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 پیشگفتار

گذار بر نمی نه اثر ناورا های ف ند نه تصـــور کرد. رهور رو ناورا بدون تغییرات ف نده را  توان آی

، هم نیازهای هاتوانمندیکه این  توسعه داده استجدیدی را  هایتوانمندیمختلف،  هایحوزه

 وکار را با خود به ارمغان آورده است.های جدید کسبجدید را خلق کرده و هم مدل

شان از آن دارد درهای مختلف، بهندها و فناوریمروری اجمالی بر رو  یک از کمتر خوبی ن

ـــاخت و در نتیجه این  را جهان فناوری دهه، ـــتخوش تغییرات قابو توجهی خواهد س دس

بازیگران ـــی،با پیش تغییرات،  ندیش بدون دورا بو تغییر و  قا نه ذهنی غیر  لقخ قدرت زمی

 .ندارند را آینده تصویر

ساس مطالعات انجام ر توان دی پیشِ رو، تغییرات فناورانه را میشده و روندها فناورانه بر ا

و  2، دیجیتالی شــدن1بندی نمود. هوشــمندیســه دســته اصــلی و ســه پیشــرانِ کالن دســته

شترک همه روندهای اثرگذار بر حوزهرا می 3پایداری صو م صنایع مختلف در توان ف ها و 

 آینده دانست.

 

 

                                                        

1. Smartness 

2. Digitalization 

3. Sustainability 
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 های اقتصادی مبتنی بر دانش و نوآوریی پاردادیمهای فناورانهها و پیشرانروند. کالن1شکل 

 

وکار اثر های کســـبصـــورت مشـــترک بر حوزههر کدام از محورهای فوق، به تنهایی و یا به

 شوندگذارند، بازیگران جدیدی بروز پیدا خواهند کرد، خدمات و محصوالت جدید ارائه میمی

سب ستم ک سی ستخوش تغییرات قابووکار و اکو شراند شد. این پی غییر، های تتوجهی خواهد 

اند که امروزه فراوانی آن در ادبیات وکار شـــدهموجب پیدایش مفاهیمی در اقتصـــاد و کســـب

 باشد.توجه میسیاستگذاری علم و فناوری چشمگیر و قابو

ا ی بر دانش و نوآوری رمبتن یاقتصاد هایپارادیم گونه عنوان کرد که اساستوان ایندرواقع می

شتراکی2، اقتصاد چرخشی1بعد اصلی به نام اقتصاد دیجیتال پنجبر  سبز ،3، اقتصاد ا ، و 4اقتصاد 

کدام، متأثر از روندها و تغییرات فناورانه، توان تصـــویر کرد که هرمی 5انقالب صـــنعتی چهارم

 وکار را با خود به ارمغان خواهند آورد.های جدید کسبحوزه

 عاد و مصادیقی از هر کدام، در شکو زیر ارائه شده است.این اب

 

 
                                                        

1. Digital Economy 

2. Circular Economy 

3. SHARING ECONOMY 

4. Green Economy 

5  .  Fourth Industrial Revolution 
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یکی از پارادایم های جدید اقتصادی، اقتصاد چرخشی است که با تکیه بر اصول توسعه پایدار 

 انیجر)و نه نگاه خطی از مواد اولیه تا تبدیو شــدن به زباله  بســته  یهاحلقه جادیاو با هدف 

ست. در  ییایو مناطق جغراف عیصنا نفعان،یتمام ذ انیمواد در م سر جهان ا در کنار عزم و سرا

ستای خلق این حلقه بهینه بسته به کمک  سیاستگذاران، یکی از مهمترین ارکانی که در را توجه 

ــ ــنایع و بخش های مختلف آمده اس های مختلف و ت، به کارگیری علم و فناوری در بخشص

 توسط بازیگران این حوزه ها می باشد.

ــی معرفی می ــاد چرخش ــوددر این گزارش، تعاریف، اهداف و رویکردهای اقتص  همچنین .ش

ست شی به کار گرفته سیا صاد چرخ سعه اقت شورهای مختلف و به منظور تو سط ک هایی که تو

های بزرگ و صنایع مختلف در توسعه این پارادایم اقتصادی مورد شده است، و رویکرد شرکت

 گیرد.بررسی قرار می

نقش اکوسیستم استارت آپی نیز یکی از مواردی است که با توجه به نقش آن در توسعه اقتصاد 

گیرد.  چرخشی، در این گزارش مورد بررسی قرار می

 های جدید اقتصادی، مبتنی بر علم، فناوری و نوآوریپارادایم. 2شکل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 خالصه مدیریتی

 مفهوم و عناصر اقتصاد چرخشی. 1

و مواد همواره در گردش  دفن زباله وجود ندارد یبرا یموجودات زنده، محل یدر چرخه زندگ

جانداران  اتیادامه ح یبرا ازیموردن یانرژ ایجاندار، به غذا  کیمانده از  ی. مواد بر جاهستند

یم کنند،ی. جانداران رشد مشودد تأمین میانرژی موردنیاز نیز از خورشی. شونددیگر تبدیو می

. این فرآیند، برای میلیاردها گردندیامن به خاک بازم یها به شکلآن دهندهویو مواد تشک رندیم

  .سال با کارایی ادامه داشته است

ا ب. ما میارا به کار گرفته یخط کردیرو کی، ها اماما انسان

یباق عاتیو ضا کردهکاالها را درست  استفاده از مواد اولیه،

 ویاموب یگوش کی ی. به عنوان مثال وقتمیکنیرا دفع م مانده

 نی. ماشمیاندازیرا دور م یمیقد ویموبا م،یخریم دیجد

 ییشولباس نیماش کیپس  شود؛یخراب م ییشولباس

 یدر واقع در حال استفاده از منابع محدود م،یدهیکار را انجام م نی. هر بار که امیخریم دیجد

 جهینت توانیم ی. به سادگمیکنیم دیتول یسم ییهاو اغلب زباله میدار اریکه در اخت میهست

 د چه کرد؟یکند. پس با دایادامه پ یمدت طوالن یبرا تواندینم یندیفرآ نیگرفت که چن

امکان وجود  نیمدل کارآمد است، ا کیموجودات زنده،  یکه مدل چرخش نیبا در نظر گرفتن ا

مدل اقتصــادی  کنونی، یک 

رویکرد نــاکــارآمــد خطی 

تواند مدت که نمیاســـت 

 زیادی ادامه پیدا کند.
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اقتصاد  کیخود را به  یطرز فکر خود را عوض کرده و مدل اقتصاد زیها ندارد که ما انسان

زباله توسط  دیامکان وجود خواهد داشت که تول نیصورت، ا نی. در امیده رییتغ یچرخش

 قیاز طر توانینوان نمونه، ممنجر شوند. به ع هیسرما دیبه تول ه،یکاستن از سرما یها، به جاانسان

کرد که  دیتول یها، مواد امنآن یهایبندو بسته ییمجدد محصوالت غذا یو طراح یبازنگر

 بیترت نیدکمک کنند. ب یشتریب ییشدن به کود داشته باشند و به رشد مواد غذا ویتبد تیقابل

قالب  در مفهوم نینخواهند رفت. ا نیمحصوالت از ب نیو مصرف ا دیتول ندیرآدر ف یمنبع چیه

 چرخه بیولوژیکی اقتصاد چرخشی بیان شده که در شکو زیر نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفهوم اقتصــاد چرخشــی تنها محدود به محصــوالت غذایی و مواد زیســتی نبوده و امکان  ولی
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 یا یخچال فریزر نیز شــویی، گوشــی موبایوتحقق آن در مورد محصــوالتی مانند ماشــین لباس

به وجود دارد. که مواد  به این  ـــادگی تجزیه نظر  به س ید چنین محصـــوالتی  ته در تول کاررف

ها، به نوع دیگری از بازنگری در مدل اقتصادی شوند، گذار به اقتصاد چرخشی در مورد آننمی

زش الزم اســـت تا نیاز دارد و به راهی برای به گردش در آوردن آلیاژها، پلیمرها و فلزات با ار

صوالت، ها حفظ میدر حالی که کیفیت آن صرف مح شود، همچنان خارج از فرآیند تولید و م

اند قابو استفاده باشند. چگونگی مدیریت محصوالتی که با استفاده از منابع محدود ساخته شده

 شود.و بازگرداندن این مواد به چرخه، در چرخه فنی اقتصاد چرخشی بیان می

های بیولوژیکی ر هم قرار دادن چرخهبا کنا

و فنی، مدل کلی اقتصــاد چرخشــی شــکو 

ـــاد می گیرد. در واقع در ســـیســـتم اقتص

چرخشـــی، امکان تفکیک محصـــوالت بر 

اســـاس قرار گرفتن یکی از این دو چرخه 

ـــی،  وجود نــدارد. در اقتصــــاد چرخش

ید می کان محصـــوالتی تول که ام ند  شـــو

د فنی هــا وجود دارد، موابــازگردانــدن آن

ها مجدداً مورد استفاده قرار دهنده آنتشکیو

ته و اجزای بیولوژیکی آن جب گرف ها مو

. شوندخلق ارزش برای بخش کشاورزی می

تولید و انتقال محصـوالت نیز با اسـتفاده از 

 پذیرد.های تجدیدپذیر صورت میانرژی

شکاری میان محصوالت و قطعات مصرفی و با صاد چرخشی، تمایز آ دوام وجود خواهد در اقت

داشـت. بر خالف مدل اقتصـادی کنونی، محصـوالت مصـرفی در اقتصـاد چرخشـی، عمدتاً با 

ستفاده از عناصر بیولوژیکی یا مواد غذایی تولید می  شوند که غیرسمی بوده و امکان بازگشتا
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زیســـت وجود ها به محیطامن آن

طراحی  گر،  ی ـــوی د دارد. از س

ند کامتیوترها یا  محصـــوالتی مان

ستفاده از عناصری  موتورها که با ا

ستیک ستفاده مجدد وجام میای انشوند، به گونهها تولید میمانند فلزات یا پال  شود که برای ا

شرفت سریع و پی شتن در معرض تغییرات  صورت قرار دا شند و در  سب با های بلندمدت منا

ها بدون نیاز به تعویض کو شــوند که امکان بروزرســانی آنفناورانه، به صــورتی طراحی می

 محصول، فراهم شود.

« کاربر»اد چرخشی به میزان زیادی با مفهوم در اقتص« کنندهمصرف»در رابطه با عناصر فنی، مفهوم 

 وکارها با مشتریان، نیاز به بازتعریف خواهد داشت.شود. در همین راستا، ارتباط میان کسبجایگزین می

 

تجدیدپذیر در چرخه بیولوژیکی و مدیریت  موادجریان 

 د.شونمواد محدود در چرخه فنی اقتصاد چرخشی بیان می
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 های اقتصادی مرتبطزنجیره ارزش و حوزه. 2

و  عیصنا نفعان،یتمام ذ انیمواد در م انیبسته جر یهاحلقه جادیا ،یاقتصاد چرخش ییهدف نها

سته، ب یهاحلقه نیاز ا یحداکثر یبرداردر سراسر جهان است. به منظور بهره ییایمناطق جغراف

  .کرد جادیا عیارزش مواد و محصوالت در تمام صنا رهیدر تمام زنج یمتمرکز راتییتغ دیبا

و هم  یهم مرحله طراحشود. اقتصاد چرخشی در ابتدای چرخه عمر محصوالت آغاز می

در  عاتیضا جادیاستفاده از منابع و ا ،یابیمنبع یبر رو ییسزابه ریتأث ،دیتول یهاندیفرآ

داده و  شیها را افزادوام آن تواندیبهتر محصوالت م یطراح چرخه عمر محصول دارند.

 ایدر مورد محصوالت  یحت مجدد را ارتقاء دهد. دیتول یبرا یو بروزرسان ریتعم تیقابل

 ای طراحیفرآیندهای تولید باید به گونهاند، شده یکه به صورت هوشمندانه طراح یمواد

 محیطی وها به صورت کارآمد از منابع استفاده شده و اثرات منفی زیستشوند که در آن

 ها به حداقو برسد.اجتماعی آن

های دلم در مرحله مصرف و استفاده از محصوالت نیز باید از اقتصاد چرخشی پشتیبانی شود.

وان تها میتوانند حامی توسعه اقتصاد چرخشی باشند که از جمله آننوآورانه در این رابطه می

ها )اقتصاد مشارکتی ، استفاده از خدمات به جای محصوالت، به اشتراک محصوالت یا زیرساخت

 بکارگیری فناوری اطالعات یا بسترهای دیجیتال اشاره کرد.

 یآورروش جمعگام بعدی، مدیریت ضایعات است که نقش محوری در اقتصاد چرخشی دارد. 

و بازگشت مواد با ارزش به  افتیباز یموجب نرخ باال تواندیو پسماند م عاتیضا تیریو مد

ابو ق عاتیاز ضا یاناکارآمد را به وجود آورد که در آن بخش عمده ستمیس کی ایاقتصاد شود 

در نهایت باید تدابیری اتخاذ شود که امکان استفاده از  .شوندیسوزانده م ایدفن شده  افتیباز

در اقتصاد ضایعات را به عنوان منابع فراهم آورند. 

مجدداً به عنوان مواد  افت،ید قابو بازموا ،یچرخش

 بیترت نیو بد شوندیم قیبه اقتصاد تزر دیجد هیاول

 .ابدییم شیافزا هیمنابع اول نیتأم تیامن

در گزارش، مفاهیم مرتبط با گذار از مدل اقتصادی 

صاد چرخشی در ابتد ای چرخه عمر اقت

محصوالت و از مرحله طراحی و تولید 

آغاز شـــده و تا مدیریت ضـــایعات و 

 یابد.ها ادامه میاستفاده از آن
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خطی به سیستم اقتصادی چرخشی در زنجیره ارزش پالستیک، صنایع غذایی، محصوالت 

وساز و پوشاک مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به نکات مهم هر یک ساختالکترونیکی، 

 شود.ها اشاره میاز این بخش
 

 هاپالستیک. 1ـ2

ود دارد. با ها وجهای اقتصادی کنونی، وابستگی زیادی به تولید و مصرف پالستیکدر سیستم

مواد مشکالتی را نیز به همراه  اند، اینها به وجود آوردههایی که پالستیکوجود تمام فرصت

اند. یکی از این مشکالت، وابستگی تقریباً تمام مواد پالستیکی تولیدشده به منابع داشته

 شود.تجدیدناپذیر است. مشکو دیگر این است که مقدار زیادی پالستیک به عنوان زباله دفن می

تواند راهی برای رفع مشکالت به وجود آمده در نتیجه گسترش تحقق اقتصاد چرخشی می

است.  های مدیریت زبالههای ضروری در این راستا، بهبود سیستمها باشد. یکی از گامپالستیک

تری موردنیاز مراتب گسترده های بهبا این وجود، تالش

است. نخستین گام، ایجاد توجیه اقتصادی برای مصرف 

ها خواهد بود. گام دیگر، یافتن مجدد و بازیافت پالستیک

ها هایی برای تولید محصوالت پالستیکی است که در آنراه

های نیاز کمتری به استفاده از مواد خام به خصوص سوخت

 فسیلی وجود دارد.
 

 صنایع غذایی. 2ـ2

سوم غذای تولیدشده در جهان به هدر  ساله حدود یک  هر 

میلیارد دالر تخمین زده شده  2رود که ارزش آن بیش از می

ن، تولید، توزیع و نگهداری محصــوالت اســت. عالوه بر ای

نابع طبیعی بوده و اثرات  فاده از م ـــت ند اس یازم غذایی، ن

 گذارد.محیطی بر جای میزیست

های اجتماعی هدر رفتن مواد غذایی، با در نظر گرفتن جنبه

باً تمام  در حال حاضـــر، تقری

ستفاده، از پالستیک های مورد ا

ــده  منابع تجدیدناپذیر تولید ش

مده آن ها، پس از و بخش ع

 شوند.مصرف دفن می

هدر رفتن یک ســـوم مواد با 

ــط   غذایی تولید شــده در س

جهـان، منـابع مـالی و طبیعی 

ستفاده  برای تولید آن ها مورد ا

 روند.نیز از دست می
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 بخشیهای آگاهیای و محلی از طریق شکو دادن کمتینافزایش آگاهی در سطوح ملی، منطقه

 سزایی در کاهش پسماندهای غذایی داشته باشد.تأثیر بهتواند می

. به طور شوندیم دیتول یستیمواد ز هیهستند که بر پا یاز انواع محصوالت یکیتنها  ییمواد غذا

 دی  تولیچوب و محصوالت زراع ری)نظ یکیولوژیکه بر اساس منابع ب یمواد ای یستیمواد ز یکل

ذا، وساز، مبلمان، کاغذ، غاز محصوالت )مانند ساخت یعیگستره وس دیتول یبرا توانندیاند، مشده

  مورد استفاده یستیز یها)مانند سوخت یمصارف انرژ نیو ...  و همچن ییایمیپارچه، مواد ش

 یهاسوخت هیکه بر پا یو محصوالت یمحصوالت را با انرژ نیا توانیرو م نی. از ارندیقرار گ

 .کمک کرد یبه تحقق اقتصاد چرخش قیطر نیکرد و از ا نیگزیاند، جاشده دیتول یلیفس

 
 محصوالت الکترونیکی. 3ـ2

های الکترونیکی، از نظر اقتصادی اهمیت بسیار دارند، امکان مواد خام حیاتی موجود در دستگاه

ها با اثرات ها وجود دارد و در برخی موارد، استخراج آناختالل در زنجیره تأمین آن

ای همراه است. با این وجود در حال حاضر نرخ بازیافت این مواد مالحظهقابومحیطی زیست

 ها را به همراه دارد.بسیار پایین است که از دست رفتن فرصت اقتصادی بازیافت آن

های ضروری در عدم رعایت استانداردها و انطباق با کیفیت»دو چالش اصلی در این زمینه، 

عدم انتقال کافی اطالعات میان »و همچنین « آوری، جداسازی و بازیافتمراحو جمع

« کنندگان محصوالت الکترونیکیتولیدکنندگان و بازیافت

 هستند.

خش وســایو الکترونیکی و تحقق اقتصــاد چرخشــی در ب

یاتی موجود در آن خام ح ندن مواد  خه بازگردا به چر ها 

ن در نفعااقتصادی، نیازمند ایفای نقش همه بازیگران و ذی

ــــامــو تولیــدکننــدگــان، خرده ــــان، این حوزه ش فروش

 کنندگان و دولت است.کنندگان، بازیافتمصرف

ربات اختصاصی شرکت اپو، از 

گوشی آیفون،  100ضایعات هر 

 لوگرمیک 5/7طال،  لوگرمیک کی

 ومینیدو تن آلوم بــاًینقره و تقر

 کند.استخراج می
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 وساز و تخریبساخت. 4ـ2

نابع م نیاز بزرگتر یکی بیوساز و تخربخش ساخت

از  یاری. بسرودیدر جهان به شمار م عاتیضا دیتول

 استفاده مجدد ای افتیبخش قابو باز نیا عاتیضا

 نیا عاتیضا افتیهستند، اما نرخ استفاده مجدد و باز

 ن،یقرار دارد. عالوه بر ا نییبخش معموالً در سطوح پا

در طول  هارساختیها و زساختمان یطیمحستیدر عملکرد ز یوساز نقش مهمبخش ساخت

 ها دارد.عمر آن

 افتی یبه سادگ رند،یگیبخش مورد استفاده قرار م نیکه در ا یاهیدر حال حاضر، عمده مواد اول

 ای قطعه کیاست. ارزش  نییپاها نسبتاً آن یرو، ارزش اقتصاد نیشده و فراوان هستند و از ا

 طول عمرش است و بر اساس یبرخورد با آن در انتها یچگونگ کنندهنییتع یادیز زانیماده، به م

آن  دیبازتول ایاستفاده مجدد  افت،یارزش، در مورد به صرفه بودن انتقال آن به مراکز باز نیا

استفاده در بخش  ردمو یمحصوالت و اجزا یطراح ب،یترت نی. بدشودیگرفته م میتصم

مناسب  یاز راهکارها یکی تواندیم ابد،ی شیها افزاکه طول عمر آن یاوساز به گونهساخت

 باشد.

محصوالت با خدمات را  ینیگزیجا دهیا توانیها مساختمان یهااز بخش یدر برخ ن،یهمچن

شده و در  یداریاز محصوالت که در حال حاضر خر یبرخ یبه جا گر،یاجرا کرد. به عبارت د

 ییپاسخگو یها براشده توسط شرکتاز خدمات ارائه رند،یگیها مورد استفاده قرار مساختمان

 برد. هرهب ازهایبه ن

 
 پوشاک. 5ـ2

و حوزه  شده ویروزمره تبد یزندگ یاساس یهااز بخش یکیو پوشاک امروزه به  یصنعت نساج

میالدی، تولید  2015تا  2000های در فاصله سال .رودیبه شمار م یدر اقتصاد جهان یمهم

پوشاک تقریباً دوبرابر شده است؛ این در حالی است که میانگین استفاده از هر واحد لباس در 

اســتفاده در بخش فراوانی مواد مورد 

وســـاز و تخریب، موجب ســـاخت

توجهی به حجم باالی ضایعات در بی

 این بخش شده است.
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 درصد کاهش یافته است. 30همین بازه زمانی حدود 

و مصرف پوشاک کامالً به  عیتوز د،یتول یکنون ستمیس

به  دیتجدرقابویاز منابع غ یادیز ریاست. مقاد یصورت خط

 یانزم یهاپوشاک استخراج شده، اغلب در بازه دیمنظور تول

دفن شده  نیشده در زمو پوشاک مصرف عاتیضا تیو در نها رندیگیکوتاه مورد استفاده قرار م

 شوند.یسوزانده م ای

کرد که  یسازادهیصنعت پ نیرا در ا یستمیس ،یبا در نظر گرفتن اصول اقتصاد چرخش توانیم

 ستیز طیوکارها، جوامع و محکسب یرا برا ییایشده باشد و مزا یطراح یابیبه صورت قابو باز

در صنعت پوشاک، بر  یچرخش دیاقتصاد جد کیگفت که  توانیم یطور کلبه  به وجود آورد.

 :خواهد بودزیر چهار هدف  یمبنا

 توقف استفاده از مواد مضر و آزادسازی میکرو الیاف .1

 افزایش استفاده از پوشاک .2

 بهبود اساسی بازیافت .3

 های تجدیدپذیراستفاده مؤثر از منابع و حرکت به سمت ورودی .4

 

 و رگوالتوریمحیط قانونی . 3

توجهات  ،یمرتبط با اقتصاد چرخش میدر نحوه نگرش به اقتصاد و گسترش مفاه ریاخ راتییتغ

 کیبه خود جلب کرده است. نگرش به اقتصاد به عنوان  افتهیتوسعه یاز کشورها یرا در برخ

به منظور کاهش  ییهایگذارموجود ، موجب شده قانون یخط ستمیبسته )بر خالف س ستمیس

  انجام شوند. رشیقابو پذ یهاتیبا محدود یانرژ مصرفو  عاتیضا دیتول

در  دیاست که با ییاز کارها یکیو پسماند، تنها  عاتیضا افتیگسترش استفاده مجدد و باز

ها در تمام گام دیبا ،یانجام شوند. به منظور گسترش اقتصاد چرخش یگذار به اقتصاد چرخش

 .درنیاستفاده و استفاده مجدد مورد توجه قرار گ د،یتول ،یدوره عمر محصوالت از جمله طراح

ستم کنونی تولید، توزیع و  سی

ــاک  کامالً خطی مصــرف پوش

 است.
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سه قیاز طر تواندیم یمال نیتأم س ویت ستر سرما ید  هیبه 

ها و پروژهکســــب یبرا کار مدل یهاو با   یهامرتبط 

 نیا عیدر تســر ینقش مهم ،یوکار اقتصــاد چرخشــکســب

گذار  یبرا هیسرما نیروند گذار داشته باشد. در رابطه با تأم

از  نحوه اســتفاده رینظ یبه عوامل دیبا ،یبه اقتصــاد چرخشــ

ما ـــر خاب پروژه یابیارز ندیه، فرآیس مدو انت  تیریها، 

ها آن یدر خصــوص اجرا یدهو گزارش هایگذارهیســرما

 توجه شود.

