
مهر ماه 1400

اقتصاد چرخیش
در هشرها





عنوان اقتصاد چرخشی در شهرها
نویسنده گرگوری هادکینسون، حازم جالل، شریل مارتین

مترجم شمس الملوک عباسی
ویراستار علمی شهرام رئیسی

ویراستار زبانی عذرا دیانی
طراح علیرضا مظاهری

انتشار بهار 1400
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان

 آدرس اصفهان، میدان امام حسین)ع(، ساختمان مرکزی شهرداری اصفهان، طبقۀ سوم
 اصفهان، چهارباغ باال، جنب ایستگاه متروی سی وسه پل، کوشک باغ زرشک، مرکز همکاری های بین المللی 

شهرداری اصفهان
تلفن 031-32212342         031-36288997

فکس 031-36288996
intaffairs@isfahan .ir پست الکترونیکی  www.intaffairs.isfahan.ir وب سایت



4

مدیریـت شـهری را اداره امـور شـهر به منظـور ارتقـای مدیریـت پایـدار در سـطح محلـی بـا درنظـر داشـتن 
و تبعیت كـردن از سیاسـت های محلـی، اقتصـادی و اجتماعـی كشـور تعریـف كرده انـد. از نگاهـی دیگـر 
مدیریت شـهری عبارت اسـت از یک سـازمان گسـترده، متشـکل از عناصر و اجزای رسـمی و غیررسـمی 
مؤثر در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و كالبدی حیات شهری كه با هدف اداره، كنترل و هدایت 
توسـعه همه جانبـه و پایـدار شـهر شـکل می گیـرد و تـداوم پيـدا می كنـد تـا برنامه هـا را به سـرانجام 
برسـاند. بـرای بـه سـرانجام رسـیدن ایـن برنامه هـا البتـه نبایـد از تجربه هـای جهانـی و پژوهش هـای 
روز دنیـا در ایـن حـوزه نیـز غافـل شـد؛ چراكه بخـش فراوانی از چالش های پيش روی شـهرها و رهبران 

سخن نخست
ایمان حجتی

 مدیرکل ارتباطات و امور
بین الملل شهرداری اصفهان
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ارتباطـات  محلـی آن هـا، مقولـه ای مشـترک در جغرافیـای مختلـف اسـت. برهمیـن اسـاس، اداره كل 
بـا عنـوان »جهان نمـا« حـاوی سلسـله مقـاالت و  و امـور بین الملـل شـهرداری اصفهـان مجموعـه ای 
پژوهش هـای بین المللـی حـوزه شـهری را تـدارک دیـده و بـا ترجمـه برخـی از به روزتریـن بررسـی های 
جهانی صورت گرفته، درصدد است مدیران شهری را در جریان گوشه ای از آنچه در جهان می گذرد و 
آنچه برای آینده شـهرها هم نیاز اسـت و هم احتماال چالش، قرار دهد و آن ها را در سرنوشت سـازی 

مطلـوب بـرای شـهرها و شـهروندان یـاری رسـاند. 
ایمان حجتی/مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان
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روش هـای خطـی تولیـد و مصـرف بـرای پایـداری و تجدیدپذیری منابع زمین مناسـب نیسـت. بـا ادامۀ 
شهرنشـینی، اگـر مسـیر مصـرف كنونـی ادامـه پيـدا كنـد، منابـع بیشـتری بایـد كشـف و مصـرف شـوند. 
بـرای شـهرها ایـن بـه معنـای هـدر رفـت هرچه بیشـتر منابع اسـت. مدل خطـی »تولید، مصـرف و دفع « 
نـاكارا اسـت؛ درحالی كـه اقتصـاد چرخشـی به عنـوان چرخـۀ مـداوم بهینه سـازی منابـع تعریـف می شـود 
كـه بـه معنـای جایگزین كـردن منابـع تجدیدپذیر برای جلوگیـری از هدررفت انرژی و دیگر منابع اسـت.
امـروز بیـش از نیمـی از جمعیـت جهـان در شـهرها زندگـی می كننـد و پيش بینـی می شـود تـا سـال 2050 
شـد.  خواهـد  تبدیـل  بحـران  بـه  افزایشـی  چنیـن  بـرای  شـهری  منابـع  تأمیـن  برسـد.  بـه 70درصـد 
شـهرها موتورهـای رشـد اقتصـادی هسـتند و تقریبـًا 85درصـد تولیـد ناخالص ملـی را در بـر می گیرند. 
شـهرها كـه محـل زندگـی جمـع زیـادی از انسـان ها و مکانـی مناسـب بـرای كار، خالقیت و نـوآوری آن ها 
 هسـتند و میـزان فراوانـی از منابـع را مصـرف می كننـد، نقـش اساسـی در انتقـال بـه اقتصـاد چرخشـی 

دارند.

پیشگفتار
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پایداركـردن شـهرها بـه معنـای تجدیدنظـر دربـارۀ عناصـر زندگـی شـهری اسـت. ایـن مسـئله شـامل 
مـواد  سـوزاندن  مثـال،  )بـرای  تخریب كننـده  منابـع  و  زبالـه  دفـع  ازقبیـل  رویه هایـی  از  دورشـدن 
بی فایـده( اسـت. بنابرایـن بهتـر اسـت برای اطمینـان از نگهداری محصـوالت در گـردش، راه حلی ارائه 

شـود تـا ازدسـت دادن منابـع طـی مراحـل تولیـد و مصـرف بـه حداقـل برسـد.
ایـن گـزارش راه حل هایـی بـرای بهبـود بازیافـت پسـماند بخـش مسـکونی، ضایعـات بخـش عمـران، 
تصفیـه  كارآمـد،  و  پـاک  انـرژی  تولیـد  بـاران،  آب  از  مجـدد  اسـتفاده  ساختمان سـازی،  و  زیرسـاخت 

پسـماندهای دارویـی و همچنیـن تهیـه كاال و خدمـات ارائـه می دهـد.
حركـت به سـمت اقتصـاد تنهـا زمانـی حاصـل می شـود كـه همـۀ ذی نفعـان )افـراد، بخـش خصوصـی، 
دولـت و جامعـه مدنـی( همـکاری كننـد. ایـن انجمـن امیـدوار اسـت ایـن توصیه ها راهـی را بـرای آیندۀ 
ابداع هـای  بـه  رسـیدن  جهـت  در  باشـد  محركـی  و  كنـد  همـوار  زنده تـر  و  پایدارتـر  سـالم تر،  شـهری 

چرخشـی بیشـتر در شـهرها.
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دنیــای شهرنشــینی كــه به ســرعت در حــال رشــد اســت، بیشــتر بــر منابــع محــدود موجــود تأكیــد 
بررســی  مهمــی در  نقــش  و شــهرها  نیســتند  پایــدار  و مصــرف  تولیــد  كنونــی  می كنــد. روش هــای 
بــه چرخه هــای زیســتی خواهنــد  از مــواد اتالفــی و بازگردانــدن آن هــا   مجــدد چگونگــی اســتفاده 

داشت. 
شــهرها بــا میــزان تراكــم جمعیــت و میــزان مجــاورت گرداننــدگان شــهر، یعنــی افــراد، مشــاغل و جامعــۀ 
شــهری، تعریــف می شــوند. ایــن موضــوع، محیطــی ایــده آل بــرای اجــرای آزمایشــی مدل هــای ابداعــی 
اقتصــاد چرخشــی، ایجــاد می كنــد تــا مدیــران شــهری و شــهروندان بهتــر بتواننــد بــرای اســتفاده و ایجاد 

خدمــات شــهری و منابــع مصرفــی تصمیــم بگیرنــد.
شــهرها می تواننــد بــا به كارگیــری مقــررات و مشــوق ها نقــش مهمــی در ایجــاد محیطــی توانمنــد داشــته 
باشــند؛ ولــی بخــش خصوصــی بایــد همــکاری و هم افزایی هــای الزم را بــرای دســتیابی بــه مــدل 
چرخشــی انجــام دهــد. فرصت هــای زیــادی بــرای همــکاری  بخش هــای خصوصــی و عمومــی به منظــور 

مقدمه
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ــد، وجــود دارد.  ــه اهدافــی كــه شــهرها به تنهایــی به دســت نمی آورن دســتیابی ب
شــهرها در فراینــد فکــری خــود بایــد اقتصــاد چرخشــی را بگنجاننــد و تعهــدات كاری شــان را روی 
بخــش خصوصــی متمركــز كننــد تــا بتواننــد بــا مدل هــای كســب وكار جدیــد كــه از نظــر اقتصــادی پایــدار 
اســت، همــراه شــوند. ایــن موضــوع باعــث می شــود تولیــدات و خدمــات چرخشــی بــه اســتانداردی 
ــر بیشــتری  ــد تأثی ــد تبدیــل شــوند. متشــابهًا، برنامه هــای هم افزایــی شــهری-صنعتی می توانن جدی
داشــته  منابــع  كارآمدتــر  و  بهینــه  مصــرف  خصــوص  در  شــهر  بــرای  بهتــر  چشــم اندازی  ایجــاد   بــر 

باشند.
در ایــن مقالــه، بیشــترین تأكیــد بــر ایجــاد روشــی چندبخشــی در جهــت حركــت به ســمت اقتصــاد 
چرخشــی و عملیاتــی چندجانبــه در قســمت های متفــاوت مدیریــت محلــی اســت. نکتــۀ كلیــدی در ایــن 
راســتا، همراه شــدن همــۀ متصدیــان به منظــور فائق آمــدن بــر موانعــی اســت كــه جامعــه را از رســیدن 

بــه آینــدۀ چرخشــی پایــدار بازمــی دارد.
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شهرسـازی سـریع و مصرف كنندگی زیاد باعث رشـد اقتصادی در قسـمت های بسـیاری از جهان شـده 
اسـت؛ امـا درعین حـال مقادیـر بی سـابقه ای زبالـه را نیز تولید كرده اسـت. الگوی سـنتی دفـع و خرید، 
به ویـژه در شـهرها، به طـور معمـول مخـازن زبالـه و زباله سـوزها را بنـا بـه ظرفیتشـان بـه كار گرفتـه و بـا 

افزایـش تقاضـا بـرای كاالهـا، منابـع طبیعـی را افزایش داده اسـت. ایـن روند اصال پایدار نیسـت. 
اقتصاد چرخشـی تالش می كند دو مسـئله افزایش ضایعات و كاهش منابع را از طریق تشـویق افراد 
بـه اسـتفاده حداقـل از محصـوالت موجـود حـل كنـد. بـرای پرهیـز از اتـالف منابـع، می تـوان از مصالـح 

سـاختمانی، آب، زباله هـای الکترونیکـی و حتـی موادغذایـی اسـتفادۀ مجـدد كرد. 
مناطـق شـهری، محیطـی ایـده آل را بـرای بهره منـدی فـراوان از چالش هـای چنیـن مدل هایـی فراهـم 
از  كـه  هسـتند  فعالیت هایـی  انجـام  حـال  در  جهـان  سرتاسـر  در  شـهرها  حاضـر  حـال  در  می كننـد. 
هم افزایـی بخش هـای مختلـف بـرای تقویـت روابـط همزیسـتی در فراینـد مصـرف اسـتفاده می كننـد و 
به عنـوان تعهـدی بـرای اقتصـاد چرخشـی در طراحـی شـهری، برخـی از مدیـران وعـدۀ به صفر رسـاندن 

تولیـد زبالـه را داده انـد؛ بـه ایـن معنـا كـه سـهم زیـادی از زباله هـای تولیـدی بازیافـت شـوند.
»اطمینان از مصرف پایدار و الگوهای رشـد« كه در اهداف دوازده گانه توسـعۀ پایدار مشـخص شـده 
بـا هـدف پيشـگیری، كاهـش، بازیافـت و اسـتفاده مجـدد از پسـماند تـا سـال 2030 انجـام می شـود. 
ایـن مقالـه، راه حل هایـی را كـه بـه شـهرها در پيشـرفت در ایـن گـذار كمـک می كنـد، برمی شـمارد، 
برجسـته كـرده و بـر اهمیـت اقدامـات هماهنگ از سـوی بازیگران اصلی یعنی افـراد، بخش خصوصی، 
دولـت و جامعـه مدنـی تأكیـد می كنـد. شـهرها بایـد بـا جداسـازی سیسـتماتیک رشـد اقتصـادی از 
مصـرف منابـع، خـود را بـرای انتقـال بلندمـدت آمـاده كننـد و بـرای رسـیدن بـه آینـده ای پایـدار بـرای 

نسـل های بعـدی  اقداماتـی را )بـا ایجـاد تحـول در مفاهیـم چرخشـی( بـه كار گیرنـد.

