غفاري رهبر، انتشارات ) بو1390ماخذ: ماناهان. اي. استانلی (

  ترجمان خرد

  

) مشاهده می شود، تولیدکنندگان اولیه مواد خام و تولیدکنندگان انرژي در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر 8همانگونه که در شکل (

بوم صنعتی مورد نیاز هستند. تولیدکننده اولیه مواد است شامل یک یا ي براي استمرار فعالیت زیستهستند، زیرا هم مواد و هم انرژ

واقعی، بخش  بوم صنعتیکنند. عموماً، در یک زیستبوم صنعتی تولید میچندین بنگاه باشند که مواد اولیه را براي ادامه فعالیت زیست

                                                           
55- Ecological Succession 
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دهد. در برخی موارد، مواد اولیه بازیافتی بخش زیادي د اولیه یا مواد خام تشکیل میزیادي از مواد فرآوري شده توسط سیستم را موا

  دهند.از مواد اولیه را تشکیل می

حله توان آنها را به دو مرکنند بسته به نوع مواد اولیه متغیر هستند اما معموالً میفرآیندهایی که مواد اولیه بکر وارد سیستم می

ه طور مشخص، اولین مرحله، استخراج است، که مواد مورد نظر تا حد ممکن از سایر مواد موجود در آن جدا بندي کرد. باصلی تقسیم

 توان به برخیشود که نیاز به دفع دارند. در این خصوص میشود. در این مرحله از فرآوري، مقادیر چشمگیري مواد زاید تولید میمی

هاي دهد. در سایر موارد، نظیر دانهدکی از سنگ معدن آن را فلز مورد نظر تشکیل میهاي معدنی فلزي اشاره کرد که بخش اناز سنگ

 توان آنها را براي افزایش هوموسدهند، پسماندها به صورت پوسته و ساقه است که میغالت که ماده اولیه صنایع غذایی را تشکیل می

ی این مرحله، استخراج مواد مورد نظر به شکل کم هزینه است. هاي کشاورزي به خاك اضافه کرد. تأکید اصلو بهبود کیفیت زمین

نیز موسوم است، مواد استخراج شده ممکن است نیاز به تصفیه و جداسازي داشته باشند. سپس مواد  56پس از این مرحله که به تغلیظ

مختلف استخراج، تغلیظ، جداسازي،  شود. در کلیه مراحلگیرند و در نهایت مواد نهایی تولید میدر معرض فرآوري بیشتر قرار می

اندهاي گیرد که پسمهاي فیزیکی و شیمیایی مورد استفاده قرار میسازي و مرحله تکمیلی محصول، انواع واکنشپاالیش، فرآوري اماده

ارد سیستم هاي مختلف فرآیند وتولید شده در این مراحل باید دفع گردند. در این مراحل، مواد بازیافت شده ممکن است در بخش

  شوند.

کند.، لذا تمامی این جریان هاي زیادي را براي بازیافت فراهم میدر بخش فرآوري و ساخت در رویکرد بوم شناسی صنعتی، فرصت

  ها باید شناسایی شوند. 

ته بس شوند. طول و شدت استفاده از محصوالتکنندگان فروخته یا اجاره داده میکنندگان، محصوالت به مصرفدر بخش مصرف

که یک خودرو ممکن است هزاران شود، در حالیبه نوع محصول متفاوت است. به عنوان مثال دستمال کاغذي فقط یکبار مصرف می

) باید دور 1شود بنابراین (بار در طول یکسال مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، در کلیه این موارد، عمر مفید محصول منقضی می

  شود.ري میگیشناسی صنعتی، از طریق میزان بازیافت مواد تا مراحل دفع اندازه) بازیافت شوند. موفقیت سیستم بوم2انداخته شوند یا (

 هستند که "زنجیره غذایی"به این ترتیب مشاهده می شود که در زیست بوم هاي طبیعی، موجودات بخشی از مجموعه پیچیده 

دیگري است. این فرایند در سراسر زیست بوم تکرار می شود تا بازچرخانی مداوم در آن یک موجود، یا پسماندهاي آن غذاي مجود 

 مواد را موجب شود. لذا با اقتباس از این فرایند، می توان نظام بوم شناسی صنعتی را بنا نهاد. براي این منظور سیاست گذاران و برنامه

م، و همچنین مشوق هاي اقتصادي، از یک سو با کاهش و بازیافت ریزان صنعتی می توانند با وضع ضوابط و مقررات محیط زیستی الز

قه و حل"پسماندها ماده و انرژي از یک سو منابع الزم براي تولید مانند مواد خام، آب و انرژي را تامین کنند و در یک فرایند تکاملی 

  اندها پایداري محیط زیست را تضمین نمایند.مانند زیست بوم هاي طبیعی بوجود آورند، و از سوي دیگر با کاهش پسم "چرخه بسته

کشور دارنمارك در زمره کشورهاي پیشرو در زمینه اکولوژي صنعتی است که این رویکرد را در شهر کالوندبرگ دانمارك پیاده و 

رگ در الوندببوم صنعتی کهاي اصلی زیستبوم صنعتی در جهان است. بخشترین زیستاجرا کرده است. کالوندبرگ دانمارك، معروف

زمان و بدون ) نشان داده شده است. شهرك صنعتی کالوندبرگ به صورت هم10) و استقرار واحدهاي صنعتی در شکل (9شکل (

صنعتی از دو  بومبینی شده باشد، توسعه یافته است. انرژي این زیستبوم صنعتی براي آن پیشریزي براي ایجاد زیستکه برنامهاین

با  57و مجتمع پاالیشگاه نفت استات اویل ASNAESمگاواتی  1500سنگ شود که شامل نیروگاه برق ذغالیمنبع اصلی تأمین م

شوند. نیروگاه برق بخار ترین محسوب میمیلیون تن در سال است که هر کدام از آنها در دانمارك در نوع خود بزرگ 4-5ظرفیت 

ش کند. گوگرد حاصل از پاالیدر مقابل از آن سوخت گاز و آب خنک خریداري می فروشد وتولید شده از فرآیند را به پاالیشگاه نفت می
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ها و شود. حرارت حاصل از دو تولید کننده انرژي براي گرم کردن خانهمنتقل می 58نفت خام به کارخانه اسید سولفوریک کمیرا

گیرد. بخار حاصل از نیروگاه برق نیز فاده قرار میها و مزرعه پرورش ماهی مورد استواحدهاي تجاري و همچنین تأمین حرارت گلخانه

کند و حدود گیرد. این شرکت آنزیم صنعتی تولید میمورد استفاده قرار می 59توسط کارخانه داروسازي دو میلیارد دالري نورودیسک

در اراضی کشاورزي پیرامون  کند کهتولید می 60زیستیشود. این کارخانه لجندرصد انسولین دنیا نیز توسط این شرکت تولید می 40

گیرد. سولفات کلسیم تولید شده حاصل از خرد کردن گچ نیروگاه برق توسط شرکت به صورت کود مایع و خشک مورد استفاده قرار می

  گیرد.براي تولید گچ تخته سیاه مورد استفاده قرار می 61پروگجی

  

  

  

 بوم صنعتی کالوندبرگ دانماركزیست   .9شکل 

) بوم شناسی صنعتی، ترجمه سید حسین هاشمی، فرزام پوراصغر سنگاچین، اطهره نژادي، فاطمه غفاري رهبر، انتشارات 1390ناهان. اي. استانلی (ماخذ: ما

  ترجمان خرد
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 . تصویر کلی استقرار واحدهاي تولیدي در کالندبورگ10شکل 

 

راق کند. گازهاي فرار حاصل از احتت به عنوان سوخت استفاده میتولیدکنندگان گچ نیز از گاز سوزانده شده حاصل از پاالیشگاه نف

نیز به عنوان منبع تأمین آب مورد  62گیرد. دریاچه تیسوها مورد استفاده قرار میسنگ نیز در کارخانجات سیمان و زیرسازي جادهزغال

توان به استفاده از لجن کارخانه و کالوندبرگ میهاي دیگر استفاده کارآمد از مواد در مجتمع صنعتی گیرد. نمونهاستفاده قرار می

هاي حاصل از مزرعه پرورش ماهی براي تولید کودشیمیایی و مخلوط کردن مخمر مازاد حاصل از کارخانه نوودوریسک براي پساب

  تغذیه خوك اشاره کرد.

هایی در ست. به دنبال آن دستورالعمل) صورت گرفته ا1960توسعه مجتمع صنعتی کالوندبرگ در یک بازه زمانی طوالنی (از سال 

استفاده از بخار حاصل از نیروگاه  64(سود دوجانبه) 63بوم صنعتی ارائه شد. اولین تمهیدات همبیشیخصوص چگونگی تکامل زیست

ASNAES از شد، در ار آغبود. ابتدا بخار به پاالیشگاه نفت استات اویل فروخته شد اما با توجه به حجم و مقدار بخار، تولید متمرکز بخ

تر به ها، کارخانه داروسازي و مزرعه پرورش ماهی نیز فروخته شد. نیاز به تولید برق پاكها، گلخانهنتیجه در مرحله بعد بخار به خانه

هاي زیادي را به همراه داشت. فعالیت واحد شتسشوي گچ براي حذف گوگرد در دودکش نیروگاه جاي سوزاندن زغال گوگرددار مزیت

کرد که مورد نیاز کارخانه گچ تخته سیاه بود. همچنین مشخص شد که گاز پاك سوزانده ادیر بسیار زیادي سولفات کلیسم تولید میمق

تواند جایگزین بخشی از زغال در نیروگاه تولید برق گردد که در نتیجه این جایگزینی میزان آلودگی کاهش شده پاالیشگاه نفت می

  یافت.
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عتی به خوبی در کالندبورگ پیاده شد، زیرا ارتباط تنگاتنگی بین مدیران واحدهاي مختلف و همچنین جامعه بوم صناجراي زیست

کند اي از دانش و تخصص طی یک دوره طوالنی انباشته و تکامل یافته است. هر شرکت براساس منافع خود عمل میبرقرار شد و شبکه

هاي نظارتی به جاي برخوردهاي قهري براي بهبود سیستم، از رویکرد د. سازمانگونه طرح جامعی براي کل سیستم وجود ندارو هیچ

هند و هاي خود را انجام دکنند به نحو احسن فعالیتشوند، سعی مینامه متعهد میگیرند. صنایعی که به این تفاهممشارکتی بهره می

عد هاي طوالنی اقتصادي نیست، به همین دلیل بن کود در مسافتهاي یکدیگر بهره گیرند. انتقال کاالهایی نظیر بخار یا لجاز قابلیت

  هایی باید کوتاه و قابل مدیریت باشد.مسافت در چنین مجتمع

  از مهمترین دستاوردهاي تجربه کالدنبورگ می توان موارد زیر را برشمرد:

 .تمام قراردادها به نحو دو جانبه مورد گفتگو قرار گرفتند 

  بین شرکت ها تنظیم می شود که برایشان سود حاصل شود.قراردادها به گونه اي 

 .هر یک از طرفین براي به حداقل رساندن مخاطره حداکثر تالش را بعمل می آورد 

 .هر شرکت معامالت خود را بطور مستقل ارزشیابی می نماید. ارزشیابی کل سیستم از اقدامات وجود ندارد 

 متناسب با هم باشند. واحد هاي صنعتی می بایست متفاوت از هم لکن 

 .ترتیبات بین شرکتی می بایست از نظر تجاري صحیح و سود آور باشد 

 .توسعه آن باید داوطلبانه و منطبق با مقررات باشد 

 .براي اقتصاد حمل ونقل( گرما و بعضی از مواد)، فاصله کوتاه فیزیکی بین واحدها الزم است 

 جات همدیگر را می شناسند و درك متقابلی از هم دارند.در کاالندبورگ، مدیران در سطوح مختلف کارخان  

 

همانگونه که عنوان شد، اصطالح گهواره تا گهواره به جاي گهواره تا گور توسط والتر استاهل در واکنش به سیستم اقتصاد خطی 

و یکی از شیمی دانان با نام  William McDonoughابتدا توسط یکی از معماران معروف با نام  C2Cمطرح شد، سپس  مفهوم 

Michael Braungart  در کتاب خود با نام گهواره تا گهواره: مالحطاتی در خصوص روشی که ما کاال ها را می سازیم، بسط و توسعه

ن کتاب طراحی براي فراوانی را توسعه دادند. در ای -داده شد. سپس این اصطالح  در کتابی دیگر با عنوان فراتر از پایداري

McDonough  وBraungart  که صرفا بر کاهش اثرات 65روش نوینی را براي طراحی کاالها و فراتر از مفهوم کارآیی اکولوژیکی ،

  منفی فعالیت هاي انسانی بر محیط زیست تاکید دارد، مطرح کردند.

Braungart تاه مدت براي کاهش اثرات اکولوژیکی فعالیت و همکاران نیز قابلیت هاي بالقوه راهبردهاي کارآیی اکولوژیکی را در کو

هاي کسب و کار شناسایی کردند (صرفه جویی در هزینه و زمان)، اما آنان دریافتند که این سازوکارها و استراتژي ها براي رسیدن به 

بته این به ري از مواد است. الاهداف در بلند مدت کافی نمی باشند. کارآیی اکولوژیکی در واقع دستیابی به ستانده بیشتر از میزان کمت

معناي این نسیت که هر چیزي مطلوبیت کمتري داشته باشد، به معناي بد معناي بد بودن آن محصول است. براي مثال، یک خودرو 

ین با این وجود ا می تواند از منظر کارآیی اکولوژیکی باالتري داشته باشد ( کاهش مصرف بنزین و کاهش انتشار دي اکسید کربن)،

  خودرو هنوز آلوده کننده است.

عنوان کردند که بیشتر مواد موجود در محصوالت و کاالها، که مواد قابل بازیافت را  Braungartو  McDonoughهمچنین   

تشکیل می دهند، در نتیجه بازیافت کیفیت آنها کاهش پیدا می کند، زیرا چنین محصوالتی براي بازیافت طراحی نشده اند، به همین 

                                                           
65 . eco-efficiency 



36 

دلیلب در نتیجه بازیافت، کیفیت مواد موجود در آنها کاهش پیدا می کند و فقط براي استفاده در تجهیزات با ارزش افزوده پایین تر 

  مناسب هستند. بنابراین راهبردهاي کارآیی اکولوژي قادر به حل مشکالت در مبدا نمی باشد. 

ندارد و به همین دلیل بر گذار از کاهش کمیت اثرات منفی، و افزایش  ، مفهوم زباله وجود 66بر عکس در مفهوم اثربخش اکولوژیکی

) نشان داده شده است، اثربخشی به معناي کار درست انجام دادن است (تولید 11اثرات مثبت تاکید می شود. همانگونه که در شکل (

که کارآیی به معناي کار را درست انجام محصوالت، خدمات و سیستم هاي درست به جاي محصوالت با اثرات منفی کمتر )، در حالی

دادن است. براي مثال در حالی که در راهبردهاي کارآیی اکولوژیکی بر کاهش سمیت محصوالت و کاالها با جایگزین کردن مواد سمی 

رویکردهاي  رشناخته شده است، در اثربخشی اکولوژیکی بر کیفیت انتشار به جاي کمیت ستانده ها تاکید می شود. به این ترتیب د

اثربخشی اکولوژیکی بر کاهش اثرات منفی تاکید شده و هدف آن ایجاد رابطه مثبت و سازگار بین فعالیت هاي انسان و محیط زیست 

است. لذا هدف اثربخشی اکولوژیکی به حداقل رساندن جریان مواد از گهواره تا گور نیست، بلکه ایجاد متابولیسم ( سوخت و ساز ) 

اره تا گهواره است که این کار باعث حفظ و نگه داشت مواد در وضعیت مناسب به عنوان منابع شده و باعث انباشت دورانی و گهو

  هوشمندي فرایندهاي تولید در طول زمان می شود.

  

  
  

  . مسیر گذار از کاهش میزان اثرات منفی و افزایش اثرات مثبت11شکل

Source:Hansen, K., Mulhall, D. and Zils, M. (2014) LUXEMBOURG AS A KNOWLEDGE CAPITAL AND TESTING 

GROUND FOR THE CIRCULAR ECONOMY: National Roadmap for 

Positive Impacts. Tradition, Transition, Transformation, EPEA Internationale Umweltforschung GmbH.  
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در کتاب خود سه اصل طراحی را مطرح می کنند که مبایی براي  Braungartو  McDonoughدو نفر از ضاحب نظران با نام 

گذار از کارآیی اکولوژیکی به اثربخشی اکولوژیکی هستند. این اصول طراحی از ماهیت و متابولیسم زیستی الهام گرفته شده اند. این 

  اصول شامل موارد زیر است:

 :ارد. بر این اساس، در طراحی از گهواره تا گهواره (در طبیعت هیچگونه پسماندي وجود ند پسماند به مثابه غذاC2C ،(

همه مواد به منزله مواد مغذي فرض شده و از فرایندهاي ایمن و متابولیسم زیستی طبیعی به عنوان مدل براي توسعه 

 .b 2017(67   متابولیسم جریان مواد صنعتی پیروي می کنند ( بنیاد الن مک آرتور،

مشاهده می شود، اصل پسماند به منزله غذا (ماده خام) ناظر بر همه محصوالت و فرایندهاي صنعتی  )12همانگونه که در شکل (

است که باید به گونه اي طراحی شود که جریان مستمري از مواد مغذي در یکی از دو متابولیسم خاص ( متابولیسم زیستی و متابولیسم 

  فنی یا تکنیکی ) انجام شود ( چرخه ها).

) بین دو نوع از محصوالت تمایز وجود دارد که این تمایز به استفاده هاي آنها از جمله محصوالت C2Cهواره تا گهواره (در طراحی گ

  براي مصرف و محصوالت براي خدمات بستگی دارد. 

 

 
 

  . تمایز بین چرخه هاي زیستی و فنی در طراحی از گهواره تا گهواره12شکل 

Source: Wautelet ,Thibaut  (2018), The Concept of Circular Economy: its Origins and its 

.net/publication/322555840https://www.researchgateEvolution, Working Paper,avalable at:  
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از یک سو، محصوالت براي مصرف (مصرف در طی چرخه حیات آن، براي مثال در نتیجه تخریب و خوردگی و سایش) ممکن است 

در سیستم هاي طبیعی به پایان برسد و به همین دلیل این محصوالت باید به گونه اي طراحی شوند تا به صورت ایمن و مطمئن به 

  اید اثرات مثبت بر محیط زیست داشته باشند. محیط طبیعی بازگردند و در صورت امکان ب

از نمونه هاي این محصوالت می توان به پارچه، پدال ترمز خودرو، زیره کفش و محصوالت مشابه اشاره کرد. به همین دلیل، 

ا چنین هی ). زیرمحصوالت مصرفی باید از مواد قابل تجزیه زیستی ساخته شوند (براي مثال مواد با پایه طبیعی یا مواد با پایه گیا

موادي پس از مصرف می توانند مورد استفاده سیستم ها و جانداران زنده قرار گرفته و این مواد وارد چرخه هاي زیستی شوند. براي 

مثال، صابون پس از مصرف در نهایت وارد منابع اب می شود، لذا باید به گونه اي طراحی و تولید شود تا به جاي الوده کردن آب باعث 

  هبود کیفیت آن شود. ب

شده یا مواد معدنی) که باتید در یک           سنتز  ساخت هستند ( مواد  سان  سوي دیگر، مواد مغذي (مواد اولیه براي تولید)، مواد ان از 

  ساخت، بازیافت و استفاده مجدد (متابولیسم تکنیکی) بدون آلوده کردن محیط زیست به گردش درآیند. 68سیستم حلقوي بسته 

صوص  ست،       در این خ صوالت و خدمات ا ستراتژي حفظ و تداوم جریان مواد مغذي در چرخه فنی، به منظور فروش مح ، بهترین ا

  زیرا این کار این امکان را براي تولید کنندگان فراهم می کند تا مواد را بازگردانده و آنها را دوباره به چرخه فنی بازگردانند.     