به  و توســعه قیاز تحق شــتریب یزیبه چ یاقتصــاد چرخشــ

 ازین هایقطعه قطعه به فناور کردیرو کی ای یصـورت سـنت

ـــ رییتغ ازمندیمفهوم ن نیدارد. تحقق ا ـــتمیدر کو س و  هاس

 ،یمشــترک توســط پگوهشــگران، مراکز فناور یهاتالش

ـــنا ـــرکت عیص ـــط، کارآفر یهاو ش  نان،یکوچک و متوس

 یسازادهیرو، پ نیاست. از ا یها و جامعه مدنکاربران، دولت

ما یقانون یهاچارچوب ـــر و  یعموم یهایگذارهیو س

 .رودیبه شمار م یگذار به اقتصاد چرخش یهااز ضرورت یکی ،یخصوص

ــتا یگذاردر قانون تیاز نکات حائز اهم گرید یکی ــ یدر راس ــاد چرخش توجه  ،یتحقق اقتص

ــت. یو تدارک عموم نیمفهوم تأم ــ اس کرد که در  فیتعر یندیفرآ توانیرا م یتدارک چرخش

سته انرژ یهاچرخه جادیکه به ا کنندیم یداریرا خر یالها و خدماتکا ،یعموم یآن نهادها  یب

 عاتیضا جادیو ا یمنف یطیمحستیکه آثار ز یدر حال کنند؛یکمک م نیتأم رهیو مواد در زنج

  .رودیم نیحالت از ب نیدر بهتر ای دهیها به حداقو رسدر کو چرخه عمر آن

رگوالتوری موردنیاز برای گذار به اقتصاد چرخشی، تجربه به منظور درک بهتر محیط قانونی و 

ها و قوانین در این رابطه و همچنین برنامه عملیاتی اتحادیه اروپا برای ژاپن در اجرای برنامه

 اند.اقتصاد چرخشی مرور شده

اقتصـــاد چرخشـــی فراتر از 

یا  عه ســـنتی  تحقیق و توســـ

طعــه بــه  ق طعــه  ق کرد  ی رو

ها  اســت و به تغییر در فناوری

های ها و تالشکو ســـیســـتم

 مشترک نیاز دارد.

ندی  تدارک چرخشـــی فرآی

های  هاد که در آن ن اســـت 

ماتی را  خد ها و  کاال عمومی، 

کنند که به ایجاد خریداری می

سته انرژی و مواد چرخه های ب

 کمک خواهند کرد.
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 جریان استارتاپی در این حوزه . 4

نه یانی، نمو پا های از در بخش 

وکارهای ها و کســـباســـتارتا 

نه یه اصـــول نوآورا پا که بر  ای 

شکو گرفته شی  صاد چرخ اند اقت

ــده  هایی ازاند. ابتدا مثالمعرفی ش

های شـــکو گرفته در اســـتارتا 

های فعالیت مورد بررســی، حوزه

ـــده و موقعیت آن ها در معرفی ش

ــی  ــاد چرخش زنجیره ارزش اقتص

ده اســت. در بخش مشــخش شــ

تا  تار ـــ عد، اس های دیگری بر ب

ــاد  ــارکت در اقتص مبنای نوع مش

شامو طراحی و تولید  شی ) چرخ

صوالت، مدل سبمح وکار های ک

شاره های ها/چرخهجدید، ایجاد آب

معکوس و بهبود عملکرد در میان 

ــایی شــدهها و بخشچرخه ــناس توســط های اتخاذشــده اند. در نهایت، اقدامات و برنامهها  ش

ــتای انطباق با اصــول اقتصــاد مقاومتی بیان شــدهشــرکت  روبروجدول اند. های بزرگ در راس

 شده در گزارش است: یدهنده موارد بررسنشان
 

 های بزرگ و کوچک در اقتصاد چرخشینقش و ارتباط شرکت. 5

 ها نبوده و تحقق آن نیازمند مشارکتی محدودی از شرکتاقتصاد چرخشی محدود به دسته

هایی میان ماهیت های مختلف است. با این وجود، تفاوتهای جامعه و شرکتهمه بخش

 بر اساس زنجیره ارزش و حوزه فعالیت

 Ecoplasteam پالستیک
Banyan Nation 

 Karma صنایع غذایی
Foodloop 

 Step IT 3 الکترونیک
Karma Recycling 

 Niaga وسازساخت
Destaclean 

 Vigga پوشاک
Colorfix 

 بر اساس نوع مشارکت در اقتصاد چرخشی

 Aeropowder طراحی و تولید محصوالت
not just bamboo 

 MIWA وکار جدیدهای کسبمدل

 Bureo معکوسهای ها/ چرخهایجاد آبشاره

ها و بهبود عملکرد میان چرخه

 هابخش

Circular IQ 

 های بزرگشرکت

Apple 
IKEA 

Aurubis 
Renault 
Nestlé 
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 های نوپا درهای شرکتهای بزرگتر با فعالیتهای اتخاذشده توسط شرکتاقدامات و برنامه

 اقتصاد چرخشی وجود دارد.

ره یهای فعال در حوزه اقتصاد چرخشی توانایی پوشش کو زنجهای نوپا و استارتا شرکت

گیرند. ها قلمروی کوچکتری از این زنجیره را در بر میهای آنارزش آن را ندارند و فعالیت

های خود را پیرامون تولید اجزا، محصوالت یا خدمات های این حوزه عموماً فعالیتاستارتا 

ه/ دگر گذار به اقتصاد چرخشی نظیر تعمیر، استفاپایدار تعریف کرده یا به ارائه خدمات تسهیو

 پردازند.توزیع مجدد، بازسازی/ بازتولید و بازیافت می

د که به هایی هستنها و استراتگیهای بزرگتر مانند اپو در حال تدوین و بکارگیری برنامهشرکت

توانند نقش ها میشوند. این شرکتهای آنان منجر میچرخشی شدن کو زنجیره ارزش فعالیت

 ی ایفا کنند.رهبری را در گذار به اقتصاد چرخش

د توانند در زنجیره ارزش اقتصاهای کوچک و بزرگ میهای متفاوتی که شرکتبا توجه به نقش

های مختلف، هایی از صنایع و حوزهچرخشی ایفا کنند، در بخش پایانی با ارائه مصداق

و های بزرگتر به دلیها در اقتصاد چرخشی شرح داده شده است. شرکتهای این شرکتموقعیت

 تری از چرخه را پوششها، بخش گستردهتری از زنجیره ارزش و فعالیتپوشش محدوده وسیع

های خود را حول بخش محدودتری از چرخه های کوچکتر فعالیتدهند، در حالی که شرکتمی

 کنند.های آن تعریف میو فعالیت

، ارتباطات های مورد بررسیهای بزرگ و استارتا های شرکتهمچنین با بررسی فعالیت

وانند با تها در راستای انطباق با اصول اقتصاد چرخشی و تحقق آن میای که این شرکتبالقوه

 یکدیگر داشته باشند، تشری  شده است.

 



 

 

 دهندهمفهوم و عناصر شکلفصل اول: 

 معرفی. 1ـ1

 یمدل خط کیدر چارچوب  عیسال گذشته، عمده تحوالت رخ داده در تکامو صنا 150در طول 

اند هاند، استفاده شداند، فروخته شدهشده دیو مصرف بوده که در آن، کاالها از مواد خام تول دیتول

 نوسانات شیاند. در مواجهه با افزانابود شده ایدور انداخته شده  عاتیو ستس به عنوان ضا

 شیب د،یجد یمدل اقتصاد کیبه  ازین ،یعیروز افزون اتمام منابع طب یهاو نشانه یجهان اقتصاد

 .شودیاحساس م شیاز پ

بع، استفاده از منا نهیقابو مالحظه در عملکرد خود در زم یبهبودها یدر جستجو برا وکارهاکسب

مواد ارزشمند موجود در  یابیقطعات خود و باز ایاستفاده مجدد از محصوالت  یرا برا ییهاراه

است  یعتصن ستمیس کی ،اقتصاد چرخشی ای ی. اقتصاد دَوَراناندافتهی گریو موارد د یها، انرژآن

 یایگنجانده شده است. بر اساس برآوردها، مزا دیتجد ای یابیباز یبرا ییهاکه در آن طرح

در  ییجودالر صرفه ونیلیتر کیاز  شیوکار، شامو بکسب دیمدل جد نیگذار به ا یاقتصاد

 مواد خواهد شد.

و در آینده نیز وجود خواهند داشت. در  های زندگی میلیاردها سال است که وجود دارندچرخه

چرخه زندگی موجودات زنده، محلی برای دفن زباله وجود ندارد؛ در عوض، مواد به گردش در 

آیند. مواد بر جای مانده از یک جاندار، به غذا یا انرژی موردنیاز برای ادامه حیات گونه می
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نند، کشود. جانداران رشد میمین میشود. انرژی همچنین از خورشید تأجانوری دیگر تبدیو می

 گردند و این فرآیند کارایی دارد.ها به شکلی امن به خاک بازمیدهنده آنمیرند و مواد تشکیومی

گیریم، کاالها را درست ایم. ما مواد اولیه را میها، یک رویکرد خطی را به کار گرفتهاما ما انسان

کنیم. به عنوان مثال وقتی یک گوشی موبایو جدید مانده را دفع میکنیم و ضایعات باقیمی

شود؛ پس یک ماشین شویی خراب میاندازیم. ماشین لباسخریم، موبایو قدیمی را دور میمی

هیم، در واقع در حال استفاده از منابع دخریم. هر بار که این کار را انجام میشویی جدید میلباس

توان کنیم. به سادگی میهایی سمی تولید میلب زبالهمحدودی هستیم که در اختیار داریم و اغ

 تواند برای مدت طوالنی ادامه پیدا کند. پس باید چه کرد؟نتیجه گرفت که چنین فرآیندی نمی

ها کند، آیا این امکان وجود دارد که ما انسانموجودات زنده کار می چرخشیاگر بتذیریم که مدل 

؟ تغییر دهیم اقتصاد چرخشیل اقتصادی خود را به یک نیز طرز فکر خود را عوض کرده و مد

ید ی ما، با تولتوانند به جای کاستن از سرمایهها چگونه میهای تولیدشده توسط انسانزباله

توانیم از طریق بازنگری سرمایه همراه شوند؟ به عنوان نمونه، در مورد محصوالت غذایی، ما می

توانیم مواد امنی تولید کنیم که قابلیت ها، ما میای آنهبندیو طراحی مجدد محصوالت و بسته

تبدیو شدن به کود داشته باشند و به رشد مواد غذایی بیشتری کمک کنند. بدین ترتیب هیچ 

 فرآیند تولید و مصرف این محصوالت از بین نخواهند رفت.منابعی در 
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 1اقتصاد چرخشیچرخه بیولوژیکی  -1شکل 

 

توان شویی، گوشی موبایو یا یخچال فریزر چطور؟ آیا میدر مورد محصوالتی مانند ماشین لباس

دانیم که بسیاری از مواد به کار رفته در تولید این ها نیز انجام داد؟ ما میاین کار را در مورد آن

به  شیاقتصاد چرخشوند. در مورد این محصوالت، گذار به محصوالت، به سادگی تجزیه نمی

                                                        

1. European Compost Network. (2018). Biological Cycle in the Circular Economy. 
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ها، پلیمرها و فلزات با نوع دیگری از بازنگری نیاز دارد و راهی برای به گردش در آوردن آلیاژ

شود، همچنان خارج از فرآیند تولید و ها حفظ میارزش الزم است تا در حالی که کیفیت آن

 مصرف یک محصول، قابو استفاده باشند.

 

 
 1صاد چرخشیاقتچرخه فنی  -2شکل 

 
                                                        
1. Philips Innovation Services. (2015). Annual Report 2014. 
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شوند، به منابع تولید کاالهای جدید در آینده چه خواهد شد اگر کاالهایی که امروز تولید می

تبدیو شوند؟ از نظر تجاری این گفته منطقی است. به جای فرهنگ دور ریختن و جایگزین 

ا ر توانیم فرهنگ باز گرداندن و تجدید کردنایم، ما میکردن محصوالت که به آن عادت کرده

ها را شوند که بتوان آنای طراحی میتوسعه دهیم که در آن، محصوالت و قطعات به گونه

این است که نگرش خود  برای تحقق این فرهنگ، یکی از راهکارها جداسازی و بازتولید کرد.

نیم، نباشیم کشود اگر ما مالک محصوالتی که استفاده میرا نسبت به مالکیت تغییر دهیم. چه می

 خریداری کنیم؟ ها را از تولیدکنندگان نها حق استفاده از آنو ت

حال بیایید دو چرخه فوق که چرخه بیولوژیکی و چرخه فنی نام دارند را در کنار هم قرار دهیم. 

ان وجود داشته ها به تولیدکنندگتصور کنید بتوانیم محصوالتی تولید کنیم که امکان بازگرداندن آن

ها، موجب خلق مجدداً مورد استفاده قرار گیرند و اجزای بیولوژیکی آن هاباشد، مواد فنی آن

های ارزش برای بخش کشاورزی شوند. همچنین تصور کنید این محصوالت با استفاده از انرژی

تجدیدپذیر تولید شده و انتقال یابند. بدین ترتیب مدلی خواهیم داشت که موجب شکوفایی در 

 بلندمدت خواهد شد.

های خود اتخاذ هایی هستند که این روش را در فعالیتاکنون شرکتاین است که همخبر خوب 

در مورد تغییر یک محصول توسط یک تولیدکننده نیست. بلکه در  اقتصاد چرخشیاند. اما کرده

ها ها به هم مرتبط بوده و زیرساختهای آنهایی است که فعالیتمورد متحد شدن تمام شرکت

در مورد انرژی مورد استفاده و نحوه نگرش نسبت  اقتصاد چرخشیدهند. و میو اقتصادها را شک

 های اقتصادی است.به سیستم

 هاآن .دارندهای جدید اندازها و افقخلق چشمیک فرصت منحصر به فرد برای  ها اکنونانسان

ه ر مورد آیندد توانندمیگیری از خالقیت و نوآوری به جای باقی ماندن در دام ناامیدی، با بهره

 . کنندخود بازنگری کرده و آن را از نو طراحی 

چرخه فنی اقتصاد چرخشی همچنین دربرگیرنده یک تغییر رادیکال در چگونگی نگرش نسبت 

 اکنون بر اساس حداکثر کردنوکار تولیدکنندگان همبه محصوالت در اقتصاد است. مدل کسب

تفاده ی اسار ممکن است. این رویکرد با ایدهدرآمد از طریق فروش محصوالت به بیشترین مقد
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های خود را مجدداً وکارها باید برنامهحداکثری از محصوالت در تناقض است. از این رو کسب

ای تدوین کنند که درآمدشان وابسته به مجموع مقادیر فروش نباشد. این بدان معناست به گونه

وند. دهندگان تبدیو شهای فروش به خدماتنکه تولیدکنندگان باید در اقتصاد چرخشی از سازما

به عبارت دیگر، مالکیت محصوالت باید در اختیار تولیدکنندگان باقی بماند و به جای فروختن، 

ه شوند. بدین ترتیب، انگیزه بیشتری در صنعت برای تولید محصوالتی وجود خواهد اجاره داد

  تر است.ها سادهآنداشت که دوام بیشتری دارند و نگهداری و بروزرسانی 

 

 های مصرف خطیمحدودیت. 2ـ1

 یه که از روزهارفت یاهیاز اصول اول یکیفراتر از  یتکامو خود، به سخت ندیدر فرآ یاقتصاد صنعت

 -ت برداش» یالگو کیمصرف منابع که  یمدل خط کینخست بر اساس آن شکو گرفته است: 

 کنند،یها، مواد را برداشت و استخراج مشرکت. کندیم یآن را همراه «ختنیدور ر -ساخت 

یم انیو محصوالت را به مشتر دهندیمحصوالت مورد استفاده قرار م دیمنظور تول بهها را آن

و قاب هیاهداف اول یبرا گریشده را پس از آن که د یداریکه محصول خر یانیمشتر فروشند؛

 .اندازندیدور م ستند،یاستفاده ن

 نیا رودیوارد شده و انتظار م یاقتصاد ستمیتن مواد خام به س اردیلیم 65 باًیتقر 2010سال  در

ه متوج زیها ناز شرکت یاریبس راً ی. اخابدی شیتن افزا اردیلیم 82به حدود  2020رقم تا سال 

 نی. ادهدیقرار م یشتریب یهاسکیها را در معرض رموجود، آن یخط ستمیاند که سشده

 یمنابع و اختالالت عرضه هستند. فشارها بر رو یهامتیق شیعمدتاً مرتبط با افزا هاسکیر

ر حال منابع د یها در بازارهابودن آن ینیبشیپ رقابویو غ هامتیق شیوکارها از جانب افزاکسب

و کاهش تقاضا وجود دارد.  دیها، رقابت شداز بخش یدر برخ گر،ید یاست. از سو شیافزا

است. همانگونه که  ریدر طول صد سال اخ یاساس یکاالها راتییروند تغ دهندهنشان ریشکو ز

 شیافزا یقابو توجه زانیبه م 2000از سال  یاساس یکاالها متیق شود،یشکو مشاهده م نیدر ا

 است. افتهی

سانات ق نیدر هم سطوح نو شاورز داتیفلزات، غذا و تول یهامتیحال،  در  یرخوراکیغ یک
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 چیه هک یبوده است. در صورت ستمیقرن ب یهااز تمام دهه شیب کمیو  ستیدهه نخست قرن ب

 رشــد شیها، احتماالً با افزاباال و نوســانات آن یهامتیق رد،یرابطه صــورت نگ نیدر ا یاقدام

اســتخراج منابع،  یهانهیو ادامه رشــد هز ینیگســترش شــهرنشــ ها،تیجمع شیمصــرف، افزا

طبقه  دیجد یمشـــتر اردیلی، ســـه م2030تا ســـال  رودیظار م. انتافتیهمچنان ادامه خواهند 

 یازهاین یمناســب برا یهاپاســ  ینیبشیپ یگفت برا توانیمتوســط به بازار وارد شــوند و م

 از بازار اتکا کرد. شدهافتیدر یهاگنالیتوان تنها بر سیبه وجود آمده در بازار، نم دیجد

 هستند، عبارتند از: یمدل خط ییدهنده عدم کاراکه نشان ییروندها ریسا

 وجود دارند؛ اما  یوربهره شیافزا یبرا ییهاهمچنان فرصت د،یمدرن تول یندهافرآی در

به وجود آوردن  یو برا شوندیم داریپد یجیها به صورت تدرفرصت نیحاصو از ا یایمزا

 .ستندین یکاف یقیحق زیتما ای یرقابت تیمز

 ع مناب هیو تخل یاستفاده از انرژ عیتسر ،یاقتصاد یوربهره یناخواسته یامدهایاز پ یکی

 یورارتقاء بهره ویبه دل شتریب یبوده که در صورت همراه شدن با مصرف مواد و انرژ

 به همراه داشته است. یمنف یها، اثراتاستفاده از آن

 یزیحاصلخو  کندیرا تجربه م یبا گذشته، نرخ رشد کمتر سهیدر مقا یکشاورز یوربهره 

 شده در حال کاهش است. دیتول یمحصوالت خوراک ییارزش غذا یخاک و حت

 دهیچیو پ یطوالن نیتأم رهیدر زنج نیتأم تیو امن یمنیمرتبط با ا سکیر رسدیبه نظر م 

 باشد. شیدر حال افزا یجهان

 هیاستفاده از منابع اول یاز حد برا شیب یازهاینشیپ د،یتول یاز واحدها یاریدر بس 

ها را با آن تیموضوع ادامه فعال نیهوا  وجود دارند که ا ای نینخورده )مانند آب، زمدست

 مشکو مواجه کرده است.

 

 مفهوم اثبات شده کیبه  دنبخشی سرعتـ  چرخشیبه  یاز اقتصاد خط. 3ـ1

صاد خطی به  ستم اقت سی شیدر این بخش چگونگی تغییر  صاد چرخ شود. شرح داده می اقت

 اند.شده نشان دادهدر شکو زیر  چرخشیهای اقتصاد خطی و مدل
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 1اقتصاد چرخشیمقایسه اقتصاد خطی و  -3شکل 

 

 ایابو احو ق ریدپذیاست که عمداً به صورت تجد یصنعت ستمیس کیدر واقع  ،اقتصاد چرخشی

 ییایمیو عدم اســتفاده از مواد شــ ریدپذیتجد یبه اســتفاده از انرژ شیشــده، در آن گرا یطراح

ــم ــته و هدف از ب یس ــا نیوجود داش ــوالت،  یطراح قیاز طر عاتیبردن ض برتر مواد، محص

 .شودیدنبال م وکارکسب یهاو مدل هاستمیس

اند. نخست، داده شده شینما ریکه در شکو ز شودیچند اصو ساده بنا م هیبر پا یاقتصاد نیچن

بردن  نیبه منظور از ب یداده شــده اســت، هدف طراح شیشــکو نما نیهمانگونه که در مرکز ا

ــا ــودیدنبال م عاتیض ــاد نی. در واقع در اش ــا ،یمدل اقتص ــت؛  عاتیض وجود نخواهد داش

ــوالت به گونه ــازنهیو به یطراح یامحص ــوندیم یس ــت ش از  یابه چرخه یابیکه امکان دس

 ها وجود داشته باشد.قطعات و استفاده مجدد آن یازجداس

و بادوام به  یمحصوالت و قطعات مصرف انیم یآشکار زیتما شودیموجب م چرخش تیقابل دوم،

 ،اقتصاد چرخشی کیدر  یمحصوالت مصرف شود،ی. بر خالف آنچه امروزه مشاهده مدیایوجود ب
                                                        

1. Ridley, A. (2016). Closing the loop: The why and who of the Circular Economy. Sustainable 
Brands Barcelona. 
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 یرسمیگفت غ توانیکه حداقو م شوندیم دیتول ییمواد غذا ای یکیولوژیعمدتاً با استفاده از عناصر ب

وجود خواهد داشت.  ستیز طیها به محبازگرداندن امن آن ایها امکان سود بردن از آن یو حت ودهب

انواع  شتریب یا مانند فلزات یموتورها، از عناصر ای وترهایکامت ریمحصوالت بادوام نظ گر،یاز طرف د

ز ابتدا محصوالت ا نی. استندیمناسب ن ستیز طیبازگشت به مح یکه برا شوندیم دیتول هاکیپالست

ناورانه ف یهاشرفتیو پ عیسر راتییکه در معرض تغ یو محصوالت شوندیم دیاستفاده مجدد تول یبرا

 ها وجود داشته باشد.آن یکه امکان بروزرسان شوندیم یطراح یاقرار دارند، به گونه

 زانیباشد تا م ریدپذیتجد تیماه یدارا دیچرخه با نیا یروین نیتأم یبرا ازیموردن یانرژ سوم،

 یناگهان راتیی)به عنوان مثال در مقابو تغ هاستمیس یریپذو انعطاف افتهیبه منابع کاهش  یوابستگ

 .ابدی شینفت  افزا متیق

 
 1اقتصاد چرخشیسیستم کلی   -4شکل 

                                                        

1. World Economic Forum. (2014). Towards the CircularEconomy: Accelerating the scale-

upacross global supply chains. 
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صر صاد چرخشی ،یفن در رابطه با عنا صرف اقت اربر با مفهوم ک یادیز زانیکننده را به ممفهوم م

سب انیاز قراردادها م یدیانواع جد یعنی نی. اکندیم نیگزیجا شترک ساس  انیوکارها با م بر ا

صاد امروز ازیعملکرد محصوالت موردن صرف دیخر هیکه بر پا یخواهد بود. بر خالف اقت  و م

ه ب ایهر زمان که ممکن باشد، محصوالت بادوام اجاره شده  چرخشی اقتصاداست، در  دهبنا ش

ــته م ــتراک گذاش ــوندیاش ــورتش ــوق نیکه ا ی. در ص ــوند، مش ــوالت فروخته ش  ایها محص

اجزاء و مواد  ایوجود خواهد داشــت تا از بازگشــت و اســتفاده مجدد محصــول  ییهاتوافقنامه