در حال حاضر شهرها در 
سرتاسر جهان مشغول 
مداخله هایی هستند 
که از هم افزایی 
بخش های مختلف برای 
تقویت روابط همزیستی 
در فرایند مصرف 
استفاده می کنند و 
به عنوان تعهدی برای 
اقتصاد چرخشی در 
طراحی شهری، بعضی 
از آن ها را به عنوان 
هدفی استراتژیک در 
راستای به صفررساندن 
ضایعات به کار 
بسته اند

اقتصاد چرخشی و شهرها



11

مطابق آمار سازمان 
ملل، بین سال های 

1900 تا 2015، جمعیت 
شهری از 14درصد به 

54درصد رسیده است 
و پیش بینی می شود 
تا 2050 به 66درصد 

افزایش پیدا کند. این 
چرخۀ رشد صنعتی 

که به شهری سازی و 
استخراج منابع بیشتر 
منجر می شود، فشار 

زیادی را به محیط 
طبیعی تحمیل می کند

رشـد صنعتی باعث افزایش تراکم شـهری و مصرف می شـود: شهری سـازی، صنعتی شـدن و جهانی كردن 
تأثیر عمیقی بر توسعۀ شهر می گذارد. در جایی كه صنعتی كردن رشد اقتصادی را در بر دارد، كسب وكارهای 
جدیـد نیـز باعـث جـذب مشـتریان می شـوند. جهـان صنعتـی جایی شـکوفا می شـود كـه منابع طبیعـی وجود 
دارد و می تـوان آن هـا را به راحتـی بـرای تولیـد بـه كار گرفـت. اسـتخراج منابـع در بین سـال های 1900 تـا 2015، 
دوازده برابـر شـده اسـت. فقـط در چهـل سـال گذشـته اسـتفادۀ جهانـی ایـن مواد تقریبًا سـه برابر شـده و از 
26/7میلیـارد تـن در 1970 بـه 84/4میلیـارد تـن در 2015 رسـیده اسـت. بـر طبـق بولتـن اقتصـاد چرخشـی 
)2018( انتظـار مـی رود مصـرف منابـع جهانـی بیـن 170 تـا 184بیلیـون تـن تـا 2050 افزایـش داشـته باشـد. با 
افزایش سـطح شهرنشـینی، سـطح اسـتفاده از مواد، تقاضا برای مسـکن، موادغذایی و كاالهای مصرفی در 
حال افزایش اسـت. مطابق آمار سـازمان ملل، بین سـال های 1900 تا 2015، جمعیت شـهری از 14درصد به 
54درصـد رسـیده اسـت و پيش بینـی می شـود تـا 2050 بـه 66درصـد افزایـش پيـدا كنـد. ایـن چرخـۀ رشـد 
صنعتـی كـه بـه شهری سـازی و اسـتخراج منابـع بیشـتر منجـر می شـود، فشـار زیـادی را به محیـط طبیعی تحمیل 

می كند.
شـهرها بـرای رسـیدگی بـه وضعیـت زباله هـا بـه روش هـای جدیـد نیـاز دارنـد: تحلیـل كّمـی منابـع جهانـی 
به وسیله پنل منابع بین المللی حاكی از آن است كه با توجه به شرایط مصرفی معمول در شهرهای جهان، 
این مصرف از چهل میلیارد تن در 2010 به نودمیلیارد تن در 2050 خواهد رسید. استخراج منابع و فرایندهای 
تولیـد بیش ازانـدازه، حجـم باالیـی از آب و انـرژی )شـامل آب پنهـان و كربـن( را مصـرف می كننـد. بـر اسـاس 
تخمین هـا، بیشـتر از دوسـوم انـرژی جهـان در شـهرها مصـرف می شـود )بیـش از 70درصـد دی اكسـیدكربن 
را در سـطح جهـان منتشـر می كننـد(؛ همچنیـن بیشـترین سـطح ضایعـات، متعلـق بـه شهرهاسـت. پيش بینـی 
می شـود تا 2025 این میزان به 2/2میلیون تن افزایش پيدا كند. اگر شـیوه سـنتی مدیریت پسـماند تغیير 
نکنـد، محل هـای دفـن زبالـه یـا آلودگی محیط زیسـت به وجود می آید. بـرای كاهش زباله در مناطق شـهری، 
نیـاز اسـت از روش هـای تولیـد و مصـرف مناسـب تری در زنجیـرۀ ارزش كل اسـتفاده شـود.هدف اقتصـاد 
چرخشـی، تغیيـر شـیوۀ اسـتفاده از منابـع به منظـور كاهـش اسـتخراج آن هـا و ایجـاد آینـده ای پایـدار اسـت كه 
بـه محیـط طبیعـی اجـازه می دهـد منابـع را بـه حال اول خـود برگردانـد و از تاثیر منفی ضایعات صنعتی بکاهد.

زباله در طبیعت وجود ندارد؛ زیرا هر ارگانیسم به سالمتی کل کمک می کند. شکوفه های درخت 
میوه به زمین می افتند و پس از تجزیه به مادۀ غذایی دیگر موجودات زنده تبدیل می شوند. 
باکتری ها و قارچ ها از زباله های آلی درخت و حیواناتی که میوه آن را می خورند، تغذیه و مواد 

مغذی را در خاک ذخیره می کنند تا درخت بتواند آن را دریافت و به رشد تبدیل کند. زباله های 
موجود در ارگانیسم برای دیگری تبدیل به غذا می شوند. مواد مغذی، پیوسته در چرخه های 

تولد، پوسیدگی و تولد مجدد همچنان ادامه دارند. ضایعات برابر با مواد مغذی گردش دارند.
ویلیام مک دوناو، نویسندۀ کتاب های  گهواره تا گهواره، چیزی که زنده است و رویا 
دارد)2003( و شهرهای مثبت؛ همچنین طراح روش ساختن سازه ها)2002(.
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   اقتصاد چرخشی چیست؟
مفهـوم اقتصـاد چرخشـی در دهـه 1970 بـا هـدف ترویـج سـبکی از زندگـی كـه هیـچ چیـز در آن بـه هـدر 
نمـی رود، مطـرح شـد. ایـن دیـدگاه چهـل سـال بعـد، بـرای رهبـران بعـدی در اولویـت قـرار گرفـت. 114 
توصیـف از اقتصـاد چرخشـی در هفـده شـاخه به وسـیله »كیرچـر«، »ریـک« و »هکـرت« تجزیه وتحلیـل 
شـدند كـه نتیجـۀ آن بـه ایجـاد مفهومـی جامع تـر دربـاره اقتصـاد چرخشـی منجـر شـده اسـت و در زیـر بـه 

می پردازیـم: آن 
اقتصـاد چرخشـی، سیسـتمی اقتصـادی اسـت كـه بـر اسـاس مدل هـای كسـب وكار مبتنـی بـر جایگزینـی 
مفهـوم پایـان عمـر یک وسـیله را با كاهش، اسـتفاده مجدد، چرخش و بازیافت مـواد در فرایند تولید/

بین سال های 1900 تا 2015، 
جمعیت شهری از 14درصد 

به 54درصد رسیده است و 
پیش بینی می شود تا 2050 به 

66درصد افزایش پیدا کند.
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زباله جامد در سال تولید می کنند 

ش بینی می شود تا 2025 به 
و پی

2,2 میلیارد تن برسد.

ف مواد در شهرهای 
میزان مصر

ن در 2010 
جهان از چهل میلیارد ت

ن تا 2050 
به حدود نودمیلیارد ت

خواهد رسید.
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توزیـع و مصـرف سـطح میانـی )پارک هـای اقتصادی صنعتـی( و به كارگیـری در سـطح میکـرو )محصـوالت، 
شـركت ها، مصرف كننـدگان( و ماكـرو )شـهر، ناحیـه، ملـت و فراتـر از آن( بـا هـدف رسـیدن بـه توسـعۀ 
پایـدار طرح ریـزی كـرده اسـت )ایـن مـدل بیـان كننـدۀ كیفیـت بهتـر محیـط، موفقیـت اقتصـادی و برابـری 

اجتماعـی بـه نفـع نسـل های كنونـی و آینـدۀ جهـان اسـت(.
اقتصاد چرخشی مفهوم سنتِی اقتصاد خطی را كه همانا الگوی استخراج، تولید و معدوم كردن است و 
در آن منابع پس از كشـف و اسـتخراج وارد فاز تولید شـده و بعد از حصول نتیجۀ الزم، از بین می روند، 
به چالش می كشـد. این مدل خطی در سیسـتم هایی اجرا می شـود كه كاالهای ورودی ارزان و به وفور 
در دسـترس هسـتند؛ اما این منابع هرگز پایدار نیسـتند و باید جلوی این رویه گرفته شـود تا بتوان به 

یک مدل رشـد پایدار رسید.

استفاده و ساخت محصول 
دقیق تر

کاربرد مفید مواد

افزایش طول عمر
محصول و قطعات

R0 استفادۀ مجدد

R3 استفادۀ مجدد

با رهاكردن محصوالت به صورت مواد ضایع و استفاده از 
محصوالت دیگر به جای آن

استفادۀ مجدد افراد از محصوالت دورافتاده برای امری 
دیگر )محصوالتی كه هنوز در شرایط خوبی برای استفاده 

قرار دارند(.

R1 تجدیدنظر

R4 ترمیم

R6 تولید مجدد

R8 بازیافت

استفادۀ موثرتر از محصوالت )با تقسیم كردن محصوالت(

ترمیم و حفظ محصوالت معیوب، به طوری كه در شکل 
اولیه خود استفاده شوند.

تلفیق محصوالت دورافتاده در یک محصول جدید و 
استفاده از آن با همان كارایی

R2 کاهش

R5 بازسازی

R7 تغییر مجدد

R9 بازیابی

تولید محصوالت به روشی موثرتر و پرفایده تر و استفاده 
از منابع طبیعی كمتر

بازیافت یک محصول قدیمی و ِبه روزكردن آن

از محصول دورانداخته شده یا قطعات آن در یک محصول 
جدید با عملکرد متفاوت استفاده كنید.