فع دوجانبه اي را براي تولید کنندگان و مشــتریان فرذاهم می کند. بر این اســاس، عالوه بر این، اســتراتژي محصــول خدمات منا

صوالتی با کیفیت باال طراحی کنند که بادوام         شوند تا مح شویق می  صوالت را حفظ می کنند، ت همانگونه که بنگاه هاي مالکیت مح

ستند، بنابر این می توانند ارزش خود را د    سادگی قابل بازتولید ه صول حفظ    بوده و ب سطح از طریق چرخه هاي حیات مح ر باالترین 

ــوالت و کاالها فراهم می کند، زیرا هر چقدر نیازهاي                ــازوکار، انگیزه هاي الزم را براي تایم بهترین محصـ نمایند. همچنین، این سـ

را قادر   این سیستم مشتریان   مشتریان بهتر تامین شود، احتمال اینکه مشتریان دائمی پس از پایان دوره خدمات بشوند، بیشتر است.       

  می سازد تا به محصوالتی با کیفیت باالتر و ارزان تر دسترسی داشته باشند. 

   ستفاده می کنند. بر اساس اصل       استفاده از انرژي ورودي خورشیدي : موجودات زنده براي بقا از انرژي خورشیدي ا

 McDonoughاس انرژي موجود در زمین صورت گیرد. ) تولید محصوالت باید باید بر اسC2Cدوم از گهواره تا گهواره (

ــتفاده از منابع تجدید پذیر (    Braungartو  ــوالت گوناگون با اس ــتند که انرژي کافی براي تولید محص بر این باور هس

صنعتی و خانوارها        ست توده، زمین گرمایی و غیره ) براي تامین نیازهاي انرژي فرایندهاي  شی باد، زی مانند انرژي جنب

ــود، در    و ــوالت و فرایندها تاکید می ش ــرف انرژي محص ــتراتژي هاي کارآیی اکولوژیکی بر کاهش مص جود دارد. در اس

ــی اکولوژیکی بر کیفیت انرژي ( نه کمیت) از طریق تامین انرژي از منابع تجدید پذیر تاکید می                 حالیکه در اثربخشـ

  گردد.  

   :نوع تکامل یافته اند. این قابلیت به این سیستم ها امکان می    سیستم ها و فرایندهاي طبیعی در نتیجه ت  تنوع بخشی

ــوند. در چارچوب رویکرد از گهواره تا گهواره (  ــبت به تکانه ها و تنش ها تاب آور ش )، این تنوع نه تنها  C2Cدهد تا نس

ساس، هدف طراحی           شود. بر این ا شامل می  ست، بلکه تنوع اجتماعی و فرهنگی را نیز  ستی ا گهواره تا  شامل تنوع زی

ــت که در آن عادات اجتماعی C2Cگهواره ( ــرف مواد موجود در   –) ارایه راهکارهاي تلفیقی اس فرهنگی محلی را با مص

 محل تلفیق می نماید.    

سب و کارهاي بزرگ        سترده اي از ک سیار زیادي در میان طیف گ ستقبال ب به این ترتیب مفهوم گهواره تا گهواره با ا

صول طراحی گهواره تا گهواره (     Nikeو  Desso, ،DSMمانند  ست، که به دنبال آن ا شده ا ) در برخی  C2Cبرخوردار 

صول گهواره تا گهواره (         ست. عالوه بر این، ا شده ا صنعتی آن اجرا  صوالت و فرایندهاي  ) نقش به مهمی در  C2Cاز مح
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ش        سط بنیاد الن مک آرتور مطرح  شی که تو صتاد گرد صیف و نهادینه کردن مفهوم اق ست. به عنو ان یک     تو شته ا د، دا

اصل مهم، تمایز بین مواد مغذي فنی (تکنیکی) و زیستی کلید اصلی چارچوب و رویکرد اقتصاد چرخشی است است که  

توســعه داده شــد. عالوه بر این، تاکید بر انرژي هاي تجدید پذیر و افزایش تنوع اصــول کلیدي اقتصــاد    EMFتوســط 

  چرخشی محسوب می شوند. 

 

شی با عنوان              صاد  کارآمدي را در یک مقاله پژوه ستین بار مفهوم اقت صنعتی براي نخ ساتهل و تحلیلگر  سی والتر  سوئی معمار 

ن تحلیل گر به ای 1976قابلیت هاي بالقوه جایگزینی نیروي کار براي انرژي مطرح کرد. این پژوهش از سوي کمیسیون اروپا در سال    

  سفارش داده شده بود.   

شان داد که در       شده بود. نتایج این مطالعه ن ساخت خودرو و تحلیل جایگزینی نیروي کار به جاي انرژي تاکید  در این مطالع بر 

شود، در حالی که یک چهارم         صرف می  سه چهارم انرژي در فعالیت هاي معدن کاري و تولید مواد پایه م صاد کالنریال  در  سطح اقت

  ساخت و تولید کاالها از مواد پایه مصرف می گردد.  

ستراتژي براي جایگزین            صول بهترین ا صوص، افزایش طول عمر مح ست آمد. در این خ سبت هاي معکوس براي نیروي کار بد ن

  دارند.  کردن نیروي کار براي انرژي است، زیرا این فعالیت ها در مقایسه با ساخت و تولید نیروي انسانی بیشتري نیاز 

اسـتدالل کردند که هر اقتصـادي با حلقه هاي بسـته از اسـتفاده مجدد، تعمیر و      Mulvey-Reday 69بر این اسـاس، سـاتهل و   

ساخت مجدد کاالها در فرایند تولید کاالهاي جدید سود می برد که این کار اثرات مثبتی از منظر ایجاد شغل، رقابت اقتصادي، صرفه 

  از تولید پسماندها به همراه دارد.  جویی در منابع و جلوگیري

ساتهل با             سپس در کتاب  شود، در  شناخته می  شی  صاد چرخ این گزارش به عنوان اولین مطرح کننده ایده و نظریه رویکرد اقت

ستراتژي ها            برايعنوان اقتصاد کارآمدي بسط و توسعه داده شد. در این کتاب، ساتهل اقتصاد کارآمدي را به عنوان مجموعه اي از ا

رویارویی با کاستی هاي اقصتاد صنعتی موجود ارایه کرد که مشخصه و ویژگی اصلی آن ترکیبی از مصرف زیاد منابع به همراه تولید         

 حجم زیادي از پسماندها، به همراه افزایش بدهی هاي عمومی، بیکاري مداوم و رشد اقصتادي کند است. 

ساتهل (   صاد کارآ  70)2010به این ترتیب،  صادي از  ، اقت ست انجام دادن "مدي را براي گذار در تفکر اقت کار  "به  " 71کار را در

سماندها، مواد سمی) با        " 72درست انجام دادن  را مطرح کرد. کار درست انجام دادن بر رویکردهاي حل مسائل (براي مثال تولید پ

ــعه راهکارها      ــت محیطی تاکید دارد. چنین رویکردهایی به توسـ ( براي مثال، فناوري هاي   73ي پایان فرایندهدف کاهش اثرات زیسـ

سائل را در مبداء        شد که لزوما نمی تواند م ست) منتهی  سازگار با محیط زی پاك، فرایندهاي بازیافت و راهکارهاي مبتنی بر طراحی 

د، اما ســاتهل به این حل نمایند. گرچه فناوري هاي اقتصــاد ســبز میزان تولید پســماندها را از طریق بازیافت کارآمدتر کاهش داده ان

رویکرد به دلیل فقدان راهکارهاي نظام مند، که می توانست پتانسیل اجتماعی بیشتري براي ثروت و ایجاد اشتغال فراهم کند، انتقاد     

سعه راهکارها و مدل        ستفاده کارآمد از منابع و تو ست انجام دادن از طریق ا صادي بر کار در شت. بر عکس در رویکرد کارآمدي اقت   دا

هاي کسب و کار تولید تاکید دارد. با بهره گیري از علوم و فرصت هاي بسط و توسعه کارآمدي، هدف اصلی این دو استراتژي ایجاد و       

  خلق ثروت از منابع به موازات ایجاد شغل محلی است.  

                                                           
69 . Stahel, W. R. and Reday-Mulvey, G. (1981) Jobs for tomorrow: The potential for substituting 

manpower for energy, Vantage Press. 

70 . Stahel, W. R. (2010) The performance economy, 2nd edn, Basingstoke, Palgrave Macmillan. 

71 . doing things right 

72  .  doing the right things 

73 . end-of-pipe solutions 
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صنعتی موجود بر مدیریت جریان ها در       صتاد  سب و کارها در اق شتر ک شته اند، لذا گذار به        200 گرچه بی شته تاکید دا سال گذ

، و همچنین گذار از ارزش افزوده به 74سوي اقصتاد کارآمدي مستلزم تغیر از مدیریت جریان منابع به مدیریت بهینه سازي اندوخته      

سه حلقه با ویژگی هاي متفاوت، و همچنین اثرا     ست. این تحول بر فرصت هاي باز در  ت جغرافیایی مختلف حفظ ارزش و نگه داري ا

  ) نشان داده شده است. 3تاکید دارد که این موضوع در شکل (

این حلقه شامل بازارهاي محصوالت دسته دوم ( فرش گاراژي و کهنه فروشی تا فروش قطعات الکتونیکی      حلقه استفاده مجدد: 

شابه، ف          سته دوم ( مانند قوطی هاي نو ستعمل)، کاالهاي تجارزي د صوالت م سایر مح ست. این    و  ست دوم ) ا روش دوباره لباس د

  محصوالت معموال در سطح محلی دوباره خرید و فروش می شوند. 

ساخت دوباره: این حلقه شامل فعالیت هاي مانند تعمیر، ساخت دوباره و ارتقاي کاال است که معموال در سطح محلی یا        : 1حلقه 

  مراکز خدمات منطقه اي انجام می شود.   

این حلقه شامل فعالیت هاي فرآوري مجدد است که در آن مواد دست دوم براي استفاده و ساخت محصوالت         فت:: بازیا2حلقه 

سطح منطقه اي به عنوان بخشی از         ست در  ستیک). این فعالیت ها ممکن ا شوند ( براي مثال، بازیافت کاغذ و پال جدید فرآوري می 

  سیستم عرضه جهانی انجام شود. 

شکل  ست در تجهیزات خاص با         13( همانگونه که در  صوالت و مواد در پایان عمر خود ممکن ا ست، برخی مح شده ا شان داده  ) ن

  کیفیت پایین تر یا در سایر مراحل بازیافت، از جمله براي بازیابی انرژي مورد استفاده قرار گیرند.  

  

  
  . حلقه هاي اصلی اقتصاد چرخشی13شکل 

Source: Stahel, W. R. and Clift, R. (2016) ‘Stocks and Flows in the Performance Economy’, in Clift, R.and Druckman, A. (eds) 

Taking Stock of Industrial Ecology, Cham, Springer International 

Publishing, pp. 137–158.  

                                                           
74 . stock optimization 
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  اصول اقتصاد کارآمدي شامل موارد زیر است:

  

)، سود آوري و کارآیی منابع بیشتر است. فعالیت عالقالنه یعنی محصولی     75عاقالنه هر چقدر حلقه کوچک تر باشد ( فعالیت  .1

شود، چیزي که دوباره می              سازي ن ست، مجددا باز صولی که قابل تعمیر ا ست را نباید تعمیر کرد، یا مح شده ا سته ن شک که 

بهتر است در سطح محلی   توان آن را ساخت، بازیافت نشود. لذا حلقه هاي کوچکتر ( استفاده مجدد، تعمیر و ساخت مجدد)

 و منطقه اي انجام شود.  

  

حلقه ها آغاز و پایانی ندارند. مفهوم حفظ ارزش، کیفیت و عملکرد کاالها از طریق مدیریت اندوخته با مفهوم ارزش افزوده                   .2

ساتهل       شود (  صاد خطی جایگزین می  سئولیت براي کاالها در نقطه فروش متوقف    2013در اقت صاد خطی م می  ). در اقت

شود. به        سب کار بر حفظ و تداوم ارزش کاالها در طول عمر مفید آنها تاکید می  صاد کارآمدي، ک شود، در حالی که در اقت

 همین دلیل، تصور ارزش افزوده تا نقطه فروش و استهالك پس از نقطه فروش در رویکرد اقتصاد کارآیی وجود ندارد.  

ست: کارآیی مدیریت موجودي با کاهش سرعت جریان مواد، افزایش پیدا سرعت جریان هاي چرخه اي بسیار حائز اهمیت ا .3

می کند. براي مثال، بازیافت مواد با عمر مفید کوتاه مانند قوطی هاي نوشابه باعث افزایش جریان هاي چرخه اي و کاهش 

 12,5رصد در چرخه دوم، د 25درصد مواد اولیه در چرخه اول بازیافت می شوند،  50اندوخته مواد می شود ( براي مثال، 

 درصد در چرخه سوم و ...). در چنین مواردي، استفاده از بطري هاي شیشه اي می تواند سرعت جریان مواد را کاهش دهد. 

  

مالکیت مستمر مقرون به صرفه است: استفاده مجدد، تعمیر و ساخت مجدد بدون تغییر مالکیت باعث صرفه جویی دو برابري  .4

قرار داد پرداخت به ازاي هر کیلومتر با ناوگان   Michelinمی شود. براي مثال، کارخانه تولید الستیک  76هزینه هاي مبادله

حمل و نقل کامیون داران منعقد کرده است. این مدل کارآمدي کسب و کار آنان را قادر می سازد در هزینه هاي مبادله از 

 یی کرده و از این طریق سود خود را افزایش دهند. طریق افزایش روشک کردن و نگه داري بهتر الستیک صرفه جو

اقتصاد کارآمدي به کارکرد بازارها نیاز دارد. در این زمینه، اقتصاد کارآمدي تفاوتی با اقتصاد صنعتی ندارد. این اقتصاد به  .5

  بازار کارآمدي نیاز دارد که در آن عرضه و تقضا بتوانند نیازها را برآورده سازند.  

 

سنتی به مدل هاي خالقانه تاکید دارد. در          صنعتی  سب و کار  ستاهل بر تحول از مدل هاي ک صادي، ا براي گذار به کارآمدي اقت

صرف          شتغال به موازات م سر برد براي ایجاد ثروت و ا صوالت و خدمات بر راهکارهاي دو  سازي مح این مدل ها بر تلفیق و یکپارچه 

  تاکید می کند.   77ایجاد انگیزه براي درونی سازي هزینه هاي ریسک و پسماندها کمتر منبع و همچنین

شرکت        ستیک خودرو   شاره کرد. براي مثال می توان به خدمات ال  ,از مثال هاي مدل فروش عملکرد مبی توان به جریمه ها ا

Michelin  ،(پرداخت به ازاي هر کیلومتر)  شــرکت لیزینگ توربینRolls-Royce ژي به ازاي هر ســاعت)، شــرکت تجهیزات ( انر

این مدل هاي کسب و کار جدید اغلب بر اقتصاد مبتنی  برخدمات کارکردي  (پرداخت به ازاي کپی) و غیره اشاره کرد.  Xeroxاداري 

 تاکید دارد. این مدل ها امکان جدایی گردش مالی و سود را از مصرف منابع و حجم تولید امکان پذیر می سازد.     

سب و کار کارآمدتري از     سات  سودآور تر بوده و از منظر مدل ک ست که فروش کاالها به عنوان خدمات یا عملکرد  هل بر این باور ا

                                                           
75 . Activity-wise 

76 . transaction costs 

77 . internalize the costs of risk and waste 
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منظر مصرف منابع در اقتصاد چرخشی است. در اقتصاد خطی، مسئولیت کاالها در درب کارخانه به پایان می رسد و به همین دلیل         

( همچنین هزینه ها). به عبارت دیگر تولید کننده کاال مســئولیتی در قبال حفظ کیفیت  مســئله پســماندها مشــکل فرد ثالث اســت

صول تا پایان          شتري نهایی باید مراقب مح ضمانت) و به همین دلیل م ضاي دوره  صوالت در طول عمر مفید آن ندارد ( پس از انق مح

لکیت محصول و مسئولیت کاال یا محصول در طول عمر    عمر مفید آن باشد. بر عکس در مدل اقتصاد کارآمدي کسب و کار، حفظ ما   

 مفید محصول بر عهده تولید کننده است. 

 

سازوکار انگیزه هاي            ست. در نتیجه، این  سماندها ا سک و پ ساس، فروش عملکرد به معناي درونی کردن هزینه هاي ری بر این ا

می آورد. عالوه بر این، وقتی که قیمت به ازاي هر واحد اقتصـــادي را براي قبول مســـئولیت پس از فروش در تولید کنندگان بوجود 

ــرف منابع، جلوگیري از    ــورت انگیزه هاي الزم در بنگاه ها براي کاهش مص ــود، در این ص ــب قراردادي ثابت فرض ش خدمات بر حس

و قابل بازیافت تر  خسارات و تولید پسماندها در هنگام ساخت محصوالت و همچنین طراحی محصوالت و تولید محصوالت با دوام تر      

شود تا بنگاه ها از امنیت تامین منابع       صول و همچنین منابع موجود در آنها، باعث می  شود. همچنین، حس مالکیت بر مح ایجاد می 

شتري از نظر         شود مزیت رقابتی بی ضوع باعث می  صل کنند که این مو ضمین قیمت آنها در آینده اطمینان حا در آینده و همچنین ت

  زمان افزایش قیمت منابع برخوردار شوند. هزینه در 

عالوه بر منافع اقتصادي و ارتقاي کارآیی مواد، ساتهل تاکید می کند که کارآمدي اقتصادي باعث افزایش ایجاد اشتغال در اقصتاد  

ر و نیروي انسانی   ) به انرژي کمت1منطقه اي می شود. فعالیت هاي استفاده مجدد، تعمیر و ساخت مجدد در اقتصاد کارآمدي (حلقه     

صادي             سعه و تعمیم مدل اقت شود. به منظور تو صرف انرژي کمتر می  شتر با  شتغال بی شتري نیاز دارد، که این پدیده باعث ایجاد ا بی

مبتنی بر عملکرد، ساتهل بر اجراي سیاست هاي مالیاتی پایدار تاکید می کند که در آن بر مالیات بر مصرف کاالهاي غیرقابل تجدید      

  اي مالیات بر نیروي کار تاکید می کند (تغییر جهت مالیاتی).  به ج

ساتهل براي           ستفاده قرار می گیرد، اما  صاد مبتنی بر عملکرد (کارآمدي) مورد ا سته اغلب مترادف اقت صاد با حلقه ب هر چند اقت

ه در اقتصاد خطی) استفاده می کند. هر اقتصاد چرخه اي از اصطالح اقتصاد دریاچه ( متضاد با اقتصاد رودخانه که نماد جریان پیوست    

چند هم اقتصاد مبتنی بر عملکرد و هم اقتصاد چرخه اي مدل هاي کسب و کار فروش عملکرد را توسعه می دهند( براي مثال کاالها  

ظ و ریاچه اي بر حفبه عنوان خدمات)، ساتهل بر این باور است که این دو رویکرد از منظر اولویت ها با یکدیگر تفاوت دارند. اقتصاد د   

  نگهداشت موجود و اقتصاد مبتنی بر عملکرد بر حداکثر کردن حجم حاصل از مصرف موجودي ها تاکید دارد.    