 صو شود.حا نانیاطم هیدوره استفاده اول انیها در پاآن

ــول ــن خلق ارزش را به وجود م اص ــت آورندیفوق، چهار منبع روش از  یمتعدد یهاکه فرص

 مواد خام و استفاده شده را به همراه خواهند داشت: انیم یمتیاز تفاوت ق یبردارجمله بهره

ستفاده از مواد در مقا یقدرت چرخه داخل :یقدرت چرخه داخل .1 ساندن ا  سهیبه حداقو ر

به  یکمتر ازیتر باشد، نچرخه کوچک نی. هر چقدر اکندیرا بازگو م یخط دیتول ستمیبا س

شده به منظور آماده کیدر  راتییتغ جادیا ستفاده  ستفاده مجدد یآن برا یسازمحصول ا ، ا

ساز سرعت ب ددمج دیو تول ینو شت و با  صرف باز تیبه موقع یشتریوجود خواهد دا  م

س سرما یکار، انرژ یرویاد، ندر مو ییجوصرفه ویخواهد گشت و پتان کاهش خواهد  هیو 

 .افتی

ــیبه ب تریقدرت چرخه طوالن :تریقدرت چرخه طوالن  .2 ــازنهیش یپ یهاتعداد چرخه یس

زمان هر چرخه اشــاره دارد. در هر  ایمجدد  و/ دیتول ایاســتفاده مجدد  ر،یتعم ی)برا یدرپ

 دیقطعه جد ایمحصــول  کی جادیا یکار برا یرویو ن یمدت، از مواد، انرژ یچرخه طوالن

 .شودیم یخوددار

 استفاده مجدد یسازعبارت است از متنوع یقدرت مصرف آبشار :یقدرت مصرف آبشار .3

از کتان، ابتدا در پوشــاک دســت  دشــدهیتول یهاارزش؛ همانطور که لباس رهیدر طول زنج

ستفاده شده، ستس در صنعت مبلمان و اثاث از  تیبکار گرفته شده و در نها یخانگ هیدوم ا

 دشدهیموارد، پوشاک تول نی. در تمام اشودیاستفاده م وسازاختدر س قیها به عنوان عاآن
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 طیها به محامکان بازگرداندن امن آن زین تیو در نها شوندیمواد خام م نیگزیاز کتان، جا

 وجود خواهد داشت. ستیز

ـــاره  قتیحق نیخالش به ا یهایرودقدرت و ت،یدر نها خالص: یهایقدرت ورود .4 اش

ـــده از مواد م یهاانیکه جر کندیم و  یآورجمع ییکارا شیموجب افزا توانندیآلوده نش

ــوص در رابطه با مواد فن تیفیحفظ ک نیمجدد در ع عیتوز ــوند که در نها یبه خص  تیش

 طول عمر مواد استفاده شده خواهد شد. عاقباًطول عمر محصول و مت شیموجب افزا

 

 اقتصاد چرخشیشش اقدام موردنیاز برای ساختن . 4ـ1

شیساختن یک  صاد چرخ سطوح محلی، ملی، منطقههای پیچیدهنیازمند تالش اقت و  ایای در 

، کشورها و اقتصاد چرخشیجهانی است. در مجموع برای گذار از اقتصاد خطی موجود به یک 

سازی، سازی، حلقهش اقدام را اتخاذ نمایند: بازسازی، به اشتراک گذاری، بهینهها باید ششرکت

ســازی و مبادله. در ادامه هر یک از این شــش اقدام به صــورت جداگانه شــرح داده مجازی

 شوند:می

روی آوردن به انرژی و مواد تجدیدپذیر؛ احیا، حفظ و بازســـازی ســـالمت  :1بازسااازی .1

بازگرداندن منابع بیولوژیکی به زیســت کهره. به عنوان مثال، در  ها؛ و در نهایتاکوســیســتم

ـــه  ـــس هکتار زمین تجاری در  5/2، بیش از Savoryنتیجه برنامه جامع مدیریت زمین مؤس

 سراسر جهان احیا شده است.

به حداکثر رساندن استفاده از محصوالت از طریق به اشتراک گذاری  :2به اشتراک گذاری .2

ای از محصوالت؛ مالکیت شخصی یا به اشتراک گذاری عمومی مجموعهمحصوالت دارای 

ها؛ و افزایش دوره عمر محصوالت استفاده مجدد از محصوالت در طول دوره عمر فنی آن

ثال می به عنوان م هداری، تعمیر و طراحی برای دوام.  مدلاز طریق نگ به  های توان 

 وکار اشتراک خودرو و خانه اشاره کرد.کسب

                                                        

1. Regenerate 

2. Share 
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بهبود عملکرد و کارایی محصوالت؛ حذف کردن پسماند از زنجیره تأمین؛ و  :1سازیبهینه .3

. هیچ یک از این اقدامات نیازمند 3، اتوماســیون و ســنجش از راه دور2بکارگیری کالن داده

 ها نیستند.تغییر محصوالت یا فناوری

ــته و در اولویت قراحفظ قطعات و مواد در حلقه :4سااازیحلقه .4 های ر دادن حلقههای بس

ســازی به معنای تولید مجدد محصــوالت یا داخلی. برای مواد دارای محدودیت، این حلقه

هایی قطعات و )در آخرین تالش  بازیافت مواد است؛ همانطور که در حال حاضر شرکت

اند. برای مواد تجدیدپذیر، هایی را ایجاد کردهمانند میشــلن، رولز رویس و رنو چنین حلقه

هوازی و استخراج مواد بیوشیمیایی از پسماند ارگانیک خواهد سازی شامو تجزیه بیحلقه

درصد از لجن فاضالب این کشور را به  66هوازی کارخانه تجزیه بی 146بود. در بریتانیا، 

سماند  175کنند و هوازی تجزیه میصورت بی ستی از پ کارخانه دیگر، به تولید انرژی زی

 ها به سرعت در حال افزایش است.داد این کارخانهپردازند. تعجامد می

توان به مواردی ارائه خدمات به صــورت مجازی؛ از جمله این خدمات می :5سااازیمجازی .5

 ی اشاره کرد.خودران و دفاتر مجاز یناوگان خودروها ن،یآنال دیخر ،یقیها، موسمانند کتاب

جدید  هایجدید؛ بکارگیری فناوریجایگزین کردن مواد قدیمی با مواد پیشرفته  :6تعویض .6

 نظیر پرینت سه بهعدی و موتورهای الکتریکی.

 

 اقتصاد چرخشیتوسعه محصوالت برای . 5ـ1

ها به صورت پایدار توانایی خود را برای اختراع محصوالت سال اخیر، شرکت 150در طول 

ن ارائه کنندگارا به مصرف اند تا گسترده وسیعی از کاالهاها به روز کردهکارآمد آنجدید و تولید 

ها، این داران خود را افزایش دهند. با این وجود در سایر جنبهکرده و بازگشت سرمایه سهام

                                                        

1. Optimize 

2. Big Data 

3. Remote Sensing 

4. Loop 

5. Virtualize 
6. Exchange 
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ی از پسماند ها هنوز به سختسیستم بسیار با یک سیستم بهینه فاصله دارد؛ به طور خاص، شرکت

کننده، به ه یک مصرفکنند. زمانی کبر جای مانده پس از خریداری محصوالت، استفاده می

اندازد، حداقو بخشی کند یا آن را به دلیو کهنه شدن، دور میندرت از یک محصول استفاده می

 آن محصول، به هدر رفته است.رفته در  از انرژی و مواد بکار

را  رخشیاقتصاد چوکارها اصول قرار نیست چنین سیستمی تا ابد ادامه پیدا کند. برخی از کسب

یافت به سادگی قابو استفاده مجدد یا بازو  اتخاذ کرده اند تا محصوالتی خلق کنند که با دوام بوده

 .ای نیستهستند. البته چنین این کار ساده

دهنده اصول و اجزایی است که باید در توسعه محصوالت در اقتصاد چرخشی شکو زیر نشان

 در نظر گرفته شوند.

 

 
 1اصول توسعه محصوالت در اقتصاد چرخشی -5شکل 

 

 اشند.در توسعه محصوالت مفید ب اقتصاد چرخشیتوانند در راستای تحقق اصول دو تاکتیک می

نخست، طراحی یک فرآیند توسعه محصول مبتنی بر همکاری است که به مشخش شدن 
                                                        

1. VITO. (2018). What does a circular economy look like?  
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اخته های مرتبط با سسایر جنبههای تولید، بازاریابی، فروش و های تأمین منابع، روشنیازمندی

کند. دومین تاکتیک، استفاده از تفکر ها کمک میشدن و  بکارگیری محصوالت در طول عمر آن

های غیر قابو انتظار برای پاسخگویی به نیازهای ها در اکتشاف روشاست؛ که به شرکت 1طراحی

 کند.وری بیشتر نسبت به گذشته کمک میمشتریان با بهره

ها در توانند به شرکتشود که چگونه دو تاکتیک فوق میه به این موضوع پرداخته میدر ادام

 به سود کمک کنند. اقتصاد چرخشیهای تبدیو فرصت
 

 کند؟کمک می اقتصاد چرخشیها در توسعه محصوالت برای همکاری چگونه به شرکت. 1ـ5ـ1

عداد کمی از ـــرکت این موضـــوع را در نظر می امروزه ت ـــدن ش گیرند که پس از خریده ش

شان، چه اتفاقی برای آن ست کافتد. نخستین چیزی که به ذهن میها میمحصوالت ه رسد، این ا

یت آن ها یداران در ن یدی را میخر جد ته و محصـــوالت  ند. همچنین ها را دور ریخ خر

 کنند.ده، رسیدگی میکنندگان زباله، به پسماندهای بر جای مانآوریجمع

تی انجام به گونه متفاو اقتصاد چرخشیحال فرض کنید فرآیند توسعه محصول با توجه به ایده 

شـود. به جای این که تنها عملکرد و هزینه در نظر گرفته شـود و فرض شـود که محصـول در 

شت که چگونه می ضوع توجه خواهد دا شرکت به این مو شد، یک  نهایت دور ریخته خواهد 

تا ارزش آن ند کو چرخه حیات محصـــوالت خود را مدیریت کند  ها و مواد و قطعات توا

 ها به بیشترین حد ممکن برسد.دهنده آنتشکیو

های موبایو مشاهده کرد. را در بخش گوشی اقتصاد چرخشیتوان پیاده شدن اصول امروزه می

شی شی موبایو، گو شدهبرخی از تولیدکنندگان گو سازی  تری به های پایینبا قیمت را 2های باز

ــرکتفروش می ــانند. ش ــتقلی نیز به وجود آمدهرس مانده از اند که قطعات ارزش باقیهای مس

کنند. بازارهای بالقوه آوری میتر را جداسازی و جمعهای موبایو استفاده شده و قدیمیگوشی

های های گوشــیمدلها، مردم توانایی خرید آخرین این محصــوالت، مناطقی هســتند که در آن

 ها ندارند.موبایو را نداشته یا اصالً نیازهای به آن
                                                        

1. Design Thinking 
2. Refurbished 
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ای هدهنده فرصــتی برای شــرکتهای موبایو نشــانگیری بازارهای ثانویه برای گوشــیشــکو

ستند که با بهره صرفی ه صوالت م شتری از موادگیری از آن میتولیدکننده مح و  توان ارزش بی

شده برای تولید محص صرف  شرکت بتواند آن را والت انرژی  سعه محصولی که  خلق کرد. تو

در چرخه عمرش مدیریت کند، نیازمند همکاری بیشـــتری نســـبت به آنچه اکنون وجود دارد، 

ای باشــد که اســتفاده مجدد، تعمیر یا بازیافت آن به خواهد بود. طراحی محصــول باید به گونه

 هایی برای کمک به مشتریان در زمانیتمصرفه باشد. عالوه بر این، شرکت به فرآیندها و سیس

 کند.شود یا دیگر رضایت مشتری را فراهم نمیاست که محصول قدیمی یا منسوخ می

ـــایر بخشاز آنجایی که این موضـــوعات با بخش  های های تدارکات، بازاریابی، فروش و س

ــرکت و همچنین تأمین ــان و کنندگان، خردهکنندگان، حمو و نقو، توزیعش نهادهای فعال فروش

ها در هنگام در سراسر زنجیره ارزش در ارتباط هستند، باید صدای تمام این واحدها و سازمان

 توسعه محصول شنیده شود.

وقتی توسعه محصول یک فرآیند مبتنی بر همکاری باشد که تمام زنجیره ارزش در آن مشارکت 

 رت پذیرد.های سودمند صودارند، احتمال بیشتری وجود دارد که پیشرفت

 
 کند؟را در توسعه محصول تقویت می اقتصاد چرخشیتفکر طراحی چگونه اصول . 2ـ5ـ1

ــرف ــاهده زندگی روزمره مص ها و کنندگان و یادگیری در مورد نیازهای آنتفکر طراحی با مش

سخگویی به این نیازها توسط محصوالت موجود آغاز می شود. طراحان محصول، چگونگی پا

سایر افراد مشارکت کننده در ساخت و فروش محصوالت از متخصصان بازاریابی، مهندسان و 

ــتفاده می مورد نیازهای مشــتریان اطالعات بدســت آمده در بدون تکیه بر فرضــیات  کنند تااس

های اولیه محصــوالت را ســاخته، ها را محدود کنند، نمونههای آنقدیمی که ممکن اســت ایده

 ها را آزمایش کنند و مفاهیم جدیدی را برای محصوالت و خدمات خود تعریف کنند.آن

شیدر رابطه با  صاد چرخ سیم چگونه ، تفکر طراحی اقت ست که از خود بتر همچنین به این معنا

کنندگان ارزش آفرینی کنیم؟ گاهی توان با اســتفاده از کمتری مقدار مواد اولیه، برای مصــرفمی

صوالت، به ارائه خدمات بتردازیم. به عنوان  ست که به جای مح سش، این ا س  این پر اوقات پا
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ـــازی دهند به جای ذخیرهاز مردم ترجی  میمثال این را در نظر بگیرید که امروزه بســـیاری  س

ذخیره کنند. حتی  1ها را در فضــای ابریهای فیزیکی خود، آنهای دیجیتال بر روی دســتگاهفایو

صوالت خود ها محکند که شرکتاگر به یک دستگاه فیزیکی نیاز باشد، تفکر طراحی پیشنهاد می

ساز شتری ب ستفاده از مواد بهتر با دوام بی اری ای طراحی کنند که نگهدها را به گونهند یا آنرا با ا

 ها را بتوان به راحتی تعویض کرد.تر باشد و در مواقع نیاز، قطعات کلیدی آنها سادهآن

ای ه، نیازمند وجود تخصشاقتصاد چرخشیهای امکانات به وجود آمده با توجه به ایدهدرک 

ها خواهد بود. از این رو تفکر اری آنها و شـرکای تجالزم در بسـیاری از واحدهای شـرکت

سعه محصوالت برای  ست که تو صاد چرخشیطراحی نیز نیازمند نوعی از همکاری ا ر د اقت

شود که می مرکز آن قرار دارد. فرآیند تفکر طراحی، سه یک یا دو روزه آغاز  تواند با یک جل

کت داشـته و در مورد ها در زنجیره ارزش در آن مشـارتمام واحدهای مؤثر و سـایر سـازمان

 ها )به خصــوص تولید ونیازهای مشــتریان و عملیات تجاری مرتبط برای پاســخگویی به آن

های جدیدی برای ارائه محصوالت و خدمات جدید و تغییرات خدمات  بحث کنند تا به ایده

 وکار دست یافته شود.موردنیاز در مدل کسب

سعه سه، تیم تو ساخت. این محصول، نمونه با در نظر گرفتن نتایج این جل های اولیه را خواهد 

شرکتنمونه شد و های اولیه با همان گروه  شته خواهد  شتراک گذا سه ابتدایی به ا کننده در جل

ستس طراحیشود. توسعهدر جلسه دیگری در مورد آن بحث می های خود دهندگان محصول 

با در نظر گرفتن  تا  دهند. این فرآیندان تغییر مینفعجدید گروه بزرگتری از ذی مالحظاترا 

سب شدن محصول ادامه خواهد یافت و تغییرات موردنیاز در ک شتیبانی زمان آماده  وکار برای پ

ــد. تصــمیم نهایی در خصــوص عرضــه  ــط واحدهای مرتبط تعریف خواهند ش از آن نیز توس

ول رزش محصوکار خواهد بود تا بتوان بیشترین انیز نیازمند سازماندهی مجدد کسبمحصول 

 را در سراسر چرخه عمر آن جذب کرد.

 

                                                        
1. Cloud 



 

 

  مرتبط یاقتصاد یهاارزش و حوزه رهیزنجفصل دوم: 

 زنجیره ارزش در اقتصاد چرخشی. 1ـ2

و  نفعان، صنایعهای بسته جریان مواد در میان تمام ذیحلقههدف نهایی اقتصاد چرخشی، ایجاد 

ته، های بسبرداری حداکثری از این حلقهمناطق جغرافیایی در سراسر جهان است. به منظور بهره

باید تغییرات متمرکزی در تمام زنجیره ارزش مواد و محصوالت در تمام صنایع ایجاد کرد. شکو 

 دهد.یان فوالد در دو محصول منتخب را نشان میای از حلقه بسته جرزیر، نمونه
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 1و خودرو دریلحلقه بسته فوالد در دو محصول  -6شکل 

 

 شود.های مختلف زنجیره ارزش توضی  داده میبخش مفاهیم اقتصاد چرخشی در بخش ادامهدر 

 

                                                        

1. World Economic Forum. (2014). Towards the CircularEconomy: Accelerating the scale-
upacross global supply chains. 
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 1چرخشیزنجیره ارزش در اقتصاد  -7شکل 

 
 تولید. 1ـ1ـ2

شود. هم مرحله طراحی و هم اقتصاد چرخشی در ابتدای چرخه عمر محصوالت آغاز می

 یابی، استفاده از منابع و ایجاد ضایعات در چرخهسزایی بر روی منبعفرآیندهای تولید تأثیر به

 عمر محصول دارند.

 

 طراحی محصول. 1ا1ا1ا2

ها را افزایش داده و قابلیت تعمیر و بروزرسانی برای آنتواند دوام طراحی بهتر محصوالت می

کنندگان در راستای جداسازی اجزای تولید مجدد را ارتقاء دهد. طراحی بهتر به بازیافت

ه تواند بکند. در نهایت، این میمحصوالت به منظور بازیافت مواد با ارزش و قطعات کمک می

های دریافتی از بازار حاکی از این است که سیگنالحفظ منابع ارزشمند کمک کند. با این وجود 

شرایط مناسبی برای تحقق این مهم وجود ندارد. به طور کلی دلیو اصلی به وجود آمدن این 

تا نیستند. کنندگان با یکدیگر همراسوضعیت، این است که منافع تولیدکنندگان، کاربران و بازیافت

 بهبود طراحی محصول به کار گرفته شوند.هایی برای از این رو ضروری است که مشوق

ای در این زمینه برخوردارند. قابلیت تعمیر محصوالت الکتریکی و الکترونیکی از اهمیت ویگه

                                                        

1. European Commission. (2015). Closing the loop-an EU action plan for the circular economy. 
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کنندگان مهم است و احتمال زیادی وجود دارد که این محصوالت ها بسیار برای مصرفآن

 یو شود. از جمله این مواد با ارزشها تسهدربرگیرنده مواد با ارزشی باشند که باید بازیافت آن

 ه کرد.شوند، اشارهای الکترونیکی استفاده میتوان به عناصر خاکی کمیابی که در دستگاهمی

 

 فرآیندهای تولید. 2ا1ا1ا2

اند، استفاده ناکارآمد حتی در مورد محصوالت یا موادی که به صورت هوشمندانه طراحی شده

ایعات وکار و تولید ضهای کسبتواند به از دست رفتن فرصتاز منابع در فرآیندهای تولید می

قابو توجه شود. مواد خام اولیه شامو مواد تجدیدپذیر، حتی در اقتصاد چرخشی نیز همچنان 

طی و محینقش مهمی در فرآیندهای تولید ایفا خواهند کرد. در این راستا باید به اثرات زیست

 ها توجه شود.اجتماعی تولید آن

های صنعت در ارتباط با مصرف منابع و مدیریت ضایعات متفاوت است. ط هر یک از بخششرای

عالوه بر این، گسترش فرآیندهای صنعتی نوآورانه بسیار مهم است. به عنوان مثال، نزدیکی 

کند که ضایعات یا محصوالت جانبی یک صنعت به صنایع به یکدیگر این امکان را فراهم می

 صنعت دیگر مورد استفاده قرار گیرند. های یکعنوان ورودی

 
 مصرف. 2ـ1ـ2

توانند از اقتصاد چرخشی شوند، میکننده انجام میها مصرفهایی که توسط میلیونانتخاب

نوع و کنندگان، تپشتیبانی کنند یا به آن ضربه بزنند. اطالعات در دسترس هر یک از مصرف

توجه به این دهند. ها را شکو میانتخاب های محصوالت موجود و چارچوب قانونی، اینقیمت

مرحله از زنجیره ارزش همچنین اهمیت زیادی در جلوگیری از تولید پسماند و ضایعات توسط 

 ها دارد.خانوارها و کاهش آن

توان ها میتوانند پشتیبان توسعه اقتصاد چرخشی باشند. از جمله آناشکال نوآورانه مصرف نیز می

 ، استفاده از خدمات به جای 1ها )اقتصاد مشارکتییا زیرساختبه اشتراک محصوالت 

                                                        
1. Collaborative Economy 
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دید های جبکارگیری فناوری اطالعات یا بسترهای دیجیتال اشاره کرد. این شکو ،محصوالت

و  اییابند و در سطوح ملی، منطقهوکارها یا شهروندان توسعه میمصرف اغلب توسط کسب

 کنند.محلی گسترش پیدا می

 
 ضایعاتمدیریت . 3ـ1ـ2

مدیریت ضایعات نقش محوری در اقتصاد چرخشی دارد. سلسله مراتب تعیین شده برای 

ن مند ساختای از اقدامات صورت گرفته در راستای نظامضایعات توسط اتحادیه اروپا، نمونه

اقدامات مرتبط با مدیریت ضایعات بر مدیریت ضایعات است. بر اساس این سلسله مراتب، 

سازی برای استفاده مجدد، بازیافت و در نهایت بازیابی ها، آمادهایجاد آن اساس جلوگیری از

 بندی این است که بهتریناند. هدف از این اولویتبندی شدهها اولویتانرژی از طریق دفع زباله

 زیست انتخاب شود.گزینه با بهترین خروجی برای محیط

موجب نرخ باالی بازیافت و بازگشت تواند آوری و مدیریت ضایعات و پسماند میروش جمع

ای مواد با ارزش به اقتصاد شود یا یک سیستم ناکارآمد را به وجود آورد که در آن بخش عمده

شوند. در حالت دوم، پتانسیو زیادی برای از ضایعات قابو بازیافت دفن شده یا سوزانده می

 د خواهد داشت.زیست و ضررهای اقتصادی قابو مالحظه وجورسانی به محیطآسیب
 

 استفاده از ضایعات به عنوان منابع. 4ـ1ـ2

شوند در اقتصاد چرخشی، مواد قابو بازیافت، مجدداً به عنوان مواد اولیه جدید به اقتصاد تزریق می

اد باز یابد. این مواد اولیه بازیافتی که به اقتصو بدین ترتیب امنیت تأمین منابع اولیه افزایش می

شوند و این امکان وجود دارد که همانند مواد خام نامیده می« مواد خام ثانویه»حاً گردند، اصطالمی

 ه شوند.مبادله و معاملاند، اولیه که به صورت سنتی از استخراج ذخایر و منابع طبیعی به دست آمده

ارها، وککسبیکی از موانع موجود در زمینه استفاده از مواد خام ثانویه به عنوان منابع ورودی در 

قطعیت موجود پیرامون سطوح کیفیت این مواد است. از این رو ضروری است که عدم

دوین گذاران تها با موارد استفاده، توسط قانوناستانداردهایی در خصوص کیفیت و تناسب آن

 هایی کاهش یابند.قطعیتشوند تا چنین عدم
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 چرخشیاقتصاد های اقتصادی در انداز سود فعالیتچشم. 2ـ2