پردازش مواد برای رسیدن به همان محصول )درجه باال( 
یا محصولی درجه پایين تر

سوزاندن مواد با بازیابی انرژی
شی

رخ
د چ

صا
قت

ش ا
زای

اف

استراتژی ها
اقتصاد 
چرخشی

اقتصاد 
خطی



14

مرتبط با اقتصاد چرخشیتوضیحمفهوم

توسـعۀ پایـدار مفهومـی قابـل درک اسـت كـه سـه ُبعد از توسعۀ پایدار
توسـعه )اقتصـاد، محیـط و اجتمـاع( را تركیـب می كند.

نیـز  و  اقتصـادی  و  محیطـی  ابعـاد  طریـق  از  پایـدار  توسـعۀ 
مسـئولیت اجتماعی و ورودی كسـب وكار به توسـعۀ پایدار، 

بـه اقتصـاد چرخشـی مربـوط می شـود.

اقتصاد سبز
اقتصـاد سـبز مفهومـی اسـت كـه راه حل هـای اقتصـادی 
را از طریـق سیاسـت های چندگانـه نشـئت گرفته از ملـل 

متحـد، پيشـنهاد می كنـد.

هـر  چراكـه  دارنـد؛  هم پوشـانی  چرخشـی  و  سـبز  اقتصـاد 
دوی آن هـا فعالیت هـای اقتصـادی را تقویـت می كننـد تـا بـه 

برسـند. پایـداری 

اقتصاد 
عملکردی

اقتصـاد عملکـردی بـه همـراه بازسـازی طراحـی و اكولـوژی 
صنعتی یکی از رشـته های اصلی اقتصاد چرخشـی اسـت. 
از  اقتصـادی  رشـد  جداسـازی  بـرای  بایـد  اقتصـاد  ایـن 
مصـرف منابـع و مدل هـای جدیـد كسـب وكار بـر اسـاس 

خدمـات فـروش یـا اجـرا بـه كار گرفتـه شـود.

اقتصـاد  اصلـی  سـتون های  از  یکـی  عملکـردی  اقتصـاد 
چرخشـی اسـت كـه از طریـق مدیریـت هوشـیارانه ضایعـات 
تثبیت شـده و از طریـق ابـداع مدل هـای كسـب وكار جدیـد 

می شـود. تقویـت 

تفکر چرخۀ 
زندگی

زندگـی  چرخـۀ  ارزیابـی  بـا   )LCT( زندگـی  چرخـۀ  تفکـر 
)LCA( و مدیریـت چرخـۀ زندگـی )LCM( ارتباط تنگاتنگی 
دارد. هـدف اصلـی آن، كاهـش اثـرات زیسـت محیطی از 
بـر بهـره وری سـازگار  ISO، مبتنـی  طریـق یـک اسـتاندارد 
بـا محیط زیسـت اسـت. هرمرحلـه از محصـول، فراینـد یـا 
چرخـۀ عمـر خدمـات را بررسـی می كند تا این مـوارد را برای 

تأثیـر سیسـتمیک پایين تـر مجـدد طراحـی كنـد.

بـر  مبتنـی   )LCM و   LCA )ازجملـه  زندگـی  چرخـۀ  تفکـر 
زنجیـرۀ  مفهـوم  سـطح  در  بیشـتر  كـه  اسـت  سیسـتم هایی 
ارزش كاربـرد دارنـد. این موضوع در ارزیابی پایداری نسـبی 
)به عنوان مثـال، ارزیابـی اثـرات بـر اسـاس شناسـایی نقـاط 
مهم( دارای شیب تندی است؛ درحالی  كه اقتصاد چرخشی 

بـر اسـاس ارزیابـی پایـداری مطلـق )ASA( اسـت.

تفکر بازسازی 
طراحی

كارایـی  و  اقتصـادی  تأثیـرات  بازسـازی  تفکـر،  ایـن 
فنـی  مـوارد  اسـاس  بـر  روشـی  طریـق  از  را  محیط زیسـت 
چرخشـی )نظیـر كاالهـای بـادوام ساخته شـده از پالسـتیک 
غذایـی( محصـوالت  نظیـر  بیولوژیکـی  مـواد  و  فلـز   یـا 
بـه  تـا  می دهـد  قـوت  برابـر  چندیـن  و  می كنـد  نـگاه 
هم زیسـتی  برنامه هـای  )نظیـر  سـالم  مـواد  متابولیسـم 

یابـد. دسـت  صنعتـی( 

بـر  مبتنـی   )LCM و   LCA )ازجملـه  زندگـی  چرخـۀ  تفکـر 
سیسـتم هایی اسـت كه بیشتر در سطح مفهوم زنجیرۀ ارزش 
كاربـرد دارنـد. ایـن طـرح، الگـوی چرخشـی را بـرای دسـتیابی 
بـه طـرح كلـی چرخشـی فراهـم می كنـد. ایـن محصـوالت برای 
چرخشـی  اقتصـاد  تـا  شـده اند  طراحـی  مـواد  امـن  چرخـش 
و  دونـاو«  »مـک   ،1990 دهـۀ  اوایـل  در  كننـد.  تقویـت  را 
»برونگارت« رویکرد خود را با مفهوم »محصوالت بیولوژیکی 

كردنـد. معرفـی  به عنـوان خدمـات  فنـی«  و 

پایه و اساس اقتصاد چرخشی برگرفته از مفاهیم نظری در طی زمان است كه منحصر به یک نویسنده 
نیسـت. ایـن مفهـوم در دهـه 1970 به دسـت آمـد؛ یعنـی زمانـی كـه بـرای سیسـتم های اقتصاد مـدرن و 
فرایندهای صنعتی به كار گرفته شـد؛ ولی طی 50 سـال گذشـته تکامل یافت. بعضی از مفاهیم مربوط 

شـامل موارد زیر اسـت:
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ارزش مشترک

ارزش مشـترک رویکـردی مدیریتـی اسـت كـه به وسـیله 
»مـارک  و  پورتـر«  »مایـکل  اسـتراتژی،  نظریه پـردازان 
بـا نیازهـای  كرامـر«، به منظـور آشـتی دادن سـرمایه داری 
اجتماعـی توسـعه یافتـه اسـت. ایـن چهارچـوب خواسـتار 
نیازهـای  بـه  رسـیدگی  و  شناسـایی  بـا  مشـاغل  ایجـاد 
اجتماعـی از طریـق محصـوالت و بازارهـای جدیـد، تعریـف 
توسـعۀ  خوشـه های  ایجـاد  و  ارزش  زنجیره هـای  مجـدد 

اسـت. جامعـه 

رویکردهـای  بیـن  تقاطـع  می كنـد  تـالش  مشـترک  ارزش 
ارزشـیابی و اسـتراتژی تجـارت را بـرای سـوددهی مشـخص 
اقتصـاد  مفاهیـم  و  مشـترک  ارزش  نظریـۀ  دو  هـر  كنـد. 
چرخشـی بـر ایـن عقیده تأكیـد دارند كه اقتصـاد به بازنگری 
نیـاز دارد و بایـد مکانیسـم های جداسـازی بـرای تجـارت و 

شـوند. معرفـی  مصرف كننـدگان  

بوم شناسی 
صنعتی

بوم شناسی صنعتی دارای زمینه ای تحقیقی و كاربردی است 
كـه بـر ایجـاد و نگهـداری اكوسیسـتم صنعتـی حلقه بسـته 
بهینه سـازی  صنعتـی،  بوم شناسـی  هـدف  اسـت.  متمركـز 
انـرژی و مـواد، آلودگـی و كاهـش ضایعـات از طریـق تبدیل 
فراورده هـای صنعتـی یـا زبالـه بـه ورودی هاسـت. هـدف 
سیسـتم های  تواناكـردن  بوم شناسـی  نـوع  ایـن  نهایـی 

صنعتـی بـا بهره گیـری از اكوسیسـتم های طبیعـی اسـت.

ارتبـاط  بـر  مبتنـی  صنعتـی  بوم شناسـی  كاربردهـای  دامنـۀ 
ایـن  اسـت.  صنعتـی  اكوسیسـتم  یـک  در  شـركت  چندیـن 
بـا تفکـر اقتصـاد چرخشـی دربـاره رویکـرد  فراینـد هم زمـان 
اسـت. چرخشـی  نظـر  از  منابـع  بهـره وری  بـرای  سیسـتم ها 

مسئولیت 
گستردۀ 

تولیدكننده

مسـئولیت تولیدكننـدۀ طوالنی مـدت )EPR( شـرط اصـل 
»آلوده كننـده جریمـه پرداخـت می كنـد « اسـت كه هدف 
طـول  در  محصـول  زیسـت محیطی  مسـئولیت  تغیيـر  آن، 
از  دور  )و  تولیدكننـده  به سـمت  زندگـی  كامـل  چرخـۀ 
شـهرداری ها( اسـت؛ حتی اگر EPR پتانسـیل تغیير محرک 
را در چرخـۀ كامـل زندگـی داشـته باشـد، بیشـتر مدیریـت 

مـواد مصـرف شـده در آخـر  را فعـال كـرده اسـت.

كامـاًل  تجـاری  مفهـوم  یـک  گسـتردۀ  محصـول  مسـئولیت، 
شـامل  چرخـه  ایـن  اسـت.  متمركـز  شـركت  یـک  در  ناقـص 
سیسـتمی بـا حلقـۀ بسـتۀ سیسـتماتیک اسـت كـه بیشـتر بـر 
سیسـتم هایی در جهـت  اسـتفاده از ضایعـات باقی مانـده 

می شـود. متمركـز 

طراحی سازگار 
با محیط زیست

مفهـوم طراحـی سـازگار با محیـط مبتنی بر ادغـام جنبه های 
طـرح  ایـن  اسـت.  محصـول  توسـعۀ  در  زیسـت محیطی 
اسـتفاده   LCA نتایـج  اجـرای  بـرای  ابـزاری  به عنـوان 
می شـود یـا یـک راهنما، یک چک لیسـت یـا ابزاری تحلیلی 
اسـت كه از فرایند توسـعۀ محصول مبتنی بر سـازگاری با 

می كنـد. پشـتیبانی  محیط زیسـت 

پياده سـازی  بـرای  ابـزاری  محیط زیسـت  بـا  سـازگار  طراحـی 
مالحظـات محیطـی در طراحـی محصـول اسـت كـه بیشـتر در 

می شـود. اسـتفاده   LCA بـا  رابطـه 
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   اصول اقتصاد چرخشی
سـابق بـر ایـن، فلسـفۀ طراحـی محیط زیسـت بـر انتخـاب مـواد  بازیافت پذیـر بـرای توسـعۀ محصـول 
امـور  در  خدمـات  و  محصـوالت  مجـدد  طراحـی  شـامل  فلسـفه  ایـن  حاضـر  حـال  در  بودنـد.  متمركـز 
اجتماعـی، اقتصـادی و اكولوژیکـی اسـت تـا آینـدۀ پایـداری را رقـم بزنـد. اسـتفادۀ پایـدار از مـواد خـام 
و فرایندهـای تولیـد )شـامل حلقـۀ بسـته، به كارگیـری روش هـای مصـرف پایدار و توسـعۀ بـازار كاالها 