ــود. در این رویکرد، بنگاه ها بر مالکیت     ــب و کار فروش عملکرد بر مدیریت موجودي ها تاکید می ش ــاد چرخه اي، کس در اقتص

صوالت ( تعمی    صوالت و حفظ ارزش مح ستقل انجام       مح سط بنگاه هاي خدماتی م ست تو ساخت مجدد) توجه دارند که ممکن ا ر و 

  شود. 
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صاد آب  سخ گو    يدیجد میپارادا ،یاقت ست که پا ستفاده از منابع محدود فعل  ازهاین یبه تمام ییا ارت  داند. به عب یم سر یرا م یبا ا

صاد آب  گرید سب و کار م  یدر طراح دیجد يکردیرو یاقت س       یک سترس و موجود در  ستفاده از منابع در د شد: ا ه که ب ییها ستم یبا

شند و تبد  یمتصل م  گریکدیبه  ریزنج کی يصورت حلقه ها   انیچند جر ای کیخلق  يمحصول به ورود  کی عاتیضا  یخروج لیبا

  کسب و کار.   يبرا دیجد ینگینقد

ست که با هدف ایجاد انگیزه     صاد آبی رویکردي با منبع باز ا سب و   اقت در کارآفرینان براي تغییر قواعد بازي و اجراي مدل هاي ک

یکی از  78کار خالقانه در پاسخ به نیازهاي پایه همه اقشار جامعه که در محل وجود دارند، مطرح شده است. همانگونه که گانتر پائولی    

صاد آبی بهترین و ارزان ترین راهکار براي مح      ست، اقت صاد عنوان کرده ا ست که عمدتا       طرفداران اقت سالمت جامعه ا ست و  یط زی

  متکی بر تولید بر اساس منابع مجود و محلی است.    

مدل کسب و کار خالقانه و رقابت دو ویژگی کلیدي اقتصاد آبی قلمداد می شوند. بر این اساس در اقتصاد آبی، مدل هاي کسب و  

ر پاســخ به نیازهاي اســاســی و همچنین ایجاد ســرمایه هاي  کار پیشــران کلیدي براي رقابت محصــوالت و خدمات در بازار به منظو

 اجتماعی و طبیعی قلمداد می شوند. 

 

سال    سازمان ملل متحد، پائولی در  صفر)    ZERIبنیاد  1994با حمایت  را بنا نهاد که هدف   79( پژوهش ها و نوآوري هاي انتشار 

شته هایمان        ستفاده از دا سفه ا ستر ش فل سعه و گ ست. پائول  80آن تو سال   ZERIی در پروژه اي با حمایت بنیاد ا با کمک  2004در 

نوآوري را تهیه  100فناوري در زمینه  340متخصصان مالی، اتراتژیست هاي کسب و کار، سیاست گذاران و دانشگاهیان فهرستی از          

باالتري از کارآیی براي جذب مواد کرد. این نوآوري ها از توانایی زیست بوم هاي طبیعی الهام گرفته شده بودند که همواره به سطوح    

مغذي و انرژي، استفاده موثر از پسماندها، استفاده از ظرفیت هاي همه اجزاي اکوسیستم ها و پاسخ به نیازهاي همه اجزا تکامل پیدا       

 . 81)2010کرده بودند (پائولی، 

 

سال      صاد آبی در  سفه اقت شد اما با گردآوري   1994گرچه فل مطالعه موردي کامل و موثق، ابزارهاي  100در کتاب پائولی معرفی 

شتر و رقابت          شتغال بی صاد آبی و تبیین آن در اختیار محققان قرار گرفت که امکان تولید درآمدها و ا سعه مفهوم اقت کلیدي براي تو

  بهتر را در بازارهاي جهانی فراهم کرد.  

صاد آبی بر   ست که از طبیعت و ز      21مفهوم اقت سته ا صول بنیادي واب ست ( براي مثال، فرض       ا شده ا ست بوم ها الهام گرفته  ی

دسترس   قابلhttp://www.theblueeconomy.org/principles.html پسماند معادل غذا). این اصول از پایگاه اطالعاتی    

  .  می باشد

  د مغذي و انرژي تکیه دارد که به صورت محلی در دسترس قرار دارند. ایده اصلی اقتصاد آبی بر موا

پائولی اقتصاد  آبی را به عنوان یک مدل اقتصادي جدید مطرح کرد که نقطه عزیمت از مدل هاي اقتصادي موجود، یعنی اقتصاد      

صنایعی           صاد قرمز به کارآفرینان و  ست. اقت سبز ا صاد  صاد نوظهور، یعنی اقت سب و کار      قرمز، و از اقت شاره دارد که عموما بر یک ک ا

ستلزم          ست که م سته ا صادي بر کاهش هزینه هاي تولید واب سنتی اقت صول خاص تاکید می کنند. موفقیت رویکردهاي  کلیدي یا مح

                                                           
78  .  Gunter Pauli 

79 . Zero Emissions Research and Initiatives 

80 . using what you have 

81. Pauli, G. A. (2010) The blue economy: 10 years, 100 innovations, 100 million jobs, Taos NM, 

Paradigm Publications 
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ستفاده از ربا        ستیابی به حداقل هزینه هاي نهایی، کاهش هزینه هاي نیروي کار و ا شی از تولید جهت د صادي نا ا  ت هصرفه هاي اقت

جهت افزایش تولید با هزینه هاي کمتر اســت. چنین رویکردي بر اســتفاده نامناســب از منابع طبیعی و ایجاد آثار و پیامدهاي منفی 

سب و کار نوظهور داللت دارد که              سبز بر مدل هاي ک صاد  صاد قرمز، یعنی اقت ست. گذار از اقت سته ا ست محیطی واب اجتماعی و زی

با محیط زیست، انرژي هاي تجدیدپذیر و مواد زیستی را توسعه می دهد. پائولی از این رویکرد به دو دلیل  فناوري هاي سبز و سازگار

صاد            ست. اقت سیار زیاد ا صاد قرمز) از روش هاي نظامندي پیروي نمی کنند و هزینه هاي آنها ب شت. این رویکرد ( اقت صلی انتقاد دا ا

نگاهی جهانی و قابلیت هاي بالقوه سـوء آنها تاکید می نماید. به عنوان مثال، پائولی   سـبز نیز فقط بر یک مزیت سـاده بدون توجه به   

ــت می آیند که تولید آنها باعث تخریب   ــاره می کند که از روغن نخل بدس ــتی اش ــابون هاي با قابلیت تجزیه پذیري زیس اغلب به ص

ز و مواد زیستی مستلزم سرمایه گذاري هاي زیاد و اعطاي    جنگل هاي بکر در اندونزي می شود. عالوه بر این، تولید فناوري هاي سب  

یارانه هاي دولتی است و از سوي دیگر محصوالت سازگار با محیط زیست عموما براي مستریان گران تر هستند. براي مثال، سرمایه          

ها تامین شوند. برخالف اقتصاد    گذاري ها در انرژي خورشیدي به شدت به یارانه هاي دولتی وابسته هستند که باید از طریق مالیات     

قرمز و اقتصاد سبز، اقتصاد آبی بر مدل هاي کسب و کار  خالقانه وابسته است که باعث احیاء و بازیابی محیط زیست شده و اشتغال           

  بیشتري ایجاد می کند و  باعث افزایش مهارت و تولید محصوالتی با کیفیت باالتر و ارزان تر می شود. 

صاد آب  میپارادادر نتیجه اتخاذ  شغل    ونیلیده ها م ،یاقت صت  سر جهان     دیجد یفر سرا   شیشود، درآمدها افزا  جادیامی تواند در 

س  یدر حال نیشود و ا  یم دیجامعه ثروت تول يبراو ، می کند دایپ سوده و آلوده نم  نیاز ا شیب ست، یز طیکه مح تا  شود. در  یفر

ه پیدا  اقتصاد محلی توسع، یت و نوآوري افزایش پیدا می کندخالقد انگیزه هاي الزم به دلیل ایجا ،یواقع با حرکت به سمت اقتصاد آب

  می کند و فرایندهاي تولید با محیط زیست سازگارتر می شوند.
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ا براي هالگو برداري زیستی رشته جدیدي را توصیف می کند که از بهترین ایده هاي موجود در طبیعت اقتباس کرد و سپس از آن 

. با الهام و الگوبرداري فناوري هاي و سیستم هاي طبیعی از طبیعت، 83ارایه راهکارهاي خالقانه و پایدار در جامعه الگوبرداري می کند

ست توسط          ست. الگو برداري زی ستیابی به اهداف پایداري ا ستی تالش د صلی الگوبرداري زی در کتابی با     Janine Benyusهدف ا

  توسط او منتشر شد، مطرح کرد.   1997که در سال  84ري زیستی: نوآوري خالقانه الهام گرفته شده از طبیعتعنوان الگوبردا

  

ایده و ستون فقرات این مفهوم این است که طبیعت بسیاري از معضالت و مشکالتی که ما با آنها دست به گریبان هستیم (مانند         

قبال حل کرده است. از آنجایی که موجودات زنده در نتیجه تکامل در یک بازه زمانی  انرژي، تولید غذا، کنترل هاي اقلیمی و غیره ) را 

ساختارهاي تطابق یافته اي را بوجود آورده اند، در نتیجه، رویکرد الگوبرداري     سیار طوالنی و در نتیجه انتخاب طبیعی کامال مواد و  ب

صدد یادگیري و الگوبرداري از این فرایند تکاملی چن   ستی در  صل         زی سه ا ستی مبتنی بر  شالوده الگوبرداري زی ست.  ساله ا د میلیون 

  کلیدي به شرح زیر است:

 : ست بوم هاي زنده به          طبیعت به منزله مدل شکل طبیعت، فرایندها و زی سبات و  ستی به منا رویکرد الگوبرداري زی

د محصوالت و ایجاد سیستم هاي صنعتی  عنوان منبع الهام و الگوبرداري براي ارایه راهکارهاي طراحی خالقانه براي تولی

شده            صل  سط طبیعت حل و ف شکالتی که تو صل م نگاه می کند. این تفکر از طبیعت در تمامی مقیاس براي حل و ف

ــلول هاي    ــعه بهتر س ــی برگ یک درخت می تواند به توس ــت، الهام می گیرد. براي مثال، براي مثال مطالعه و بررس اس

راتنی مانند موریانه ها می توان براي ســاخت ســاختمان ها براي تهویه طبیعی و  خورشــیدي کمک کند. از کلنی حشــ

 گرمایش توسط خورشید الهام گرفت.  

  :سنجش ستانداردهاي اکولوژیکی براي ارزیابی پایداري نوآوري ها و طراحی     طبیعت به منزله یک واحد  ستفاده از ا ا

  ها

  :شگر ست    طبیعت به منزله پای صرفا آن چیزي نی شت می کنیم، بلکه      طبیعیت  ستخراج و بردا که ما مواد را از آن ا

ــت که ما می توانیم چیزهاي زیادي از آن بیاموزیم. بنوس (           در کتاب خود پارادایمی     85)1997طبیعت ، پدیده اي اسـ

مطرح  ابراي گذار از یاد گیري درباره طبیعت به یاد گیري از طبیعت به عنوان راهی براي رویارویی با مشکالت انسانی ر  

      می کند.

ــکالت   ع ــتمی براي طراحی راهکارهاي مبتنی بر الهام از طبیعی براي حل مش ــیس الوه بر این، بنوس بر اهمیت تفکر و نگرش س

تاکید می کند. همچنین، باید توجه کرد که همه فرایندها در طبیعت با انرژي پایین انجام می شود و مواد به کارآمدترین شکل مورد   

ر گرفته و تمامی فرایندها در دماي معمولی روي می دهند. بنابراین، اتخاذ رویکرد الگوبرداري زیستی می تواند به بنگاه ها  استفاده قرا

کمک کند تا فناوري ها، فرایندها و ســیســتم هاي خالقانه اي را ابداع نمایند، که از منظر مصــرف انرژي و مواد کارآمدتر بوده و مواد 

شده و به آنان کمک می کند تا تاب آورتر     سمی کمتري تولید می کن  صرفه جویی هزینه هاي بنگاه ها  سوي دیگر نیز باعث  ند و از 

شتري با هزینه هاي کمتر         سازد تولید بی صل از پایداري، راهکارهاي مبتنی بر طبیعت، بنگاه ها را قادر می  شوند. عالوه بر منافع حا

  دهند.داشته باشند و از این طریق سودشان را افزایش 

                                                           
82 . Biomimicry 

83 . Biomimicry 3.8 (2016) A conversation with author Janine Benyus [Online]. Available at https:// 

biomimicry.net/the-buzz/resources/conversation-author-janine-benyus/ (Accessed 22 August 2017). 

84 . Biomimicry: Innovation inspired by Nature 

85 . Benyus, J. M. (1997) Biomimicry: Innovation inspired by nature, New York, Morrow. 
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سرانجام، اقتصاد چرخشی به منزله کاربرد و الگوبرداري در سطح یک زیست بوم است. به این ترتیب بر اساس تعریف الگوبرداري         

ــماندي وجود ندارد. در     ــت. در طبیعت هیچ پس ــعه نوآوري و خالقیت ها با الهام و الگوبرداري از طبیعت اس ــتی، هدف آن توس زیس

ست بوم هاي طبیع  سماند هر جانداري به عنوان غذاي جاندار دیگر قلمداد     حقیقت در زی سماند وجود ندارد، زیرا پ ی، چیزي به نام پ

ست بوم ها           ستمر به گردش در می آیند، بدون اینکه باعث آلودگی زی صورت م ست بوم به  شود و به همین دلیل مواد در این زی می 

داري زیستی را می توان به عنوان نگرش و دیدگاهی جدید قلمداد کرد که  شوند. افزون براین، به مانند مفهوم اقتصاد گردشی، الگوبر   

به صــورت بنیادي روش ما را براي کســب و کارها تغییر می دهد. این نگرش پیشــنهاد می کند که رابطه ما با محیط زیســت باید به 

  مل کنند.  صورت بنیادي تغییر کند، به همین دلیل زیست بوم هاي صنعتی باید به مانند یک جنگل ع

 

ستر شیمی محیط زیست شکل گرفته است، اقتصاد اتمی              یکی دیگر از رویکردهاي اقتصادي که در چارچوب اقتصاد سبز و در ب

صاد اتمی     ست. در واقع اقت شتر زمانی به            یکی از جنبها سود بی سنتی مواد،  سنتز  ست. در  سبز، ا سنتزي  شیمی  ست  هاي کلیدي  د

هاي شــیمیایی تولید که معموال بر اثر واکنش درصــد، محصــوالت جانبی 100کامل شــود. اما حتی با وجود ســود آید که واکنش می

شمار می     می سماند به  شکالتی را ب ها میآیند، به همین علت دفع آنشوند، پ سر از    هتواند م صاد اتمی، آن ک وجود آورد. منظور از اقت

شوند، به محصول طور آرمانی، اگر همه موادي که وارد فرایند سنتز میشود. بهنهایی میگرها هستند که وارد محصول هاي واکنشاتم

  نجامید.ادرصدي خواهد  100شوند، در این صورت این اقتصاد، به اقتصاد اتمی نهایی تبدیل 

شکل (        صادي دارد.  ستانداردهاي اقت ستقیم و معنی داري با ا صرف انرژي رابطه م سبت انرژ 14کارآیی م صرفی به ازاي هر   )  ن ي م

شود، کاهشی مستمر و نسبتاً مطلوبی در گونه که مشاهده میدهد. همانواحد تولید ناخالص داخلی را در کشورهاي صنعتی نشان می

سبت انرژي موردنیاز به ازاي هر واحد تولید محصول، به   ست. در حالی  ن سال  دست آمده ا شکه معادل نفت   1,7، حدود 2000که در  ب

سعه که         1000ي تولید خام برا شورهاي در حال تو شابه براي ک صنعتی موردنیاز بود، رقم م شورهاي  دالر تولید ناخالص داخلی در ک

ستند، این عدد برابر      فاقد فناوري ستفاده کارآمد از انرژي ه شرفته براي ا شورهاي       2/5هاي پی سه برابر ک شکه معادل نفت خام یا  ب

س     ست. این آمارها پتان ستفاده بهینه از انرژي را در       صنعتی بوده ا سترش ا سعه و گ صرف انرژي را از طریق تو یل قابل توجه کاهش م

شم            سعه یافته از طریق چ شورهاي تو شتر از منابع انرژي در ک سعه و همچنین حفاظت بی شورهاي کمتر تو ستفاده از    ک شی از ا پو

  دهد.ي شده را نشان میکارهاي بزرگ و عایقبر و زندگی در آپارتمآنخودروهاي بزرگ و انرژي

  
  . نسبت انرژي مصرفی به ازاي هر واحد تولید ناخالص داخلی در کشورهاي صنعتی 14شکل 

Source: E. MANAHAN STANLEY (2010), ENVIRONMENTAL CHEMISTRY,NINTH EDITION, CRC Press ,Taylor & 

Francis Group 

                                                           
86-atom economy 
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علیرغم تفاوت در دیدگاه هاي مکاتب مختلف در زمینه اقتصــاد چرخشــی، همه این مکاتب بر این باور هســتند که نظام اقتصــاد 

شود.  برا         ست تجدید نظر  ساس بازنگري در تعامل آن با محیط زی ست و به همین دلیل باید در این نظام بر ا صنعتی کنونی پایدار نی

وم انسانی به عنوان یکی از زیست بوم هاي جهانی و به عنوان بخشی از محیط زیست ( زیستکره) باید مورد توجه      این اساس زیست ب  

قرار گیرد. براي رویارویی با این چالش ها، این مکاتب فکري بر الهام و الگوبرداري از طبیعت براي توسـعه نظام هاي صـنعتی با هدف    

ستفاده و بهره برداري کارآمدتر از مو  سی این      ا صوص، برر ست تاکید دارند.  در این خ اد و کاهش آثار و پیامدهاي منفی بر محیط زی

مکاتب فکري نشــان می دهد که هر کدام از آنها موضــوعات مختلفی را در کانون توجه قرار می دهند. در حالیکه اقتصــاد کارآمدي ( 

سب و کار را       صاد آبی عمدتا مدل ک صاد مبتنی بر عملکرد) و اقت صوص    اقت سایر مکاتب فکري در خ در کانون توجه قرار می دهند، 

صنعتی و رویکرد                صوالت تاکید می کنند (رویکردهاي اکولوژي  ستم ها و مح سی ست محیطی  شتر بر اثرات زی شی، بی صاد گرد اقن

ــتی).  عالوه بر این، یکی ا      ــول توجه می کنند ( رویکرد الگوبرداري زیسـ یا بر طراحی محصـ تا گهواره)  ز این مکاتب که بر    گهواره 

ــوالت به عنوان    ــت ( براي مثال ارایه محص ــب و کار مبتنی بر عملکرد اس ــاره می کند، مدل کس راهکارهاي مدیریت کارآمد مواد اش

  خدمات).  