 نیازمند شش اقتصاد چرخشییک  ساختن و تحققهای قبو اشاره شد، همانگونه که در بخش

سازی و تعویض است. در سازی، مجازیسازی، حلقهگذاری، بهینه اشتراک اقدام بازسازی، به

های اقتصادی مختلف در صورت اتخاذ هر یک از جدول زیر برآوردی از پتانسیو سود فعالیت

 ارائه شده است. این اقدامات
 1مختلف های اقتصادیفعالیت یبرا اقتصاد چرخشیانداز سود در چشم لیپتانس -1جدول 

 های اقتصادیفعالیت
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خدمات اطالعات و ارتباطات، رسانه و 
 مخابرات

 کم زیاد کم متوسط متوسط کم

تحقیق و توسعه علمی؛ سایر 
 ای، علمی و فنیهای حرفهفعالیت

 کم زیاد کم متوسط متوسط کم

 کم زیاد کم متوسط متوسط کم آموزش

 کم زیاد کم متوسط متوسط کم های سالمت و کار اجتماعیفعالیت

 کم زیاد کم متوسط متوسط کم خدمات اداری و پشتیبانی

 کم زیاد کم متوسط متوسط کم هنر و سرگرمی

 کم زیاد کم متوسط متوسط کم های مالی و بیمهفعالیت

حقوقی و حسابداری، مشاوره مدیریتی 
 و معماری

 کم زیاد کم متوسط متوسط کم

معامالت توزیعی )شامل معامالت 
 فروشی(فروشی و خردهعمده

 متوسط زیاد متوسط متوسط زیاد زیاد

 کم زیاد کم متوسط زیاد زیاد کاغذی؛ پرینتتولید محصوالت چوبی و 

 متوسط زیاد متوسط متوسط زیاد کم مدیریت دولتی و دفاع؛ امنیت اجتماعی

                                                        
1. McKinsey & Company. (2016). The circular economy: Moving from theory to practice. 
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 کم متوسط کم متوسط زیاد کم های معامالت امالکفعالیت

تولید منسوجات، پوشاک، چرم و 
 محصوالت مرتبط

 متوسط متوسط کم متوسط زیاد زیاد

 متوسط متوسط زیاد متوسط زیاد کم ساخت و ساز

 متوسط زیاد زیاد متوسط زیاد کم تولید تجهیزات حمل و نقل

 کم کم متوسط متوسط زیاد زیاد تولید مبلمان

 متوسط کم کم متوسط متوسط زیاد تأمین، ضایعات و تصفیه آب

تولید تجهیزات الکتریکی، کامپیوتر، 
 محصوالت الکترونیکی و اپتیکی

 متوسط متوسط زیاد متوسط متوسط کم

 متوسط متوسط زیاد متوسط متوسط کم تولید ماشین آالت و تجهیزات

تولید الستیک، پالستیک و محصوالت 
 فلزی اولیه و ساخته شده

 زیاد کم زیاد متوسط متوسط متوسط

 زیاد کم زیاد متوسط متوسط کم سازیحمل و نقل و ذخیره

 زیاد کم کم متوسط کم زیاد کشاورزی، جنگل و ماهیگیری

تولید محصوالت غذا، نوشیدنی و 
 تنباکو

 زیاد کم زیاد متوسط کم زیاد

 زیاد کم زیاد متوسط کم کم معدنکاری و استخراج

تأمین الکتریسیته، گاز، بخار و تهویه 
 مطبوع

 زیاد زیاد متوسط متوسط کم زیاد

تولید زغال کوک، نفت پاالیش شده و 
 محصوالت شیمیایی

 زیاد کم متوسط متوسط کم کم

تولید داروها، محصوالت شیمیایی 
 پزشکی و گیاهان دارویی

 متوسط کم متوسط متوسط کم متوسط

 کم زیاد متوسط متوسط زیاد متوسط های اسکان و خدمات غذافعالیت
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 : مفاهیم مرتبط با مصرف پالستیکچرخشیگذار از زنجیره ارزش خطی به سیستم . 3ـ2

ر هزینه هایی نظیها یکی از مواد اصلی مؤثر در پیشرفت جهان کنونی هستند. ویگگیپالستیک

ها را به یکی از مواد ضروری برای صنایع مختلف از جمله پایین، قابلیت انطباق و سختی، آن

ونقو تبدیو کرده است. بر اساس برآوردهای بندی مصرفی، سالمت، فناوری و حموکاالهای بسته

های رود مصرف پالستیک در سراسر جهان بین سالانتظار می ICISشده توسط شرکت انجام

درصد را تجربه کند. این نرخ رشد بیشتر از تمام  4ی بیش از رشد ساالنه 2025تا  2010

 شده از نرخ رشد اقتصادی جهان خواهد بود.برآوردهای انجام

ود ها بنا شده است، مشکالت خمصرف پالستیک ها، اقتصاد امروزی که بر پایهبا وجود تمام موفقیت

را نیز دارد. یکی از این مشکالت، وابستگی تقریباً تمام مواد پالستیکی تولیدشده به منابع تجدیدناپذیر 

درصد از  95شود. تقریباً است. مشکو دیگر این است که مقدار زیادی پالستیک به عنوان زباله دفن می

ها ع پالستیکرود. تولید و دفالستیکی پس از نخستین استفاده از بین میهای پبندیمجموع ارزش بسته

ان ملو متحد، زیست سازمهای طبیعی آسیب برسانند. بر اساس برآورد برنامه محیطتوانند به سیستممی

میلیارد دالر است که بیش از مجموع  40بندی پالستیکی برابر ساالنه با محیطی بستههای زیستهزینه

هایی برای سالمت انسان وجود دارد که هایی پیرامون ریسکین صنعت است. در نهایت، نگرانیسود ا

 ها باشند.توانند ناشی از مواد شیمیایی مورد استفاده برای تولید برخی از پالستیکمی

ن مشکالت توانند پاسخگوی ایها چگونه میگرفته بر پایه تولید و مصرف پالستیکاقتصاد شکو

ای هدهد؟ یکی از رویکردهای امیدبخش، تغییر مدلحالی که به تولید ارزش ادامه می باشد، در

صاد اقتتواند بر اساس اصول تولید و مصرف خطی است. یک اقتصاد پالستیکی جدید می

شکو گیرد که در آن هدف، استفاده مجدد از مواد به صورت کارآمد و به این ترتیب،  چرخشی

 ها خواهد بود.ابع طبیعی و ایجاد زباله و آالیندهبه حداقو رساندن مصرف من

های مدیریت تواند بهبود سیستمهای مرتبط به سمت یک اقتصاد پالستیکی جدید، مییکی از گام

ها و دانش موجود زباله باشد. تعداد کمی از تغییرات )که همگی بر اساس استفاده از فناوری

 10ا را در ههای پالستیکی واردشده به اقیانوسزباله تواند مقدارهستند ، تنها در پنج کشور می

 درصد کاهش دهد. 45سال آینده به میزان 
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به مراتب  های، تالشچرخشیالبته برای بازسازی اقتصاد پالستیکی به صورت یک سیستم 

ها تری مورد نیاز است. نخستین اقدام، بهبود اقتصاد مصرف مجدد و بازیافت پالستیکگسترده

ها نیاز هایی برای تولید محصوالت پالستیکی است که در آنود. دومین گام، یافتن راهخواهد ب

های فسیلی وجود دارد. انجام این اقدامات کمتری به استفاده از مواد خام، به خصوص سوخت

 کنندگان در اقتصاد پالستیک خواهد بود.نیازمند تعیین اهداف و استانداردهایی توسط مشارکت

کنندگان با همکاری نیز از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود که این مشارکتاین موضوع 

 وری اقتصاد پالستیک توسعه دهند.هایی نوآورانه برای بهبود بهرهیکدیگر، برنامه

 
 آفرینی از پالستیک مصرف شدهارزش. 1ـ3ـ2

ها است. ف آنصرها پس از مبنیان اقتصاد پالستیک جدید یک مدل بهتر برای مدیریت پالستیک

در چنین مدلی مواد، 

ها و ها، سیاستطراحی

های بازار مکانیزم

جدید موجب افزایش 

قابو مالحظه نرخ 

مصرف مجدد و 

بازیافت شده و ارزش 

های مصرف پالستیک

دهند. شده را ارتقاء می

این تغییرات، کاهش مقدار ضایعات پالستیکی را به دنبال داشته و موجب کاهش وابستگی 

شود که در نهایت موجب گردش های فسیلی به عنوان مواد خام مینعت پالستیک به سوختص

 مجدد پالستیک بیشتری در اقتصاد خواهد شد.

افزایش بازیافت پالستیک، یکی از ضروریات گذار به یک اقتصاد چرخشی است. استفاده از 

ستیک ست؛ اما میزاپال صورت پایدار افزایش یافته ا ستیکها در جهان به  ها و ن بازیافت پال
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ــت. به عنوان مثال در اروپا  ــطوح پایین باقی مانده اس ــتیکی همچنان در س محصــوالت پالس

 50شود و حدود آوری شده، بازیافت میدرصد از پسماند پالستیکی جمع 25چیزی کمتر از 

صد از آن صورت زباله دفن میدر ستیکها به  اه ها رسها به اقیانوگردد. مقادیر زیادی از پال

، برای جلوگیری و کاهش قابو مالحظه آلودگی 2030کنند و در اهداف توسعه پایدار پیدا می

های ندیبشکو وضعیت کنونی تولید و بازیافت بسته هایی انجام شده است.گذاریآبی هدف

ــان می ــط  جهان نش ــتیکی را در س ــته، پالس ــکو منظور از بازیافت حلقه بس دهد. در این ش

ستیکبازیافت پ ست. همچنین ال شابه ا شین یا با کیفیت م ستفاده در کاربردهای پی ها برای ا

ستیک شاری به معنای بازیافت پال ستفاده در کاربردهای دیگر و با ارزش بازیافت آب ها برای ا

 تر است.پایین

 

 
 1های پالستیکی در سطح جهانبندیجریان مواد بسته -8شکل 

                                                        
1. World Economic Forum. (2016). The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics. 
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درصد از مواد اولیه مورد اولیه  2اکنون حدود شود، همهمانگونه که در شکو فوق مشاهده می

 14متر از شود و چیزی کهای پالستیکی از منابع بازیافتی تأمین میبندیمورد نیاز برای بسته

 شوند.آوری میها برای بازیافت جمعبندیهای مورد استفاده در بستهدرصد از مجموع پالستیک

ها، به منظور پاسخگویی به مسائو پیچیده و مهم مرتبط با بازیافت و استفاده مجدد از پالستیک

ها با های موجود در زنجیره ارزش پالستیکهایی به منظور پاسخگویی به چالشاتخاذ استراتگی

ها و ها ضروری خواهد بود. در جدول زیر، انواع پالستیکدر نظر گرفتن تمام چرخه عمر آن

 اند.ها با یکدیگر مقایسه شدههای هر یک از آنیگگیو

 
 1هامقایسه انواع پالستیک -2جدول 

 

       

نوع 

 پالستیک

 لنیاتیپل

 ترفتاالت
 سیویپی ماتیلن متراکپلی

اتیلن با پلی

 تراکم کم
 سایر موارد رنیاست یپل نلیپروپ یپل

نمونه 

محصوال

 ت

نوشابه و بطری 

 آب

رروف مواد 

 شوینده

 بندی موادبسته

 غذایی

رروف غذای 

 منجمد

ررف ماست و 

 سس

رروف غذای 

 یکبار مصرف

های بطری

 بزرگ و ...

استفاده 

 مجدد
       

عدم تولید 

 مواد سمی
       

قابل 
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حفظ 
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دوام در 

 بلندمدت
       

                                                        

1. World Economic Forum. (2016). The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics. 
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 استفاده مجدد. 1ا1ا3ا2

ها، به منبع ها و سایر اشکال پالستیکبندیشود که بستهها موجب میاستفاده مجدد از پالستیک

ی های قابو استفاده مجدد اغلب از مواد بیشتربندیمولدتری تبدیو شوند. با وجود این که بسته

سته سبت به ب شده در آنبندین صرف  صرف برخوردارند، مواد م  سبت به هرها نهای یکبارم

ها برای یک طول عمر منطقی، بسیار کمتر خواهد استفاده، در صورت در نظر گرفتن میانگین آن

ـــرکت ـــط ش ـــتفاده مجدد، نیازمند اتخاذ رفتارهای جدید توس ـــترش اس ها و بود. البته گس

 کنندگان خواهد بود.مصرف

ــته1های بنگاه به بنگاهدر مدل ــتکم که در آبندی، بس ــتیکی مس ــهنهای پالس ــناس  هایها از ش

توانند کاربرد محصوالت را تسهیو کنند، بهره گرفته شده است، می 2ییویبا امواج راد یبازشناس

تر ســازند. در بلندمدت، این ها محافظت کنند و مدیریت انبارها را ســادهبه شــکو بهتری از آن

لهمی قال محمو پدیده انت به از بین رفتن  تدارکات را از طریق کمک  کارایی بخش  ند  های توا

 پر افزایش دهد.نیمه

ــرکتبرخی از  ــرکت ها را به کار گرفتهها این ایدهش ــوئد، ش ای از مجموعه Svenskaاند. در س

ستفاده مجدد تولید میها و پالتجعبه شورهای قابو ا شتر تولیدکنندگان غذا در این ک  کند که بی

سته هستند. به آن سترالیایی با  Bramblesها واب شرکت خدماتی ا میلیون پالت، جعبه و  500یک 

ستفاده از آن کانتینر ست که با ا ستفاده مجدد ا شتری در بیش از قابو ا شور  60ها به هزاران م ک

 کند.جهان خدمات ارائه می

صرفی خانوارها، طراحی صوالت م صرفی میدر مح تواند افراد را های نوآورانه برای کاالهای م

ستیک ستفاده مجدد از پال شرکتبه ا شویق کند. برخی از  ستمها ت سی اره پر برای دوبهایی ها 

های بندیتوان آب را با ترکیبات فشرده شده در بستهها میفروشند که با استفاده از آنکردن می

شیدنیکوچک ترکیب کرد. در نتیجه، می صابون مایع و نو صوالت متداول مانند  ها را توان مح

ــته ــتفاده مجدد از آنبندیدر بس ــه کرد امکان اس ــتیکی عرض ارد. در مورد ها وجود دهای پالس
                                                        

1. Business to Business (B2B) 
2. Radio Frequency Identification (RFID) 
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آوری و بازگرداندن، مانند آنچه در مورد های جمعهای مشخش محصوالت، سیستمبندیدسته

اده مجدد های پالستیکی قابو استفبندیتوانند برای بستهشد، میای استفاده میهای شیشهبطری

 نیز مورد استفاده قرار گیرند.

توانند تولیدکنندگان کاالهای مصــرفی را ز میهای صــنایع نیها و توافقنامههای شــهرداریبرنامه

سته ستفاده مجدد تغییر دهند. به عنوان مثال بندیوادار کنند که تولیدات خود را به ب های قابو ا

ــهرداری ــتگاهبرخی از ش ــب ایس ــتند. در های آبها در حال نص خوری و پر کردن بطری هس

شگاه سه، یک توافقنامه داوطلبانه بین فرو سیترمارکت زنجیرههای هافران شکو گرفته ا ت که ای 

میلیون عدد در  700به  2002میلیارد در سال  10.5های پالستیکی از موجب کاهش تعداد کیسه

 شده است. 2011سال 

 

 بازیافت. 2ا1ا3ا2

با کمترین  توانند به صورت مکانیکی وبندی میشده برای بستههای استفادهتقریباً تمام پالستیک

ـــوند. اما در واقعیت، تنها کاهش کیفیت  ـــتیک 14بازیافت ش ها بازیافت درصـــد از این پالس

ست و موجب از می شوند. بازیافت پالستیک در حال حاضر نه تنها محدود بلکه ناکارآمد نیز ا

های بازیافت شـــده عمدتاً در شـــود. پالســـتیکدرصـــد از ارزش مواد اولیه می 60بین رفتن 

سط  پایین سه تر نظیرکاربردهای  ستفاده قرار میکی ها از نگیرند که بازیافت آهای زباله مورد ا

 پذیر نیست.نظر عملی امکان

ست. با توجه به گسترش تنوع مهم ستانداردهای جهانی ا ضعیف، نبود ا ترین دلیو این عملکرد 

ه شوند و بهای کوچک تولید میها در مقیاسبندیها و چا ، بسیاری از انواع بستهمواد، فرمت

شت. روشهمین دلیو، بازیافت آن صادی نخواهد دا ستمهای جمعها صرفه اقت سی های آوری و 

ـــهر امکان بازیافت آن وجود دارد،  ـــتند؛ از این رو چیزی که در یک ش فرآوری نیز متعدد هس

غییر ها در طول زمان تبندیممکن است در شهر دیگری قابو بازیافت نباشد. عالوه بر این، بسته

شواریهای محلی جمعو برنامه کنندمی ضایعات و بازیافت با د هایی برای انطباق با این آوری 

 تغییرات مواجه هستند.
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ــته ــتند و از این رو به ها نظیر بطریبندیدر مقابو، برخی از انواع بس ــابه، فراگیر هس های نوش

ـــترده ـــوند. زمانی که بازیافتای بازیافت میصـــورت گس نند توامی کنندگان بدانند چگونهش

ستیک صی را در مقادیر بزرگ جمعپال شخ سرمایههای م شتری به  گذاری آوری کنند، تمایو بی

 های رقابتی و در مقادیر بزرگ دارند.برای تولید مواد بازیافتی با کیفیت با قیمت

های بازیافتی های بازیافتی دشوار خواهد بود. پالستیکحتی در چنین شرایطی، فروش پالستیک

های پایین است. در حالی ها قیمتدر زمان فروش مشخش شده باشند. مشخصه تمامی آن باید

سته ست ب ستهای بازیافتی با در نظر گرفتن فناوریبندیکه ممکن ا فاده از های بازیافت که با ا

اند، از نظر کیفیت با یکدیگر متفاوت باشــند. به این دلیو، خریداران بالقوه با ها تولید شــدهآن

 کنند، مواجه خواهند بود.هایی در شناخت مواد و محصوالتی که خریداری میاریدشو

ــارکت ــتیک، مش ــترش و افزایش کارایی بازیافت پالس  کنندگان در زنجیره ارزشبه منظور گس

ــتیک باید ناهماهنگی ــت میپالس تواند تعیین های زیادی که وجود دارد را حو کنند. گام نخس

ــتانداردهایی باشــد. یک م ــتانداردها برای مواد و شــکواس بندی های بســتهجموعه واحد از اس

های پالستیکی را کاهش دهد و موجب شود جذابیت اقتصادی بازیافت بندیتواند تنوع بستهمی

ــتانداردهایی برای جمعها برای بازیافتآن ــود. تعیین اس ــتر ش ــایعات وکنندگان بیش  آوری ض

ها اطمینان بیشــتری نســبت به خرید د خریداران آنتواند موجب شــوها نیز میســازی آنمرتب

 ها را دارند.خود داشته باشند و ضایعاتی را خریداری کنند که مشخصات مد نظر آن

 
 های فسیلیتولید پالستیک بدون سوخت. 2ـ3ـ2

درصد از مواد اولیه مورد استفاده در صنعت تولید پالستیک را تشکیو  90نفت و گاز، بیشتر از 

سال برابر با مقدار دهد. می ستیک در هر  صنعت پال ستفاده در  سیلی مورد ا سوخت ف مقدار 

درصد به  14سوخت مصرف شده در بخش هوانوردی است. حتی اگر نرخ بازیافت جهانی از 

سوخت  55بیش از  ست، مقدار  شده ا شورهایی با بهترین عملکرد ثبت  سد که در ک صد بر در

 دو برابر خواهد شد. 2050سال فسیلی مورد استفاده در این صنعت تا 

سوختتاکتیک ضای  سایر موارد برتر هایی برای کاهش تقا صنایع پالستیک از  سیلی در  های ف
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تر های پالستیکی خود را سبکبندیها بستهسال گذشته، بسیاری از شرکت 40هستند. در طول 

ــول کاهاین میاند. کرده ــتیک به ازای هر محص ــرف پالس ــود مص ش یابد، اما تواند موجب ش

برد. های پالســتیکی را نیز از بین ببندیهای موجود برای بازیافت بســتهتواند گزینههمچنین می

کنندگان داشته توانند جذابیت بسیار کمی برای بازیافتهای پالستیکی فوق سبک، میبندیبسته

ن مواد گوناگوها، شــامو اســتفاده از بندیتر کردن بســتهها برای ســبکباشــند. برخی از تالش

ا بدون هبندیتر کردن بستهها دشوار است. در سایر موارد، امکان سبکشوند که بازیافت آنمی

 کاهش کیفیت وجود نخواهد داشت.

ـــتند. به عنوان مثال، پرینت نانو که امکان  با این وجود، امکانات جالبی در حال پیدایش هس

ـــیاء در مقیاس میلیونیم میلی ـــاخت اش ـــت، میمتر را فراس تواند به منظور تولید هم کرده اس

سته ستفاده از یک ماده و به صورت قابو بازیافت را فراهم کند. روشبندیب جیتال های دیها با ا

سه بعدی نیز می ستهتولید و توزیع، نظیر پرینت  شرکت به ب ستیکی را هابندیتوانند نیاز  ی پال

 تغییر دهند.

ـــت تغییر مواد اولیه از نفت و گاز به های پایدار و گازهای تودهمنابع تجدیدپذیر، مانند زیس

های فسـیلی در این های کاهش مصـرف سـوختآوری شـده، یکی دیگر از راهای جمعگلخانه

امروزی که  هایصنعت است. البته این یک پیشنهاد برای بلندمدت است. از نظر فنی، پالستیک

ــتی تولید می ــوند، میبر پایه مواد زیس ــتیک 60جایگزین حدود  توانندش ــد از پالس های درص

ها امکان رقابت از نظر هزینه را ندارند و های فســیلی شــوند. اما آنتولیدشــده بر پایه ســوخت

 تاکنون صرفه مقیاس مواد زیستی اثبات نشده است.

 
 آغاز یک رویکرد جدید. 3ـ3ـ2

شرکت صولی خواهد بود.  صاد پالستیک جدید نیازمند ا ف، های مختلدر بخش هاایجاد یک اقت

های غیردولتی باید به میزان بیشتری با یکدیگر به خصوص در زمینه نوآوری ها و سازماندولت

های جمعی پایدار دهی پایه و اسـاس تالشهمکاری نمایند. در ادامه چهار اولویت برای شـکو

 الح اقتصاد پالستیک بیان شده است:به منظور اص
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ستانداردهای جهانی .1 ست که  :تعیین ا سی برای نوآوری ا سا این موضوع یکی از نیازهای ا

ها و بازارهای ثانویه محصوالت پالستیکی وجود راهنمایی برای طراحی، چا ، زیرساخت

ک شــکو کمکنندگان در زمینه تولید محصــوالت همداشــته باشــد. اســتانداردها به بازیافت

ـــتیکی این اط ها دهند که آنمینان را میخواهند کرد و به تولیدکنندگان محصـــوالت پالس

 هایی که نیاز دارند خریداری کنند.های بازیافتی با ویگگیتوانند پالستیکمی

ــتیک-تأثیر اجتماعی :توسااعه دانش اقتصااادی و علمی .2 ــادی پالس های موجود در اقتص

ها وجود هایی که امکان بازیافت کارآمد آنتوان از پالســـتیکها چیســـت؟ آیا میاقیانوس

ـــائو را روش کنند، ندارد،  ـــایر مس انرژی تولید کرد؟ تحقیقاتی که این موضـــوعات و س

صمیممی ستیکگیریتوانند در ت ستفها برای راهکارهای بلندمدت مدیریت پال اده ها مورد ا

 قرار گیرند.

ـــب :همکاری برای نوآوری .3 ـــگران میکس با همکاری یکدیگر، وکارها و پگوهش ند  توان

ـــعه فناوری اقدامات عملی و متمرکزی را های جدید تعریف کنند. این اقدامات برای توس

ستیک سعه پال شامو تو ست  ستهممکن ا ستی، ب شدبندیهای بدون خطر زی ه با های تولید

های ســاده و بهبودیافته اســتفاده از مواد مختلف با قابلیت فرآوری مجدد و همچنین روش

 بازیافت شیمیایی باشند.