بـرای اسـتفادۀ مجـدد از آن هـا(، جـزء اصلـی ایـن چرخـش محسـوب می شـوند.
مفهـوم اقتصـاد چرخشـی را بـا توجـه بـه جریان هـای فراینـدی و مـواد، می تـوان از دو ُبعـد مـورد توجـه 
بـه مدیریـت منابـع، توسـعۀ  كـه مربـوط می شـود  از اسـتفاده(  قـرار داد: چرخـش باالدسـت )قبـل 
فرایندهـای تولیـد و مصـرف، بـه حداقـل رسـاندن ضایعـات و كـم  نگه داشـتن قیمـت محصـوالت تـا 
حـد ممکـن و دیگـر، چرخـش پایين دسـت )بعـد از اسـتفاده( كـه مربـوط می شـود بـه حفـظ ارزش مواد 
ضایعـات و كم كـردن اسـتخراج آن مـواد ارزشـی از سیسـتم؛ به عنوان مثـال، بازگردانـدن محصـوالت 
استفاده شـده از محـل دفـن زبالـه بـا بازیابـی و بازگردانـدن اجـزای مفیـد آن هـا به عنـوان یـک منبـع 
لـن مـک آرتـور« كـه منجـر بـه تفکر دربـاره مفاهیـم اقتصاد  ورودی بـه داخـل بخـش اقتصـادی. ایـدۀ »آ

چرخشـی می شـود، سـه اصـل اقتصـاد چرخشـی را مشـخص می كنـد:
   حفـظ ارزش: بـه معنـای حفـظ باالتریـن مقـدار از مـواد ورودی در فرایندهـای تولیـد و محصـوالت 
نهایـی )شـامل تولیـد مجـدد، نوسـازی، تعمیـر و اسـتفادۀ مجدد از اجزای سـازنده، طـول عمر محصول 

و فرمـت ارزش محصـول( اسـت.
   بهینه سـازی منابـع: بـه معنـای اسـتفادۀ محـدود، مؤثـر و انـدک از منابـع اولیـه همـراه بـا بهبـود 
انـرژی  منابـع  از  اسـتفاده  و  مـواد  سـوزاندن  از  انـرژی  بازیابـی  منابـع،  بازیافـت  زبالـه،  جمـع آوری 

اسـت. تجدیدپذیـر 
   اثربخشـی سیسـتم: بـه معنـای بـه حداقـل رسـاندن كسـری سیسـتماتیک چیـزی اسـت كـه بـرای 
انسـان مفید اسـت )مانند غذا، سـرپناه، بهداشـت، آموزش( در چرخه تولید/مصرف و رسـیدگی به 

عوامـل خارجـی )ماننـد اسـتفاده از زمیـن، آلودگـی هـوا، آب و صـدا، و تغیيـرات آب و هوایـی(.

   شهرها؛ کلید اقتصاد چرخشی
بیـش از 80درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی جهـان در شـهرها اتفـاق می افتـد؛ بـه همیـن دلیـل آن هـا 
لـی بـرای مدل هـای اقتصـاد چرخشـی هسـتند. فعـاالن تجـاری، سـاكنان شـهرها  بسـتر آزمایـش ایده آ
و دولت هـا، آزمایشـگاه های نـوآوری را بـرای پرداختـن بـه چالش هـای پيچیـدۀ اقتصـاد خطـی ایجـاد 
می كننـد. اكوسیسـتم های غنـی تولیدكننـده و مصرف كننـده و خـود كاالهـا و جریـان اطالعاتـی آن هـا، 
فرصتی را برای معرفی عملیات جدید نظیر تسهیل كار بخش لجستیکی، تجمع مواد، فرایند ضایعات، 
حفـظ منابـع طبیعـی و انـرژی و مدل هـای كسـب وكار جدیـد و طراحـی محصوالتـی كـه مربـوط بـه تفکـر 

چرخشـی هسـتند، ایجـاد می كننـد.
شـهرهای شـلوغی كه منابع محدودی دارند، اثرات اقتصاد چرخشـی را زودتر نشـان می دهند. عالوه 
بـر ایـن، عمل گرایـی و نزدیکـی فیزیکـی در شـهرها باعـث می شـود تغیيـرات سیاسـی در آن هـا آسـان تر 
از ایالت هـا باشـد؛ بنابرایـن شـهرها بـرای اجـرای آزمایشـی اقتصاد چرخشـی راحت تر هسـتند و تغیيرات 

را زودتـر نشـان می دهند.

اکوسیستم های 
غنی تولیدکننده و 
مصرف کننده و خود 
کاالها و جریان اطالعاتی 
آن ها، فرصتی را برای 
معرفی عملیات جدید 
نظیر تسهیل کار بخش 
لجستیکی، تجمع 
مواد، فرایند ضایعات، 
حفظ منابع طبیعی 
و انرژی و مدل های 
کسب وکار جدید و 
طراحی محصوالتی که 
مربوط به تفکر چرخشی 
هستند، ایجاد می کنند
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   انتقال به شهری چرخشی:  تعریف یک دیدگاه
بر اسـاس تفکر »Ellen MacArthur« یک شـهر چرخشـی اصول اقتصاد چرخشـی را در كلیۀ كاركردهای 
خـود می گنجانـد و سیسـتمی شـهری ایجـاد می كنـد كـه بـه ذات، احیاكننـده و ترمیم كننـده باشـد. در 
چنین شهری، ضایعات به صورت چشمگیر محدود شده و تمهیدهایی برای استفادۀ حداكثر از همۀ 
تکنولوژی هـا در ایجـاد فراینـد زنـده به منظـور بازگردانـدن ضایعـات، به كار بسـته شـده اسـت. هدف 

یک شـهر چرخشـی، انعطاف پذیركردن شـهر و شهرنشـینان اسـت تا از منابع محدود اسـتفاده كنند.
»آمسـتردام«، یکـی از رهبـران به كارگیرنـدۀ مفهـوم اقتصاد چرخشـی اسـت. طبق گزارشـی كـه مقامات 
شـهری ارائـه داده انـد، آمسـتردام بـرای گـذار از اقتصـاد خطـی و بدل شـدن بـه یـک شـهر چرخشـی، از 
هفـت اصـل پيـروی كـرده اسـت. ایـن اصول دیدگاهی برای اجرای اقتصاد چرخشـی در شـهر هسـتند:

   حلقۀ بسته: همه مواد وارد چرخه ای بی نهایت می شوند )فنی یا بیولوژیکی(.
   انتشار کاهشی: همۀ انرژی به دست آمده از منابع  تجدیدپذیر.

   تولید ارزشی: از منابع برای تولید ارزش استفاده می شود )مالی یا غیره(.
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تولیـد،  زنجیره هـای  و  محصـوالت  انعطاف پذیـر  و  مـدوالر  طراحـی  )پیمانـه ای(:  مـدوالر  طراحـی    
می دهـد. افزایـش  را  سیسـتم ها  سـازگاری 

   مدل هـای کسـب وکار خالقانـه: مدل هـای كسـب وكار جدیـد بـرای تولیـد، توزیـع و مصـرف، مسـیر 
تغیيـر از مالکیـت اشـیا به سـمت اسـتفاده از خدمـات را تسـهیل می كننـد.

خدمـات  اكوسیسـتم ها،  به سـمت  را  بشـر  مثبـت  فعالیت هـای  طبیعـی:  سیسـتم های  ارتقـای    
اكوسیسـتم ها و بازیابـی سـرمایۀ طبیعـی هدایـت می كنـد )اقتصـاد چرخشـی.TNO و فابریـک 2016(.
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یک شـهر چرخشـی اسـتفاده از تفکر سیسـتمی را برای سود محیطی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان 
تسـهیل می كند و كیفیت زندگی را بهبود می بخشـد.

   رهبران اقتصاد چرخشی آزمایشی در شهرها
افزایـش آگاهـی مبنـی بـر اینکـه مـدل خطـی منجـر بـه بهره بـرداری بیش ازانـدازه از مـواد و افزایـش 
لودگـی شـده اسـت، تقاضـا بـرای محصـوالت را افزایـش می دهـد. اهـداف توسـعۀ پایـدار  سـطح آ
ملت هـا را تشـویق می كنـد تـا شـهرها را به سـمت عقاید و روش های چرخشـی خالقانـه پيش ببرند. 

ایـن رهبـران عالقه منـد بـه راه حل هـای چرخشـی زیـر هسـتند:
منابـع  بـا  محیطـی  زنجیـرۀ  در  خدمـات  و  سـاختارها  شـهری،   نواحـی  گسـترش  بـا  شهری سـازی:     

اسـت. جامعـه  افـراد  فعالیـت  و  همراهـی  مسـتلزم  كـه  می گیرنـد  قـرار  محـدود 
   خطـرات عرضـه و قیمـت: اقتصـاد شـهری در برابـر اختـالل در عرضـۀ مـواد اولیـه و قیمت هـای باال 
و بی ثبـات آسـیب پذیر اسـت. شـیوه های چرخشـی بـا توسـعۀ تجـارت بـرای اجـزای ورودی، ایـن خطـر 

را كاهـش می دهنـد.
   تنـزل اکوسیسـتم: بیشـتر ضایعـات )جامـد، مایـع، ارگانیـک و خطرنـاک شـامل ضایعـات تخریـب 
و سـاختمانی( بـدون بازیافـت در مخـازن زبالـه دفـن می شـوند. افزایـش ایـن ضایعـات، حجـم بـار 

اكوسیسـتم های ناسـازگار بـا تغیيـر آب وهـوا را افزایـش می دهـد.
   مسئولیت زیست محیطی: دولت ها و كسب وكارها از افزایش درخواست مسئولیت های زیست محیطی 

و ضربه به حسن شهرت برندها به خاطر استفاده نامناسب از محصوالت زیستی آگاه هستند.
   رفتـار مشـتری: مصرف گرایـی بیـش از انـدازه بـه انتقـال محصوالت قبل از اسـتفادۀ مفید از آن ها 
منجـر می شـود و فشـار زیـادی را بـر فرایندهـای حـذف ضایعـات وارد می كنـد كـه می تـوان آن را بـا 
مدل هـای كسـب وكار جدیـد كاهـش داد )محصـول به عنـوان مصـرف مبتنـی بـر همـکاری(. آزمایـش 
بـا ایـن مدل هـا در نقل وانتقـال باعـث می شـود دیگـر بخش هـا هـم خواسـتار آزمایـش با آن باشـند.
   پیشـرفت ها در تکنولـوژی: سـاختارهای دیجیتالـی باعـث می شـوند اصـول اقتصـاد چرخشـی بـا 
افزایش دسترسـی به اطالعات، مدیریت مواد، انتقال و مسـئولیت و تسـهیل راه حل های چرخشـی 

خالقیـت، در مقیاس هـای بزرگ تـری بـه كار گرفتـه شـوند.