صتاد خطی        عالوه بر این، همه مکاتب فکري تا  سائل مدل اق ستمی ( نظام مند) براي رویارویی با م سی حدودي، بر اهمیت نگرش 

شته اند. سرانجام، مفهوم و مبانی اقتصاد گردشی مرتبط با هر یک از مکاتب فکري تشریح شده تا حدودي با یکدیگر         کنونی ت اکید دا

) 15مشــترك هســتند و به دهمین دلیل می توانند به عنوان یک چارچوب فراگیر مورد توجه قرار گیرند که این موضــوع در شــکل (

ساس، همانگون     ست. بر  این ا شده ا شد که در          ارایه  صویر می ک صی را به ت شی، رویکردهاي خا صاد چرخ ساتهل عنوان کرد، اقت ه که 

  پیرامون مجموعه از اصول بنیادي اشتراك نظر دارند.   

  
  

  . تاثیر مکاتب مختلف بر بسط و تکامل اقتصاد چرخشی15شکل 

(2018), The Concept of Circular Economy: its Origins and its Evolution, Working Paper,avalable at:  Thibaut Source: Wautelet ,

https://www.researchgate.net/publication/322555840  
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کاربرد عملی اقتصاد چرخشی در نظام هاي اقتصادي مدرن و فرایندهاي صنعتی  در نتیجه افزایش فشارهاي زیست         1970دهه 

محیطی ناشی از فعالیت هاي صنعتی و همچنین نوسانات قیمت هاي منابع در برخی از کشورها به اجرا درآمده است. با این وجود و       

ــرف منابع و    علیرغم افزایش گرایش ها براي اتخاذ رویک ــعه براي ارتقاي کارآیی مص ــتراتژي توس ــی به عنوان یک اس رد اتخاذ گردش

ستفاده قرار نگرفته است. براي مثال             افزایش توان رقابتی، اصطالح اقتصاد چرخشی به صورت مناسبی توسط دولت ها و بنگاه مورد ا

. با توجه به چالش هاي  Murry ،2017(87اده اسـت ( کشـور چین، پیاده سـازي و توسـعه مفاهیم اقتصـاد سـبز را مورد توجه قرار د     

میلیارد نفر، جاي شــگفتی نیســت که دولت این کشــور  1,4زیســت محیطی کشــور چین در نتیجه برخورداري از جمعیتی بیش از 

 مالحظات اقتصاد چرخه اي را در برنامه هاي توسعه پنج ساله 

صادي    سعه اقت ست ( اجتماعی یازدهم و دوازدهم منظور کرده  -تو شور چین اولین    88).2013و همکاران،   SUا عالوه بر این، ک

کشوري بوده است که قانون خاصی را براي توسعه و نهادینه کردن اقتصاد چرخه اي در سطح ملی به تصویب رسانده است ( قانون            

چرخه اي در کشور چین بیش از  ). به همین دلیل نیز ادبیات و پژوهش هاي مرتبط با اقتصاد2009توسعه اقتصاد چرخه اي در سال 

ست (    سترش پیدا کرده ا صورت زیر          . 89)2016و همکاران ،  Ghiselliniاروپا گ صطالح به  شی، این ا صاد چرخ سعه اقت در قانون تو

  تعریف شده است:

می  به فعالیت هاي کاهش، اســتفاده مجدد و بازیافت که طی فرایند تولید، گردش و مصــرف انجام می شــود، اقتصــاد چرخشــی 

  گویند.  

ست،          سعه ملی خود ( رویکرد باال به پایین ) تلفیق کرده ا ستراتژي هاي تو شی را در ا صاد چرخ شور چین مالحظات افقت گرچه ک

) پیگیري و اجرا می شود ( رویکرد  NGOsاما در اروپا، گذار به اقتصاد چرخشی عمدتا توسط سازمان ها و سازمان هاي غیر دولتی (      

  پایین به باال).  

شکل گرفت ( براي مثال قانون دفع             در سماندها  ست گذاري هاي مدیریت پ سیا صوص  شی ابتدا در خ صاد چرخ اروپا، اجراي اقت

سال    سماند در آلمان در  سماند در اتحادیه اروپا،    1976پ ستورالعمل هاي پ صول بازیافت    EC/2008/98و د سعه ا )، که عمدتا بر تو

ر ابتدا مفهوم اقتصاد چرخشی توسط شماري از سازمان هاي غیر دولتی بسط داده شد (         اقتصاد چرخشی تاکید دارد. همانگونه که د  

ساس            مانند بنیاد مک آرتور، موسسه اقتصاد چرخشی )، کانون توجه اقتصاد چرخشی بتدریج از بازیافت صرف به کنترل کارآیی بر ا

ــه ( تول  ــته و دایره اي مواد در همه مراحل زنجیره عرض ــد. به همین دلیل در  جریان هاي حلقه بس ــرف) معطوف ش ید، توزیع و مص

سال     سامبر  صوالت از طریق             2015د ستن حلقه مح صویب کرد که در آن بر ب شی جدیدي را ت صاد گرد سته اقت سیون اروپا ب ، کمی

ستفاده مجدد و تعمیر تاکید شده است. همچنین باید ِادآور شد، رویکرد اقتصاد چرخشی در آسیا و اروپا در         ت سطح شرک   بازیافت، ا

ستفاده مجدد و بازیافت (          صول کاهش، ا صرف پاك و ا شتر بر تولید م شور چین بی )  3Rsشکل هاي متفاوتی دارد. به عبارت دیگر، ک

شوند (           شامل می  شی را  صاد چرخ ست هاي اقت سیا صلی  به همین دلیل،    .Preston ،2012(90تاکید دارد که این مولفه ها بطن ا

هاي مختلف با مفهوم اکولوژي صنعتی، که بر استفاده بهینه و کارآمد از ضایعات و پسماندها، از جمله  مفهوم اقتصاد چرخشی از منظر  

                                                           
87 . Murray, A., Skene, K. and Haynes, K. (2017) ‘The Circular Economy: An Interdisciplinary 

Exploration of the Concept and Application in a Global Context’, Journal of Business Ethics, 

vol. 140, no. 3, pp. 369–380. 

88 . Su, B., Heshmati, A., Geng, Y. and Yu, X. (2013) ‘A review of the circular economy in China: 

Moving from rhetoric to implementation’, Journal of Cleaner Production, vol. 42, pp. 215– 

227. 

89 . Ghisellini, P., Cialani, C. and Ulgiati, S. (2016) ‘A review on circular economy: The expected transition to a balanced 

interplay of environmental and economic systems’, Journal of Cleaner Production, vol. 114, pp. 11–32. 

90 . Preston, F. (2012) A Global Redesign? Shaping the Circular Economy, Chatham House - The 

Royal Institute of International Affairs Briefing paper. 
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سوي دیگر، رویکردهاي حاکم        شتري دارد. از  ساگاري بی صوالت جانبی و همچنین اطالعات تاکید دارد، تطابق و  انرژي، آب، انواع مح

شتر بر رویکردهاي طر      شی در اروپا، بی صاد چرخ سی رویکرد گهواره تا        بر اقت شنا ستم و الهام گرفتن و الگو برداري از روش  سی احی 

سط     ست که تو سط          Braungartو  McDonoughگهواره ا ست که تو سته ا صاد با حلقه ب شده اند و همچین مدل اقت سط داده  ب

  رخشی نشان داده می شود. والتر ساتهل مطرح شده است، تاکید داشته که بر اساس نمودار شناخته شده پروانه اي اقتصاد چ

 

گذاري مختلف براي گذار به اقتصاد محیط زیست به طور عام و گذار از اقتصاد خطی    سیاست   انتخاب و گزینش ابزارهاي اقتصادي و 

صورت اخص یک وظیفه چالش برانگیز براي دولت     شی به  صاد چرخ سئ   به اقت ست. این م ست، زیرا دولت   ها ا سیار حائز اهمیت ا ها  له ب

شبکه      سی روزمره، این اهداف از  سیا ستند. در حیات  شار مختلف در یک نظام    داراي اهداف چندگانه و متعدد ه شارها و نفوذ اق اي از ف

سی تدوین می    سیا ست     توان بهشود. اهداف را می اداري و  سیا سه ابزارهاي  دیگر قلمداد کرد. در گذاري با یکعنوان معیاري براي مقای

  .91)1380اند ( پوراصغر سنگاچین، شوند، باالترین رتبه را در بین این معیارها کسب کردهنتیجه ابزار سیاسی برتري که انتخاب می

ــت   ــیاس ــتیابی به این اهداف گذاري مختلف، روشابزارهاي س ــتفاده هاي مختلفی را براي دس عنوان مثال،  دهند. بهقرار میمورداس

محیطی بر رعایت حد معینی از انتشــار تأکید دارند، در حالی که ابزارهاي مبتنی بر بازار، بر ســازوکارهایی نظیر انداردهاي زیســتاســت

گذارد. شدت و گستره این   هاي جامعه بر جاي میاثرات و پیامدهایی را بر سایر بخش  يگذاراست یس کنند. هر ابزار ها تأکید میمالیات

بســتگی به ابزارهاي مورد اســتفاده   تنهانهها بر جامعه داراي آثار و پیامدهاي مثبت و منفی اســت، ئله که اعمال آنتأثیرات و این مســ

  ها نیز بستگی دارد (همان).ریزي مؤسسات و نهادهاي متولی اجراي این سیاستدارد، بلکه به برنامه

 کنند که به معناي کنترل فعاالن اقتصادي از نی بر بازار حمایت مینئوکالسیک، از ابزارهاي مبت  اقتصاددانان  خصوصاً  اقتصاددانان،   

ست. این رویکرد نوع   سازوکار طریق  سبتاً قیمت ا ست    ن سیا ستی قلمداد می گذاري محیطجدیدي از ابزارهاي  ساس شود که  زی ن آ بر ا

ي انهیزهمحیطی کاهش دهند یا با هداف زیست ها را براي دستیابی به ا شوند تا کل هزینه کنندگان ترغیب میفعاالن اقتصادي و آلوده 

ست که براي آلوده            ستدالل ا شتوانه منطقی این ا ست پیدا کنند. پ شتري د شخص به اهداف بی ساده   م سیار  ست کنندگان ب تا به  تر ا

  اي تشویق شوند که هزینه کاهش انتشار خودشان را به تناسب مقدار انتشار پرداخت کنند.گونه

گرایان بر استفاده از ابزارهاي کنترل و فرمان تأکید دارند، زیرا به باور این گروه، از این طریق، اهداف حفاظت زیست بر عکس محیط 

ي وجود ندارد که براي کلیه شرایط، بهترین فردمنحصربهگذاري شود. شایان ذکر است، هیچ ابزار سیاستزیست تضمین میاز محیط

هاي کشورها و بین معیارهاي مختلف، اولویت 92ابزاري بستگی به تعارضات و بده ـ بستاني هر ریکارگبهقلمداد شود. استفاده و 

زیست گذاري محیطکل، ابزارهاي اقتصادي و سیاست طوربهها بستگی دارد. گذاران، ساختار اقتصادي و اجتماعی و سایر مؤلفهسیاست

  ):2005و همکاران،  کامان(بندي کرد توان در سه گروه عمده به شرح زیر طبقهرا می

ضمین 93نظیر قوانین عرفی ابزارهاي غیرمتمرکز .1 ستی هاي عملکرد محیط، ت شوق 94زی ، قانون  96، حقوق مالکیت95هاي اخالقی، م

  97مسئولیت

                                                           
  .1380، 35ام، استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي حفاظت از محیط زیست، فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست، شماره . پوراصغر سنگاچین، فرز 91

92. Trade - off 

93 - Common Law 

94 - Environmental Performance Bound 

95 -Moral Suasion 

96 -Property Rights 

97. Liability law 
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ــار98ابزارهاي مبتنی بر بازار .2 ــول، 99، نظیر عوارض انتش ــلی، مالیات100عوارض محص ــتم ودیعه ـ  102ها، یارانه101هاي تفاض ــیس ، س

  104جوزهاي قابل مبادله، م103بازپرداخت

 موازاتبهتکنولوژي  (قوانین و مقررات مســتقیم) نظیر اســتانداردهاي محیط، اســتاندارد انتشــار یا اســتاندارد  105. کنترل و فرمان3

  ضمانت اجرا

ــعف هر یک از   پیش از بحث در مورد    ــادي نقاط قوت و ضـ ــت دو مفهوم هزینه  ،ابزارهاي اقتصـ هاي   خارجی و هزینه   هاي الزم اسـ

ــامل هزینه. هزینهتبیین گردد 106جتماعیا ــی هاي اجتماعی ش ــوص ــت. هزینهو هزینه 107هاي خص ــی  هاي خارجی اس ــوص هاي خص

هاي  کار، انرژي، مواد خام، تصفیه فاضالب و...است. هزینه    يروی، نيجار يهانهیثابت، هز يهانهیهاي بنگاه شامل هز هزینه رندهیدربرگ

هاي  از مجموع هزینه بیترتنیابه شود. ها یا شهروندان تحمیل می یجه فعالیت بنگاه بر سایر بنگاه هایی است که در نت خارجی نیز هزینه

هاي  هاي خارجی و ادغام آن در هزینهترتیب با محاسبه هزینهاینآید. بههاي اجتماعی به دست میهاي خصوصی هزینهخارجی و هزینه

 شود.می حاکمها تولید بنگاه يندهایبر فرامنطق اقتصادي  و 108شدهنهایی درونی هايهزینهتولید بنگاه، 

  هاي خارجیهاي خصوصی + هزینههاي اجتماعی = هزینههزینه

شد، هزینه   چنانچه هزینه شته با صی با هزینه   هاي جانبی وجود ندا صو هاي جانبی  شود. البته هزینه هاي اجتماعی برابر میهاي خ

بایست توسط دولت صورت    می . این امرهاي جانبی است زیست محاسبه هزینه  وجود اقتصاد محیط همیشه وجود دارد و اصوالً فلسفه    

  گیرد.

ــارات محیط MAC(109هزینه نهایی کاهش آلودگی ( مفهومدو  ــتو هزینه نهایی خسـ ــاد   نیز در MDC(110( زیسـ مباحث اقتصـ

بر اساس نیز شده و نرخ مالیات  يگذارمتیق يهاآلودگیها که بر اساس آن روندبکار میزیست و استفاده از ابزارهاي اقتصادي  محیط

  ، بسیار حائز اهمیت هستند.دنشوها نیز تعیین میآن

شامل مقدار هزینه  ست که بنگاه هزینه نهایی کاهش آلودگی،    کنندکننده براي کاهش هر واحد آلودگی پرداخت میهاي آلودهاي ا

  زیست است.هاي هر واحد تخریب محیطینهزیست نیز شامل هزو هزینه نهایی خسارات محیط

ــان کرد که فعالیت تولیدي هزینه ــت تحمیل میهایی را بر محیطباید خاطر نش ــود. حال  کند، لذا جامعه متحمل زیان میزیس ش

شد، بنگاه تولیدي هیچ  شی براي کنترل آلودگی چنانچه هیچ گونه ابزار کنترلی نبا س گونه تال زوکارهاي  اها نخواهد کرد. حال چنانچه 

صادي یا کنترلی بر فعالیت بنگاه  صورت بنگاه   هاي آلودهاقت ضع گردد، در این  شند. در کننده و  ها مجبورند تا به این قواعد پاي بند با

کند تا میزان آلودگی را در سطح بهینه از منظر اجتماعی تقلیل دهد که این نقطه به نقطه بهینه اجتماعی  این صورت بنگاه تالش می 

                                                           
98 -Market-Based Instruments 

99. Emission charges 

100. Product charges 

101. Tax differentiation 

102. Subsidies 

103. Deposit – refund system 

104. Tradable permits 

105 - Command and Control 

106 - Social Costs 

107 - Private Costs 

108 - Internalizing the Externalities 

109- Marginal Abatement Costs 

110 - Marginal Damage Costs 
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  دهد.) نقطه بهینه از منظر اجتماعی را نشان می16م است. شکل (موسو

  
  یاجتماع. نقطه بهینه آلودگی از منظر 16شکل 

Source: Kolstad .D.Charles, Environmental Economics, Oxford University Press,New York, 2000. 

  

ــار آلودگی در جایی قرار می    ــارات وارده بر   با هزینه   )MACکاهش آلودگی ( هاي  گیرد که هزینه  نقطه بهینه انتشـ هاي نهایی خسـ

زیست و توسعه اقتصاد      . در حقیقت تالش تمامی ابزارهاي اقتصادي براي حفاظت از محیط )Eنقطه باشد ( برابر  )MDCزیست ( محیط

  کننده به این نقطه است.چرخشی سوق دادن واحدهاي آلوده

  

 

  " گیرد. بر اســاس اصــل حل معضــالت آلودگی قرار میبراي هاي حاکم بر جامعه مبناي قضــاوت عرفدر رویکرد قوانین عرفی،  

سارت زننده    سوي خ سبت به رفع آلودگی یا       "111پرداخت آلودگی از  ست تا ن ست، مکلف ا رداخت پهر فرد یا بنگاهی که آلوده کرده ا

هاي نهایی خسارات وارده را  شود تا بتواند هزینه  مذاکرهکننده با آلوده شونده وارد  بر این اساس الزم است تا آلوده   خسارت اقدام نماید. 

  بپردازد.

ضمین  ستی محیطهاي عملکرد ت ست که در این گروه طبقه  زی سبتاً جدیدي ا ضوعات   بندي می، روش ن شود و عموماً در مورد مو

محیطی با  گیرند. باید توجه کرد که بیشتر مسائل و مشکالت زیست    یستی که داراي عدم قطعیت هستند مورد استفاده قرار می   زمحیط

روســـت. اگرچه هایی روبهمحیطی با دشـــواريهاي زیســـتعدم قطعیت همراه هســـتند. به همین دلیل تدوین و اجراي ســـیاســـت

هاي خود اطالع داشته باشند، اما اگر نتوانند احتمال وقوع هریک از   پس از تصمیم  گذاران ممکن است از شرایط به وجود آمده  سیاست  

ریسک  و تیقطعها در شرایط عدم بنابراین نوع رویارویی؛ شوند و نه ریسک می روبر روها را تعیین کنند با شرایط عدم قطعیت  وضعیت 

  متفاوت خواهد بود.