روز در ارتباط با ها و بینش بهولتی به ابزارها، دادهمقامات د :گذاران انرژیساایاسااات .4

ستیک صتتوانند از روشها میها نیاز دارند. به عنوان مثال آنپال ها، هایی برای ارزیابی فر

ستیک جدید بهرهموانع و گزینه صاد پال سمت یک اقت ستی مرتبط با گذار به  سیا مند های 

 شوند.

 

اند. تقریباً همه افراد، در هر جا، از خالقانه و سودمند بودهها یک صنعت ها، پالستیکبرای دهه

سترده این مواد تطبیق ستفاده گ سود بردهموارد ا ست پذیر  شده ا اند. اما نبود هماهنگی موجب 

ـــتیک نتوانند از فرصـــتکنش های کارآمدتر کردن و کاهش آالیندگی، گران در اقتصـــاد پالس

در این ســیســتم اســتفاده کنند. با تعیین اســتانداردها و ها برای جوامع ضــایعات و ســایر هزینه
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شترک و از طریق همکاری در برنامه ستیک میاهداف م صنعت پال توانند ارزش های نوآوری، 

 کنندگان به وجود آورد.کنندگان و مصرفبیشتری برای مشارکت

 

 
 1مدل زنجیره ارزش پالستیک در اقتصاد چرخشی -9شکل 

 

ها باید همراستا با اصول اقتصادی چرخشی بوده و به صورت مدل اقتصادی جدید برای پالستیک

نهادی دهنده مدل پیشیک سیستم صنعتی قابو ترمیم و بازیابی طراحی شود. شکو زیر نشان

زنجیره ارزش پالستیک برای اقتصاد چرخشی است. این مدل بر مبنای سه هدف تدوین شده 

 از: است که عبارتند

ی از طریق بهبود منافع اقتصاد شدههای مصرفایجاد یک اقتصاد کارآمد برای پالستیک .1
                                                        

1. World Economic Forum. (2016). The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics. 
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و افزایش بازیافت، استفاده مجدد و تجزیه زیستی کنترل شده برای کاربردهای هدفمند. این 

هدف، سنگ بنای مدل جدید زنجیره ارزش پالستیک خواهد بود و اولویت نخست در این 

 رود؛ چرا که موجب تحقق دو هدف بعدی خواهد شد.میرابطه به شمار 

ها  و سایر اقیانوس )به خصوصهای طبیعی کاهش قابل توجه نشت پالستیک به سیستم .2

 آثار منفی آن

ن از طریق اکتشاف و انطباق با مواد اولیه تأمی حذف تولید پالستیک از مواد اولیه فسیلی  .3

 خهشده از منابع تجدیدپذیر و کاهش ضایعات چر

 

 در صنایع غذایی اقتصاد چرخشیتحقق . 4ـ2

رود. درصد یا حدود یک سوم از غذای تولیدشده در جهان، به هدر می 30بر اساس برآوردها، 

نایع های مدیریت زنجیره ارزش صبه عنوان مثال در کشوری مانند هلند که یکی از بهترین سیستم

میلیون تن غذای سالم در راستای مواردی  6/2تا  9/1غذایی در جهان را در اختیار دارد، حدود 

 شوند. ها تولید شدن بودند )مانند مصرف توسط انسان  مصرف نمیکه برای آن

رود. اما چرا میلیارد دالر در صنایع غذایی به هدر می 2هر ساله، مقادیر غذا به ارزش بیش از 

اده کنیم؟ متخصصان صنایع غذایی ها استفتوانیم از آناین غذاها به هدر بروند، در حالی که می

توان اقتصادی را تحقق بخشید که در آن تمام مقادیر غذا و محصوالت بر این باورند که می

 رند.گیمانده به منظور ایجاد محصوالت دارای ارزش افزوده مورد استفاده قرار میکشاورزی باقی

در صنایع  اقتصاد چرخشیحقق هلند برای ت 1نگنیواخنمدل زیر توسط دانشگاه و مرکز پگوهشی 

 غذایی ارائه شده است. 

                                                        
1. Wageningen University and Research 
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 1در صنایع غذایی اقتصاد چرخشیمدل تحقق  -10شکل 

 

شود، بخشی از جریان مواد که برای مصرف به عنوان همانگونه که در شکو فوق مشاهده می

 اولیه پایدار برای محصوالت زیستمواد غذایی )حلقه سبز رنگ  مناسب نیستند، به عنوان مواد 

پایه استفاده خواهند شد )حلقه آبی رنگ . به عبارت دیگر در این مدل زنجیره ارزش مواد غذایی 

با زنجیره ارزش مواد غیر غذایی به یکدیگر مرتبط خواهند شد. به عنوان نمونه در مورد یک 

مواد اولیه تواند به عنوان خوراک دام یا می قند مانده از تفاله چغندرچغندر قند، بیشتر مواد باقی

گاز مورد استفاده قرار گیرد. همچنین نتایج تحقیقات انجام شده حاکی از این برای تولید زیست

توانند برای کاربردهای جذاب تجاری دیگری مانده از تفاله چغندر قند میبوده است که مواد باقی

دنیاز توان به مواد مورها میقرار گیرند که از جمله آندر صنایع غذایی و سایر صنایع مورد استفاده 

 برای نقاشی، فیبر غذایی یا تولید سیمان اشاره کرد.
                                                        

1. Wageningen University and Research. (2017). Value creation from agrifood side streams within 

the circular economy. 
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 اقتصاد چرخشیای برای سیستم مدیریت صنایع غذایی در در شکو زیر یک مدل سه مرحله

عنای م در صنایع غذایی به اقتصاد چرخشیسازی بر اساس این مدل، پیادهنمایش داده شده است. 

کاهش مقدار پسماند تولیدشده در زنجیره ارزش غذایی، استفاده مجدد از غذاها، بکارگیری 

محصوالت جانبی و پسماند غذایی و در نهایت بازیافت مواد مغذی بر جای مانده از غذاها است. 

و ننده کسازی این مدل باید در سطوح تولیدکننده و مصرفاقدامات مرتبط با در راستای پیاده

 شده اتخاذ شوند.های مدیریت پسماند و مازاد غذاهای مصرفهمچنین سیستم

 

 
 1اقتصاد چرخشیدر  ییغذا عیصنا تیریمد ستمیمراحل سه گانه س -11شکل 

 

یافته ای در خصــوص هدر رفتن غذا در کشــورهای توســعههای فزایندهدر حال حاضــر نگرانی

ید،  نابع طبیعی بوده و اثرات وجود دارد. تول فاده از م ـــت ند اس یازم غذا، ن هداری  توزیع و نگ

ست ست، این اثرات را محیطی بر جای میزی گذارد. دور ریختن غذایی که هنوز قابو خوردن ا
                                                        

1. Jurgilevich, A., Birge, T., Kentala-Lehtonen, J., Korhonen-Kurki, K., Pietikäinen, J., 

Saikku, L., & Schösler, H. (2016). Transition towards circular economy in the food system. 
Sustainability, 8(1), 69. 
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صاد میافزایش داده و موجب ضرر مالی بر مصرف شود. هدر رفتن غذا همچنین کنندگان و اقت

ای غذایی که هنوز قابو خوردن است اما به دالیو لجستیکی یا یک جنبه اجتماعی نیز دارد: اهد

ــتتامبر بازاریابی امکان تجاری ــود. در س ــهیو ش ــازی آن وجود ندارد، باید تس ، مجمع 2015س

ــعه پایدار  ــی از اهداف توس ــازمان ملو به عنوان بخش گذاری برای ، یک هدف2030عمومی س

سرانه هدر رفت غذا در سطوح  کننده و همچنین فروشی و مصرفخردهکاهش پنجاه درصدی 

 های تولید و تأمین اعالم کرد.کاهش ضایعات غذایی در زنجیره

 
سب شهرها و ک شورها، مناطق،  سط ک وکارها در تمام زنجیره ارزش برای جلوگیری از اقدام تو

های در حال تغییر در کشورها و مناطق مختلف ضروری است. هدر رفتن غذا و مقابله با چالش

ــتا نیاز اســت تا با شــکو دادن کمتیند بخشــی، رفتارها تغییر یابند. بدین های آگاهیر این راس
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ــطوح ملی، منطقه ــارکت منظور باید از افزایش آگاهی در س ــده و مش ــتیبانی ش ای و محلی پش

بازیگران مختلف در ســراســر زنجیره ارزش تســهیو شــود. به عنوان نمونه، اتحادیه اروپا یک 

ضو فرم مختش مپلت شورهای ع شارکت ک شد تا امکان م سماند غذا ایجاد خواهد  دیریت پ

 اتحادیه اروپا و تمام بازیگران در زنجیره ارزش غذایی در آن فراهم شود.

 
 زیست توده و محصوالت زیستی. 1ـ4ـ2

به طور ند. شومواد غذایی تنها یکی از انواع محصوالتی هستند که بر پایه مواد زیستی تولید می

مواد زیســتی یا موادی که بر اســاس منابع بیولوژیکی )نظیر چوب و محصــوالت زراعی  کلی 

شده ساختاند، میتولید  سیعی از محصوالت )مانند  ستره و ساز، مبتوانند برای تولید گ لمان، و

سوخت صارف انرژی )مانند  شیمیایی و ...  و همچنین م ستی  کاغذ، غذا، پارچه، مواد  های زی

توان این محصوالت را با انرژی و محصوالتی که بر پایه ار گیرند. از این رو میمورد استفاده قر

اند، جایگزین کرد و از این طریق به تحقق اقتصــاد چرخشــی های فســیلی تولید شــدهســوخت

 کمک کرد.

ــت ــیو زیادی برای نوآوری در مواد جدید، مواد حوزه زیس ــتی پتانس ــوالت زیس توده و محص

شند. تحقق توانند یکی از مکموارد که میشیمیایی و فرآیندها د شی با صاد چرخ های مهم اقت

شوند. هایی است که در این حوزه انجام میگذاریاین پتانسیو به طور خاص وابسته به سرمایه

 ای از اقداماتدر این رابطه، اتحادیه اروپا اســـتفاده بهینه از منابع زیســـتی را از طریق مجموعه

ها و گذاریهای موفق گســترش داده و از ســرمایهها و انتشــار نمونهمونظیر انتشــار دســتورالع

ستی از طریق تأمین مالی تحقیقات مرتبط طرح صاد محصوالت و انرژی زی های نوآورانه در اقت

 کند.پشتیبانی می

شکو زیر یک مدل پیشنهادی از اقتصاد چرخشی را در مورد فرآیندها و تولیدات مرتبط با 

 دهد.توده نمایش میو زیستمحصوالت زیستی 
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 1تودهفرآیند اقتصاد چرخشی در بخش محصوالت زیستی و زیست -12شکل 

 

 های الکترونیکی در اقتصاد چرخشیزبالهاهمیت . 5ـ2

سیار دارند  صادی اهمیت ب مواد خام حیاتی هم از نظر اقت

کان  مدن و هم ام تأمین  یاختالالتبه وجود آ در زنجیره 

ـــتخراج آنآن خاص، اس ها نیز ها وجود دارد. در موارد 

ـــت با  ای به همراه دارد.محیطی قابو مالحظهاثرات زیس

که گاه وجود این  ـــت لب در دس خام اغ های این مواد 

در حال حاضر نرخ بازیافت این  ،الکترونیکی وجود دارند

ص صت اقت ست و به این دلیو، فر سیار پایین ا دی امواد ب

                                                        

1. AgroCycle. (2018). A Blueprint and EU Policy-Forming Protocol for the Recycling and 

Valorisation of Agri-Food Waste. 
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آورد، در حال از دســت رفتن اســت. با توجه به این ها به وجود میقابو توجهی که بازیافت آن

ــاد یکی از چالش حیاتیموارد، افزایش بازیافت مواد خام  ــت که در گذار به یک اقتص هایی اس

 چرخشی باید به آن توجه شود.

شی از کند و بخشویق می، بازیافت ضایعات الکترونیکی را تبرخی کشورهاقوانین موجود در 

را  یاتیحتواند بازیابی مواد خام آور هستند. اما تنها بازیافت با کیفیت باال میاین قوانین الزام

آوری، جداسازی و بازیافت محصوالتی ها در این زمینه، نحوه جمعتضمین کند. یکی از چالش

در مرحله  های الکترونیکیتگاهاست که حاوی این مواد هستند. در نظر گرفتن قابلیت بازیافت دس

 طراحی محصول، یکی از ضروریات است.

توان به عدم انتقال کافی اطالعات بین های دیگر در زمینه بازیافت این مواد میاز جمله چالش

های کنندگان محصوالت الکترونیکی، نبود استانداردهای بازیافت و دادهتولیدکنندگان و بازیافت

 یاتیحگیرندگان اقتصادی در مورد پتانسیو اقتصادی بازیافت مواد خام یمشده به تصمکم ارائه

های هی برنامتوسعهها از طریق اقداماتی را در راستای رفع این چالشاشاره کرد. کمیسیون اروپا 

 اتخاذ نموده است.تحقیق و نوآوری و تبادل داده و اطالعات 

رونیکی و بازگرداندن مواد خام به منظور تحقق اقتصاد چرخشی در بخش وسایو الکت

نفعان در این ها به چرخه اقتصادی، ایفای نقش همه بازیگران و ذیحیاتی موجود در آن

کنندگان و دولت کنندگان، بازیافتفروشان، مصرفحوزه شامو تولیدکنندگان، خرده

د کننهایی که ایفا مینفعان، نقشضروری است. در جدول زیر انتظارات هر یک از این ذی

ها انجام و همچنین اقدامات ضروری که باید در یک اقتصاد چرخشی توسط هر یک از آن

 شود، بیان شده است.
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 1نفعان مختلف زنجیره ارزش محصوالت الکترونیکی در اقتصاد چرخشینقش ذی -3جدول 

 ضروریات در اقتصاد چرخشی هانقش انتظارات نفعانذی

 تولیدکنندگان

 

ها، کاهش هزینه

پذیری در انعطاف

طراحی، سهولت 

مونتاژ، کیفیت 

 متناسب با برند

هویت اجتماعی، 

قابلیت عملکرد، 

کیفیت عملیاتی 

مناسب، قیمت 

 مناسب

در نظر داشتن قابلیت استفاده بلندمدت 

در مرحلــه طراحی، طراحی قطعــات 

یت قابل با  یالکترونیکی  ته های بهبود اف

زیافت، استفاده از مواد شیمیایی برای با

ضــررتر، محاســبه های کمو پالســتیک

مام  مت ت یافت در قی باز نه دفع و  هزی

های قابو تعمیر، شده، استفاده از ماژول

خاکی کمیاب،  به عناصـــر  یاز کمتر  ن

رای بینی تقاضـــا بتقویت توانایی پیش

کاهش  حد،  ید بیش از  ناب از تول اجت

 یدتول محیطی فرآیندهایاثرات زیست

 فروشانخرده

 

تر با کاالهای ارزان

بیشترین حاشیه 

سود، افزایش 

میزان خرید 

 مشتریان

برندسازی، 

تعامو با 

مشتریان و 

پشتیبانی 

محصوالت، پو 

ارتباطی میان 

کاربران و 

 تولیدکنندگان

ها، ارائه آوری ضـــایعات از خانهجمع

ندن کوپن بازگردا ید در ازای  های خر

ـــایعات به فروشـــگاه، جمع آوری ض

ئه  هدایی، ارا یو الکترونیکی ا وســــا

های دیگر برای دفع مناســـب مشـــوق

هایی برای ضــایعات، تشــکیو کمتین

پذیری در مصـــرف، ارتقاء مســـیولیت

بدون  به فروش محصـــوالت  یو  ما ت

 یبندی اضافبسته

                                                        

1. BASF. (2015). Creating a circular value chain with electronic waste in China. 
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 ضروریات در اقتصاد چرخشی هانقش انتظارات نفعانذی

کاربران و 

 کنندگانمصرف

 

کاالهای ارزان، 

طراحی و عملکرد 

مطلوب، اطالع از 

وضعیت 

 محصوالت

قدرت خرید، 

قدرت نتذیرفتن 

برندها، توانایی 

شکو دادن به 

 روندها

ی های قانونافزایش آگاهی نسبت به راه

و رســـمی بازیافت زباله الکترونیکی، 

صوالتی که فاقد  تمایو به نتذیرفتن مح

های پایداری هســـتند، تمایو به ارزش

ی هاپرداخت هزینه بیشــتر برای ارزش

محیطی و اجتماعی محصوالت، زیست

یو  به مصـــرف کمتر وســـا یو  ما ت

فاده طوالنی از  ترالکترونیکی و اســـت

لهآن با تأثیرات ز های ها، درک بهتر 

ــه خریــداری  الکترونیکی، تمــایــو ب

 بندی اضافیمحصوالت بدون بسته

 کنندگانبازیافت

 

افزایش 

محصوالت قابو 

بازیافت، 

خریداری 

ضایعات با 

کمترین قیمت، 

تمایو بیشتر به 

خریداری 

محصوالت 

تعمیرشده و 

 بازیافتی

توانایی از بین 

بردن و 

بندی دسته

های زباله

الکترونیکی، 

دسترسی به 

نیروی کار 

هزینه، کم

مقررات کمتر در 

مورد 

های فعالیت

 غیررسمی

تعامو با ســایر بازیگران زنجیره ارزش 

له با کاهش ز های در مورد چگونگی 

مه نا هایی برای الکترونیکی، اجرای بر

ندگان،  یدکن به تول ندن قطعات  بازگردا

ضایعات قیمت شخش برای  گذاری م

ــــاس هزینــه هــای الکترونیکی بر اس

ست صادی و زی محیطی، اجتماعی، اقت

یری روش گ فع بکــار برای د یی  هــا

سیبای الکترونیکی بدون هزباله های آ

 محیطیانسانی و زیست
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 ضروریات در اقتصاد چرخشی هانقش انتظارات نفعانذی

 دولت

 

دفع امن و قانونی 

های زباله

الکترونیکی، 

فراهم شدن 

های توسعه پایه

بازار و 

 زاییاشتغال

تأثیرگذاری قابو 

مالحظه بر روی 

بازارها و 

 شهروندان

ــتانداردهایی برای زباله ــع اس های وض

ـــتر برای  ــایی بیش الکترونیکی، توان

ــــازی مـقـررات، کـنـتـرل پـیــاده س

ــخت تر به منظور جلوگیری از گیرانهس

های الکترونیکی، تولید و واردات زباله

ای هجلوگیری از دفع غیرقانونی زباله

ستفاده مجدد  شویق به ا الکترونیکی، ت

ست سیا ها و بازیافت از طریق تدوین 

 و تعیین جریمه

 

 و تخریب وسازساختگذار به اقتصاد چرخشی در بخش . 6ـ2

به شمار  جهانوساز و تخریب یکی از بزرگترین منابع تولید ضایعات در از نظر مقدار، بخش ساخت

رود. بسیاری از ضایعات این بخش قابو بازیافت یا استفاده مجدد هستند، اما نرخ استفاده مجدد می

وساز این، بخش ساخت. عالوه بر معموالً در سطوح پایین قرار دارد و بازیافت ضایعات این بخش

 ها دارد.ها در طول عمر آنها و زیرساختمحیطی ساختماننقش مهمی در عملکرد زیست
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بسیاری از وساز و تخریب یکی از اهداف مشخش شده در افزایش بازیافت ضایعات ساخت

 اتحادیه اروپا است؛ اما برای بهبود مدیریت ضایعات در این بخش،کشورها و مناطق از جمله 

های موجود رسیدگی شود. به عنوان مثال، مواد باارزش همواره شناسایی، باید به چالش

ای بر های هدفمند، تدوین دستورالعموشوند. در این راستاآوری، جداسازی و بازیابی نمیجمع

 تواند مؤثر واقعمیهای تخریب شامو چگونگی برخورد با ضایعات خطرناک استفاده در محو

 .شود

تصاد چرخشی عمدتاً بر اساس محصوالتی با طول عمر کمتر و دربرگیرنده مواد باارزش اصول اق

اند؛ محصوالتی مانند لوازم خانگی و وسایو الکترونیکی مصرفی. با این یا کمیاب طراحی شده

سزایی در تحقق اقتصاد چرخشی داشته باشد. تواند نقش بهوساز نیز میوجود، صنعت ساخت

ای از انتشار کربن دارند و مقادیر زیادی از مواد اولیه در کو اقتصاد ابو مالحظهها سهم قساختمان

 شود.وساز مصرف میدر بخش ساخت

هایی وجود وساز و تخریب، چالشسازی اصول اقتصاد چرخشی در بخش ساختبرای پیاده

این بخش مورد ای که در ها مقابله شود. در حال حاضر، عمده مواد اولیهدارند که باید با آن

ها گیرند، به سادگی یافت شده و فراوان هستند و از این رو، ارزش اقتصادی آناستفاده قرار می

ا آن کننده چگونگی برخورد بنسبتاً پایین است. ارزش یک قطعه یا ماده، به میزان زیادی تعیین

ال آن به مراکز در انتهای طول عمرش است و بر اساس این ارزش، در مورد به صرفه بودن انتق

والت و شود. بدین ترتیب، طراحی محصبازیافت، استفاده مجدد یا بازتولید آن تصمیم گرفته می

ند تواها افزایش یابد، میای که طول عمر آنوساز به گونهاجزای مورد استفاده در بخش ساخت

 یکی از راهکارهای مناسب باشد.

توان ایده جایگزینی محصوالت با خدمات را ها میهای ساختماندر برخی از بخشهمچنین، 

اجرا کرد. به عبارت دیگر، به جای برخی از محصوالت که در حال حاضر خریداری شده و در 

 ها برای پاسخگوییشده توسط شرکتگیرند، از خدمات ارائهها مورد استفاده قرار میساختمان

ایی وجود دارند که خدمات مرتبط با هبه نیازها بهره برد. به عنوان مثال در حال حاضر شرکت

زمان تعیین شده ارائه ها را به صورت قراردادی در مدتپوش در ساختمانروشنایی یا نصب کف
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زمان معین از این ها و ... را برای مدتپوشها وسایو روشنایی، کفکنند. در واقع ساختمانمی

ها را تمدید کنند یا استفاده از آنتوانند در پایان مدت اجاره، ها اجاره کرده و میشرکت

 محصوالت مورد استفاده را با موارد جدید جایگزین کنند.

 وساز است.دهنده اصول اقتصاد چرخشی در زنجیره ارزش بخش ساختشکو زیر نشان

 
 1وسازاصول اقتصاد چرخشی در زنجیره ارزش ساخت -13شکل 

                                                        

1. World Economic Forum. (2016). Shaping the Future of Construction: A Breakthrough in 

Mindset and Technology. 
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 اد چرخشیصنعت پوشاک در اقتص. 7ـ2

و حوزه  های اساسی زندگی روزمره تبدیو شدهصنعت نساجی و پوشاک امروزه به یکی از بخش

ها از ها دشوار است. همه انسانرود. تصور جهان بدون پارچهمهمی در اقتصاد جهانی به شمار می

ین ها را بر تن دارند. همچنکنند و تقریباً در تمام مدت آنلباس استفاده می

ای برای نشان دادن شخصیت هستند. ها برای بسیاری از مردم، شیوهلباس

میلیون نفر در طول زنجیره ارزش صنعت  300در سط  جهان، بیش از 

دود کنند. تولید کتان به تنهایی حتریلیون دالری پوشاک فعالیت می 3/1

داده است. درآمد به خود اختصاص درصد از مجموع نیروی کار را در برخی از کشورهای کم 7

رند گیدرصد از منسوجات تولیدشده در جهان در صنعت پوشاک مورد استفاده قرار می 60بیش از 

 ترین کاربرد منسوجات باشد.رود در آینده نیز تولید پوشاک مهمو انتظار می

میالدی، در نتیجه  2015تا  2000های شود، در طول سالهمانگونه که در شکو زیر مشاهده می

 یافته، تولید پوشاکمتوسط در جهان و افزایش فروش سرانه در کشورهای توسعه رشد طبقه

های اخیر، با افزایش سرعت معرفی مدهای جدید و همچنین در سال تقریباً دوبرابر شده است.