   مزیت اقتصاد چرخشی
انتقـال بـه اقتصـاد چرخشـی مسـتلزم تفکـر مجـدد در زمینـۀ اسـتراتژی های بـازار و مدل هایـی اسـت 
كـه رقابـت را در بخش هـای مختلـف بـاال می بـرد و مصـرف منابـع طبیعـی را بهبـود می بخشـد. ایـن امـر 
مسـتلزم تغیيـر رفتـار مشـتری، تنظیـم فراینـد تولیـد، ایجاد روش هـای جدید بـرای به كارگیری آن ها و 

كاهـش تقاضـا بـرای مـواد خـام جدید اسـت.
اقتصاد چرخشی باعث موارد زیر می شود:

   ایجـاد زنجیـرۀ پشـتیبانی چرخشـی كـه در آن، خروجی هـای یـک فراینـد در فراینـد دیگـر بـه كار 
شـود؛ گرفتـه 

   بهینه سازی ارزش منابع مواد به روشی كه ارزش جدیدی را برای این مواد ایجاد كند؛
   گسترش طول عمر محصوالت و افزایش دسترسی؛

   گسترش استفاده از محصوالت از طریق كاربرد مشترک.

اهداف توسعۀ پایدار 
ملت ها را تشویق 

می کند تا شهرها را 
به سمت عقاید و 

روش های چرخشی 
خالقانه پیش ببرند
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همـۀ ذی نفعـان می خواهنـد از محصوالتـی اسـتفاده كننـد كه مفهوم پایـداری را در ذهن ایجاد كند؛ 
درضمـن چندین بـار بتـوان از آن هـا اسـتفاده كرد و ردپایشـان در منابع خام پایدار باشـد.

طوالنـی  عمـر  از  می تواننـد  شـهروندان  زیسـت محیطی،  اثـرات  كاهـش  از  غیـر  بـه  شـهروندان:     
یـا كـم  از آن اسـتفاده نکننـد  امـا  اگـر محصولـی بخرنـد،  ازلحـاظ اقتصـادی سـود ببرنـد.  محصـوالت 
از طـرف دیگـر، مدل هـای  بـا فـروش آن محصـول كسـب درآمـد كننـد.  اسـتفاده كننـد، می تواننـد 
خدمـات، سرویسـی هسـتند كـه در آن مشـتریان بـه جـای پرداخـت هزینه هـای مربـوط بـه مالکیـت، 
نگهـداری، ذخیره سـازی، تعمیـر و پایـان عمـر محصـول، هزینـه عملکـرد یـا اجـرا را پرداخـت می كننـد.

   کسـب وکار: اقتصـاد چرخشـی فرصت هایـی را بـرای حركـت به سـمت مـوارد جدید )نظیـر مجموعۀ 
لجسـتیک معکـوس، بازاریابـی و تولیـد مجـدد اقـالم( به وجـود مـی آورد. كاهـش اسـتفاده از مـواد 
خـام، مصرف كننـدگان را كمتـر درمعـرض نوسـان های قیمـت قـرار می دهـد و به خاطـر آشـفتگی های 
سیاسـی تغیيـرات بزرگـی را در ایـن زمینـه ایجـاد می كنـد. اجـرای مفاهیـم اقتصـاد چرخشـی، زنجیـرۀ 
پشـتیبانی از مـواد تجدیدشـده را گسـترش می دهـد و موجـب انعطاف پذیـری می شـود. مدل هـای 
محصـول به عنـوان خدمـات رابطـۀ بلندمدتـی بیـن مشـتری و تهیه كننـده ایجـاد و در سـایۀ عملیـات  
آرتـور،  لـن مـک  آ بـرای كسـب رضایـت مشـتری فراهـم می كننـد )بنیـان  را  پایـدار، فرصـت بیشـتری 

.)2015

   دولت هـا: اقتصـاد چرخشـی رشـد اقتصـادی را از مصـرف منابـع جـدا می كنـد و شـهرها را به سـمت 
دسـتیابی بـه رونـق بـازار و كم كـردن تأثیـرات محیطی منفی ناشـی از مخازن ضایعات سـوق می دهد. 
ایـن رویـه باعـث ایجـاد شـغل در نواحـی می شـود كـه چرخـش بیشـتری دارنـد و عملیـات تعمیـری و 

ترمیمـی در آن هـا بیشـتر اجرا می شـوند.

   فرصت هایی برای اقتصاد چرخشی در شهرها
شـهرها با به كارگیری اصول اقتصاد چرخشـی در خدمات شـهری درصدد به دسـت آوردن موقعیتی 
بـرای گسـترش تأثیـرات محیطـی و بازدهـی هسـتند. ایـن اصـول بـه بررسـی فرصت هـای موجـود در 

بخش هـای كلیـدی می پردازنـد.

بـا رشـد روزافـزون جمعیت شـهری، شـهرها باید زیرسـاخت های بیشـتری ایجاد کننـد: 75درصد 
زیرسـاخت موردنیـاز )پایـه زیرسـاخت جهانـی( در 2050 هنوز ایجاد نشـده اسـت و بـر طبق تخمین ها 
41تریلیـون دالر هزینـه بازسـازی سـاختمان های قدیمـی و سـاخت زیربنـای شـهری جدیـد فقـط تـا 

اجرای مفاهیم 
اقتصاد چرخشی، 
زنجیرۀ پشتیبانی از 
مواد تجدیدشده را 
گسترش می دهد و 
موجب انعطاف پذیری 
می شود. مدل های 
محصول به عنوان 
خدمات رابطۀ 
بلندمدتی بین مشتری 
و تهیه کننده ایجاد و در 
سایۀ عملیات  پایدار، 
فرصت بیشتری را برای 
کسب رضایت مشتری 
فراهم می کند

جدیـد  سـاختمان های  کـه  مکان هایـی  در  مسـتعمل  سـاختمانی  مـواد  از  اسـتفاده 
می شـوند سـاخته 
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2030 اسـت )پانـل منبـع بین المللـی 2013(.
مصالح سـاختمانی حدود 40 تا 50درصد از تولید کربنی سـاختمان های اداری را تشـکیل می دهند 
)تولیـد سـیمان و فـوالد تقریبـًا 80درصـد از انـرژی را در هنـگام سـاخت مصـرف می کننـد( و بقیـه 
بـه حمل ونقـل مصالـح، حـذف ضایعـات و اسـتفاده از انـرژی در محـل مربـوط می شـود: اگـر بخـش 
سـاختمانی همچنـان از مـواد سـنتی اسـتفاده كنـد، محیـط، اتمسـفر، منابـع طبیعی، اقتصـاد و بهداشـت را 
تخریب می كند؛ بنابراین شهرها باید برای ساختمان سازان انگیزه ایجاد كنند تا از سیستمی جامع برای 

طراحـی، سـاخت، حفـظ و نگهـداری، انجـام عملیـات و بازیافـت ضایعـات بهره منـد شـوند.

سـاختمان ها بایـد طـوری طراحـی شـوند كـه مـواد به كاررفتـه در آن هـا طـول عمـر فراوانـی داشـته 
باشـند. وقتی سـاختمانی سـاخته می شـود بیوگرافی مواد، خصوصیات كیفی و كمی آن ها را توضیح 

می دهـد و تخمیـن می زنـد كـه اسـتفادۀ  مجـدد از ایـن مـواد تـا چـه انـدازه اسـت.
وارد  استفاده شـــده  مصالـــح  تخریـــب،  و  ســـاختمانی  پروژه هـــای  یکپارچه تـــر  برنامه ریـــزی  بـــا 
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ســـاختمان های جدیـــد می شـــوند. فروشـــگاه های آنالیـــن، خریـــداران را بـــه ســـایت هایی وصـــل 
می كننـــد كـــه در آن هـــا مـــواد حاصـــل از تخریـــب وجـــود دارنـــد و در همیـــن حـــال، تکنیک هـــای جدیـــد 
باعـــث  و  می كننـــد  تســـهیل  را  مـــاژوالر  طراحـــی  پيش ســـاخته  و  ســـه بعدی  چـــاپ  ماننـــد  تولیـــد 
می شـــوند ســـاختمان ها چندمنظوره  تـــر شـــوند؛ همچنیـــن اســـتفاده از فضـــا را بهینـــه می كننـــد و 
ایـــن شـــانس را  كـــه یـــک ســـاختمان به جـــای تخریـــب و جایگزینـــی مجـــدد، بازســـازی شـــود، افزایـــش 

می دهنـــد.
 Horizon2020 پـروژه ،)BAMB( مشـخصات مـواد به كاررفتـه در سـاختمان ها به عنـوان بانـک مـواد
به راحتـی  كـه  اسـت  طراحـی  روشـی  و  شـده  مالـی  تأمیـن  اروپـا  كمیسـیون  واسـطۀ  بـه  كـه  اسـت 
سـاختمان ها را بازسـازی می كنـد یـا جایـی  را كـه قسـمت هایی از سـاختمان بایـد برداشـته یـا بـدون 

تخریـب چیـزی بـه آن اضافـه شـود، مشـخص می كنـد.
شـش مؤسـس بانـک مـواد سـاختمانی در حـال بررسـی مدل هـای جدیـد كسـب وكار، پيشـنهادهای 
سیاسـی و ابـراز مدیریـت و تصمیم گیـری هسـتند كـه بـا تکنولوژی هایـی نظیـر مدل سـازی سـاختمان 
به همـراه  از سـاختمان  تفصیلـی  تقویـت می شـوند. »BIM« مدلـی  بهینه سـازی(  )به منظـور   )BIM(
ایـن  می كنـد.  ایجـاد  را  سـاختمان  در  استفاده شـده  مـواد  تركیـب  و  انـدازه  مـکان،  نظیـر  اطالعاتـی 
مـدل از معمـار بـه مالـک سـاختمان منتقـل شـده و صرفـۀ اقتصـادی آن و بازدهـی روش را توضیـح 
می دهـد. بـا اسـتفاده از برچسـب های )RFID( روی مـواد سـاختمانی، مراحـل مختلـف چرخـۀ عمـر 
بـاز می كنـد  بـرای توسـعۀ بانک هـای مـواد  را  راه جدیـدی   »BIM« .سـاختمان مسـیریابی می شـود

.)2017،Barrie(

   مطالعۀ موردی: تاالر شهر به عنوان انبار مواد اولیه- برومن، هلند
مسـئوالن شـهر برومـن مطمئـن نیسـتند كـه هنـوز هـم بـا گذشـت بیسـت سـال بـه تـاالر شـهر نیـاز 
واحدهـای  بـه  هلنـد  شـهرداری های  تبدیـل  به سـمت  كنونـی  ملـی  سیاسـت  چراكـه  نـه؛  یـا  اسـت 
مدیریتـی بزرگ تـر اسـت. معمـاران »راو« طرحـی را بـرای توسـعۀ تاالر شـهر ارائه داده انـد كه می توان 
چرخـش  و  رود  بـه كار  آن  در  باكیفیـت  سـاختمانی  مـواد  به طوری كـه  كـرد؛  پيـاده  را  آن  به راحتـی 
اقتصـادی تـا انتهـای دورۀ قـرارداد، پایـدار بمانـد. بـا اسـتفادۀ محـدود از بتـن؛ نمـا و كف هـا از چـوب 
سـاخته می شـوند تـا به راحتـی بتـوان آن هـا را جدا و مجدد اسـتفاده كـرد. این سـاختمان نه تنها یک 

تـاالر شـهر، بلکـه یـک انبـار مـواد اولیـه نیـز هسـت )كالداگـر جنـس و سـامی، 2016(.