شکالتی که از عد    سائل و م شی از ابداع فناوري مثالی بارز دربارة م ست   م قطعیت نا سیا د آید مورگذاران به وجود میهاي نو براي 

ست ورز موجودات زندة  شده  د ست        112(GMO)ي  سیا ستفاده از این فناوري براي  ست. ارزیابی آثار و پیامدهاي کاربرد و ا گذاران ا

                                                           
111 - Principle polluter to Pays 

112. Genetically Modified Organism 
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ــت، زیرا     ــکل اسـ ــیار مشـ ــته دربارة این که چه احتما       تجربه  گونه چیهبسـ توان براي بروز هر یک از پیامدهاي      لی را میاي از گذشـ

ست  ضی از این فناوري زی شمندان، می محیطی خطرناك در نظر گرفت وجود ندارد. بع توانند پیامدهاي بالقوه  ها به عقیده برخی از دان

طی مقابله  با این شرای توانند ها چگونه میزیست در پی داشته باشند. پرسش این است که دولت     شدید و غیرقابل برگشتی براي محیط  

هایی را باید غنیمت به شمار آورند و از منافع آن براي جامعه بهره  توانند تصمیم بگیرند که آیا چنین نوآوري کنند؟ بر چه مبنایی می

سعه        ها،ببرند یا به دلیل خطرناك بودن آن صمیم آگاهانه در آغاز تو سعه از آن را متوقف کنند؟ اگر اتخاذ ت ستفاده و تو ست ا رش و گ

ست     سیا شد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ آیا ابزارهاي  صی وجود یک فناوري غیرممکن با سب به     گذاري خا شی منا دارد که بتواند با رو

  ناپذیري و عدم قطعیت کمک کند.شناسایی برگشت

شترك در چرخه    شته، این ویژگی م ست   تا چند دهۀ گذ سیا شم   هاي  شت که از عدم قطعیت چ ش گذاري وجود دا ی کنند و یا  پو

ــوند، یا متغیرهاي عددي بی     ــلیقه وجود آن را منکر شـ ــپس     اي را دربارة آن مفهوم و سـ وانمود کنند که    گونه نیاها به کار برند و سـ

هاي اخیر عدم قطعیت بیشتر به رسمیت شناخته شده  ها شناخته شده است. در سالاحتماالت آن کمدستمشخص است یا  زیچهمه

ــل احتیاط، در چرخه و نیاز به اتخاذ ح ــتانداردهاي ایمنی و اص ــت داقل اس ــیاس ــیههاي س ــتی به گذاري و ارائۀ توص ــیاس طور هاي س

  اي پذیرفته شده است.گسترده

صمیم  شت   چنانچه همۀ ت صرف منابع برگ ستدالل     هاي مربوط به م ضرورتی براي طرح ا صورت  هاي مربوط به  پذیر بودند، در آن 

روش  توانستیم رفتارمان را به هرمسئله را که رفتار کنونی ما ناپایدار است کشف کرده بودیم، آنگاه میپایداري وجود نداشت. اگر این 

هایی که دربارة اســتفاده از خدمات  ، بســیاري از تصــمیمحالنیباادادیم، تغییر دهیم. و در هر زمان ممکن که مناســب تشــخیص می

ست  صمیم شود، به محیطی اتخاذ میزی سترش فعالیت     هایی کویژه ت ستخراج منابع، گ ستلزم ا ست ه م ض هاي بکر و انقرابومها در زی

یري باید  گشــود قواعد تصــمیمناپذیري با دانش ناقص دربارة آینده تلفیق میکه برگشــتناپذیر هســتند. هنگامیبرگشــت ،113هاگونه

ــرایطی دالیل خوبی براي محدود کردن گزینه به ــی تغییر کند. در چنین ش ــاس ها و اتخاذ رویکرد احتیاطی وجود دارد. دربارة  طور اس

ذیر و ناپبار، برگشــتطور بالقوه فاجعههاي اقتصــادي بســیار مبهم، غیرقطعی، بهمحیطی فعالیتهاي زیســتمســائلی که در آن هزینه

ي است ترین راهبردمعقولهاي آینده هستیم، اتخاذ اصل احتیاطی استدالل کرد که اگر نگران نسل گونهنیاتوان گسترده هستند، می

  توان اتخاذ کرد.که می

ترین مفهوم اصــل احتیاطی، تعریفی اســت که در  اي دربارة مفهوم اصــل احتیاط وجود ندارد، اما رایج، تعریف هم جانبههرچند

سپرید کنفرانس معروف وینگ سین       114ا سکان سین ایالت وی سال  ةایاالتمتحداالتیادر رای شد. این  مطر 1998متحدة آمریکا در  ح 

سان یا محیط   هنگامی"کند، تعریف تأکید می سالمت ان شود، حتی اگر رابطۀ علت و معلولی   که فعالیتی موجب تهدید  ست  بین   115زی

  "آید. به عملاحتیاطی باید  باشد، اقداماتنشده ثابت علمی  ها و تهدیدهاي ناشی از آن از لحاظاین فعالیت

صل احتیاط را می  سله   عنوانتوان بها سل سی     مراتبی براي تعیین هدفیک رویکرد  سا ضابطۀ پایداري از اهمیت ا ها در نظر گرفت. 

این ضـابطه تعیین شـوند. چنانچه این اصـل ما را در برابر     بر اسـاس ها تا حد امکان برخوردار بوده و نیازمند این اسـت که همۀ هدف 

استفاده کرد. یک مثال    هاي محدود،دیگري براي گزینش از میان گزینهتوان از ضابطۀ  بیش از یک گزینه قرار دهد، در آن صورت می 

در  116وهواست، که در آن اتخاذ رویکرد پایداري قوي به عدم پذیرش سیاست انتظار و مشاهده     بارز در این زمینه مسئلۀ تغییرات آب 

هاي  هاي اتخاذ سیاسته این است که هزینهشود. یک استدالل رایج بر ضد اصل احتیاط در این زمینمنجر می تیعدم قطعمواجهه با 

ها شــوند.  هاي عمومی دیگر باید قربانی اجراي این ســیاســت وهوا به معناي این اســت که هدففعال براي رویارویی با تغییرات آب

                                                           
113. Species extinction 

114. Wingspread conference 

115. Cause and effect relationships 

116- Wait and see policy 
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 ها ارتباطیمقوله توانند موجب کاهش رشد و رفاه شوند، اما این  هاي بهداشتی کمتر می ، اگرچه براي مثال آموزش و مراقبتحالنیباا

وهوا هاي رویارویی با تغییرات آبناپذیر در مقیاس جهانی ندارند. به همین دلیل، شــایســته اســت که ســیاســت با تغییرات برگشــت

ست       به سیا ضوعی جداگانه و متفاوت با  صل احتیاطی در کانون توجه قرار گیرد، زیرا پیامدهاي     صورت مو ساس ا هاي عمومی و بر ا

  ).4ی براي بشر بسیار ناشناخته است (پیرابند تغییرات اقلیم

صل احتیاط وجود ابهام در تعریف و هدف      صلی اجراي ا شکل ا سط    م ست، که کاربرد آن تو رابطه با هر   در گذارانقانونهاي آن ا

سته می  مسئلۀ ویژه  سیاست     اي را به تفسیر آن واب ستفاده از ابزارهاي  ملیاتی  گذاري براي عکند. مشکل دیگر نبود تجربۀ الزم دربارة ا

محیطی مطرح شده   گذاري زیست عنوان یک ابزار سیاست  نظران بهاي که به تازگی توسط صاحب  کردن و اجراي این اصل است. ایده  

ضمانت   ست  ست نامها ضمانت   117محیطیهاي عملکرد زی ست. به بیان کلی،  ست از تعهد به پرداخت جبرانی ا  118نامۀ عملکرد عبارت ا

ســازي بســیار متداول هســتند. یک شــرکت هاي عملکرد در صــنعت ســاختماننامهراي قراردادي خاص. ضــمانتدر صــورت عدم اج

شود.  کند، که عبارت است از مقدار پولی که توسط شخص ثالث نگهداري میاي را تهیه مینامهساختمانی قبل از شروع به کار ضمانت

هاي  بخش و در زمان مقرر به اتمام برســاند، پولصــورت رضــایترا به که شــرکت بتواند عملیات ســاختمانیدرصــورتی کهیدرصــورت

ساختمانی پس داده می  ضمانت  ساختمانی رضایت  شود. برعکس، درصورتی  نامه به شرکت  بخش نبوده و در زمان مقرر به که عملیات 

است که    119ايمحیطی سپرده رد زیست نامۀ عملکشود. ضمانت  نامه یا کل مبلغ آن مصادره می اتمام نرسیده باشد، بخشی از ضمانت     

  محیطی پرداخت کنند که تامحیطی باید به یک صــندوق زیســتاز اســتانداردهاي زیســت کنندگان یتخطو  کنندگان احتمالیآلوده

  شود.داري میپایان دوره زمانی مشخصی در آنجا نگه
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  . اصل احتیاطی4پیرابند 

ــه ــل ریش ــکل گرفت (بومر  )rincipalPrecautionary pاحتیاطی (هاي اص ــور آلمان ش  -در کش

سن   ستین صطالح در قانون حفاظت از محیط 1994، 120کری سوئد  ). اولین کاربرد قانونی این ا در  121زیست 

ساس انجام گرفت، که  1969سال   سئولیت کیفري فعالیت  بر ا ست، باید از  هاي مخرب محیطآن بار م زی

ــود. از آن زمان به بعد مذاکرات   ــخص ش ــتهمتعدد و تالشقبل مش ــازمان هاي پیوس ــوي س هاي  اي از س

هاي المللی صــورت گرفته اســت، که موجب شــده مســئلۀ احتیاط از حوزه محیطی بیننهاد زیســتمردم

تري نظیر آلودگی دریاها، تغییرات تر و گســتردههاي متنوعمحدودي چون پســماندهاي خطرناك به حوزه

جودات زنده، قوانین و مقررات مرتبط با مواد شــیمیایی، امنیت وهوا، تنوع زیســتی، اصــالح ژنتیکی موآب

ــت   ــیاس ــت عمومی و س ــل احتیاط به یکی از  غذایی، بهداش ــري پیدا کرد. در نتیجه، اص هاي تجاري تس

بدیل  محیطی تهاي زیستهاي احتمالی و سیاستها براي رویارویی با ریسکترین و فراگیرترین مؤلفهمهم

  شده است.

زیست و توسعۀ   بیانیۀ کنفرانس محیط 15توان در اصل  گیرترین بیان اصل احتیاط را می بهترین و فرا

ناپذیري هاي جبرانهرگاه خطرها و آســیب"مشــاهده کرد. مطابق این اصــل،  1992ریودوژانیرو در ســال 

ــت را تهدید کند، بی   محیط ــک نباید به بهانۀ عدم قطعیت و نبود اطالعات کامل علمی، اقدامات              زیسـ شـ

ــگیرانه براي جلوگیري از تخریب محیط ــت را به تعویق انداختپیشـ ــل (UNCED, 1992) "زیسـ . اصـ

شگیري    صل پی صلی ماهیت قطعی نبودن        122احتیاطی با ا ضوع ا صل احتیاطی مو ست، زیرا در ا متفاوت ا

ست.   شخص می   حالنیبااتهدیدها صل احتیاطی نه م کند که براي تحریک اقدامات باید چه کاري انجام ، ا

شخص می د صمیم    اد و نه م صل یک قاعدة ت شود. این ا ست. این  کند که چه اقداماتی باید اتخاذ  گیري نی

گیرد و نه تعیین دقیق این که چه اقداماتی باید  اصــل بیشــتر براي توجیه اقدامات مورد اســتفاده قرار می

  است. "انتقال بار مسئولیت"انجام شود. مؤلفه اصلی اصل پیشنهادي 

  

اي را پذیرفته  هاي عملکرد ایجاد انگیزة مالی براي بنگاهی اســت که مســئولیت اجراي پروژهنامهاســتفاده از ضــمانتهدف اصــلی 

ست     شرایط خاص زی ست یا خود را متعهد به رعایت  ضمانت  ا ست. هدف  ست نامهمحیطی کرده ا هاي  محیطی با برنامههاي عملکرد زی

صــورت مســتقیم بر کاهش انتشــار ها بهنامه، متفاوت اســت. این ضــمانتریادله پذمبکنترل، وضــع مالیات و مجوزهاي  -چون فرمان

ــده آلودگی ــتند، بلکه به این منظور طراحی ش ــئولیت پیامدهاي  هاي آلودهاند که بنگاهها متمرکز نیس کننده را مجبور به پذیرش مس

ــت ــخص فعالیتزیس ــل احتیاط، این رو؛ هاي آیندة خود کندمحیطی نامش ا  کند تکننده را مکلف میهاي آلودهش نیز بنگاهمانند اص

 هاي خود را جبران کنند.پیامدهاي بالقوه خطرناك آتی ناشی از فعالیت

ــیمیایی) خاص یا یک فناوري نوین را به کار گیرد، باید                      ــت که پیش از این که بنگاهی یک ماده (شـ ــۀ بنیادي این اسـ اندیشـ

که یمحیطی در آینده است. درصورتعادل بهترین برآورد پولی بیشترین خسارت بالقوة زیستاي را تهیه کند که مبلغ آن منامهضمانت

سارت احتمالی اتفاق نیفتاده و به آلوده ضمانت کننده ثابت کند که خ سود آن طور مطمئن در آینده نیز رخ نخواهد داد،   نامه به همراه 

نامه متناسب با ارزش خسارات وارد شده    محیطی حادث شود، ضمانت  شود. برعکس، چنانچه خسارت زیست   داده می باز پسبه بنگاه 
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121. Swedish Environmental Protection Act 

122. Principle of prevention 
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شود  کننده مسترد نمی گیرد، اما بخشی از بهرة آن به آلوده نامه سود سپرده تعلق می  شود. اگرچه به ضمانت  زیست ضبط می  بر محیط

نه    مانت     و براي تأمین مالی هزی ــ ــت نامه  هاي اجرایی نظام ضـ هاي   هاي کنترل آلودگی ة فناوري محیطی و پژوهش دربار هاي زیسـ

زیســتی در مواقعی که اثرات و پیامدهاي  ي عملکرد محیطهانامهضــمانتگیرد. محیطی و مدیریت آن مورد اســتفاده قرار میزیســت

  گیرد.قرار می مورداستفادهها وجود دارد، هایی در مورد آنزیستی مبهم بوده و عدم قطعیتمحیط

ــمانت ــتنامهافزون بر این، ض منظور انجام پژوهش براي کاهش عدم  ها بههاي الزم را براي مدافعین پروژهمحیطی انگیزههاي زیس

ها  امهناي ضمانتتوان با تعدیل دورهها را میی این انگیزهاثربخشآورد. محیطی آن به وجود میهاي مربوط به پیامدهاي زیستقطعیت

سیار ضعیف است، بخشی از ضمانت      تقویت کرد. چنانچه بنگاه بتواند ثابت کند ک شود.   رد مینامه مست ه احتمال وقوع بدترین حالت ب

هاي با تخریب کمتر به وجود هاي مستقل یا استفاده از فناوري  ها براي تأمین مالی پژوهشاین امکان انگیزة الزم را در مدافعین پروژه

اي علمی قوي شــامل زیســت با همکاري یک هیأت مشــاورهمحیطآورد. اجراي این برنامه مســتلزم وجود یک ســازمان نظارت بر می

  زیست است.کارشناسان مستقل محیط

ش گیري ارزشود. مشکل نخست اندازه محیطی توسط عوامل مختلف محدود می هاي عملکرد زیست نامهی، کاربرد ضمانت طورکلبه

شده بر محیط    سارت وارد  سا    خ ست. چنانچه بیان خ ست با واحدهاي پولی ا شده بر محیط رتزی ست  هاي وارد  سب زی واحدهاي   برح

ضمانت     پولی امکان شی از  شد تنها بخ ضبط می پذیر نبا سارت نمی   نامه  شود. افزون بر این،    شود و مقدار خ ستی جبران  تواند به در

خســارت واقعی   آید کهها ممکن اســت به دلیل لزوم اثبات جرم محدود شــود. مشــکل دیگر هنگامی به وجود مینامهکاربرد ضــمانت

نامه براي جبران خسارت کافی نخواهد بود.   بینی شده باشد، که در این صورت اندازة ضمانت    بیشتر از حداکثر خسارت احتمالی پیش  

صورتی موفقیت  سازمان نظارت بر محیط  در نتیجه، این طرح فقط در  ست که  ست دیدگاه محتاطانه آمیز ا شواهد موجود  زی اي دربارة 

  ها متوجه جامعه نشود.هزینۀ جبران خسارت کهيطوربهنامه تعیین کند، رقم باالیی را براي ضمانتداشته باشد و 

 محیطی ایدة جالبی براي اضافه کردنهاي عملکرد زیستنامهناپذیري، ضمانتبا توجه به مشکالت ناشی از عدم قطعیت و برگشت

به اطالعات موجود، اســتفاده از این ابزار  بر اســاسرود. به شــمار می زیســتگذاري محیطیک ابزار نو به مجموعۀ ابزارهاي ســیاســت

در   123که براي نخستین بار توسط رونالد کوژ   تعیین حق مالکیتی که در باال اشاره شد، هنوز عمومیت نیافته است. در روش    صورت 

ست. با توجه به اینکه منابع زی         1964سال   شده ا سایی حق مالکیت تأکید  شنا شد، بر  محیطی در زمره کاالهاي عمومی  ست مطرح 

صی در مورد آن       بندي میطبقه صو ضوابط و مقررات کاالهاي خ سیاري از  ست. حال چنانچه حق مالکیت براي  شوند، لذا ب ها حاکم نی

 و توانند به نقطه بهینه آلودگی) مشــخص شــود، در این صــورت طرفین میآلوده شــوندهکننده و نفع (آلودههاي ذيهر کدام از طرف

صاد محیط      سند. این رویکرد که در ادبیات اقت سارت بر ست به ق خ سیاري از ابزارهاي        124ضیه کوژ زی صلی ب ست، زیربناي ا سوم ا مو

یت را براي هرکدام از طرفین کحقوق مال بتوانچنانچه  ،. بر اســاس این قضــیهشــودزیســت محســوب میاقتصــادي حفاظت از محیط

شونده) معامله (آلوده صورت می کرد تعریف  کننده یا آلوده  ست را از طریق چانه توان میزان تخریب یا آلودگی محیطدر این    125یزنزی

سطح بهینه   ساند.  به  سته به   میاین بازار مبناي خرید آلودگی  .کنندآلودگی ایجاد می دوفروشیبراي این منظور نیز بازار خرر شود (ب

 توان موارد زیر را بر شمرد:ترین نقاط ضعف این روش میاز مهم .اینکه حقوق مالکیت براي کدام طرف معامله تعیین شود)

       ست. به سیار مشکل ا شیوه ب عنوان مثال در مورد آلودگی هوا، اثبات این مسئله که بیماري اثبات خسارت یا آلودگی در این 

بروز آلودگی زمان فعالیت یک بنگاه اســت مشــکل اســت، ضــمناً در برخی موارد بین تماس و  در اثرهاي ناشــی از آلودگی 

 طوالنی وجود دارد.