 های معرفی شده در هر سال، این روند سرعت بیشتری یافته است.تعداد مدل

 
 20151تا  2000روند فروش و استفاده از پوشاک در جهان از سال  -14شکل 
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سیستم کنونی تولید، توزیع و مصرف پوشاک کامالً به صورت خطی است. مقادیر زیادی از منابع 

تفاده های زمانی کوتاه مورد استجدید به منظور تولید پوشاک استخراج شده، اغلب در بازهغیرقابو

شوند. شده در زمین دفن شده یا سوزانده مینهایت ضایعات و پوشاک مصرفگیرند و در قرار می

های جدید بر اساس برآوردهای صورت گرفته، تقریباً نیمی از پوشاک تولیدشده به صورت مدل

شوند. وجود این اقتصاد خطی در صنعت پوشاک موجب از لباس، در کمتر از یک سال دفع می

های مصرف شود و فشارهای زیادی را در زمینهاری میهای اقتصادی بسیدست رفتن فرصت

ها و تضعیف محیط زیست و اکوسیستم آن به همراه دارد. همچنین تأثیرات منابع، تولید آالینده

آورد. اثرات ای و جهانی به وجود میهای محلی، منطقهمنفی اجتماعی متعددی را در مقیاس

 اند.ر شکو زیر نمایش داده شدهمحیطی منفی سیستم کنونی صنعت پوشاک دزیست

 
 1آثار منفی سیستم کنونی صنعت پوشاک -15شکل 

 

کمتر از یک درصد از مواد مورد استفاده به منظور تولید پوشاک در سط  جهان، در همین حال، 

دالر ارزش  میلیارد 100گردند. این بدان معناست که ساالنه حدود ها بازمیبه چرخه تولید آن

رود. به عبارت دیگر، سیستم خطی که امروزه در مواد مورد استفاده در این صنعت از دست می
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ی شود و آثار منفی بسیارصنعت پوشاک وجود دارد، موجب استفاده از مقادیر زیادی از منابع می

ورد دهنده جریان مواد مگذارد. شکو زیر نشانها بر جای میبر روی محیط زیست و انسان

 میالدی هستند. 2015استفاده در صنعت پوشاک است. ارقام ارائه شده مربوط به سال 

 

 
 1جریان مواد در صنعت پوشاک -16شکل 

 

محیطی و اجتماعی سیستم کنونی صنعت های اخیر، سط  آگاهی از آثار نامطلوب زیستدر سال

 اکنون به برخی ازفروشان هماست. برندها و خرده پوشاک، در آن و مشتریانش افزایش یافته

کنند. با این وجود، بسیاری محیطی و اجتماعی در زنجیره تأمین خود توجه میهای زیستچالش

اند. به ها بر روی کاهش اثرات در چارچوب سیستم خطی موجود متمرکز بودهاز این تالش

 شوند.یا کاهش اثرات مواد استفاده میهای کارآمدتری برای تولید عنوان مثال، از تکنیک

زی کرد که ساتوان با در نظر گرفتن اصول اقتصاد چرخشی، سیستمی را در این صنعت پیادهمی

ت وکارها، جوامع و محیط زیسبه صورت قابو بازیابی طراحی شده باشد و مزایایی را برای کسب

د چرخشی در صنعت پوشاک، بر توان گفت که یک اقتصاد جدیبه وجود آورد. به طور کلی می

هتری محیطی و اجتماعی بخواهد بود. چنین سیستمی به نتایج اقتصادی، زیست هدفمبنای چهار 
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اکنون در سیستم خطی موجود در صنعت پوشاک در حال هایی که هممنجر خواهد شد و فرصت

 برداری قرار خواهند گرفت.از دست رفتن هستند، در آن مورد بهره

وکارها شوند. در حالی که مزایای آنی برای هر یک از کسبیک شبه محقق نمی این اهداف

سیدن به آن ست که تالشدر نتیجه ر شت، الزم ا های مبتنی بر همکاری ها وجود خواهد دا

صورت گیرد تا طراحی، تولید،  صی در زنجیره ارزش  سط تمام بازیگران دولتی و خصو تو

د پوشاک واقعاً متحول شود. چهار هدفی که در آوری و فرآوری مجدفروش، مصرف، جمع

یابی به اقتصاد چرخشی در صنعت پوشاک نیاز به تحقق دارند، در شکو زیر راستای دست

 اند.بیان شده

 

 
 1اهداف تحقق اقتصاد چرخشی در صنعت پوشاک -17شکل 
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  فصل سوم: محیط قانونی و رگوالتوری

تغییرات اخیر در نحوه نگرش به اقتصــاد و گســترش مفاهیم مرتبط با اقتصــاد چرخشــی، 

ه نگرش به اقتصاد بیافته به خود جلب کرده است. توجهات را در برخی از کشورهای توسعه

شده قانون ستم خطی موجود ، موجب  سی سته )بر خالف  ستم ب سی به  هاییگذاریعنوان یک 

های قابو پذیرش انجام شــوند. منظور کاهش تولید ضــایعات و مصــرف انرژی با محدودیت

ثال ند در ژاپن و هایی از این قوانین میم ـــما بازیافت و پس ند مقررات جامع مدیریت  توان

 اروپا باشند. اتحادیه

ست که  سماند، تنها یکی از کارهایی ا ضایعات و پ ستفاده مجدد و بازیافت  سترش ا اما گ

باید در گذار به اقتصاد چرخشی انجام شوند. به منظور گسترش اقتصاد چرخشی، باید تمام 

ها در دوره عمر محصــوالت از جمله طراحی، تولید، اســتفاده و اســتفاده مجدد مورد گام

صوالت یا خدمات به توجه قرا ستفاده از مح ر گیرند. همچنین مفاهیم مرتبط دیگری مانند ا

ستفاده از مواد اولیه جای دارا بودن مالکیت یک محصول نیز می ساختن ا توانند در محدود 

 مؤثر واقع شوند.

را  محیطی متعددی، مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیسترود گذار به اقتصاد چرخشیانتظار می

وکارها تواند از طریق تسهیو دسترسی به سرمایه برای کسبنبال داشته باشد. تأمین مالی میبه د
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سبهای مرتبط با مدلو پروژه سریع این روند های ک شی، نقش مهمی در ت صاد چرخ وکار اقت

گذار داشته باشد. در رابطه با تأمین سرمایه برای گذار به اقتصاد چرخشی، باید به عواملی نظیر 

ـــرمایه، فرآیند ارزیابی و انتخاب پروژه نحوه ـــتفاده از س ـــرمایهاس ها و گذاریها، مدیریت س

 ها توجه شود.دهی در خصوص اجرای آنگزارش

سنتی یا یک رویکرد  صورت  سعه به  شتر از تحقیق و تو صاد چرخشی به چیزی بی طعه قاقت

های ها و تالشکو ســیســتمها نیاز دارد. تحقق این مفهوم نیازمند تغییر در قطعه به فناوری

ــرکت ــنایع و ش ــگران، مراکز فناوری، ص ــط پگوهش ــترک توس ــط، مش های کوچک و متوس

های ســازی چارچوبها و جامعه مدنی اســت. از این رو، پیادهکارآفرینان، کاربران، دولت

های گذار به اقتصـاد های عمومی و خصـوصـی، یکی از ضـرورتگذاریقانونی و سـرمایه

 رود.می چرخشی به شمار

شی، توجه از نکات حائز اهمیت در قانوندیگر یکی  صاد چرخ ستای تحقق اقت گذاری در را

مفهوم تأمین و تدارک عمومی اســت. منظور از تدارک عمومی، فرآیندی اســت که نهادهای 

هادهای منطقه ند ادارات دولتی و ن به تأمین عمومی مان قدام  ـــتفاده از آن، ا با اس ای و محلی 

ـــا ـــرکتنیروی انس نمایند. در همین رابطه، تدارک عمومی ها مینی، کاالها یا خدمات از ش

ـــی رویکردی برای  ـــت که در آن نقش نهادهای چرخش کاهش آثار نامطلوب تدارکات اس

عمومی در پشــتیبانی از گذار به اقتصــاد چرخشــی به رســمیت شــناخته شــده اســت. تدارک 

نهادهای عمومی، کارها، کاالها و خدماتی توان فرآیندی تعریف کرد که در آن چرخشی را می

به ایجاد چرخهرا خریداری می که  ند  تأمین کمک کن ته انرژی و مواد در زنجیره  ـــ های بس

ــتمی ــایعات در کو چرخه عمر آنکنند؛ در حالی که آثار زیس ها به محیطی منفی و ایجاد ض

های تدارک نده مدلدهرود. شــکو زیر نشــانحداقو رســیده یا در بهترین حالت از بین می

 کننده و محصول است.چرخشی در سه سط  سیستم، تأمین
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 1تدارک چرخشیهای مدل -18شکل 

 

گذاری در راستای ترویج اقتصاد وجود دارند. حتی ممکن بسیاری در رابطه با قانون سؤاالت

است این سؤال مطرح شود که آیا نیازی به قوانینی برای مدیریت ضایعات وجود دارد یا خیر؟ 
                                                        

1. European Commission. (2017). Public Procurement for a Circular Economy: Good 

Practice and Guideline. 
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همچنین این که آیا این مقررات باید چگونگی رسیدگی به ضایعات را هدف قرار دهند یا نحوه 

ها را؟ پاسخگویی به این سؤاالت نیازمند بررسی همه جانبه چارچوب اجرای آنطراحی و تولید 

ها و عوامو تأثیرگذار خواهد بود. اما مرور تجربه و قوانین مرتبط در برخی از کشورها و آن

تواند به درک بهتر محیط قانونی و رگوالتوری موردنیاز برای گذار به اقتصاد چرخشی مناطق می

 کمک نماید.
 

 گذاری به منظور ایجاد ارزش از ضایعاتقانون. 1ـ3

ها در برخی از کشورهای در حال توسعه نظیر هند، برزیو و نیجریه پشتیبان اجزای مختلف دولت

 ها واند. این کشورها برنامهاقتصاد چرخشی نظیر ایجاد ارزش از ضایعات برای صنعت بوده

ت به بازیافت ضایعات اتخاذ کرده و هایی را در راستای گسترش آگاهی عمومی نسبسیاست

ز اند. اها تدوین نمودهمقرراتی را به منظور کاهش تولید ضایعات و ارتقاء مدیریت کارآمد آن

ای وکارهایجاد ارزش از ضایعات، مشارکت با کسبجمله اقدامات مناسب برای پشتیبانی از 

ا بوده است. با این وجود در ههای موردنیاز آنفعال در این زمینه و فراهم کردن زیرساخت

ارات ها و ادخانهبسیاری از کشورها، تنها مقرراتی در ارتباط با مدیریت ضایعات توسط وزارت

 ها وجود ندارد.اند که عمدتاً نظارت مناسبی بر روی اجرای آندولتی مختلف معرفی شده

 ت دولتی به منظورتدوین مقررات مرتبط با مدیریت کارآمد ضایعات، بخش بزرگی از مداخال

شده به منظور کنترل تولید ضایعات، از دهد. مقررات تدوینتحقق اقتصاد چرخشی را شکو می

جمله موارد اخیر این مداخالت هستند. چنین مقرراتی عمدتاً به منظور کاهش تولید ضایعات 

ت ااند. به عنوان مثال، دولت هند مقرراتی در خصوص مدیریت ضایعپالستیکی تدوین شده

اند. های پالستیکی قابو حمو مشخش شدهکیسهپالستیکی تدوین کرده که بر اساس آن، ضخامت 

تیکی قابو های پالسهمچنین بر اساس این قوانین، تولیدکنندگان، واردکنندگان و فروشندگان کیسه

اند که هزینه مدیریت ضایعات پالستیکی را در زمان ثبت سفارش بتردازند. با حمو مورف شده

هایی را برای افزایش آگاهی نسبت به راهکارهای مدیریت ها برنامهاین وجود در موارد کمی، دولت

فت بخشی نسبت به بازیاهای متعددی را برای آگاهیاند. در برزیو، دولت برنامهضایعات اجرا کرده

 ضایعات آغاز کرده است.
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ــیولیت ــایعات یکی از مس ــورها، مدیریت ض عمومی در نظر گرفته  های بخشدر برخی از کش

شورها کارخانهشود. از این رو دولتمی صنعتی به منظور بازیافت ها در این ک ها و واحدهای 

کنند. در نیجریه که تقریباً یک پنجم پسماند جامد شهری را ها را اداره میضایعات ساخته و آن

شهر احداث  26در های بازیافت پالستیک دهند، دولت کارخانهضایعات پالستیکی تشکیو می

استفاده  کنند که امکانها ضایعات پالستیکی را به محصوالتی تبدیو میکرده است. این کارخانه

ها مسیول مدیریت پسماند ها برای تولید وجود دارد. در مکزیک نیز بخش دولتی و شهرداریآن

 شود.میجامد شهری هستند. با این وجود بازیافت در این کشور به طور مستمر انجام ن
 

 تجربه ژاپن. 2ـ3

ین رو و از امحیطی بسیاری مواجه بوده های اخیر قرن بیستم با مشکالت زیستژاپن در سال

ـــال ـــت و یکم، قوانین و مقررات متعددی به منظور مقابله با این در س های آغازین قرن بیس

اهداف جامع و اند. بسیاری از قوانین در ژاپن دربرگیرنده مشکالت در این کشور وضع شده

ای هســـتند؛ اما نقش دولت در این قوانین عمدتاً محدود به تشـــویق به اقدامات بلندپروازانه

ست. این تکنیک می ستفاده مجدد از مواد ا شخش نظیر بازیافت یا ا شوری ماننم د تواند در ک

ید پذیری دارند، موثر واقع شــود. اما شــاژاپن که در آن، مردم اهمیت زیادی برای مســیولیت

ــده ــتفاده از آن در جوامع دیگر که چنین هنجارهایی کمتر از ژاپن فراگیر ش ر اند، تأثیرگذااس

سایر کشورها، با نباشد. از این رو نیاز است تا الگوبرداری از مقررات وضع شده در ژاپن در 

 های اجرای مؤثر همراه شوند.بکارگیری مکانیزم

ــی در ژاپن آها و قوانین الزامبا این وجود، برنامه ــاد چرخش ــتای گذار به اقتص وری نیز در راس

ای به نام در زمینه اقتصــاد چرخشــی، برنامهاین کشــور های اصــلی یکی از برنامهوجود دارند. 

گیرد اســت. قلمرو این برنامه محدود بوده و تنها محصــوالت و خدماتی را دربرمی« 1تا  رانر»

های اقتصادی و فرمان و کنترل ای از سیاستموعه، مجدر این برنامهکنند. که انرژی مصرف می

های اجرای آن تا حدودی نامتعارف هســتند. به عنوان مثال، اند. اما مکانیزمبه کار گرفته شــده

 کند.دولت اسامی متخلفان از قوانین این برنامه را به صورت عمومی اعالم می
                                                        

1. Top Runner Program 
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 برنامه عملیاتی اتحادیه اروپا برای اقتصاد چرخشی. 3ـ3

ست گ صوالت، مواد و منابع تا زمانی که ممکن ا شی که در آن ارزش مح صاد چرخ ذار به اقت

ساندن حفظ می صر تالشضایعات یکی از مهمشود و به حداقو ر های اتحادیه اروپا ترین عنا

ــت. چنین تحولی،  ــادی پایدار، با آالیندگی کم، کارآمد و رقابتی اس ــعه اقتص ــتای توس در راس

ـــتی برمی ـــد و مزایای رقابتی جدید و پایداری برای تواند فرص ای اقتصـــاد اتحادیه اروپا باش

 کشورهای آن ایجاد کند.

سیون اروپا یک برنامه عملیاتی با عنوان  شی در اتحادیه اروپا، کمی صاد چرخ به منظور تحقق اقت

ـــتن حلقه» ـــت. این برنامه عملیاتی بر روی اقدامات مرتبط با اقتصـــاد « 1بس تدوین نموده اس

ــیدن به چرخ ــت. البته تحقق بخش ــط  اتحادیه اروپا با ارزش افزوده باال متمرکز اس ــی در س ش

اقتصاد چرخشی نیازمند مشارکت بلندمدت در تمام سطوح از کشورهای عضو اتحادیه، مناطق 

سب شهرها تا ک ضو دعوت و  شورهای ع ست. اتحادیه اروپا از تمام ک شهروندان ا وکارها و 

با برنامهنموده تا نقش خود را در  های ملی خود یکتارچه و برنامه اتحادیه ایفا کرده و آن را 

سجام  ست. ان صورت جهانی ا سعه به  شی نیازمند تو صاد چرخ تکمیو کنند. عالوه بر این، اقت

ست سیا شتر  شی موجب تقویت ها بی صاد چرخ سایر مناطق در رابطه با اقت در اتحادیه اروپا و 

 ها خواهد شد.سازی این سیاسترای پیادههای اتخاذ شده بمتقابو استراتگی

 ای طراحی شده که از اقتصاد چرخشی در تمامبرنامه عملیاتی پیشنهادی کمیسیون اروپا به گونه

مراحو زنجیره ارزش )از تولید تا مصرف، تعمیر و بازسازی، مدیریت پسماند و ورود مواد خام 

های این برنامه عملیاتی به اختصــار ز بخشثانویه به چرخه  پشــتیبانی نماید. در ادامه هر یک ا

 شوند.شرح داده می

 
 تولید. 1ـ3ـ3

ـــانی، دوام و بازیافت  ـــتای ارتقاء قابلیت تعمیر، بروزرس ـــیون اروپا اقداماتی را در راس کمیس

ات و تعیین مشخصمحصوالت از طریق تدوین الزامات محصوالت در رابطه با اقتصاد چرخشی 

                                                        
1. Closing the Loop 
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 1دستورالعمو و برنامه عملیاتی اکودیزایناتخاذ خواهد کرد. های مختلف محصوالت برای گروه

 اند.در این راستا تدوین شده

ســازی همچنین کمیســیون اروپا راهنمایی را برای مدیریت بهینه ضــایعات و تشــری  اقدامات بهینه

سناد مرجع بهترین  صنعتی ا خواهد گنجاند و همچنین راهنماها  2های موجودتکنیکمنابع در بخش 

ها را در زمینه ضــایعات معدنکاری منتشــر خواهد کرد. عالوه بر این پیشــنهاد شــده و بهترین نمونه

 سازی شوند.شفافاست که قوانین مرتبط با محصوالت جانبی به منظور تسهیو همزیستی صنایع 

 

 مصرف. 2ـ3ـ3

قابلیت دام و در دسترس بودن اطالعات مربوط به تعمیر و قطعات  الزامات مناسب در رابطه با

یدکی به طور خاص در برنامه اکودیزاین مورد توجه قرار خواهند گرفت. عالوه بر این اطالعات 

 های انرژی در نظر گرفته خواهند شد.های آینده برچسبمرتبط با میزان دوام در برنامه

ضایعات، کمیسیون اروپا قوانین جدیدی را ارائه خواهد  های پیشنهادی مدیریتدر بررسی طرح

د. شونهای مرتبط با استفاده مجدد از محصوالت تشویق میها، فعالیتکرد که بر اساس آن

های موجود ها در مورد محصوالت ملموس، بررسی گزینههمچنین برای اجرای بهتر گارانتی

 رست تالش خواهد شد.محیطی نادبرای بهبود و مقابله با ادعاهای زیست

ر روی ها بکمیسیون اروپا اقداماتی را در راستای تدارکات دولتی سبز اتخاذ خواهد کرد که در آن

 .شودها تأکید میهای اقتصاد چرخشی در معیارهای جدید یا بازنگری آنجنبه
 

 مدیریت ضایعات. 3ـ3ـ3

قانونی در زمینه ضایعات مد نظر های پیشنهادی همراه با برنامه عملیاتی، کمیسیون اروپا طرح

 گیرند:قرار خواهد داد که به طور خاص موارد زیر را در بر می

  اهداف بلندمدت در زمینه بازیافت برای بازیافت پسماند شهری و پسماند محصوالت

 بندی، همچنین کاهش دفن زبالهبسته

                                                        

1. Ecodesign 

2. Best Available Techniques reference documents (BREFs) 
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 اقداماتی به منظور ارتقاء استفاده از ابزارهای اقتصادی 

 پذیری تولیدکنندگانهای افزایش مسیولیتمومی برای طرحالزامات ع 

 های محاسباتیسازی و ایجاد هماهنگی بین تعاریف و روشساده 

 

همچنین با همکاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مدیریت پسماندهای دفن نشده بهبود خواهد 

روپا به شود. کمیسیون امانده جلوگیری یافت تا از تکمیو ررفیت مراکز نگهداری ضایعات باقی

انی ها و پشتیبکشورهای عضو و مناطق مختلف در راستای حصول اطمینان از انسجام سیاست

 های اعضا از اهداف اتحادیه اروپا کمک خواهد کرد.مشارکت

 
 از ضایعات به منابع: تقویت بازار با مواد خام ثانویه و استفاده مجدد از آب. 4ـ3ـ3

کمیسیون اروپا اقداماتی را در راستای توسعه استانداردهای کیفیت برای مواد خام ثانویه در موارد 

ها  انجام خواهد داد. همچنین مقررات جدیدی برای ها )به خصوص در مورد پالستیکنیاز به آن

ر دتر شدن تشخیش کودهای ارگانیک و تولیدشده از پسماند استفاده از کودها به منظور ساده

مواد غذایی زیستی در اقتصاد چرخشی پشتیبانی و از این طریق از نقش  کندمیبازارها معرفی 

 خواهد کرد.

کمیسیون اروپا مجموعه اقداماتی را به منظور تسهیو استفاده مجدد از آب در پیش خواهد گرفت 

وه شوند. عالکه شامو ارائه طرح پیشنهادی برای تعیین حداقو الزامات استفاده مجدد از آب می

گذاری مربوط به مواد شیمیایی، ها و اقدامات پیشنهادی در زمینه ارتباط قانونبر این، تحلیو

ها، چگونگی کاهش حضور و مقابله با مواد شوند که از جمله آنمحصوالت و ضایعات ارائه می

 شیمیایی مضر در محصوالت خواهد بود. 

 
 های دارای اولویتحوزه. 5ـ3ـ3

ها به دلیو مشخصات های اتحادیه اروپا در چارچوب اقتصاد چرخشی، تعدادی از حوزهدر تالش

محیطی یا وابستگی به تأمین مواد اولیه از خارج از های ارزش، آثار زیستمحصوالت یا زنجیره
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ای به همراه دارند. از این رو باید به صورت هدفمند به تحقق اقتصاد های ویگهاروپا، چالش

ها پرداخته شود تا از تعامو میان تمام مراحو چرخه در کو زنجیره ارزش ین حوزهچرخشی در ا

پا برای اقتصاد های دارای اولویت در برنامه عملیاتی اتحادیه اروحوزهاطمینان حاصو شود. 

 و در وساز و تخریبساخت، مواد خام حیاتی، پسماند غذا، هاپالستیکچرخشی عبارتند از 

 .محصوالت زیستیتوده و زیستنهایت 

 



 

 



 

 

 فصل چهارم: جریان استارتاپی در این حوزه

 بر اساس زنجیره ارزش و حوزه فعالیت. 1ـ4
 پالستیک. 1ـ1ـ4

 Ecoplasteam. 1ا1ا1ا4

 Banyan Nation .2ا1ا1ا4
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 Ecoplasteamنام شرکت: 

 پالستیکزنجیره ارزش: 

 EcoAlleneمحصوالت/ خدمات: 

 فروش محصولمدل درآمد:  صنایع تولیدیمشتریان کلیدی: 

 REPLANفرآیند انحصاری های کلیدی: فناوری اایتالیموقعیت جغرافیایی: 

 www.ecoplasteam.comوب سایت: 

به دنبال حو مشکلی است که  EcoAlleneاین شرکت از طریق تولید ماده نوآورانه جدید )گروهی از مواد  به نام 

رود: دشواری جداسازی پالستیک و فلزات موجود در یکی از موانع اصلی تحقق اقتصاد چرخشی به شمار می

، شوندها میبرای جداسازی این مواد و قطعاتی که شامو آن ضایعات. به جای استفاده از فرآیندهای پیچیده

Ecoplasteam  یک فرآیند جدید ابداع و ثبت نموده که با بکارگیری آن امکان تولید مواد جدیدی برای استفاده

اتیلن بازیافتی تولید شده و دربرگیرنده یک روکش پالستیکی و از پلیEcoAllene در صنایع مختلف وجود دارد. 