نخالـۀ سـاختمانی و ضایعـات تخریـب را نمی تـوان به طـور كامل حذف كـرد؛ اما می توان آن هـا را دوباره 
بـه چرخـۀ تولیـد بازگردانـد؛ بـرای مثـال، یـک شـركت متعلـق بـه آفریقـای جنوبـی از قلوه سـنگ ها و 
خاک های ضایعاتی برای درسـت كردن آجر اسـتفاده كرده اسـت، یک كنسرسـیوم معماران در اسـترالیا 
نیـز در حـال طراحـی روبنـای 49 طبقـه )200 متـر( اسـت كـه بـه جـای تخریـب سـاختمان موجـود در آن 
محل، از 98درصد مواد سـاختمانی دوباره اسـتفاده و دوسـوم مواد را مجدد در چرخه وارد و به این 
ترتیـب از ده هـزار پـرواز بیـن سـیدنی و ملبـورن كـه باعـث تولید Co2 فراوان می شـود، جلوگیـری كرده 
اسـت. هـدف ایـن پـروژه، اثبـات مفهوم به چرخش درآوردن ضایعات سـاختمانی تا حد ممکن اسـت 

)موسـی، 2017( و )دینـش، 2017(.

فروشگاه های 
آنالین، خریداران را 
به سایت هایی وصل 
می کنند که در آن ها 
مواد حاصل از تخریب 
وجود دارند و در همین 
حال، تکنیک های 
جدید تولید مانند 
چاپ سه بعدی و 
پیش ساخته طراحی 
ماژوالر را تسهیل 
می کنند و باعث 
می شوند ساختمان ها 
چندمنظوره  تر شوند
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   مطالعۀ موردی: استفاده از مواد ساختمانی رهاشده  ) لوالندو کپنهاگ، دانمارک(
كنیـم. در  اسـتفاده  بناهـای جدیـد  بـرای سـاخت  از مصالـح موجـود در سـاختمان ها  مـا می توانیـم 
دانمـارک سـاختمان های تجـاری و خانه هـای زیـادی هسـتند كـه به منظـور تخریـب رهـا شـده اند. در 
نواحـی روسـتایی لوالنـد جمعیـت در حـال كم شـدن اسـت و مـردم سـاختمان های قدیمی شـان را 

رهـا می كننـد.
ایـن سـاختمان ها به عنـوان منبـع مـواد سـاختمانی هسـتند، نـه ضایعـات. در پـروژه ای بـا همـکاری 
شـهرداری لوالنـد، گـروه »لنداگـر« )Lendager( بـا تخریـب سـاختمان های متروكـه و بازیافـت مـواد 
آن هـا، از نقشـه ها و فرصت هـای بالقـوه )ایجـاد مشـاغل و منابـع بـرای جامعۀ محلی( اسـتفاده كرده 
اسـت. در پایتخـت دانمـارک )كپنهـاگ(، جایـی كـه تقاضـا بـرای مسـکن زیـاد اسـت، گـروه لنداگـر نیـز 
مـواد بازیافت شـده را بـرای سـاختن بناهـای جدیـد بـه كار می بـرد تـا پایـداری آن هـا بیشـتر شـود. 
بـه ایـن ترتیـب 70درصـد دی اكسـیدكربن در مقایسـه بـا روش هـای سـنتی سـاختمانی كاهش پيدا 

می كنـد.
تخریـب  آمـاده  كـه  سـاختمان ها  آجـری  دیوارهـای  بازیافـت  بـرای  را  جدیـدی  تکنیـک  لنداگـر  گـروه 
هسـتند، پيدا كرده اسـت. اسـتحکام مالت باعث می شـود از تک تک آجرها اسـتفاده بهینه نشـود؛ 
بـه همیـن منظـور دیوارهـا به صـورت تکـه ای برش داده می شـوند تـا در نمای سـاختمان های جدید 
بـه كار رونـد. كپنهـاگ اولیـن ناحیـه ای اسـت كـه مواد اولیۀ سـاختمانی در آن از چرخـۀ مجدد مصالح 

سـاختمان های رهاشـده به دسـت می آیـد.

مرجع: مشارکت گروه لنداگر در مجمع جهانی اقتصاد

)یمـن(،  صنعـا  و  كیپ تـاون  لیمـا،  لس آنجلـس،  سـائوپائولو،  تـا  مکزیکوسـیتی  از  حاضـر  حـال  در 
یـا  از شهرنشـینی سـریع  را تجربـه می كننـد كـه بیشـتر ناشـی  از شـهرها كمبـود شـدید آب  بسـیاری 
تغیيـر وضعیـت آب وهوایـی اسـت. طبـق اعـالم سـازمان ملـل، تقریبـًا نیمـی از جمعیت جهـان تا 2030 
دچـار تنـش آبـی می شـوند؛ ایـن درحالی اسـت كـه شـهرها تنهـا 12درصـد از برداشـت آب را بـه خـود 

 .)2015  ،UNEP( می دهنـد  اختصـاص 
اسـتفادۀ مجدد از آب برای رفع نیازهای خانگی مانند شست وشـو، اسـتحمام، تمیزكردن، آشـامیدن، 
شست وشـوی سـرویس بهداشـتی و محوطه سـازی، نگرانی هـای مربـوط بـه هزینـه و كیفیـت آب را 
محـدود می كنـد. چالـش ایـن اسـت كـه تـا قبـل از رهاسـازی مجدد آب در سیسـتم های طبیعـی، تا آنجا 

كـه ممکـن اسـت بـا اسـتفاده از انـرژی پـاک، از آب برداشت شـده، مجـددًا اسـتفاده شـود.
برداشـت آب بـاران، روشـی سـنتی بـرای ذخیره كـردن آب اسـت كـه در شـهرهای جهـان بـه كار گرفتـه 
می شـود. در توكیـو هـر سـاختمان دارای یـک مخـزن آب بـاران در زیرزمیـن اسـت تـا آن را بـه سیسـتم 

برداشت آب و استفادۀ مجدد از آن

در توکیو هر ساختمان 
دارای یک مخزن آب 

باران در زیرزمین است
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آبـی وارد كنـد. در كپنهـاگ به وسـیلۀ یـک سیسـتم، آب بـاران از سـلول های خورشـیدی و دیگر سـطوح 
تمیزی كه كاربرد ندارند، جمع آوری و در فالش تانک های سـرویس های بهداشـتی و آبیاری اسـتفاده 

می شـوند. ایـن روش صرفـۀ اقتصـادی در هزینه هـا را به همـراه دارد )گـروه لنداگـر، 2017(.

   مطالعۀ موردی: ابتکار شهرهای اسفنجی چین
ابتـکار »شـهر اسـفنج« چیـن حاصـل تـالش مشـترک سـه وزارت مسـکن و توسـعۀ روستایی شـهری، 
اقتصادی و منابع آبی برای جلوگیری از هدررفت آب است. پروژه ها در 30 شهر )ازجمله شانگهای، 
ووهـان و شـیان( بالـغ بـر دوازده میلیـارد دالر هزینـه دارد كـه دولـت مركـزی 15تا20درصـد آن هـا؛ و 
دولت هـای محلـی و توسـعه دهندگان خصوصـی مابقـی آن را پوشـش می دهنـد. بـا مـواردی نظیـر 
پشـت بام ها  می تـوان  اسـت،  آب  جذب كـردن  آن هـا  طبیعـت  كـه  زیسـت بوم ها  و  مرطـوب  زمیـن 
لودگـی آب هـای زیرزمینـی و مـواد  را پوشـاند. ابتکارعمـل در ایـن زمینـه بعضـی از چالش هـا )نظیـر آ
موردنیـاز( را حـل می كنـد و هـدف آن، اسـتفادۀ مجـدد 80درصد از نواحی شـهر چین تا سـال 2020 از 
حداقـل 70درصـد آب بـاران )در حـال هدررفتـن( اسـت )بیـس واس و هارتلـی، 2017( و )كارفیلـد، 

.)2017

شـهرها همچنیـن می تواننـد بـا كاهـش نشـت آب از سیسـتم های تأمیـن، رویه هـای چرخشـی را بهبـود 
بخشـند: هـرروز آمریـکا هفت میلیـارد گالـن آب را بـه خاطـر نشـتی لوله ها از دسـت می دهد. در كشـورهای 
در حـال توسـعه، آب ازدسـت رفته بیـش از سـه میلیارد دالر در سـال ارزش دارد )بانـک جهانـی، 2016(. 
شـبکه های زیرسـاخت اندازه گیـری پيشـرفته )AMI( بـا ردیابـی سـریع ایـن نشـت ها و ارسـال هشـدار در 
لحظه، كارایی را بهبود می بخشند؛ اما این موضوع به اجرای متمركز و سرمایه گذاری نیاز دارد. روش دیگر 
آن اسـت كه شـهروندان را ترغیب كنیم تا عاقالنه از منابع اسـتفاده كنند؛ برای مثال، پرداخت مبلغی مجزا 
برای مقدار آب مصرفی، ممنوعیت فعالیت های خاص، مانند شسـتن ماشـین )در صورت وقوع، با جریمه 
سـنگین روبـه رو می شـوند(، نصـب اجبـاری سیسـتم های آبی بسـیار كارآمد، كمک هزینه یـا جایگزین كردن 
دیگـر محصـوالت بـرای ذخیـره آب )بـاری، 2017(.  عالوه بـر ایـن، سیسـتم آب را می تـوان بـا ایجـاد قـدرت 
هیدروالکتریکـی در نواحـی مرتفـع و اسـتفاده از آب هدررفتـه بـرای تولیـد الکتریسـیته، به صـورت چرخشـی 
تأمیـن  را  انـرژی  از  نظیـر دسـتگاه های فاضـالب شـهری و هیدرولیکـی 60درصـد  درآورد: تکنولوژی هایـی 

می كنند )همـان(. 
»Ecovolt« به وسـیله »Cambrian Innovation« مسـتقر در بوسـتون توسـعه یافتـه اسـت. ایـن فنـاوری 

پيشـرفته، فراینـد جدیـد بیوالکتریـک اسـت كـه هم زمـان آب را تصفیـه و انـرژی بیـوگاز تولیـد می كنـد.
بـرای زیرسـاخت های شـهری حیاتـی  انـرژی  تـا ساخت وسـاز و چـراغ خیابـان، سیسـتم های  از فاضـالب 

چرخش از طریق کاهش مصرف انرژی

سیستم آب را می توان 
با ایجاد قدرت 
هیدروالکتریکی 
در نواحی مرتفع 
و استفاده از آب 
هدررفته برای تولید 
الکتریسیته، به صورت 
چرخشی درآورد: 
تکنولوژی هایی نظیر 
دستگاه های فاضالب 
شهری و هیدرولیکی 
60درصد از انرژی را 
تأمین می کنند



25

در  پيـدا می كنـد.  افزایـش  رشـد شهرنشـینی  بـا  انـرژی  بـرای  تقاضـا  كـه  اسـت  حالـی  ایـن در  هسـتند؛ 
36درصـد  انتشـار  و  اولیـه  انـرژی  40درصـد  )حـدود  بیشـتری  انـرژی  از  سـاختمان ها  اروپـا،   اتحادیـۀ 
اسـت؛  مشـابه  ایاالت متحـده  در  وضعیـت  می كننـد.  اسـتفاده  دیگـر  بخـش  هـر  بـه  نسـبت   )CO2
سـاختمان های تجـاری و مسـکونی حـدود 40درصـد از كل انـرژی تولیـدی كشـور را مصـرف می كننـد. طبـق 
اطالعـات كربنـی به دسـت آمده از شـهرهای C40، 29درصـد گازهای گلخانه ای سـاختمان های شـهری به 