                                                           
123 - Ronal Coase 

124 - Coas Theorem 

125 - Bargaining 
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       کننده در در صورت وجود تعداد زیادي آلوده  ،عنوان مثالشناسایی خسارت زننده در اکثر موارد با مشکالتی همراه است. به

 زیادي مواجه است. پیچیدگیحاشیه یک رودخانه اثبات اینکه سهم هر کدام چقدر است با 

 سارات    تعداد زیاد آلوده شد، فاقد     که تعداد آلوده این روش در مواقعی. دیدگانشدگان و خ شوندگان زیاد با کنندگان و آلوده 

،  یزنهاي چانه(افزایش جلسات مذاکره، باال بودن هزینه در این شیوه بسیار زیاد است 126هاي مبادلههزینه زیرا،است.  ییکارا

 هاي دادرسی و...)هزینه

   کنندگان زیاد است. به همین دلیل برخی   آید که تعداد آلودهعی به وجود میدر مواق مشکل این : 127سواري مجانی مشکالت

ــت هاي تخریب و آلودگی محیطاند، از پرداخت هزینهها را پرداخت نمودهکنندگان به امید اینکه دیگران هزینه از آلوده زیسـ

 هاي اساسی در مورد کاالهاي عمومی است.روند. این موضوع یکی از چالشطفره می

عبارت است از استفاده از سازوکارهاي تشویقی یا اقدام به عملی از روي درك و شعور اخالقی. از این رویکرد،   هاي اخالقیشوقم

زیست)،  ، اتحادیه اروپا، وزارت محیط(EPA) متحدهاالتیازیست  عنوان مثال، آژانس حفاظت از محیطیک مقام یا دستگاه مسئول (به  

ها را در راســتاي اهداف خود هدایت کند، مورد اســتفاده قرار ها یا افراد تحمیل نماید تا رفتار آننی را بر بنگاهبدون اینکه الزامات قانو

شویق می ست دهد. هدف ت ست.  هاي اخالقی ایجاد تحول در فرهنگ زی ستاي تغییر ترجیحات     کار نیامحیطی ا ستلزم تالش در را م

صادي  ست، بدون اینکه   128کارگزاران اقت ساختار قیمت  مختلف ا شویق    ها تغییر یابد. مهماقدامات کنترل ــــ فرمان و  سالت ت ترین ر

عنوان هایی از تشویق اخالقی بهزیستی رفتار کارگزاران اقتصادي است. مثالاخالقی تأمین و اشاعه اطالعات در مورد پیامدهاي محیط

  زیستی شامل موارد زیر است:گذاري محیطابزارهاي سیاست

 زیست هاي عمومی در زمینه حفاظت از محیطمالی الزم براي ارتقاي آگاهی تأمین منابع  

  129ی محصوالتزنبرچسب در خصوصالزامات و قوانین  

  اهداف انتشار  در خصوصها ي داوطلبانه توسط منابع انتشار آالیندههانامهتفاهمامضاي  

 هاي مختلف پرداخت یارانه براي پژوهش و توسعه تکنولوژي  

 هاي بنیادي بع مالی پژوهشتأمین منا  

ستفاده اي گسترده  صورت بهدر عمل این رویکردها  شویق     اند. به نظر میقرار گرفته موردا ستمداران عالقه زیادي به ت سیا هاي رسد 

سازوکارهایی مردم را ترغیب می  سک انتقادات   اخالقی دارند، زیرا چنین  ست (اخالقی) را انجام دهند، اما ری ی را که کند تا کارهاي در

لبانه ها رویکردهاي داوطپذیرند. بنگاهممکن است در نتیجه مجبور کردن مردم به تغییر رفتارشان یا افزایش مالیات مطرح گردد، نمی  

سبی را       توانند از این رویکردها بهها میدهند، زیرا آنرا ترجیح می ضاي منا ستفاده نموده و ف شی از ارتباطات مردمی خود ا عنوان بخ

  ).5پیرابند (آورد می به وجودرا در شرایط رقابتی انجام بدهند یا ندهند،  کار نیاگیري در مورد اینکه آیا نگاه براي تصمیمجهت ب

                                                           
126 - Transaction costs 

127 - Free riding Problems 

128. Preferences of economic agents 

129. Product – labeling requirements 
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 ی اکولوژیکیزنبرچسب.  5پیرابند 

سب  شی گفته می برچ صوالتی که داراي عملکرد     زنی اکولوژیکی به رو شود که در آن همۀ اطالعات الزم دربارة مح

ست  صرف        محزی ستند، در اختیار م شابه ه صوالت م سه با مح سب    کنندگان قرار داده مییطی بهتري در مقای شود. برچ

شتۀ آبی   سب      (Blue Angel)فر شگام برچ شور آلمان که پی سال    ک ست، از  صوالتی را که   1978زنی اکولوژیکی ا مح

هایی چون قابل بازیافت  با برچســبزیســت بودند معرفی کرد. از آن تاریخ به بعد محصــوالت مختلفی دوســتدار محیط

(Recyclable)پذیر ، تجزیه(Degradable)   ستدار الیۀ اُزون به بازارهاي جهانی معرفی   (Ozone friendly)یا دو

کنند،  زیست را معرفی می هاي تولید سازگار با محیط اند که روشهاي اکولوژیکی معرفی شده ی نیز برچسب تازگبهشد.  

، غذاهاي آلی (Dolphin -Safe tuna)ها توان به روش صــید ماهی تن با حفاظت از دولفینکه در این خصــوص می

(Orgnic food) شده از چوب صل از  شوند یا ماهی هایی که به روش پایدار مدیریت میجنگل ، مبلمان تهیه  هاي حا

  مدیریت پایدار شیالت، اشاره کرد.

سب     ستفاده از برچ سترش ا صرف زنی اکولوژیکی از افزایگ ست و کنندگان براي تخریب محیطش نگرانی م امنیت  زی

هاي  کنندگان را از حداقل استانداردهاي ویژگیهاي اکولوژیکی قواعدي هستند که مصرفشود. برچسبغذایی ناشی می

ست    صوالت/ یا پیامدهاي زی شده آگاه می   مح صوالت تولید  شاعۀ این    کنند (روشمحیطی مح شابهی نیز براي ا هاي م

ــرایط کار و قیمت دریافتی تولیدکنندگان تأکید                رویک ــتر بر شـ ــت که در آن بیشـ رد در تجارت نیز به وجود آمده اسـ

  شود).می

هاي زیادي به وجود آمده است که   زنی اکولوژیکی تا حدي ناموفق بوده است، زیرا برچسب  پذیرش عمومی برچسب 

قتصاد پیوندي بیشتري با اکنند. هرچه اقتصادها همید میهاي محصوالت تأکهاي مختلف فرایند تولید یا ویژگیبر جنبه

شوند.    هاي ملیالمللی شناخته شده هستند، باید جانشین برچسب     هایی که در سطح بین کنند برچسب جهانی پیدا می

ا  درصد در ژاپن، سنگاپور، کاناد   50هستند (بیش از   شده شناخته ی خوببههاي ملی در برخی از کشورها  اگرچه برچسب 

  المللی شناخت چندانی وجود ندارد.هاي بینو نروژ)، نسبت به برچسب

شــود، یعنی  هاي اکولوژیکی تا حد زیادي از ســازگاري آن با ســاختارهاي بازار موجود ناشــی میجذابیت برچســب

  هاي خود را انجام دهند.توانند انتخابخریداران بالقوه از اطالعات مورد نیاز برخوردار بوده و می

سبت به از دست دادن قدرت دسترسی به        توسعه درحالاین محبوبیت بدون مناقشه نیست. کشورهاي     حالنیابا ن

در  شدهنییتعها استانداردهاي  هاي محصوالت تولیدي آن هاي تولید یا ویژگیکه نتوانند ثابت کنند روشبازار درصورتی 

چسب  به بر توسعه درحالمین دلیل بسیاري از کشورهاي   کند، نگران هستند. به ه هاي اکولوژیکی را تأمین میبرچسب 

  نگرند.اي میعنوان یک مانع تجاري غیرتعرفهاکولوژیکی به

  )1389(ماخذ: کامان و همکاران، 

  

شورهایی که فرهنگ محیط    سازوکار عمدتاً در ک سطح باالیی قرار دارد و حفاظت از محیط   البته این  ستی در  ست در زمره  زی زی

ست، از    ترین تقمهم ضاي جامعه ا شد یی برخوردار میکاراا شورهاي درحال ؛ با سعهدرحال اما در ک سعه که قادر به تأمین حداقل  تو تو

  یی ندارد.کارانیازهاي خود نیستند، چندان 

د  شو زیستی وجود دارد، اعمال می هایی که امکان بروز خسارات و حوادث محیط قانون مسئولیت نیز در مورد آن دسته از فعالیت  

ست. لذا در صورت بروز       فرضشیپمانند احداث نیروگاه اتمی). ( ستوار ا این رویکرد بر حداکثر اجتناب از تحمیل خسارت بر دیگران ا
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 گذاراست یس زیستی، مجري یا کارگزار اقتصادي مجبور به جبران کلیه خسارات است. در این رویکرد،      حادثه یا رخداد محیط هرگونه

سازوکاري در هیچ سارت بر محیط    گونه  شگیري از بروز خ صادي    مورد نحوه مقابله و پی ست، براي فعاالن و کارگزاران اقت ی  نیبشیپزی

ــته مینمی ــادي گذاش ــودکند و کلیه این وظایف بر عهده کارگزاران و فعاالن اقتص ــورت بروز هر گونه حادثه؛ ش اي، کارگزار اما در ص

ت را پرداخت نماید. به همین دلیل کارگزار یا فعال اقتصادي مجبور است تا هزینه  زیس هاي تخریب محیطموظف است تا کلیه هزینه 

ــارات در این    بینی نماید. با توجه هزینه      هاي خود پیش را در هزینه  130هاي مورد انتظار رخدادهاي احتمالی       هاي زیاد جبران خسـ

سته به   شه تالش     انواعرویکرد (ب صادي همی سب از بروز حوادث و رخداد  کنند تا با هزینهمیفعالیت) کارگزاران و فعاالن اقت هاي منا

  ممانعت به عمل آورند. رمترقبهیغ

زیستی شفاف بوده و    یی الزم برخوردار است که اوالً، قوانین محیط کاراکه مطرح شد، این رویکرد معموالً در جوامعی از   طورهمان

  زیست در سطح باالیی قرار داشته باشد.زمینه محیط فرهنگ و آگاهی مردم در اًیثان، ضمانت اجرایی داشته باشند

  

 

ست  صفر و     شوند. غیر انح محیطی در زمره کاالهاي عمومی قلمداد میکاالهاي زی صاري بودن، عدم رقابت در مصرف، هزینه نهایی 

شخص بودن مالکیت این کاالها   س  ونام ستفاده قرار گرفته و بهره    باعث میها آن يریپذمیعدم تق سوء ا برداري شود تا این کاالها مورد 

شود.    هااز آن شدید  ضابطه  ت ستفاد مند کردن بهرهبه همین دلیل نیز  ستفاده از ابزارهاي    برداري از این منابع با ا سازوکار بازار و ا ه از 

ه ها از جملزیســت دارد. وضــع مالیات بر انتشــار آلودگیي در حفاظت از محیطاکنندهنییتعاقتصــادي در کنار قوانین و مقررات نقش 

  شود.ها محسوب میکردن انتشار آلودگی مندضابطهترین ابزارها براي مهم

سال      ها یمالیات بر انتشار آلودگ موضوع   سر آرتور پیگو در  ست   1920نخستین بار توسط  در  132. آتور سسیل پیگو  مطرح شده ا

صاد رفاه (  سماندها را به       1920کتاب خود با عنوان اقت شار پ ضوع انت ستین بار مو عنوان آثار بیرونی یا جانبی معرفی کرد و ) براي نخ

قرار گیرد. آثار   شود انتشار آلودگی در سطح کارایی تخصیصی     جب میرا مطرح کرد که مو 133وضع مالیات برابر با هزینۀ نهایی جانبی 

ــتۀ رفتار یک بنگاه بر یک بنگاه دیگر یا دیگر بنگاه               ــت که   جانبی و پیامدهاي ناخواسـ ــاسهاسـ اه  ترتیبات نهادي موجود بنگ    بر اسـ

ر کند. اگرچه آثاها در خود احســـاس نمیبر دیگر بنگاه هاي خودکننده هیچ الزامی براي پذیرش مســـئولیت آثار جانبی فعالیتآلوده

واي رو هستیم، مانند آلودگی هبهمحیطی اغلب با آثار جانبی منفی روهاي زیستگذاريتواند مثبت نیز باشد، اما در سیاستجانبی می

  کنند.گی میناشی از اگزوز خودروها که موجب بروز مشکالت تنفسی در افرادي که در پیرامون مسیر آمد و شد خودروها زند

با   134کرد که وضــع مالیات بر انتشــار مواد آالینده موجب کاهش آن به ســطحی متناظر با کارایی تخصــیصــیپیگو اســتدالل می

طی محیهاي زیستشود. مالیاتشود. واحد مالیات بر انتشار به ازاي هر واحد آلودگی تخلیه شده وضع میکارآمدترین شیوة ممکن می

ضمین می ی براي انعکاس هزینهبا افزایش قیمت آلودگ سئولیت کامل هزینۀ اقدامات خود را  کنند که آلودههاي اجتماعی ت کنندگان م

سازوکارهاي کنترلی، فعالیت بپذیرند. در نبود مالیات ست در چارچوب نیروهاي بازار بیش از حد انجام  هاي مخرب محیطها و دیگر  زی

سازو   گیرد. اتکاي مالیاتمی شار بر  شی براي کاهش مجموع هزینه هاي انت ست. دلیل آن نیز این    کار قیمت رو شمول مالیات ا هاي م

ست که مالیات  ساختن بنگاه ا ست پیدا       ها به تعدیل هزینهها با قادر  شترین مقدار کاهش آلودگی د سطح به بی هاي خود به کمترین 

                                                           
130 - Expected Accident Costs 

131. Subsidies 

132. Arthur Cecil Pigou 

133. Marginal external cost 

134 -allocative effiency 



59 

  .کنند

شار آالینده    ضع مالیات بر انت ست تا    براي تعیین و ضروري ا سارت وارده بر محیط  هزینهها  ست و هزینه نهایی کاهش   نهایی خ زی

ود که این نقطه، نقطه بهینه انتشار  ش میمشخص  تعیین شود. از محل تقاطع این دو منحنی قیمت هر واحد آلودگی   هاآلودگی بنگاه

ساس این رویکرد    ست. البته در برخی از موارد بر ا ) اخذ میFeeرخی موارد عوارض () و در بTaxمالیات ( ،آلودگی از نظر اجتماعی ا

  ).17شکل شود. تفاوت مالیات با عوارض در این است که مالیات مصرف ملی داشته و عوارض مصرف محلی دارد (

  

  
  . نحوه محاسبه مالیات بر انتشار آلودگی17شکل 

  )1389(ماخذ: کامان و همکاران، 

شد،   طورهمان  شخص گردد   براي اینکه نرخ مالیات تعیین گردکه عنوان  ست که نقطه بهینه آلودگی م یق کار از طر این .د الزم ا

ــارت محیط) و هزینه نهایی MACبرآورد هزینه نهایی کاهش آلودگی ( ــتخسـ ــود. تعیین هزینه نهایی  ) تعیین میMDC( زیسـ شـ

ساده   ست و به خسارات کار  ا را تخمین زد، اما تعیین هاین هزینه ،زیست گذاري محیطهاي مختلف ارزشتوان از روشمی یسادگ اي ا

شکل می   MACهاي نهایی کاهش آلودگی (هزینه سیار م شد، زیرا براي تعیین و برآورد آن ب) ب ها اخذ کرد ها باید اطالعات را از بنگاها

ــتر ندارند    ها تمایلی به پرداخت مالیات       که معموالً براي اینکه بنگاه    ــب       هاي بیشـ اعالم  و و به همین دلیل از دادن اطالعات مناسـ

  ).1388، کامان و همکاران، Kolstad ،2000( روندهاي واقعی طفره میهزینه

  توان موارد زیر را برشمرد:ها یا عوارض میترین مزایاي مالیاتاز مهم

 هاي نهایی خسارت هاي نهایی کاهش آلودگی و هزینههزینه کهیباشد و اجراي آن درصورتاي میبرقراري مالیات روش ساده

 است. نهیهز، کمص باشدمشخ

 ندارد.اي نیاز به سازمان و تشکیالت گسترده  

 اي تصــفیه پســماندها، هزینه نهایی   هيشــود، زیرا با ابداع نوآورها میاعمال ابزار مالیاتی باعث خالقیت و نوآوري در بنگاه

  شود.کاسته می ن آلودگیاتبع آن هزینه هر واحد مالیات نیز کاهش یافته و از میزکاهش انتشار و به

 میسر است یسادگامکان جابجایی مقدار مالیات به 

  توان به موارد زیر اشاره کرد:ها میترین آن، این روش معایبی نیز دارد که از مهمادشدهدر کنار مزایاي ی

  ) سارت صاً هزینه نهایی کاهش (   MDCتعیین هزینه نهایی خ صو سیار    تبع آن تعیین نرخ دقیق مالیاتی) و بهMAC) و خ ب
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 مشکل است.

  توسعه  توسعهدرحال ها را خصوصاً در کشورهاي درحال   هاي تولید شده و قدرت رقابت بنگاه وضع مالیات باعث افزایش هزینه

  شود.کنندگان منتقل میاي تولید در نهایت به مصرفهدهد. ضمن اینکه افزایش هزینهو فقیر کاهش می

 ها را براي کسب درآمد بیشتر و جبران کسري بودجه    شوند، مالیات دجه مواجه میها با کسري بو در برخی از موارد که دولت

شده و  مالیات بر آلودگی به گریدعبارتدهند. بهافزایش می شیه قرار می   فاظت از محیطحعنوان هدف قلمداد  ست در حا زی

  گیرد.