 روکش فلزی است. یک

فرآیند نوآورانه و انحصاری بکارگرفته شده، موجب 

کاهش قابو مالحظه محصول بازیافتی نسبت به 

شود. این محصول جدید، این محصوالت مشابه می

های پالستیکی که آورد که زبالهامکان را به وجود می

شدند، تر قابو بازیافت نبودند و سوزانده یا دفن میپیش

مجددا مورد استفاده قرار به چرخه بازگردانده شده و 

توان به را می EcoAlleneگیرند. همچنین گفته شده 

 صورت نامحدود بازیافت کرد.
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 Banyan Nationنام شرکت: 

 پالستیکزنجیره ارزش: 

 هاپالستیک بازیافتی، پلتفرم هوشمندی دادهمحصوالت/ خدمات: 

 دییع تولیها، صناکنندگان، شهرداریبازیافتمشتریان کلیدی: 

 هندموقعیت جغرافیایی: 

 پاکسازی پالستیک، ابری، اینترنت اشیاءهای کلیدی: فناوری

 www.banyannation.comوب سایت: 

ها، زنجیره عرضه به شدت غیررسمی هند را یکتارچه این شرکت با استفاده از پلتفرم هوشمندی داده

 Banyanها را در این کشور به بیشترین میزان خود برساند. ساخته تا بازیابی و استفاده مجدد از پالستیک

وفق شده بیش پلتفرم خود متاکنون بیش از هفت میلیون پوند پالستیک را بازیافت کرده و با استفاده از 

 ها یکتارچه کند.از دو هزار بخش غیررسمی بازیافت پسماند را در زنجیره ارزش پالستیک

شخاص شده توسط صنایع و اهای مصرففناوری اختصاصی پاکسازی پالستیک این شرکت، پالستیک

ه با پالستیک قابو مقایس کند که از نظر کیفیت و عملکردهای پالستیک بازیافتی تبدیو میرا به گرانول

های این شرکت که به منظور مرتبط ساختن و یکتارچه کردن خام هستند. همچنین پلتفرم هوشمندی داده

ها برای مدیریت کارآمدتر پسماند واحدهای بازیافت در یک زنجیره ارزش و همچنین کمک به شهرداری

دل در مجمع جهانی اقتصاد شده است. برنده جایزه اقتصاد چرخشی شرکت  2018طراحی شده، در سال 

ای طراحی های موبایو، پردازش ابری و اینترنت اشیاء استفاده شده و به گونهدر این پلتفرم از فناوری

از  اند تا بتوانندگیری از آن قادر به درک بهتر جریان پسماند در شهرها شدهها با بهرهشده که شهرداری

 تر ساختن مدیریت پسماند استفاده کنند.ر و اقتصادیمحور برای کارآمدترویکردی داده

های معتبر در سط  جهان مورد استفاده قرار توسط بسیاری از شرکت Banyanهای بازیافتی پالستیک

توان به شرکت خودروسازی تاتا موتورز و شرکت فرانسوی لورئال اشاره ها میگیرند که از جمله آنمی

موفق  Banyanیدکننده لوازم آرایشی و بهداشتی در جهان است، به کمک کرد. لورئال که بزرگترین تول

 ای بازیافت نماید.های پالستیکی شامتو را در سطوح گستردهشده بطری

 2013 سال تأسیس:
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 صنایع غذایی. 2ـ1ـ4

 Karma. 1ا2ا1ا4

 Foodloop. 2ا2ا1ا4
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 Karmaنام شرکت: 

 صنایع غذاییزنجیره ارزش: 

 برنامه موبایومحصوالت/ خدمات: 

 ها و فروشندگان مواد غذاییرستورانمشتریان کلیدی: 

 دسوئموقعیت جغرافیایی: 

 www.karma.lifeوب سایت: 

ها از طریق فراهم آوردن امکان ها و سوپرمارکتها، نانواییای ساخته که به رستوراناین شرکت برنامه

تر، در راستای کاهش پسماند غذایی کمک های پایینبه مشتریان با قیمتفروش مواد غذایی باقیمانده 

شده، غذا را خریداری کرده و آن را شخصاً تحویو کند. مشتریان از طریق برنامه موبایو طراحیمی

هزار کاربر در سوئد دارد و بر اساس برآوردهای انجام شده، تاکنون از هدر  250گیرند. کارما بیش از می

های این شرکت به سرعت در حال هزار وعده غذایی جلوگیری کرده است. فعالیت 200یش از رفتن ب

 اندازی کرده است.دفتر خود را در لندن راه 2018گسترش در جهان است و در اوایو سال 

 2015 سال تأسیس:

 میلیون دالر 12شده: سرمایه تأمین

ها، فرآیند کار به این صورت است که رستوران

ها و سایر فروشندگان، مواد ها، سوپرمارکتانوایین

غذایی باقیمانده در فروشگاه خود را بر روی پلتفرم 

کنند و آنالین طراحی شده توسط کارما آپلود می

همزمان، خریداران بالقوه )کاربران  آن منطقه، یک 

د کننهشدار بر روی گوشی هوشمند خود دریافت می

حظه های قابو مالبا تخفیفتا بتوانند این مواد غذایی 

 خریداری کنند.
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 Foodloopنام شرکت: 

 صنایع غذاییزنجیره ارزش: 

 برنامه موبایومحصوالت/ خدمات: 

 ها و فروشندگان مواد غذاییرستورانمشتریان کلیدی: 

 آلمانموقعیت جغرافیایی: 

 www.foodloop.netوب سایت: 

ها نفروشی مواد غذایی و مشتریان آافزاری مبتنی بر شبکه برای صنعت خردهنرماین شرکت یک راهکار 

فروشان و   برای خردهERPتوسعه داده است. این ابزار به همراه یک افزونه مدیریت منابع سازمانی )

شود. تمرکز برنامه بر روی فروش کاالهایی است همچنین یک برنامه کاربردی برای مشتریان عرضه می

 ها نزدیک است.تاری  انقضای آنکه 

ها به صورت ، با نزدیک شدن به تاری  انقضا، تخفیفERPبا ثبت شدن تمام محصوالت در سیستم 

شود. همچنین هر یک از رسانی میخودکار اعمال شده و به صورت همزمان به مشتریان بالقوه اطالع

م ها توسط مشتریان و تنظیده وضعیت آنشوند تا امکان مشاهگذاری میمحصوالت با بارکدهایی عالمت

 ها توسط فروشندگان وجود داشته باشد.تخفیف

 2014 سال تأسیس:

س توانند پکنندگان میعالوه بر این مصرف

از خریداری و مصرف مواد غذایی، نظرات 

خود را با سایرین به اشتراک بگذارند. به 

محض خریداری شدن یک محصول، 

دکار در سیستم وضعیت آن به صورت خو

ERP شود.بروزرسانی می 

 FI-Ware، برنامه کاربرمحور، ERPافزار مبتنی بر شبکه، های کلیدی: نرمفناوری



 

 

 87 /  جریان استارتاپی در این حوزه: چهارمفصو 

 

 الکترونیک. 3ـ1ـ4

 Step IT 3. 1ا3ا1ا4

 Karma Recycling. 2ا3ا1ا4
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 Step IT 3نام شرکت: 

 الکترونیکزنجیره ارزش: 

 های الکترونیکیراهکارهای مدیریت داراییمحصوالت/ خدمات: 

 های بزرگ با نیاز باال به ابزارهای فناوری اطالعاتشرکتمشتریان کلیدی: 

 ندفنالموقعیت جغرافیایی: 

 www.3stepit.comوب سایت: 

3 Step IT  ای را تجربه و در زمانی که بازار کامتیوترهای شــخصــی رشــد قابو مالحظه 1977در ســال

شرکت فعالیت خود را در ابتدا در زمینه ارائه خدمات تأمین مالی خریداری می شد. این  سیس  کرد، تأ

وســایو الکترونیکی و فناوری اطالعات آغاز نمود. در حال حاضــر این شــرکت با گســترش حوزه 

ـــه زمینه تأمین مالی، مدیریت و جایگزینی ابزارهای ای خود، خدمات گســـتردههفعالیت ای را در س

 نماید.های بزرگ با نیاز زیاد به این وسایو ارائه میفناوری اطالعات به شرکت

شرکت سایو الکترونیکی موردنیاز  شرکت خدماتی را به منظور تأمین و های در زمینه تأمین مالی، این 

ـــایو الکترونیکی برای هزینه ارائه می بزرگ با کمترین نماید. پس از خریداری، با توجه به طراحی وس

بازه ـــانی ســـختطول عمر کمتر و کاهش  ـــرکت افزاری آنافزاری و نرمهای زمانی بروزرس ها، ش

ـــت. همچنین در زمان راهکارهایی را به منظور کنترل وضـــعیت آن ها در چرخه عمر طراحی کرده اس

ها با کمترین هزینه، با یض این وســایو، خدمات جامعی در زمینه جایگزین کردن آنرســیدن موعد تعو

 نماید.ها ارائه میسازی شده در آندر نظر گرفتن امنیت اطالعات ذخیره

 1977 سال تأسیس:
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 Karma Recyclingنام شرکت: 

 الکترونیکزنجیره ارزش: 

 دومهای دستفروش موبایوفرم آنالین خرید و پلتمحصوالت/ خدمات: 

 های موبایوخریداران گوشیمشتریان کلیدی: 

 هندموقعیت جغرافیایی: 

 www.karmarecycling.inوب سایت: 

نیکی نیز های الکتروترین کشورهای جهان، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان زبالههند، یکی از پرجمعیت

الکترونیکی یکی از سودآورترین بازارها است. بر اساس آمارهای های شود زبالهرود. گفته میبه شمار می

اعالم شده در برنامه محیط زیست سازمان ملو متحد، ضایعات الکترونیکی که ساالنه به صورت 

 میلیارد دالر هستند. 19شوند، دارای ارزشی بالغ بر غیرقانونی مبادله یا دفع می

Karma Recycling این بازار سودآور در یکی از کشورهایی که بیشترین پتانسیو  برداری ازبه دنبال بهره

ها را تعمیر های موبایو قدیمی را خریداری کرده، آنرا در این زمینه دارد، است. این شرکت دستگاه

 رساند.کند و از طریق پلتفرم آنالین خود مجدداً به فروش میمی

 توانند از طریقیا معیوب خود را دارند، می افرادی که تمایو به فروش وسایو الکترونیکی کارکرده

، اطالعات محصول خود را ثبت Karma Recyclingطراحی شده توسط  XchangeHubفرم انحصاری پلت

مت ها را از نظر سالکنند. شرکت این محصوالت را به صورت رایگان از فروشندگان تحویو گرفته و آن

 شود تا کاربران در صورتیداری محصول تعیین میکند. ستس قیمتی برای خرو کارایی بررسی می

 تمایو محصول خود را با قیمت تعیین شده به شرکت بفروشند.

 2012 سال تأسیس:
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 وسازساخت. 4ـ1ـ4

 Niaga. 1ا4ا1ا4

 Destaclean. 2ا4ا1ا4
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 Niagaنام شرکت: 

 وسازساختزنجیره ارزش: 

 بازیافت های قابوپوشکفمحصوالت/ خدمات: 

 وسازبخش ساختمشتریان کلیدی: 

 هلندموقعیت جغرافیایی: 

 www.dsm-niaga.comوب سایت: 

کنند  ها طراحیهای جدیدی برای ساختمانپوشاند تا کفگروهی از طراحان گرد هم آمده Niagaدر 

استفاده،  های قبلی موردپوشکفبازیافت استفاده نشده و نسبت به ها از عناصر سمی و غیرقابوکه در آن

ازیافت ها راهی برای بها وجود داشته باشد. به عبارت دیگر آنتر بوده و قابلیت استفاده مجدد از آنسالم

ها نهایتاً سوزانده شده یا در زمین دفن درصد آن 95اند که در حال حاضر بیش از ها یافتهپوشکف

ها اند که با چسب به یکدیگر متصو شده و جداسازی آنو شدهشوند؛ چرا که عمدتاً از موادی تشکیمی

 بر است.دشوار و هزینه

 2014 سال تأسیس:

 وشپ: فرآیند اختصاصی بازیافت و تولید کفهای کلیدیفناوری

فاده در  ـــت مام مواد مورد اس ت

توانند می Niagaهای پوشکف

های جدید تبدیو پوشبه کف

 خالش استرها از پلیآنشوند. 

لی پ بی از  ی ترک ـــتر و یــا  اس

شآمید، پلیپلی م و پروپیلن یا پ

ــت ــب برگش پذیر دو الیه چس

ـــده ـــاخته ش ند که پس از س ا

فاده می ـــت به توان آناس ها را 

 آسانی جداسازی کرد.
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 Destacleanنام شرکت: 

 وسازساختزنجیره ارزش: 

 Wood Stoneمحصوالت/ خدمات: 

 وسازساختبخش مشتریان کلیدی: 

 ندفنالموقعیت جغرافیایی: 

 www.destaclean.fiوب سایت: 

Destaclean  وساز تأسیسبا هدف گسترش بازیافت مواد مورد استفاده در بخش ساخت 1998در سال 

شد. این شرکت تاکنون به ارائه محصوالت نوآورانه در این راستا ادامه داده که در ادامه یکی از محصوالت 

شود. این محصول در واقع یک ماده به معنای سنگ چوبی شرح داده می Wood Stoneن با نام اخیر آ

 ها و محوطه مورد استفاده قرار گیرد.تواند در نماهای ساختمانبازیافتی نوآورانه است که می

Wood Stone است.  وساز، تشکیو شدههای ساختاز ترکیب بتن با فیبر چوب بازیافتی حاصو از محو

ال های بتنی خالش بوده و از این رو، انتقتر از بلوکبه لطف محتویات فیبر چوبی، این محصول سبک

 تر است.و نصب آن ساده

 1998 سال تأسیس:

 میلیون یورو 10گردش مالی ساالنه: 

ـــرکـت بـا طراحی و تولیـد این  ش

ـــده از فیبرهای  محصـــول، موفق ش

به عنوان یکی از ارزان  ترین وچوبی 

ــــایعــات در متــداول ترین نوع ض

ساختپروژه ساز، درآمدزایی های  و

ها را به چرخه مصـــرف کرده و آن

 بازگرداند.
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 پوشاک. 5ـ1ـ4

 Vigga. 1ا5ا1ا4

 Colorfix. 2ا5ا1ا4
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 Viggaنام شرکت: 

 پوشاکزنجیره ارزش: 

 خریداران پوشاک کودکانمشتریان کلیدی: 

 دانمارکموقعیت جغرافیایی: 

 www.vigga.usوب سایت: 

در  ها است. یک کودک حتیهای کودکان بسیار گران هستند و ضایعات بسیاری نیز مربوط به آنلباس

شد اگر سنین اولیه رشد و تا چهارماهگی نیز نیازمند چند بار تعویض لباس است. اما تصور کنید چه می

خواهد این مشکو را حو کند. این شرکت دانمارکی، می Viggaشدند. ها بزرگ میها هم با بچهلباس

 ها به دلیو کوچک بودن ارائه کرده است.حلی برای مشکو تعویض لباسراه

Vigga یفیت و های باکفرم آنالین را برای ارائه لباسهای حاملگی و کودکان، یک پلتبا تمرکز بر لباس

هایی ارگانیک در ازای دریافت اشتراک ماهانه معرفی کرده است. در واقع این شرکت به جای فروش لباس

 دهد.ها را اجاره میشوند، آنکه برای مدت کوتاه استفاده می

سازی بهینه بندی و استفاده مجدد،های بازگشتی کنترل شده و برای بستهاستفاده، لباسپس از پایان مدت 

هزار لباس شده و برآورد شده از  130های این شرکت تاکنون موجب گردش بیش از شوند. فعالیتمی

 اند.اکسید جلوگیری کردهدیتن کربن 10میلیون لیتر آب و انتشار  13هدر رفتن حدود 

 2014 س:سال تأسی

 فرم آنالینپلتهای کلیدی: فناوری

 اجاره پوشاک کودکانمحصوالت/ خدمات: 
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 Colorfixنام شرکت: 

 پوشاکزنجیره ارزش: 

 صنایع تولیدی پوشاکمشتریان کلیدی: 

 ایاالت متحدهموقعیت جغرافیایی: 

 www.colorfix.comوب سایت: 

ها، درصد از آلودگی صنعتی آب 20تا  17بر اساس برآوردهای انجام شده توسط بانک جهانی، حدود 

کند. خواهد این مشکو را حو می Colorfixها است و مربوط به فرآیندهای رنگ کردن و پردازش پارچه

عه داده ه توساین شرکت با رویکرد استفاده از مواد زیستی، یک فناوری نوآورانه برای رنگ کردن پارچ

که نسبت به فرآیندهای متداول سنتی پایدارتر است. در فرآیند طراحی شده توسط این شرکت، رنگ 

حیطی مها نیازمند استفاده از اسیدها و فلزات سنگین نخواهد بود و از این رو، اثرات زیستکردن پارچه

 این فرآیند کاهش یافته است.

 فرآیند رنگرزیهای کلیدی: فناوری

 رنگ کردن پارچهمحصوالت/ خدمات: 
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 بر اساس نوع مشارکت در اقتصاد چرخشی. 6ـ1ـ4
 طراحی و تولید محصوالت. 1ـ6ـ1ـ4

 Aeropowder. 1ا1ا6ا1ا4

 not just bamboo.2ا1ا6ا1ا4
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 Aeropowderنام شرکت: 

 طراحی و تولید محصوالتنوع مشارکت در اقتصاد چرخشی: 

 بندیصنایع بستهمشتریان کلیدی: 

 بریتانیاموقعیت جغرافیایی: 

 www.aeropowder.comوب سایت: 

Aeropowder  به عنوان یک پروژه  2015در اواخر سال

ی خود را دانشجویی آغاز شد. تیم پروژه در ابتدا ایده

در رقابت کارآفرینی شهرداری لندن ارائه کرده و برنده 

ابت شدند. به دنبال این موفقیت، شرکت قجایزه این ر

تأسیس شد. در همین سال، یکی از مراکز  2016در سال 

رشد انگلیس، یک دفتر دائمی در اختیار این شرکت قرار 

دهی با وارد یک برنامه شتاب Aeropowderداد. ستس 

حمایت اتحادیه اروپا شد که در آن با صنایعی ارتباط 

د. ها حمایت کننی آناز ایده برقرار کرد که تمایو داشتند

برنده رقابت اروپایی  2018این شرکت همچنین در سال 

Green Alley Award های فعال در شد که برای شرکت

 اقتصاد چرخشی طراحی شده است.

 فرآیند تولید کامتوزیتهای کلیدی: فناوری

 pluumoماده عایق محصوالت/ خدمات: 

بندی توسعه داده است. این محصول پایدار و دوستدار جایگزین برای بستهاین استارتا  یک ماده عایق 

های سنتی عایق بندیتواند به عنوان جایگزینی برای بستهزیست، از مواد بازیافتی ساخته شده و میمحیط

های اضافی گذاری شده، از الیهنام pluumoاستایرن مورد استفاده قرار گیرد. محصول این شرکت که پلی

 پر تشکیو شده است.

 2016 سال تأسیس:
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 not just bambooنام شرکت: 

 دانمارکموقعیت جغرافیایی: 

 www.notjustbamboo.comوب سایت: 

توان وری میآکند و به طرز شگفتبامبو در مقایسه با بسیاری از گیاهان، با سرعت بیشتری رشد می

متنوعی مورد استفاده قرار داد. بامبو با دوام و ضد باکتری است، آن را به عنوان ماده اولیه در موارد 

کند و درصد اکسیگن بیشتری آزاد می 35استحکام کششی بیشتر از فوالد دارد، در مقایسه با درختان 

توان آن را برای مصارف متعددی کند. در همین حال میمتر رشد می 30سال به میزان  5تا  3در تنها 

 ها مورد استفاده قرار داد.و زیباسازی ساختمان وسازنظیر ساخت

 لوازم مصرفی تولیدشده از بامبومحصوالت/ خدمات: 

به عنوان یک شرکت اثرگذار اجتماعی، بر  not just bambooاما 

لید ها با استفاده از بامبو تواین باور است که صنایع دستی که سال

 تغییر دهند. این شرکت کنندگان راتوانند رفتار مصرفاند، میشده

های تولید کنونی، مواد مورد استفاده و با به چالش کشیدن تکنیک

ها را مجددا با در نظر گرفتن ها از نظر میزان ضایعات، آنطراحی

 اصول اقتصاد چرخشی تعریف کرده است.

گذار بنیانایده اولیه تأسیس این شرکت زمانی شکو گرفت که هم

روستایی در ویتنام که محصوالتی با استفاده از بامبو آن، در بازدید از 

کردند، تصمیم به تولید این محصوالت در مقیاس بزرگتر تولید می

گرفت. محصوالت کنونی شرکت شامو بطری، مسواک، محفظه 

شوند که همگی مسواک، فنجان، کاسه، نی و محفظه صابون می

 شوند.عمدتاً محصوالت پالستیکی شناخته می

 2015تأسیس:  سال
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 وکار جدیدهای کسبمدل. 7ـ1ـ4

 MIWA. 1ا7ا1ا4
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 MIWAنام شرکت: 

 وکار جدیدمدل کسبنوع مشارکت در اقتصاد چرخشی: 

 ها، خریداران مواد غذایی، تولیدکنندگان مواد غذاییفروشیخردهمشتریان کلیدی: 

 جمهوری چکموقعیت جغرافیایی: 

 www.miwa.euوب سایت: 

این مدل جدید عالوه بر این که موجب کاهش هزینه تمام شده کاالهای خریداری شده توسط 

شود، بهبود فرآیند مدیریت موجودی و لجستیک در توزیع کاالها را به همراه داشته کنندگان میمصرف

 شوند.می خود متحمو بندی تولیداتی کمتری برای بستهاست. عالوه بر این، تولیدکنندگان نیز هزینه

فرآیند کار به این صورت است که مشتریان از طریق برنامه موبایو طراحی شده، به نمایشگرها یا بارکدهای 

ها متصو شده و از این طریق، مشخصات فروشیشده بر روی واحدهای توزیع ماژوالر در خردهتعبیه

اده غذایی موردنیاز خود را سفارش دهند. کاالی محصوالت را مشاهده کرده و قادر خواهند بود مقدار دقیق م

پس  گیرد. مشتریانهای چندبارمصرف ریخته شده و در اختیار مشتری قرار میسفارش داده شده، در کتسول

 گردانند تا شستشو و برای استفاده مجدد آماده شوند.ها را به فروشگاه بازمیاز استفاده، کتسول

سازی و توزیع، نمایشگر ویگگی مواد غذایی، تجهیزات ذخیره کتسول حموهای کلیدی: فناوری

 محصوالت، برنامه موبایو

 سیستم نگهداری و توزیع مواد غذاییمحصوالت/ خدمات: 

MIWA  در تالش است از هدر رفتن مواد مورد استفاده

های مواد غذایی پیش از وقوع آن بندیدر بسته

جلوگیری کند. این شرکت سیستمی طراحی کرده 

است که با استفاده از آن، امکان خریداری مواد غذایی 

م خواهد بود. این سیست ریپذها امکانبندیبدون بسته

 اد غذایی با قابلیتهای حمو موبا استفاده از کتسول

شده برای استفاده مجدد و واحدهای ماژوالر طراحی

 کند.ها فعالیت میفروشگاه

 2014 سال تأسیس:
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 های معکوسها/ چرخهایجاد آبشاره. 8ـ1ـ4

 Bureo. 1ا8ا1ا4
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 Bureoنام شرکت: 

 های معکوسها/ چرخهایجاد آبشارهنوع مشارکت در اقتصاد چرخشی: 

 شیلیموقعیت جغرافیایی: 

 www.bureo.coوب سایت: 

Bureo  ـــده بیش از  150تاکنون موفق ش

نداخته  ماهیگیری دور ا هزار کیلوگرم تور 

ـــده را جمع که ش ند  فت ک یا باز آوری و 

یک میلیون دالری  خالش بیش از  فروش 

محصوالت تولیدشده توسط این شرکت از 

 را به دنبال داشته است. 2014سال 

ین شرکت محصوالت متعدد دیگری نظیر ا

نک فاده از عی ـــت با اس تابی را نیز  های آف

ند. کضــایعات تورهای ماهیگیری تولید می

مه نا ئه عالوه بر این، بر هایی نیز برای ارا

هایی در ازای بازگرداندن محصوالت مشوق

 تولیدی این شرکت طراحی شده است.