.)Arup, S.d ,C40( خاطـر تولیـد بـرق ایجـاد می شـوند
چرخـش در سیسـتم های انـرژی كـه شـامل كل زنجیـرۀ تأمیـن اسـت )از تولیـد تـا ذخیـره، انتقـال، توزیـع و 
مصرف(، برای تحقق هدف توافق نامۀ اقلیمی پاریس )CoP21( مبنی بر كاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
تـا درجـه حـرارت جهانـی آن یعنـی 1/5 درجـه سـانتی گراد حیاتـی اسـت. سیاسـت های آب وهـوای كنونـی 
هنـوز بـه هـدف اصلـی منـدرج در CoP21 نرسـیده اسـت؛ امـا تخمیـن زده می شـود اسـتراتژی های اقتصـاد 
چرخشـی بتوانـد ایـن میـزان را تـا نصـف كاهـش دهد. تا سـال 2015 منابع تجدیدپذیـر 23درصـد از انرژی 
مصرفـی جهـان را تشـکیل می دادنـد و شـهرها در سراسـر جهـان بنابـر توافق نامـه CoP21 بیشـتر به سـمت 
منابـع پاک تـر انـرژی حركـت كردنـد. در ایاالت متحـده، سـاختمان های ساخته شـده بـه دسـت شـهرداری 
الس وگاس كامـال براسـاس انـرژی پـاک )خورشـیدی و هیدروالکتریکـی( اجـرا شـده اند. آلمـان )مونیـخ( 
درصـدد اسـتفادۀ صددرصـدی از منابـع تجدیدپذیـر تـا پایـان 2050 اسـت؛ بـه همیـن دلیـل شـركت های 
خدماتـی مجبورنـد فقـط از منابـع تجدیدپذیـر اسـتفاده كنند. تـا 2050 بارسـلونا به دنبال دسـت یافتن به 
یـک منبـع انـرژی كافـی و فرانکفـورت درصـدد اجـرای طرحـی جامـع بـرای یک منبـع 100درصد قابـل بازیافت 

است.
شـبکه های انـرژی هوشـمند امـکان برقراری توزیـع انرژی كارآمدتـر از طریق برقراری ارتبـاط در زمان واقعی 
بیـن تولیدكننـدگان انـرژی، شـركت های ابـزار و مصرف كننـدگان را دارنـد. مدل هـای جدیـدی در حـال 
ظهـور هسـتند كـه هـدف آن هـا بهبـود كارایـی بـا عـدم تمركـز تبـادل انـرژی بیـن خریـداران و فروشـندگان 
اسـت. »Grid Transctive« یک شـركت نوپا در نیویورک اسـت كه از مدل زنجیرۀ بسـته برای ثبت انرژی 
تولیدشـده از پانل های خورشـیدی اسـتفاده می كند. شـبکه تکنیکی مسـتقر در وینای استرالیا در حال كار 
 »Salascon« روی غیرمتمركزكردن فروشـگاه های انرژی در كشـورهای در حال توسـعه اسـت. اسـتارتاپ
بـرای راه انـدازی انـرژی خورشـید، بـه مـردم ارز دیجیتـال می پـردازد. برخـی مطالعـات نشـان می دهـد كـه 
وسـایل نقلیـه الکتریکـی نقـش مهمـی در نحـوه اجـرای شـبکه های هوشـمند از طریـق فنـاوری وسـیله 
نقلیـه بـه شـبکه )V2G( ایفـا می كننـد. ایـن وسـایل بـرای  وسـیله نقلیـه الکتریکـی امـکان شـارژ و تخلیـه 
الکتریسـیته از داخـل و از شـبکه، بهبـود مقاومـت و قابلیـت اطمینـان بـه سیسـتم نیـرو را فراهـم كـرده و  
چرخه ای  را  برای منبع تأمین انرژی از منابع تجدیدپذیر )باری، 2017( تهیه می كنند. سـازنده خودروی 

نیسـان ازجملـه افـرادی اسـت كـه در آزمایـش سیسـتم های V2G شـركت دارد.

ضایعات الکترونیکی در شهرها

شبکه های انرژی 
هوشمند امکان 

برقراری توزیع انرژی 
کارآمدتر از طریق 
برقراری ارتباط در 
زمان واقعی بین 

تولیدکنندگان انرژی، 
شرکت های ابزار و 

مصرف کنندگان را دارند
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)به خصـوص  سـریع  منسوخ شـدن  بـه  منجـر  ارتباطـات  و  اطالعـات  فنـاوری  در  سـریع  نـوآوری 
دسـتگاه های كاربـر نهایـی( شـده اسـت. چرخه هـای جایگزینـی كوتـاه هسـتند. داشـتن بیـش از یک 
وسـیله، معمـول اسـت. بـا افزایـش درآمـد حاصـل از ضایعـات در كشـورهای در حـال توسـعه، افـراد 
بیشـتری قـادر بـه صـرف تجهیـزات برقی و الکترونیکی هسـتند. همۀ این ها، به خصوص در شـهرها، 

.)Baldé، 2017( زبالـۀ الکترونیکـی بیشـتری ایجـاد می كننـد
بـر طبـق گـزارش كنتـرل جهانـی زبالـه الکترونیکـی، جهـان 44/7 میلیـون تـن زبالـه الکترونیکـی در 
2016 تولیـد كـرده كـه معـادل 4500 بـرج ایفـل )برابـر بـا حـدود 435000 تـن تلفـن همـراه( اسـت.
در بعضـی مـوارد، جمـع آوری كاالهـا )به خاطـر فـروش همـان وسـیله یـا برخـی از مواد و قطعـات آن در 
پایـان عمـر كاری آن هـا( دارای ارزش تجـاری اسـت. موبایـل مازوما انگلسـتان )Mazuma( كه در حال 
حاضـر بخشـی از شـركت »EcoRenew« اسـت، بـرای تلفن هـای قدیمـی هزینـه كـرده و بـرای فـروش 
مجـدد در انگلسـتان و بازارهـای نوظهـور نظیـر چیـن و آفریقـا آن هـا را بـه روز می كنـد؛ همچنیـن لـوازم 
موبایل هـا را كـه دیگـر كاربـری ندارنـد، وارد چرخـۀ بازیافـت می كند. اگرچه، ارزش فلـزات گران بها و 
پالسـتیک های موجـود در هرتلفـن )تقریبـًا دو یـورو( بـرای تشـویق برنامه هـای بازیافتـی در مقیـاس 
بزرگ تـر كافـی نیسـت، ولـی چرخـش، بسـته بـه بـازار ثانویـه و طراحـی وسـایل برای عمر بیشـتر اسـت 

)همان(.
را  خـود  محصـوالت  عمـر  طـول  آمسـتردام،  در  هوشـمند  گوشـی های  تولیدكننـدۀ   ،»Fairphone«
بـا طراحـی آن هـا در قالـب هفـت مـاژول افزایـش می دهـد كـه هركـدام را می تـوان بـدون نیـاز بـه 
بازگشـت كل وسـیله، جایگزیـن یـا تعمیـر كـرد. كاربـران گوشـی هوشـمند، بـه جای اینکه یک گوشـی 
بـه صـورت نقـدی یـا اقسـاطی بخرنـد، مبلغی را به صـورت ماهیانه بـه Fairphone پرداخـت می كنند و 

از آن طریـق خدمـات مـورد نیازشـان را دریافـت می كننـد. )اقتصـاد چرخشـی، 2018(. 
در مثـال دیگـر، سیسـکو در برنامـۀ اقتصـاد چرخشـی خـود، فراینـد جمـع آوری راحـت و سـریع را بـا 
نـام »آن را بـه مـا برگردانیـد« اجـرا می كنـد. اكنـون بیـش از یـک دهـه اسـت كـه سیسـکو محصـوالت 
خـود را به صـورت مبادلـه ای و بـا بازگشـت رایـگان قطعات استفاده شـده ارائه می دهـد؛ ولی هزینه 
بازگشـت آن هـا نسـبتًا متوسـط اسـت. بـا افزایـش نـرخ بازگشـت بـازده محصـول سیسـکو مشـاغل 
مبتنـی بـر اشـتراک و همچنیـن بازگشـت حلقـه بسـته مـواد بـه چرخۀ تولیـد، مقیاس پذیرتـر و پایدارتر 

می شـوند.
از آنجـا كـه مشـوق های بـازار بـرای تخمیـن بازیافـت كافـی نیسـتند، شـهرها بایـد رویکـردی نظارتـی 
فنـاوری  توسـعۀ  بـه  منجـر  ژاپـن  لوازم خانگـی  بازیافـت  قانـون  به كارگیرنـد.  زمینـه  ایـن  در  هـم  را 
)پلی پروپيلـن،  رزیـن  اصلـی  نـوع  سـه  مرتب سـازی  بـرای   Panasonic Eco Technology (PETEC)
بـا  شـد.  مرتب سـازی  خطرنـاک  مـواد  حـذف  و  اسـتایرن(  بوتادیـن  آكریلونیتریـل  و  پلی اسـتایرن 

اسـت. شـده  بازیافـت  محصـول  یازده میلیـون  از  بیـش  تاكنـون  فنـاوری،  ایـن  به كارگیـری 

اطالعـات  فنـاوری  قطعـات  بازیابـی  چرخـۀ  خصوصـی،  بخـش  همـکاری  موردی:بـا  مطالعـۀ     
می شـود ایجـاد  شـهرها   در   استفاده شـده 

هنگامـی كـه محصولـی پيچیده تـر اسـت، به احتمال زیاد سـازندۀ اصلـی )OEM( می تواند بیشـترین 
مقدار را در انتهای چرخۀ استفادۀ اولیه محصول برداشت كند. احتمااًل »OEM« در چرخۀ استفاده 
اولیـه خـود و تولیـد و فـروش مجـدد، بـه بهتریـن وجـه )به روزرسـانی محصـول و گارانتـی كامـل( در 

 ،»Fairphone«
تولیدکنندۀ گوشی های 
هوشمند در آمستردام، 
طول عمر محصوالت 
خود را با طراحی آن ها 
در قالب هفت ماژول 
افزایش می دهد که 
هرکدام را می توان 
بدون نیاز به بازگشت 
کل وسیله، جایگزین یا 
تعمیر کرد
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خدمـت بـه محصـول اسـت. تـداركات برگشـتی و پـردازش، هزینـه ای مهـم محسـوب می شـود؛ امـا 
لـوازم استفاده شـده، نیسـت. آنچـه چالش برانگیـز اسـت،  به طـور معمـول مانعـی بـرای جمـع آوری 
رسـیدن و آموزش صدهاهزار مشـتری در سراسـر جهان و تغیير رفتار برای بازگشـت به OEM اسـت.
بـازده  افزایـش  استفاده شـده،  تولیـدات  از  بسـیاری  مجموعـۀ  متمركزكـردن  بـا  می تواننـد  شـهرها 
محصـول را فراهـم كننـد. ایـن تمركـز بـا كمـک فروشـنده و منعکس كـردن تراكـم و مقیـاس شـهری، 
نـوع مـدل  ایـن  منتقـل می كنـد.  OEMهـا  بـه  و  بیشـتر جمـع آوری  بـا صرفـه  را  تجهیـزات جداشـده 
اجرایـی، اقتصادی تـر اسـت و در بسـیاری از بخش هـا )فناوری اطالعات، كاالهای خانگی و پوشـاک( 
از  دیگـری  شـکل  به عنـوان  مجموعـه  ایـن  بـه  كـه  اسـت  ایـن  موجـود  چالـش  می شـود.  اسـتفاده 
جمـع آوری زباله هـای شـهری نـگاه نشـود. بـا كاالهـای استفاده شـده بایـد مثـل محصـوالت جدیـد 
رفتـار شـود؛ نـه ماننـد زبالـه تـا از هدررفـت ارزش آن هـا جلوگیـری شـود. ایـن دیـدگاه جدیـد نتیجـه 

تغیيـر اقتصـاد چرخشـی اسـت.
چالـش دیگـر بـرای بازگشـت محصـول ایـن اسـت كـه موانـع نظارتـی یـا مالیاتـی كـه به طـور كلـی در 
سـطح ملـی یـا منطقـه ای ایجـاد می شـود، مانـع حركـت مـرزی كاالهـای استفاده شـده اسـت. رژیـم 
ماننـد   OEM بـه  از مشـتری  انتقـال محصـوالت استفاده شـده  تـا  بـه روز شـود  بایـد  نظارتـی فعلـی 
اجـزای جدیـد در زنجیـرۀ تأمیـن طبقه بنـدی شـود. بایـد تخفیـف بـرای ضایعـات مواد تولیدشـده یک 
OEM كـه از مشـتریان دریافـت شـده یـا از  كشـور و نیـز بسـته بندی بـر اسـاس میـزان قطعـات هـر 

كشـوری حـذف شـده اسـت، وجـود داشـته باشـد.