 بینند.با اعمال مالیات اقشار فقیر جامعه بیشتر آسیب می 

ستی  هاي محیطه در مورد مالیاتعلیرغم معایبی ک شمرده زی ست     بر سیا شورهاي    شد، از این ابزار  سیاري از ک سعه گذاري در ب تو

ي ادرآمدههایی وضع شده و   هاي آالینده و مخرب مالیاتشود و در حال حاضر بر بسیاري از فعالیت   اي میهاي گسترده استفاده  افتهی

  ).6ند پیرابشود (ها کسب میز این مالیاتا زیادي
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  . وضع مالیات و ترس از کاهش توان رقابت بخش خصوصی6پیرابند 

ها یا مالیات بر انرژي به دالیل دیگري نیز مورد توجه اســت. این گذاران مالیات بر انتشــار آالیندهبراي ســیاســت

ستگی دا       ها موجب افزایش درآمدهاي دولت میمالیات ضا ب شش تقا صل از مالیات به ک رد که عبارت شوند. درآمد حا

صد افزایش در             ست به ازاي یک در شده ا ضع  ضا براي کاالیی که مالیات بر آن و صد تغییر در مقدار تقا ست از در ا

هاي  ها و خانوارها به افزایش قیمتدهد که چگونه بنگاهتقاضــا نشــان می  کشــش هاي انرژي،قیمت. دربارة مالیات

ــان می ــانرژي واکنش نش ــا براي انرژي، حداقل در  ان میدهند. برآوردهاي تجربی نش ــش قیمتی تقاض دهد که کش

صمیم     کوتاهمدتکوتاه ضاي انرژي از ت ست که تقا سطح پایینی قرار دارد. علت این امر این واقعیت ا ولیه هاي امدت در 

شأت می  ست. براي مثال، انرژي      کوتاهمدتکوتاهگیرد که بازنگري در آن در ن شکل ا سیار م ستفاده مدت ب ي راب موردا

شی می      صمیم خانوارها نا سکونی از ت ست (براي مثال، با       گرمایش منازل م صالح ا شود، که فقط در بلندمدت قابل ا

ــمیمکارقیعا ــمیمي بهتر یا نقل مکان به یک خانۀ دیگر). دیگر تص ــتگهاي مرتبط با انرژي به تص ی  هاي جمعی بس

ستفاده از قطار یا اتوب   ست ا شین تک دارد. براي مثال، یک فرد ممکن ا شین ترجیح دهد، اما چنانچه   وس را به ما سرن

ستم حمل        سی شد، یا امکانات  شته با شینی آن   ترن یا اتوبوس وجود ندا شد، امکان جان ها در ونقل به اندازة کافی نبا

ــت کوتاه ــیاس ــت تغییر کند یا فرد میمدت وجود ندارد. در بلندمدت، س ــتم  ها ممکن اس ــیس تواند به مناطقی که س

  بهتري دارند نقل مکان کند.ونقل حمل

محیطی مورد هاي زیســتمحیطی ممکن اســت براي تأمین مالی پروژههاي زیســتدرآمدهاي حاصــل از مالیات

ستفاده قرار گیرد یا نگیرد. مالیات بر محیط  ست که چنانچه مالیات از کارایی       ا شکل بنیادي مواجه ا ست با این م زی

توان به عوارض عنوان مثالی بارز در این خصـــوص، میک خواهد شـــد. بهکوچ 135الزم برخوردار باشـــد پایه مالیاتی

درصدي ترافیک در سال اول شده      18ترافیک در شهر لندن اشاره کرد که به تازگی به اجرا درآمده و موجب کاهش   

ستم حمل     سی ست و در نتیجه درآمد کافی براي افزایش ظرفیت  شده بود، ایجاد نکر ونقل عمومی که پیشا ه  دبینی 

 است.

ها  و افزایش درآمد حاصل از این مالیات  شده وضع محیطی هاي زیست دهد که مقدار مالیات) نشان می 19شکل ( 

هاي  هایی که بر علیه وضــع مالیاتطور چشــمگیري متفاوت اســت. اغلب یکی از اســتداللدر کشــورهاي مختلف به

ها  وضع این نوع مالیات به کاهش توان رقابت بنگاه شود، نگرانی از این است که   محیطی در یک کشور بیان می زیست 

سته به شرایط اقتصادي، اجتماعی، توان رقابتی و     حال کشور شود. بااین المللی منجر میدر تجارت بین هاي مختلف ب

  کنند. به همین دلیل نیز سهم وضع می  کنندهآلودههاي هاي مختلفی را بر فعالیتزیستی مالیات هاي محیطسیاست  

  دهد.ها نشان میهاي زیادي را در بین آنمدهاي مالیاتی تفاوتدرآ

                                                           
135. Tax base 
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  زیستی بههاي محیط. درآمدهاي حاصل از مالیات19شکل 

  (GDP)صورت درصدي از تولید ناخالص داخلی 

  )1389(ماخذ: کامان و همکاران، 

 

ست که در آن دولت به بنگاه      یارانه صی از کنترل آلودگی ا ستند،   نندهکهاي آلودهشیوه خا اي که از منابع مالی الزم برخوردار نی

مدت اثرات متفاوتی  ها براي کاهش آلودگی در بلندمدت و کوتاهاســـتفاده از یارانه کند.هاي بالعوض در قالب یارانه پرداخت میکمک

  دارند.

شی کارآ       ست یارانه در بلندمدت رو سیا ست اتخاذ  شود، در نتیجه  هایی در نظر گرفته میهایی براي بنگاهکه یارانه ، زیرا زمانینی

صنعت افزایش یافته و تعداد بنگاه    ضا براي آن  صنعت می   تقا شتري وارد آن  مقدار آلودگی هر ، از هرچنددر این حالت،  شوند. هاي بی

که به تبع  شود بیشتر می ها هاي بیشتر (به دلیل پرداخت یارانه) حجم کل انتشار آالینده  شود، اما به دلیل ورود بنگاه میکاسته  بنگاه 

ها، الزم است دولت تمهیداتی اتخاذ کند. براي  گیرد. براي رویارویی و مدیریت صحیح یارانه قرار می فشار تحتزیست بیشتر   آن محیط

صنعت اعمال ورود بنگاههایی را براي ممنوعیتتواند مثال دولت می ضمناً کند هاي جدید به این  ش براي  .  ست ، هاارانهی یاثربخ  الزم ا

سطح بهینه  سوي  تا  ست یس اي از آلودگی از  شود تا   گذارا سطح آلودگی دست پیدا     دتوانب اقتصادي  بنگاه کهیدرصورت تعریف  به این 

ــطح بهینه کند، به آن بنگاه یارانه تعلق می      ــکالت خاص خود  ردمعموالً نیاز به اطالعات زیاد دا  آلودگی  گیرد. تعیین سـ همراه و مشـ

شود. (بلندمدت به  در بلندمدت توصیه نمی  یارانهسیاست   ترتیب اینه یکی از نقاط ضعف این ابزار اقتصادي است. به   است. این مسئل  

  .توانند وارد صنعت شده یا از آن خارج شوند)می هاي جدیدشود که طی آن بنگاهاي گفته میدوره

ري هاي متعارف در بسیا یکی از روشتند. این ابزار اقتصادي  از دیگر ابزارهاي مبتنی بر بازار هس  مجوزهاي قابل مبادله انتشار، 

ست و از دهه       سعه یافته ا شورهاي تو سعه یافته در مورد برخی از آالینده   میالدي  70از ک شورهاي تو ستفاده  در برخی از ک ها مورد ا

  گیرد.قرار می

کنندگان یا  ر هســـتند که بر اســـاس آن به آلودهگذاري مبتنی بر بازادر واقع مجوزهاي مبادله پذیر نوعی از ابزارهاي ســـیاســـت

ت صــورزیســت تخلیه یا مقدار معینی از منابع را بهشــود تا مقدار معینی از آلودگی را در محیطبرداران از منابع این حق داده میبهره

شده بهره  ا  شود ت هاي اقتصادي می ه در بنگاهبرداري کنند. این مجوزها، مانند انواع مالیات موجب ایجاد انگیزآزاد یا مجوزهاي کنترل 

ــوبههاي خود را رفتارها و فعالیت ــازگارتر با محیطي فعالیتس ــتفاده قرار  هاي س ــت تغییر دهند. از زمانی که این ابزار مورد اس زیس
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  ها داشته است.اند، عمدتاً آثار مستقیم بر بنگاهگرفته

قیمت ثابتی است که به   ت دارند. با وضع مالیات انگیزه پولی پیش روي بنگاهتفاو مجوزهاي مبادله پذیر از نظر ساختاري با مالیات

شار آلودگی روبه        صدور مجوزهاي مبادله پذیر بنگاه با هدفی کمی دربارة انت شود. با  شار) باید پرداخت  رو ازاي هر واحد آلودگی (انت

 دوفروشیخرهاي مختلف تواند مجوزهاي خود را در قیمتمجوزهاي صادر شده ثابت است و بنگاه می    بر اساس شود که مقدار آن  می

سازمان نظارت بر محیط   سئولین  بر توانند کننده میهاي آلودهشود که بنگاه زیست، مالیات موجب تثبیت قیمتی می کند. از دیدگاه م

کند، در حالی که مجوزهاي نمی تیتثبکنند را صورت فردي یا جمعی تولید می ایجاد کنند اما مقدار آلودگی که به آن آلودگی اساس 

ــده یامبادله پذیر مقدار آلودگی      ــط مجموع بنگاه  جادشـ کند اما موجب تثبیت قیمتی که در آن آلودگی ایجاد       ها را تثبیت می  توسـ

  شود.صورت انفرادي نمیکنند یا مقدار آلودگی هر بنگاه بهمی

ــش مطرح می ــود که مجوزهاي مبادله پذیر چگوناکنون این پرس ــت ه کار میش ــیاس گذاري  کنند؟ مجوز مبادله پذیر یک ابزار س

هی  دبرداري از انواع خاصی از منابع را سازمان  زیست یا بهره زیست است که مبادلۀ حقوق تخلیه برخی از پسماندها را در محیط   محیط

سماند در محیط   می ست (تخلیۀ پ شار آالیند   کند. در حالت نخ ست)، به جاي این که عوارض انت شود، بنگاه   هزی ضع  ست   ها و مکلف ا

سازمان نظارت بر محیط صورت واقعی در محیط تخلیه می ها را که بهمجوز تخلیۀ مقدار معینی از آالینده س کند خریداري کند.  ت زی

زمان  اکند. با کنترل تعداد کل مجوزها، ســـشـــود) بر کل انتشـــار مجاز تعیین میمحدودیتی را (که با واحدهاي بیوفیزیکی بیان می

زیســت کل مقدار مجاز انتشــار تواند کل مقدار انتشــار آلودگی را کنترل کنند. اگرچه مســئولین ســازمان نظارت بر محیطنظارتی می

ــیص مقدار مجاز آلودگی به هریک از منابع آالینده کاري ندارند. منطق مجوزهاي                آلودگی را تعیین می کنند، اما به چگونگی تخصـ

ل بنا نهاده شده است که هرگونه افزایش در آلودگی از سوي یکی از منابع آالینده باید با کاهش انتشار در منبع مبادله پذیر بر این اص

ــود.  آن تغییر  دوفروشی خرتوانند مقدار مجوزهایی که در اختیار دارند را با         ها) می کننده (بنگاه  ، منابع آلوده رونیازادیگر جبران شـ

کند. اگر سازمان نظارت ها ایجاد میهاي زیادي براي کاهش هزینهانگیزه است و ترنهیهزکمست که دهند. مزیت اصلی این طرح این ا

تواند کل مقدار مجوزها آگاهی داشته باشد، می   "136استاندارد اختیاري "خطر یا مقدار معادل زیست از کل انتشار آلودگی بی  بر محیط

  را معادل هدف کارایی تخصیصی صادر کند.

 زیستدر آن سازمان نظارت بر محیط  که برداري از یک منبع طبیعی است، ی در این حالت مانند حالت مجوزهاي بهرهاصول اساس   

صیادان براي ذخیرة یک ماهی خاص،    برداري را مشخص و مقدار کل مجاز بهره سطح بهره  برداري را، براي مثال برحسب تن یا تعداد 

  ود.ش دوفروشیخرها یا افراد برداشت کننده از منبع مورد نظر بنگاه تواند توسطمی شدهصادربرداري کنند. مجوزهاي بهرهتعیین می

برداري از منابع  برداري مجاز آبزیان در بخش شــیالت، حقوق بهرهتوان به مقدار بهرههاي مبادله پذیر میهاي بارز ســهمیهاز نمونه

متحدة آمریکا پس از تصــویب قانون هواي پاك در ســال  د. ایاالتاشــاره کر 137هاتخلیۀ پســاب دوفروشیخرمعدنی و مجوزهاي قابل 

سازمان حفاظت از محیط 1990 ست  ، که به  شور اجازه می  (EPA)زی شار    این ک سقف مجاز انت س يدداد اقدام به تعیین   گوگرد دیاک

صلی باران  ست) براي بنگاه  (که عامل ا سیدي ا سوخت هاي ا ستفاده می  هایی کند که از  سیلی ا شار آالینده هاي ف ها را کنند، مبادلۀ انت

رل کنت -قانون هواي پاك به کار گرفته شد، در مقایسه با روش فرمان   بر اساس  گونهآنآغاز کرد. اجراي برنامۀ مجوزهاي مبادله پذیر 

شار مه ــــ دود   سیدي با هزینه و باران 138موجب کاهش انت سیار پایین   هاي ا صادي ب شد. روش هاي اقت ستفاده از  هاي دیگر براتر  ي ا

ست که در این زمینه می   رویکرد مجوزهاي مبادله پذیر براي بخش سعه یافته ا  ائدزتوان براي مثال از مدیریت مواد هاي خاص نیز تو

ــهري ــتفاده از منابع  139ش ــاره کرد.  ریپذ دیتجد(در بریتانیا)، اس ــعۀ   اکنونهم(در دانمارك و ایتالیا) اش ــدد توس ــگران در ص پژوهش

                                                           
136. Allocative efficiency 

137. Effluents 

138. Smog 

139. Municipal Waste Management 
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  ونقل هستند.مند از مجوزهاي مبادله پذیر در بخش حملبراي استفادة نظام هاییگزینه

شامل برنامۀ     طورکلبه ستم مجوزهاي مبادله پذیر وجود دارد، که  سی سقف و مبادله "ی دو نوع  اعتبار کاهش  "و برنامۀ  "140تعیین 

کننده در ایجاد آلودگی تعیین منبع مشارکت دوم، پیش از شروع عملیات سیستم یک مقدار پایه براي هر     در حالتاست.   "141انتشار 

شارکت   می صورتی شود. به هر م سد اعتبار تعیین می   کننده در شده بر  شود و اجازه خواهد که بتواند به مقداري بیش از هدف تعیین 

ربارة کل  زیست د گیري سازمان نظارت بر محیط مستلزم تصمیم   "تعیین سقف و مبادله "داشت این اعتبار را به فروش برساند. برنامه   

شار (یا بهره  شده    -برداري از منابع طبیعی) مجازانت سقف تعیین  سیم آن بین بنگاه  -همان  شارکت و تق ست. در این هاي م  کننده ا

صی را به    شخ شار آالینده   برنامه مقدار م سقف انت شود.   برداري از منابع طبیعی براي یک دورة زمانی خاص تعیین میها یا بهرهعنوان 

نند.  برداري) کها حق ندارند بیش از مقدار سهمیه تعیین شده در مجوز خود آلودگی منتشر (یا از منابع طبیعی بهره   ک از بنگاههیچ ی

  کنند. دوفروشیخربین خود  توانند مجوزها راکنندگان میدر چارچوب برنامۀ کاهش انتشار، مشارکت

سط دولت براي مجموعه    سطحی از آلودگی تو صی ( براي ها و از بنگاهاي در این روش  شخص می  )2SO براي نمونهآلودگی خا م

شار روزانه  شود (مثالً  س  1000 انت ست یتن). در این حالت براي  ست که کدامیک از بنگاه  گذارا ها چه میزان آالینده  یا دولت مهم نی

ست. این شیوه باعث توقف تولید نمی  ا تن) 1000( شده نییکند، هدف اصلی دولت کنترل میزان انتشار به میزان سقف تع   تولید می

ها داده  هاي انتشار به بنگاه شود. به عبارتی ایجاد آلودگی مستلزم پرداخت هزینه است. پس از تعیین سقف آلودگی مجوزها و سهمیه     

کنند. در این صــورت توانند با یکدیگر وارد مبادله شــوند و مجوزهاي خود را با یکدیگر مبادله میها میشــود. در مرحله بعد بنگاهمی

شنده و بر    هایی که هزینه نهایی کاهش آلودگی آنبنگاه شار برخوردارند، فرو ها کمتر و به عبارتی از تکنولوژي بهتري براي کنترل انت

 ربرخوردارند، خریدا يترنییباالتر هستند و از تکنولوژي کنترل آلودگی پا  ")MAC( هزینه نهایی کاهش"هایی که داراي عکس بنگاه

  .باشندمجوزها می

  توان به موارد زیر اشاره کرد:ترین مزایاي این ابزار میاز مهم 

 آیدها به وجود میها براي کاهش انتشار و خالقیت و نوآوري در بنگاههاي اقتصادي در بنگاهانگیزه 

 م)(هزینه اجرایی ک زیست و دولت نداردگذاران محیطهاي چندانی براي سیاستاین شیوه هزینه.  

 اثبات رسیده است.به ها کامالً این روش در مورد برخی از آالینده ییکارا 

زیســت اســت. زیرا براي ها در محیطترین معایب این ابزار اقتصــادي، مشــکالت مربوط به تعیین میزان کل انتشــار آالیندهاز مهم 

سیار      )زیست (آب یا هوا یی محیطخود پاالتعیین میزان انتشار بهینه، باید قدرت   شود که این کار نیاز به اطالعات و تخصص ب تعیین 

ست     ضمناً توسعه، دارد.  توسعهدرحال در کشورهاي درحال  خصوصاً  زیاد  سیاري از زی ویژه در کشورهاي  ها بهبوموضعیت آلودگی در ب

ست که از ظرف  توسعه توسعهدرحال درحال فراتر رفته و   142ییخود پاالیت اي نظیر ایران (مانند رودخانه زرجوب رشت)، به حدي باال ا

صیت   عمالً ستند، بنا خود پاالفاقد خا شیوه علیرغم موفقیت بریی ه شورهاي  این این  سعه هاي قابل قبول در ک شورهاي  افتهیتو ، در ک

یی الزم کارا، ممکن است از  ي حیاتیهابومست یزتوسعه به دلیل کمبود اطالعات و آلودگی بسیار شدید برخی از    توسعهدرحال درحال

                                                           
140. Cap – and – trade sheme 

141. Emission reduction credite 

142 -Self-purification 
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  .)7پیرابند دارد (یی کاراهاي هوا بسیار برخوردار نباشد با این حال این شیوه در مورد انتشار آالینده

  . مبادلۀ مجوزهاي انتشار در اتحادیۀ اروپا7پیرابند 

ــال  ــار خود را آغاز کرد. هدف این برنام 2005در اول ژوئن س ه اتحادیۀ اروپا اجراي برنامۀ مبادلۀ مجوزهاي انتش

ی  یکاراگذاري در ارتقاي وهوا از راه کاهش انتشـــار کربن با ایجاد انگیزه براي ســـرمایهکاهش پیامدهاي تغییرات آب

ساس هاي پاك بود. انرژي و فناوري شر کننده     بر ا صنایع منت س يدمفاد این برنامه، به هر یک از    CO)2( کربن دیاک

شار مبادله پذیر  سهمیه  ساس هاي انت شدة آن   هايظرفیت بر ا صب  صیص می ن س يدیابد که در آن مقدار ها تخ   دیاک

ها  شود. اصل مهم برنامۀ یاد شده توانایی بنگاه   توانند در سال منتشر کنند، مشخص می   ها میی که هریک از آنکربن

سهمیه  ضو اتحاد      هاي خود بهبراي مبادلۀ  شورهاي ع شار با کمترین هزینه در همۀ ک ستیابی به کاهش انت ۀ یمنظور د

  اروپا است.