 اسکیت بورد، بازی جنگامحصوالت/ خدمات: 

Bureo بورد و بازی جنگا )برج هیجان  شده به اسکیتراهی برای تبدیو تورهای ماهیگیری دورانداخته

ها هستند. این شرکت درصد از آلودگی پالستیکی اقیانوس 10یافته است. تورهای ماهیگیری دلیو حدود 

ن کند ای، تالش میآوری تورهای ماهیگیری استفاده شدهاز طریق همکاری نزدیک با ماهیگیران و جمع

 ضایعات را به چرخه مصرف بازگرداند.

 2012 سال تأسیس:

 میلیون یورو 10گردش مالی ساالنه: 
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 هاها و بخشبهبود عملکرد میان چرخه. 9ـ1ـ4

 Circular IQ. 1ا9ا1ا4
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 Circular IQنام شرکت: 

 هاها و بخشچرخهبهبود عملکرد میان نوع مشارکت در اقتصاد چرخشی: 

 هلندموقعیت جغرافیایی: 

 www.bureo.coوب سایت: 

 افزار کاربردی آنالیننرممحصوالت/ خدمات: 

گیری پایدار در خصوص خرید، نیازمند اطالعات همراه با جزئیات دقیق در مورد پایداری تصمیم

های موجود در مورد سراسر زنجیره تأمین ای است که دادهبرنامه Circular IQمحصوالت است. 

ها کند. از این طریق، شرکتآوری و تجمیع میمحصوالت، از منبع مواد اولیه تا قراردادهای تأمین را جمع

رای ها را بهینه کنند تا شفافیت بیشتری بقادر خواهند بود بر پایداری محصوالت خود نظارت داشته و آن

افزار طراحی شده توسط این شرکت، با ارائه اطالعات دقیق یان و خریداران وجود داشته باشد. نرممشتر

های محصوالت خود را از نظر اقتصاد سازد که تمام جنبهها را قادر میهای جامع، شرکتو تحلیو

 چرخشی بررسی کنند.

 2016 سال تأسیس:

 میلیون یورو 10گردش مالی ساالنه: 
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 های بزرگشرکت. 10ـ1ـ4
 Apple. 1ـ10ـ1ـ4
 IKEA. 2ـ10ـ1ـ4
 Aurubis. 3ـ10ـ1ـ4
 Renault. 4ـ10ـ1ـ4
 Nestlé. 5ـ10ـ1ـ4
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 Appleنام شرکت: 

 ایاالت متحدهموقعیت جغرافیایی: 

 www.apple.comوب سایت: 

، شرکت 2018پیش از روز زمین در سال 

  Daisyاپو از ربات جدیدی به نام دِیزی )

رونمایی کرد که قادر است مواد باارزش 

های هوشمند آیفون را موجود در گوشی

جداسازی و بازیابی کند. پیش از این 

  برای این Liamربات دیگری به نام لیام )

منظور توسعه داده شده بود. دِیزی که خود 

با استفاده از قطعات بازیافتی لیام ساخته 

شده، ربات کوچکتر، هوشمندتر و 

 تری است.منعطف

 میلیارد دالر 265درآمد ساالنه: 

 افزار، لوازم الکترونیکی مصرفیافزار، نرمسختمحصوالت/ خدمات: 

مدل مختلف آیفون را جداسازی کند و ررفیت آن، تفکیک قطعات حداکثر  9دِیزی قادر است قطعات 

دهد که دارای قرار می گوشی در هر ساعت است. این ربات به صورت هوشمند، قطعاتی را هدف 200

 7.5هزار آیفون، مقادیری حدود یک کیلوگرم طال،  100تواند از هر مواد با ارزش هستند. دِیزی می

ای کیلوگرم نقره و تقریباً دو تن آلومینیوم استخراج کند. همچنین با توجه به این که طراحی آن به گونه

رباها، م، پراسیودیمیوم و دیستروزیم موجود در آهنتواند عناصر کمیابی نظیر نیودیمیانجام شده که می

کیلوگرم  11هزار آیفون، حدود  100موتور فناوری لمسی و بلندگوها را تشخیش دهد، قادر است از هر 

عناصر کمیاب را استخراج کند. همچنین مواد دیگری نظیر تنگستن، مس، پالدیوم، قلع، کبالت و تانتالیوم 

 شوند.نیز جداسازی می
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 IKEAنام شرکت: 

 سوئدموقعیت جغرافیایی: 

 www.ikea.comوب سایت: 

د و وکار کامالً چرخشی تبدیو شوریزی کرده که در آینده به یک کسبای برنامهشرکت آیکیا به گونه

های متعدد به این هدف دست یابد. به عنوان یکی از اقدامات، آیکیا در نظر دارد با اتخاذ استراتگی

محصوالت جدیدی طراحی کرده است که با بازیافت محصوالت قدیمی تولید شده و استفاده از 

 زیست کاهش یابد.ها در محیطها به حداقو رسیده است تا آثار منفی آنپالستیک در آن

 میلیارد یورو 36درآمد ساالنه: 

 لوازم خانگیمحصوالت/ خدمات: 

وری و آاند، نیازمند جمعتر تولید و فروخته شدهالتی که پیشاما بازیافت مواد بکاررفته در محصو

هایی که در واحد لهستان شرکت آیکیا در حال ها است. در همین رابطه، یکی از استراتگیدسترسی به آن

اند. ای است که به پایان دوره عمر خود رسیدهشدهآوری محصوالت فروختهاجرا است، اقدام به جمع

 بندی محصوالت وهایی به منظور کاهش مصرف انرژی، بازیافت کامو مواد بستهرنامهعالوه بر این، ب

 همچنین آموزش به مشتریان در خصوص اهمیت اقتصاد چرخشی در حال اجرا هستند.
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 Aurubisنام شرکت: 

 آلمانموقعیت جغرافیایی: 

 www.aurubis.comوب سایت: 

بها آروبیس شرکت فلزات و معادن آلمانی است که در زمینه استخراج معادن و تولید فلزات گران

ه به شود. این شرکت کنماید و به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ مس در جهان شناخته میفعالیت می

لقه با حشود، برنامه جدیدی را به عنوان بستن عنوان یکی از متخصصان بازیافت فلزات شناخته می

کند. اجرا می Deutsche Telekomو شرکت مخابراتی آلمانی  Grilloهمکاری شرکت بازیافت روی 

تمرکز این برنامه، بازیافت کامو مس موجود در ضایعات و محصوالت جانبی در تمام زنجیره ارزش 

 است.

ن ت در شهر لونآوری شده که محتوی مقادیر زیاد مس هستند، ابتدا در مرکز این شرکمحصوالت جمع

مانده به است، جداسازی شده و مقادیر سولفات روی باقی Kayserکه میزبان سیستم بازیافت پیشرفته 

شود. همکاری این دو شرکت موجب شده امکان بازیافت کامو مواد و تحویو داده می Grilloشرکت 

 فلزات بکار رفته در محصوالت حاوی مس و روی فراهم شود.

 میلیارد یورو13 درآمد ساالنه:

 فلزات، معدنکاری، بازیافتمحصوالت/ خدمات: 
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 Renaultنام شرکت: 

 فرانسهموقعیت جغرافیایی: 

 group.renault.comوب سایت: 

رود صنعت خودروسازی ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد چرخشی داشته باشد؛ چرا که تولید انتظار می

ای قطعات و مواد با ارزش است. همچنین خودروها معموالً به گونهخودروها نیازمند مقادیر زیادی 

شود که به سادگی ای انجام میها به گونهشوند که دوام زیادی داشته باشند و طراحی آنساخته می

آلی برای استفاده مجدد، تولید مجدد و بازیافت قابو تعمیر باشند. از این رو خودروها محصوالت ایده

 هستند.در چرخه مصرف 

رنو با در نظر گرفتن این عوامو در مراحو طراحی تولید تا استفاده و بازیافت، در تالش است آثار 

تواند چارچوبی برای نوآوری منفی محصوالت خود را تا حد امکان کاهش دهد و اقتصاد چرخشی می

ی موارد زیر در راستای آرتور، بر رودر این زمینه فراهم کند. از این رو، رنو با همکاری بنیاد الن مک

 تحقق اصول اقتصاد چرخشی تمرکز کرده است:

 میلیارد یورو 58درآمد ساالنه: 

 خودرومحصوالت/ خدمات: 

 جلب مشارکت همکاران در زنجیره ارزش

به منظور توسعه، اجرا و اعتباربخشی به 

 های اقتصاد چرخشیارزش

هایتوسعه رهبری فکری و انتشار بینش 

 کلیدی

های اختصاصی عه معیارها و روشتوس

های مرتبط با صنعت به منظور خلق ارزش

 اقتصاد چرخشی
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 Nestléنام شرکت: 

 سوئیسموقعیت جغرافیایی: 

 www.nestle.comوب سایت: 

را کسب کرده که باالترین امتیاز در میان  100از  92شرکت نستله در شاخش پایداری داو جونز، امتیاز 

ر های متعددی را دها و برنامههای فعال در صنایع غذایی بوده است. این شرکت استراتگیشرکتتمام 

ها و محصوالت خود اجرا کرده است. به عنوان مثال، نستله محیطی فعالیتراستای کاهش اثرات زیست

نتیجه  های خود را بهبود بخشد و دربندیمحیطی بستهکند عملکرد زیستبه صورت پیوسته تالش می

هزار تن  22اتیلن ترفتاالت را بیش از مصرف پالستیک پلی 2017موفق شده در سه سال منتهی به 

 کاهش دهد.

اصی های اختصهای نوآورانه نستله در راستای تحقق اصول اقتصاد چرخشی، اجرای طرحیکی از برنامه

شوند؛ آلومینیوم ساخته میها از ی نسترسو است. این کتسولهای قهوهآوری و بازیافت کتسولجمع

ای ونهها به گهای فنی و ترکیب کتسولتواند به صورت نامحدود بازیافت شود. ویگگیای که میماده

شابه، های نواکنون به قوطیهای نسترسو همها را به راحتی بازیافت کرد. کتسولتوان آناست که می

 شوند.های جدید بازیافت میدوچرخه، کامتیوتر و حتی کتسول

 میلیارد کرون سوئیس 89درآمد ساالنه: 

 های غذاییفرآوردهمحصوالت/ خدمات: 

های مانده در دستگاههای باقیحتی به قهوه

شود و ساز نیز شانس مجدد داده میقهوه

سوخت یا کمتوست گاز، زیستبه زیست

شوند. نستله غنی از مواد مغذی تبدیو می

 86به ررفیت  2015موفق شد تا پایان سال 

های نسترسو آوری کتسولدرصدی جمع

درصد را  100دست یابد و افزایش آن به 

 گذاری کرده است.هدف 2020تا سال 



 

 

 ی بزرگ و کوچک در اقتصاد چرخش یهانقش و ارتباط شرکتفصل پنجم: 

وپا یا های نهای قبو گفته شد، ایده اقتصاد چرخشی تنها محدود به شرکتهمانگونه که در بخش

های جامعه و وکارهای جدید نوآورانه نیســت و تحقق آن نیازمند مشــارکت همه بخشکســب

شرکتشرکت شرکتعالیتهای بزرگتر خواهد بود. اما با توجه به ماهیت فها از جمله  ی هاهای 

فاده از مواد و انرژیتر آنبزرگتر و نقش پررنگ عات و همچنین اســـت ـــای ید ض های ها در تول

ها با اصــول اقتصــاد چرخشــی و ایجاد توان گفت انطباق فرآیندهای این شــرکتتجدیدپذیر، می

خشــی در تری در تحقق اقتصــاد چرها، تأثیر به مراتب مهمهای آنهای بســته در فعالیتچرخه

 تر خواهد داشت.سطوح گسترده

های های اتخاذشـــده توســـط شـــرکتهایی میان ماهیت اقدامات و برنامهبا این وجود، تفاوت

شرکتبزرگتر با فعالیت ستارتا های  شی وجود دارد. میهای نوپا و ا صاد چرخ توان ها در اقت

راســتای تحقق اقتصــاد تواند مکمو یکدیگر در ها میگفت اقدامات این دو گروه از شــرکت

های بزرگ و های هر یک از دو گروه شــرکتها و اســتراتگیچرخشــی باشــد. همچنین برنامه

صتشرکت شتری های نوپا، فر سهولت بی هایی را برای گروه دیگر به وجود خواهد آورد تا با 

خود را با اصول اقتصاد چرخشی منطبق سازند. در این بخش، نقش و موقعیت دو گروه شرکت

شرکت سی قرار گرفته و ارتباط میان های کوچک و  شی مورد برر صاد چرخ های بزرگ در اقت

 شود.ها در گذار به این سیستم اقتصادی تبیین میآن
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 های کوچک در اقتصاد چرخشینقش شرکت. 1ـ5

ها در ابتدا عمدتاً قلمروی کوچکتری را های نوپا و استارتا های شرکتنظر به این که فعالیت

مامی ها توانایی پوشش تگیرد، این شرکتتر و بزرگتر در بر میهای قدیمیبه شرکت نسبت

 ره ارزش اقتصاد چرخشی را ندارند.های تعریف شده در زنجیفعالیت

ها در زنجیره ارزش اقتصاد های کوچکتر و استارتا های شرکتدهنده موقعیتشکو زیر نشان

های فعال در اقتصاد ن داده شده است، استارتا همانگونه که در این شکو نشا چرخشی است.

های خود را حول تولید اجزا، محصوالت یا خدمات پایدار تعریف چرخشی، معموالً فعالیت

گر اقتصاد چرخشی نظیر تعمیر، استفاده/ توزیع مجدد، بازسازی/ کرده یا به ارائه خدمات تسهیو

که  ه بیولوژیکی اقتصاد چرخشی، با توجه به اینپردازند. در رابطه با چرخبازتولید و بازیافت می

ها به طبیعت، منافع اقتصادی ملموسی در بر هایی مانند تجزیه مواد یا بازگرداندن آنفعالیت

های هایی نظیر صنایع غذایی، عمدتاً به ایجاد چرخههای نوپای فعال در حوزهندارند، شرکت

آوری مواد غذایی و استفاده یا توزیع مجدد جمع هایی نظیرها از طریق فعالیتمعکوس و آبشاره

 اند.ها اقدام نمودهآن

در زنجیره  ecoplasteamهای های نوپای بررسی شده در این گزارش، استارتا در میان شرکت

در زنجیره  Colorfixوساز و در زنجیره ارزش ساخت Destacleanو  Niagaارزش پالستیک، 

را حول تولید اجزا، تولید محصول یا ارائه خدمات اولیه منطبق های خود ارزش پوشاک، فعالیت

با  ترها محصوالت و خدماتی که پیشاند. در واقع این شرکتبا اقتصاد چرخشی بیان کرده

ای ها به گونههای غیرسازگار با محیط زیست تولید یا ارائه شده و طراحی آناستفاده از روش

ها وجود نداشته است را بازطراحی کرده ی بسته در طول عمر آنهااند که امکان ایجاد چرخهبوده

 اند.ای نوین ارائه نمودهو به شیوه

ها، محدود به چرخه بیولوژیکی اقتصاد چرخشی های معکوس و آبشارهنظر به این که ایجاد چرخه

های رهکنند، عمدتاً در زنجیهای خود را حول این مفهوم تعریف میهایی که برنامهاست، شرکت

که در  Foodloopو  Karmaهای نمایند. استارتا هایی نظیر صنایع غذایی فعالیت میارزش و حوزه

 اند.ها شدههای معکوس یا آبشارهاند، موفق به ایجاد چرخهاین گزارش معرفی شده
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 اقتصاد چرخشیها در زنجیره ارزش های کوچک و استارتاپموقعیت شرکت -19شکل 

 

ــت ــی، فرص ــاد چرخش ــعه اقتص آوری، تعمیر، های جدیدی را در ارتباط با جمعهمچنین توس

استفاده یا توزیع مجدد، بازسازی یا بازتولید و بازیافت مواد و محصوالت به وجود آورده است. 

ستارتا  ستیک،  Banyan Nationهای ا ر د Karma Recyclingو  Step IT 3در زنجیره ارزش پال

در زنجیره ارزش پوشــاک، با شــناســایی و  Viggaزنجیره ارزش محصــوالت الکترونیکی و 

تر در اند که در پیشوکار را خلق کردهها، اشـکال جدیدی از کسـببرداری از این فرصـتبهره

 اند.پذیر نبودهچارچوب سیستم اقتصادی خطی امکان
 

 های بزرگ در اقتصاد چرخشینقش شرکت. 2ـ5

شی ایفا کنند و الگویی از بزرگ میهای شرکت صاد چرخ توانند نقش رهبری را در گذار به اقت
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ـــتراتگی ـــرکتبکارگیری اس و  های کوچکهای مرتبط با این مفهوم و نتایج مثبت آن برای ش

شرکت شند. این  سط با شی، ها میمتو صاد چرخ صول اقت سمت انطباق با ا توانند با حرکت به 

ها، کاهش مصرف انرژی و افزایش د، مزیت رقابتی، کاهش هزینهمزایای قابو توجهی شامو رش

 امنیت زنجیره تأمین را برای خود به وجود آورند.

وکارهای نوپایی که در حوزه اقتصــاد چرخشــی های کوچک و کســببا وجود این که شــرکت

تصــاد قکننده تحقق اکنند، عمدتاً به تولید محصــوالت پایدار یا ارائه خدمات تســهیوفعالیت می

های بزرگتر در حال های انجام شده حاکی از این است که شرکتپردازند، بررسیچرخشی می

هایی هســتند که به چرخشــی شــدن زنجیره ارزش و ها و اســتراتگیتدوین و بکارگیری برنامه

 های آنان خواهند انجامید.مجموعه فعالیت

شرکت اپو، در این گزارش، اقدامات و برنامه ستای های پنج  ستله در را آیکیا، آروبیس، رنو و ن

شده شی معرفی  صاد چرخ شرکتاند. برنامهگذار به اقت ضر در این هایی که این  ها در حال حا

ستا اتخاذ نموده اند، به میزان زیادی به صورت آزمایشی بوده و در حوزه فعالیت یا واحدهای را

ها و شـده توسـط این شـرکتامهای انجگذاریشـوند. با این وجود، هدفمشـخصـی اجرا می

های مشخش های بزرگتر دارای برنامهدهد که شرکتها نشان میهای آزمایشی آنتمرکز برنامه

ها و کو زنجیره شــده برای گذار به اقتصــاد چرخشــی، در نظر دارند مجموعه فعالیتو تعریف

 ارزش محصوالت و خدمات خود را با اقتصاد چرخشی منطبق سازند.

ــتا، معرفی رباتی بوده اســت که توانایی  به عنوان مثال، نخســتین اقدام شــرکت اپو در این راس

سازی قطعات و مواد بکار رفته در مدل شیجدا شده های به خصوصی از گو های آیفون تولید 

های بعد، این شــرکت اقدام به معرفی ربات توســط این شــرکت را داشــته اســت. اما در ســال

ــیهای جدیدتری نموده که مدل ــتری از گوش ــش میبیش دهد. همچنین این های آیفون را پوش

ــی 60نکته حدود  ــته به تولید و فروش گوش ــرکت اپو وابس ــاالنه ش ــد از درآمد س های درص

شان می ست، ن شمند ا شرکت مذکور در نخستین اقدامات خود، چرخشی کردن بخش هو دهد 

 های خود را هدف قرار داده است.بزرگتری از فعالیت

 دهد.های بزرگ را در زنجیره ارزش اقتصاد چرخشی نشان میموقعیت مورد انتظار شرکتشکو زیر 
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 یارزش اقتصاد چرخش رهیدر زنجبزرگ  یهاشرکت تیموقع -20شکل 

 

 های کوچک و بزرگ در اقتصاد چرخشیارتباط میان شرکت. 3ـ5

ــد، اقدامات و برنامه ــهمانگونه که بیان ش ــتای تحقق رکتهای ش های کوچک و بزرگ در راس

 ند.را برای یکدیگر به وجود آورهایی توانند مکمو یکدیگر باشند و فرصتاقتصاد چرخشی می

شرکت  ستیک،  صول  ecoplasteamبه عنوان مثال در زنجیره ارزش پال جدیدی تولید نموده مح

سازی  سادهکه جدا سبت به محصوالت فعلی  ستیکی موجود در آن ن شرکتمواد پال ست.   تر ا

Aeropowder ئه می یدی ارا جد عایق  ماده  که مینیز  ند  جایگزین در ک ماده  به عنوان  ند  توا

ای بزرگ، ههای محصوالت مورد استفاده قرار گیرد. نظر به این که بسیاری از شرکتبندیبسته

ها های محصوالت خود و بازگرداندن آنبندیبی مواد موجود در بستهبا مشکالتی در زمینه بازیا

 تواند درها میبندیبه چرخه مواجه هسـتند، بکارگیری این مواد و محصـوالت جدید در بسـته
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 IKEAای ایفا کند. همانگونه که اشــاره شــد، در حال حاضــر شــرکت این زمینه نقش ســازنده

 های خود و بازیافتبندیفی مواد مورد اســتفاده در بســتههایی در راســتای کاهش آثار منبرنامه

 ها تعریف کرده است.کامو آن

آوری، های خود را حول خدمات مرتبط با جمعها فعالیتعالوه بر این، بســـیاری از اســـتارتا 

د که انتعمیر، اســـتفاده/ توزیع مجدد، بازســـازی/ بازتولید و بازیافت محصـــوالت تعریف کرده

شرکتتوانند حلمی سیاری از  سته زنجیره ارزش ب های بزرگ را تکمیو کنند. همانگونه که در قه ب

ها، یتاکنون با تحقق این فعالشده توسط شرکت اپو گفته شد، این ربات هممعرفی ربات ساخته

یک چرخه بســته را برای بســیاری از مواد بکار رفته در محصــول آیفون شــرکت اپو ایجاد کرده 

های شرکت اپو برای طراحی ها امکانات و تواناییاست که بسیاری از شرکت است. این در حالی

توانند با اســتفاده از خدمات ارائه شــده ها میســازی چنین اقداماتی را ندارند. این شــرکتو پیاده

شرکت سط  ستارتا تو سازند. به ها، چرخههای نوپا و ا صوالت خود را تکمیو  سته مح های ب

و  Karma Recyclingهایی نظیر ره ارزش محصــوالت الکترونیکی، اســتارتا عنوان مثال، در زنجی

3 Step IT د.نماینخدماتی را در این زمینه ارائه میاند، که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته 

شرکتاز منظر دیگر، می شرکتتوان ارتباط میان  های کوچک را این گونه بیان کرد های بزرگ و 

های ارزش متعددی های بزرگتر معموالً زنجیرهکه محصوالت و خدمات ارائه شده توسط شرکت

های خود های نوپا معموالً در قلمروی محدودتری فعالیتگیرند، در حالی که شــرکترا در بر می

های تکننده فعالیتوانند پو ارتباطی و متصــوهای بزرگ میکنند. از این رو شــرکتعریف میرا ت

های ارزش متفاوت باشـــند. به عنوان مثال، با وجود این تر فعال در زنجیرههای کوچکشـــرکت

ا در هایی رحوزه اصلی فعالیت شرکت نستله، مواد و محصوالت غذایی است، این شرکت برنامه

ــتای جم ــت. در واقع عراس آوری و بازیافت مواد آلومینیومی در کنار مواد غذایی تعریف کرده اس

شی، دربرگیرنده هر دو چرخه بیولوژیکی و  صاد چرخ شرکت در زمینه انطباق با اقت اقدامات این 

که زنجیره ارزش  Foodloopو  Karmaهایی نظیر فنی آن هســتند. این در حالی اســت که شــرکت

های خود را در چارچوب چرخه بیولوژیکی تعریف کرده و هســـتند، فعالیتمواد غذایی فعال 

 اند.های معکوس مواد غذایی نمودهآوری و ایجاد چرخهعمدتاً اقدام به جمع
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