ــار اتحادیۀ اروپا (          ــار را در جهان به وجود       نیتربزرگ) EU ETSبرنامۀ مبادلۀ مجوزهاي انتشـ بازار مبادلۀ انتشـ

ا  ههاي تحت پوشش، مرحلۀ اول اجراي برنامه اجباري است. این بنگاه  خواهد آورد. مشارکت در این برنامه براي بنگاه 

ي نفت، تولید آهن و فوالد، سیمان کلینکر و تولید آهک، صنایع شیشه، تولید     هاشامل تولیدکنندگان برق، پاالیشگاه  

ــرف برق آن بیش از   ــت. افزون بر این، هر بنگاهی که مص ــت، از جمله  20آجر و تولید خمیر و کاغذ اس مگاوات اس

شده فعالیت ستان    هایی که در یک مکان جمع  ستند (بیمار شمول این برنامه ه شگاه اند، نیز م شرکت ها، دان اي  هها و 

ــی بزرگ میعمده ــانی اینترنتی زیر   فروش ــتر به نش ــش این برنامه قرار گیرند). براي اطالعات بیش توانند تحت پوش

  مراجعه کنید:

emission.htmhttp://www.europa.eu.int/comm/environment/climate/  

  

ها موادي مصرف می شود که در فرایند تولید آن ، نوع خاصی از عوارض هستند که بر محصوالتی وضع می    عوارض بر محصوالت 

سوء بر محیط    ساراتی که از جانب این تولیدات بر        شوند که داراي اثرات  ساس خ صوالت بر ا ستند. میزان عوارض بر این مح ست ه زی

توان وضع عوارض بر برخی از محصوالت حاوي گازهاي مخرب الیه   عنوان نمونه میشود. به نند، تعیین میکزیست تحمیل می محیط

  اشاره کرد. ازن در بعضی از کشورها

ستم ودیعه    صوالت مورد       بازپرداخت –سی ست که عمدتاً با هدف ارتقاء بازیافت برخی از مح صادي ا یکی دیگر از ابزارهاي اقت

ستفاده قرار می  ها  زیست است. چنانچه این فرآورده  کننده محیطهاي آلوده. سیستم مزبور مستلزم پرداخت ودیعه براي فرآورده   گیردا

  شود.آوري و بازیافت بازگردانده شوند، ودیعه پرداخت شده، به مصرف کننده عودت داده میهاي مجاز جمعپس از مصرف به محل

و از این سپرده براي  دنامنکند که آن را سپرده میکنندگان تحمیل میگان یا آلودهکنندهایی را بر مصرفاین سیستم ابتدا هزینه 

ست هاي خسارت پرداخت هزینه ستفاده می هاي بالقوه زی ستادن یک     محیطی ا سپس به دلیل انجام اقدامات مثبت نظیر پس فر شود. 

  شود.کنندگان عودت داده مین، این هزینه به مصرفهاي پالستیکی) براي بازیافت یا معدوم کردن آمحصول (نظیر پس دادن شیشه
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ست  سوب می   ابزارهاي کنترل و فرمان روش غالب قوانین و مقررات زی شورهاي جهان مح شوند. این رویکردها   محیطی در اکثر ک

مورد  )144هاي ســـرزمینی(نظیر مدیریت شـــیالت در آب 143دیریت منابع داراي مالکیت مشـــتركها و معمدتاً براي کنترل آلودگی

  گیرند.استفاده قرار می

ــ فرمان که در حال حاضــر در مراحل مختلف تولید و فرایند تولید آلودگی مالك عمل قرار می  گیرند، شــامل  ابزارهاي کنترل ـــ

ستفاده از   شده، خروجی هاي تولید، مقدار کاال، روشهانهادها شار و میزان آلودگی محیط پیرامون   هاي تولید  شار، محل انت  145هاي انت

ست. هدایت و کنترل  ست، یعنی میزان آلودگی محیط پیرامون، به آلوده      نیترکینزددر  ا صلی ا شار که هدف ا  کنندگان اینمحل انت

  دهد تا به میزان کاهش مورد نظر دست پیدا کنند.امکان را می

ــت که بر مبناي آن آلوده دیآیبرمه از نام این رویکرد ک گونههمان ــامل نوعی نظارت اس کنندگان نباید از یک حد  ، این رهیافت ش

شار آالینده    شخص انت سطح آلودگی تعیین می   ها تجاوز نمایند. م شیوه یک  ساس آن   در این  تا   شوند ها مکلف میها بنگاهشود و بر ا

دههاي آلوها از سطح استاندارد، جرائم سختی براي بنگاه   نترل نمایند. در صورت عدول بنگاه میزان انتشار خودشان را در آن سطح ک   

ستانداردها از لحاظ حقوقی تعریف می زمانی  .عنوان مثال تعطیلی بنگاه)شود (به کننده تعیین می سه  توان آن، میشوند که ا ها را به 

  بندي کرد:دسته به شرح زیر طبقه

 146دآزاهاي استاندارد 

ست براي هوا یا آب تعیین می سطح کیفی محیط در این حالت،   ستاندارد   زی صورت حداکثر مجاز برخی از  هها بشود. معموالً این ا

زیســت هم براي تعیین کیفیت آب و هم براي هاي مســئول محیطشــوند و ســازمانزیســت بیان میهاي خاص در محیطکنندهآلوده

 کنند.استفاده می آزادي تعیین کیفیت هوا از استانداردها

 147استانداردهاي مبتنی بر فناوري 

ر  ب ،است  طور که از نام آن پیداهمان کند.میبراي رسیدن به سطح معینی از آلودگی تعیین    را هاییابزار یا روشاین استانداردها،   

عنوان مثال استفاده از فیلتر  (به شوند ها میز آنکننده، ملزم به استفاده ا هاي آلودهنوعی از کاهش آلودگی تأکید دارد که تمامی بنگاه

  صنایع سیمان)براي جلوگیري از انتشار گردوغبار در هوا توسط 

 148استانداردهاي مبتنی بر عملکرد  

ستانداردها  شار    ،در این نوع از ا ست شود  تعیین می سطحی از آلودگی یا انت ستاندارد  .که بنگاه ملزم به رعایت آن ا شار   ،این ا انت

ستند، تعیین می هاي آلودهدگی را که تمامی بنگاهآلو شاره نمی کننده تحت نظارت ملزم به رعایت آن ه کند اما به فناوري مورد نظر ا

  .کند

سیاست   سایر ابزارهاي بررسی شده در بخش    این ابزار  ست. از مهم هاي قبل، داراي نقاط قوت و ضعف گذاري، به مانند    ترینهایی ا

                                                           
143 -Common property resources 

144 -Territorial waters 

145 - Ambient pollution levels 

146 - Ambient Standards 

147 - Technology-Based Standards 

148 - Performance-based Standards 



67 

  توان به موارد زیر اشاره کرد:ها مینقاط قوت این ابزار

  تر هستند.باشند و عملیمی پذیري بیشتري برخورداراز انعطاف -

  هستند. برخوردارها از مقبولیت اجتماعی بیشتري نسبت به سایر روش -

 باشند.می 149منطبق با اصل احتیاطی -

  .تر استسادهج استانداردها ارزیابی نتای -

شار آالینده که آثار و  در مواردي - شیوه از کارا    ها بر محیطپیامدهاي انت ست، این  ست با عدم قطعیت مواجه ا شتري  ییزی  بی

  .برخوردار است

  توان به موارد زیر اشاره کرد:ها میترین آناین رویکرد داراي نقاط ضعف فراوانی است که از مهم

     ستاندار ست. زیرا نظارت بر رعایت ا سیار پرهزینه ا ستلزم به اجراي این روش ب ستگاه   يریکارگد م سانی، د هاي  نیروي ان

 ها است.از بنگاه يبردارگیري و نمونهاندازه

 ها ندارند.اي براي خالقیت و نوآوري براي کاهش آلودگیها انگیزهبنگاه ،در این شیوه  

      سیار زیادي در مورد سطح بهینه آلودگی و آستانه آلودگی این موضوع خصوصاً در     ها نیاز دارد.این شیوه به اطالعات ب

برگرفته و ترجمه استانداردهاي   ها آنملی بوده و اکثر  مورد ایران بسیار حائز اهمیت است. زیرا استانداردهاي ایران اوالً   

ملی   کشورهاي ها بسیار پرهزینه است. مضافاً بسیاري از استانداردسایر کشورها است که بعضاً بسیار سخت و اجراي آن

  اي کشور ندارد.با شرایط منطقهبوده و تناسبی 

   ــؤاالت را باید از بنگاه ــیاري از س ــیوه بس ــخ ي آالینده اخذ کرد هادر اجراي این ش ــیاري از موارد، پاس هاي  که در بس

  دهند.کننده میگمراه

 ) نظارت بر این شیوه خصوصاً در کشورهایی که صنایع کوچک و متوسطSMEs150.زیاد هستند، بسیار مشکل است ( 

 وجود ندارد و در برخی موارد اعمال   جرائمرویکرد تناســب مناســبی بین تخلف از اســتانداردهاي مجاز و میزان  در این

 ي همراه نیست.ریگسختبا  جرائم

  باشد.پذیر میی امکانسادگبهامکان تخلف از استانداردهاي مصوب در این رویکرد 

شاهده می اینبه ستفاده بهینه از منابع طبیعی و      شود که رویکردها و ابزارهاي اقت ترتیب م سبی براي ا سازوکارهاي منا صادي، 

ي در دســتیابی به اهداف توســعه اکنندهنییتعتوانند نقش عنوان مکمل قوانین و مقررات میزیســتی محســوب شــده و بهمحیط

شند   شته با صی وجود ندارد که بتواند در ک    ؛ پایدار دا ستی خا سیا شرایط بهترین گزینه ب اما باید توجه کرد که هیچ ابزار  شد.   لیه  ا

ستفاده از  بربنا سی و محیط      از آن هرکداماین ا سیا صادي، اجتماعی،  شرایط اقت ستفاده از       ها به  ستگی دارد. ا شورها ب ستی ک زی

ست      اي از این ابزارمجموعه سیا شرایطی که اعمال  ست که باید در کانون توجه قرار گیرند. در  ي داربرهاي بهرهها بهترین گزینه ا

ستاندارد (فرمان  –زیست، با عدم قطعیت همراه است، رویکردهاي کنترل   ها بر محیطاز منابع و آثار آن سبت به سایر  نظیر ا  ها) ن

زیسـت وجود نداشـته و    رویکردها ارجحیت دارند، اما در شـرایطی که عدم قطعیتی در مورد اسـتفاده از منابع و آثار آن بر محیط  

  زیست شناخته شده باشند، رویکردهاي مبتنی بر بازار ارجح هستند.طفرایندهاي حاکم بر محی

   

                                                           
149 - Precautionary Principal 

150 - Small and Medium Enterprises 
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ــاد     ــو منابع خام براي تولید و گردش اقتص ــت. از یک س ــاد جهانی در حال فراتر رفتن از محدودیت هاي کره زمین اس اقتص

ه به صورت طیف گسترده اي از آالینده  محدودتر و کمیاب تر می شوند و از سوي دیگر آثار و پیامدهاي ناشی از این فعالیت ها ک

شوند، قدرت خودپاالیی خود را براي جذب و پاالیش آالینده از دست می دهند.      زیرا ها در محیط زیست (چاهک ها) تخلیه می 

ها  ها، خودروها، و کارخانهگاهســکونت توســعه شــهرنشــینی،هایی چون اي با منابع محدود اســت. رشــد پدیدهکره  زمین ســیاره

د به طور نامحدود اســـتمرار داشـــته باشـــد زیرا نظام کره زمین ســـیســـتم بســـته اي قلمداد می شـــود. با این حال،   نتوانمین

ها، دست کم به طور مستقیم،    ها یا کارخانهگاهها، خودروها، سکونت در افزایش تعداد انسان  هاي رشد صرفا  محدودیت  محدودیت

ست. محدودیت  شد در واقع محدود نی ضه مواد و انرژي مورد نیاز براي  یتهاي ر هاي موجود در ظرفیت پذیرش و براي تداوم عر

سرمایه  حفظ فعالیت سانی و عملکرد  سکونت هاي ان ست. اینها محدودیت ها و کارخانهگاههایی چون خودروها،  ستند که  ها هایی ه

برداري کند و ضایعات و پسماندها (گازهاي    یان) بهرهتواند باتوجه به آن از منابع (محصوالت کشاورزي، علوفه، چوب و آبز  بشر می 

رط ، که پیش ش زیست جهان، به محیط زیست تخلیه نماید  اي، مواد سمی) را،  بدون فراتر از ظرفیت تولید و جذب محیط گلخانه

  اولیه کاهش پیداآن گذار از اقتصاد خطی به اقتصاد چرخشی است، زیرا در چارچوب چنین اقتصادي از یک سو برداشت از منابع 

می کند و ضایعات و پسماندها می توانند مجددا وارد چرخه تولید شوند و از سوي دیگر انتشار ضایعات و پسماندها کاهش پیدا          

می کند، که این فرایندها به محیط زیست و چاهک هاي موجود در آنها (جو، زمین، خاك، رودخانه ها، دریاها و اقیانوس ها) این 

  دهد تا بتوانند آالینده هاي حاصل از فعالیت هاي اقتصادي را جذب و پاالیش نمایند.    امکان را می 

ــاد خطی به ــطح ملی نیز گذار از اقتص ــ در س ــاد چرخش می تواند تاب آوري  يانرژ مواد خام و ریذخا يداریحفظ پا با یاقتص

صادي جامعه را افزایش دهد  شار آالیندها در م   و  اقت سوي دیگر با کاهش انت ست    از  ست باعث ثبات و پایداري محیط زی حیط زی

  جامعه را به دنبال داشته باشد.  سالمت جامعه  شده 

سازوکارهاي حاکم بر آن        شی و  صاد چرخ صاد خطی به اقت صرف به این ترتیب با گذار از اقت ا  بو خام فرایندهاي تولید  یمواد م

  و پسماندهایی عاتیضا ات وارد چرخه تولید و مصرف شده،  با محیط زیست طراحی می شوند تا از یک سو به دفع سازگارو دقت 

حصوالت و سایر م کودانواع شدن به  لیتبد تیقابل تمامی ضایعات و پسماندهاي غذایی ،یچرخش  در رویکرد اقتصاد  تولید نکنند.

صنعت  دارند، سا  اژهایآل مرها،یپل ،یمواد  صنوع  باتیترک ریو  صل از تولید   یم صرف حداقل جانبی حا صرف   با    نیرو باالت يانرژم

  شوند.  یاستفاده م هاکاال دیمجدد در تول ت،یفیک

شرایط      از طریق  يانعطاف پذیر ستفاده از انرژي هاي تجدید پذیر، پویایی و انطباق با  از طریق تنوع بخشی به کاالها، توسعه ا

نه هاي ناشی از کمبود مواد خام، پایداري محیط  نوین، ایجاد ارزش افزوده بیشتر، افزایش تاب آوري اقتصادي جوامع در برابر تکا  

زیست، ایجاد انگیزه براي توسعه خالقیت ها و نوآوري، توسعه نگرش هاي نظامند و سایر مزیت ها در زمره مهمترین مزیت هاي      

ــالمی ایران به طور اخص یا دیروز یا زود باید به   ــتند که جامعه جهانی به طور عام و جمهوري اس ــاد خطی هس ــوي این اقتص س

  رویکرد اقتصادي حرکت کند تا بتواند تاب آوري جامعه را در برابر چالش هاي روز افزون محیط زیستی و اقتصادي افزایش دهد.  

بر این اساس در این گزارش، پس از مقدمه به صورت خالصه ضرورت گذار از اقتصاد خطی به اقتصاد چرخشی اشاره شد. در           

 مینز رویکردهاي حاکم بر این رویکر مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش شش رویکرد سیاره   ادامه پیشینه اقتصاد چرخشی و    

عملکرد)، اقتصــاد آبی،   بر مبتنی اقتصــاد(  کارآمدي زیســت، بوم شــناســی صــنعتی، گهواره تا گهواره، اقتصــاد محیط اقتصــاد و

صاد    الگوبرداري ستی و اقت شی نقش     زی صاد چرخ سط و تکامل اقت شتند مورد بحث قرار گرفت و مزیت و معایب    اتمی که در ب دا

ــادي براي             ــازوکارهاي حاکم بر هریک از این رویکردها، انواع ابزارهاي اقتصـ آنها مورد بحث قرار گرفت. پس از بحث در مورد سـ

سی قرار گرفتند و مزایا و معایب هر کدام از        شی در جهان وجود دارند مورد برر صاد چرخ سعه اقت این ابزارها  نهادینه کردن و تو
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  ارایه شدند.  

شی و     که رویکرد پژوهش نیا جینتا نیاز مهمتر یکی صاد چرخ صادي اقت سا حاکم بر آن ابزارهاي اقت سازوکارها مانند    ری، و 

شی    يربناهایدر ز يگذار هیسرما  صاد چرخ صر  دیتول يدر الگوها ي، بازنگراقت ستفاده      رهیو غ فو م سبی براي ا سازوکارهاي منا

و   ،به طور عام داریتوســعه پااهداف توان به  یراه م نیو صــرفا از ا می شــوندبع طبیعی و محیط زیســتی محســوب بهینه از منا

اتخاذ رویکر د اتخاذ چرخشــی و نهادینه کردن آن در کرد. البته باید توجه کرد که  دایبه طور اخص دســت پ چرخشــیاقتصــاد 

شتیانی تمامی ارکان جامعه از    ستلزم حمایت و پ صی و          جامعه م صو ست گذاري و اجرایی تا بخش خ سیا صمیم گیري،  سطوح ت

صی نقش                صو شور به عنوان نماینده و پارلمان بخش خ سر ک سرا ست، و در این میان اتاق هاي بازرگانی  شار جامعه ا تمامی اق

  تعیین کننده اي دارند.  

 

 تصادي کشورایجاد عزم ملی براي توسعه اقتصاد چرخشی در نظام اق 

 ایجاد درك مشترك سطوح تصمیم گیري و تصمیم سازي در خصوص گذار از اقتصاد خطی به اقتصاد چرخشی 

  انتقال تجارب کشورهاي پیشرو در زمینه اقتصاد چرخشی 

 ایجاد یک واحد درسی اقتصاد چرخشی در تمامی دوره هاي دانشگاهی رشته هاي مهندسی و فنی 

 کارکرد اتاق هاي بازرگانی براي توسعه اقتصاد چرخشی در کشور تقویت و توانمند سازي نقش و 

 برگزاري دوره ها و کارگاه هاي آموزشی در زمینه سازوکارهاي گذار به اقتصاد چرخشی 

 تدوین قوانین و مقررات الزم در زمینه حمایت و پشتیبانی از گذار به اقتصاد چرخشی 

  کنندگان کاالها و خدمات براي اجراي اقتصاد چرخشیتقویت و توانمند سازي بخش خصوصی، بویژه تولید 

 ادغام مالحظات اقتصاد چرخشی در سیاست ها و برنامه هاي توسعه کشور بویژه برنامه هفتم توسعه 
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