Darrel Stickler, Global Environment Lead, Cisco مرجع: بر اساس
بـه  می كنـد.  دردسـترس تر  و  مقرون به صرفه تـر  را  درمانـی  خدمـات  چرخشـی،  اقتصـاد  اصـول 
اشـتراک گذاری سیسـتم عامل هایی ماننـد »Warp It« در انگلیـس و »Cohealo« در ایاالت متحـده، 
باعـث شـده اسـت از تجهیـزات مـازاد پزشـکی ازجملـه اسـکنرهای MRI و CT اسـتفاده بهینـه شـود. 
هزینـه  آن،  خریـد  جـای  بـه  بیمارسـتان ها  آن  )در  محصـول  یـک  به عنـوان  خدمـات  تجـاری  الگـوی 
اسـتفاده از تجهیـزات پزشـکی را می پردازنـد( تولیدكننـدگان را به سـمت بهینه سـازی طراحـی بـرای 
اسـتفاده مجـدد سـوق می دهـد. در حـال حاضـر ایـن مـدل بـرای جهـان چالش برانگیـز اسـت؛ زیـرا 
گران قیمـت  ماشـین های  اجـزای  ایمن سـازی  و  نگهـداری  تعمیـر،  به منظـور  كافـی  زیرسـاخت های 

وجـود نـدارد.

   مطالعۀ موردی: بازیافت زباله های پزشکی-  بهداشت بین المللی
بـا  را  پزشـکی  دسـتگاه های  كامـل  به طـور   »HARMONIC® Certifid Performance« برنامـه 
اسـتانداردهای تولیدكننـده تجهیـزات اصلـی پـردازش می كنـد؛ بنابرایـن می تـوان از آن هـا دوبـاره 

راه حل های چرخشی برای مراقبت های بهداشت شهری
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كـرد. اسـتفاده 
»Intermountain Healthcare« بـا همـکاری شـركایی ماننـد 3M و بهداشـت و درمـان فیلیپـس، 
را از مناطقـی ماننـد قلـب و عـروق، ارتوپـدی، جراحـی عمومـی و مراقبت هـای پرسـتاری  800 مـورد 
شناسـایی كـرده اسـت تـا از نـو پـردازش و بـا 350 مـورد دیگـر ارزیابـی شـوند. در هـر بـار اسـتفاده 
از آن  هـا، عالمت گـذاری انجـام و بعضـی از آن هـا قبـل از ارسـال بـرای بازیافـت، حتـی بـرای قطعـات 
تعـداد 186،476 موردبـا وزن   اسـتفاده می شـود.  در 2017  بیسـت بار دیگـر  فلـزی،  و  پالسـتیکی 
37 تـن  منتقـل شـده اسـت. بزرگ تریـن چالـش، دریافـت تأیيدیـه »FDA« )مدیریـت غـذا و دارو( 

اسـت كـه مسـتلزم حضـور دیگـر تأمین كننـدگان بهداشـت اسـت.
مرجع:مشارکت بهداشت بین المللی در مطالعه مجمع جهانی اقتصاد

جهانـی  بهداشـت  سـازمان  نقض شـدۀ  دارویـی  زباله هـای  بـرای  بسـیاری  چرخشـی  راه حل هـای 
واكسـن ها  داروهـا،  لـوده،  آ و  ریختـه  استفاده نشـده،  منقضـی،  دارویـی  محصـوالت  )به عنـوان 
قـرار  خانگـی  زبالـه  سـطل های  در  منـازل،  اضافـی  داروهـای  بیشـتر  می شـوند.  اعمـال  سـرم ها(  و 
لـوده می كننـد. وقتـی هزینه هـای پـردازش  می گیرنـد كـه بـا جداشـدن محـل دفـن زباله هـا، آب را آ
مجـدد(  توزیـع  و  مجـدد  بسـته بندی  كیفیـت،  بررسـی  اعـزام،  )جمـع آوری،  استفاده شـده  مـوارد 
 ، توزیـع  سیسـتم  بـه  محصـوالت  ایـن  بازگشـت  اسـت،  دارو  ارزش  از  پایين تـر  چشـمگیری  به طـور 
هزینه هـای سیسـتم بهداشـت عمومـی را كـم و حضـور كربـن را در سیسـتم تولیـد كم رنـگ می كنـد؛ 
لودگـی ناخواسـته، دسـتکاری عمـدی،  بااین حـال ایـن مسـئله بـه رفـع نگرانی هـای ایمنـی دربـاره آ
اسـتفاده از داروهـای تقلبـی یـا شـرایط نگهـداری نادرسـت بسـتگی دارد.در كویمباتـور هنـد، اعضای 
باشـگاه »Inner Wheel« )یـک سـازمان داوطلبانـه خانم هـا( دارای جعبـه جمـع آوری هسـتند كـه 
افـراد می تواننـد داروهـای بالاسـتفاده، بازنشـده و منقضی نشـده را در آن قـرار دهنـد. اعضـا ایـن 
افـراد نیازمنـد در خانـۀ سـالمندان  بـا كمـک داروسـاز مرتـب می كننـد و بـه  را جمـع آوری و   داروهـا 

.)2018 ،The Hindu( می دهند
زمیـن، آب و انـرژی فراوانـی بـرای رشـد و فـراوری موادغذایـی مصـرف و در مقابـل، ایجـاد زبالـه، 
دفـع آن و رهاسـازی متـان باعـث تشـدید انتشـار گازهـای گلخانـه ای می شـود. ایـن در حالـی اسـت 
كـه 815 میلیـون نفـر در 2016 بـه واسـطۀ ایـن مسـئله دچـار كمبـود تغذیـه شـدند )سـازمان غـذا 
پيچیـده  منطقـی  ازنظـر  موادغذایـی  زباله هـای  بـرای  چرخشـی  رویکردهـای   .)2017 كشـاورزی،  و 
مطلـوب  كـه  را  موادغذایـی  می تـوان  بااین حـال،  نیسـتند؛  تجزیه پذیـر  موادغذایـی  زیـرا  هسـتند؛ 
مـذاق  عـده ای نیسـت ، اهـدا كـرد. در 2016 فرانسـه جـزو اولین كشـورهایی بود كه سـوپرماركت ها 
در آن بـه جـای دورانداختـن موادغذایـی بالاسـتفاده، آن هـا را اهـدا می كردنـد. فرانسـه همچنیـن 

زباله های آلی، ازجمله مواد غذایی
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شـركت ها را ملـزم بـه ارائـۀ گـزارش آمـاری از موادغذایـی اتالف شـده كـرده و رسـتوران ها را وادار 
می كـرد كیسـه های آمـادۀ غـذا را در اختیـار همـه بگذارنـد )هینکلـی، 2018(.

نظیـر  مـوادی  و  اسـتفاده  قابـل  را  آن هـا  بـا كمـک محلولـی  و  را می تـوان جمـع آوری  لـی  آ زباله هـای   
اتالفـی  مـواد  70درصـد  آدالیـد  كـرد.  تولیـد  آن هـا  از  بی هـوازی  هضـم  دارای  مـواد  یـا  كمپوسـت 
را  كمپوست شـده  لـی  آ زبالـه  تـن   600 روزانـه  نیـز  سانفرانسیسـکو  می كنـد.  كمپوسـت  را  لـی  آ
می كنـد توزیـع  می فروشـند،  شـهر  در  را  خـود  محصـوالت  كـه  باغبانانـی  و  محلـی  كشـاورزان   بیـن 
)Barrie،2017(. نیویـورک بـرای ترغیـب مـردم بـه تولیـد كمپوسـت خانگی، مطالب آموزشـی را توزیع 

لن مک آرتـور، 2017(. كـرده و مکان هایـی را بـرای ایـن فراینـد در نظـر گرفتـه اسـت )بنیـان آ

   مطالعۀ موردی: بازیابی  »مواد غیر قابل بازیافت«؛ تراسایکل
»تراسـایکل« از طریـق مدل هـای مختلفـی كـه به وسـیله مارک هـا، مصرف كننـدگان یـا دولـت تأمیـن 
می شـوند، زبالـه هایـی را كـه به سـختی بازیافت می شـدند، برای اسـتفادۀ مجـدد جمع آوری كـرد. این 
مواد از ته سـیگار در توكیو گرفته تا آدامس در مکزیکوسـیتی و پوشـک های كثیف در آمسـتردام اسـت. 
آن هـا زمین هـای بـازی را در فیالدلفیـا از مـواد زبالـۀ دندان پزشـکی یـا در نیویـورک باغ هایـی را از مـواد 
دورریـز مراقبـت از زیبایـی و در لنـدن غرفه هـای بهداشـتی را از مـواد اتالفـی دئودورانـت سـاخته اند. 
راه حل هـای دفـع  تـا  كـرد  بـا »روبیکـون گلوبـال« )Rubicon global( همـکاری  ایـن شـركت  در 2017 
زبالـه را بـرای هـر دو مجموعـه از مشـتری در طیـف گسـترده ای از خدمـات، كـه به سـمت حـذف زبالـه 
حركـت می كننـد، تركیـب كنـد. ایـن شـركت به مشـتریان خـود )ازجملـه شـهرها( می گوید كه بـرای مواد 
بازیافت شـدنی معمولـی )نظیـر مـواد بازیافتـی مخلـوط( و كارتنـی )ماننـد كارتـن شـیرینی ها و پاكت هـای 
سـیگار( كـه بازیافـت آن هـا سـخت تر اسـت از روش بازیافتـی غیـر از مخـزن زبالـه ارائـه می دهـد. ایـن 
شـركت اكنـون در حـال همـکاری بـا شـركا بـرای طراحـی مجـدد بسـته های یک بارمصـرف بادوام تـر و 

بازیافت شـدنی تر در قالـب برنامـه ای بـه نـام »حلقـه« اسـت كـه در ژانویـه 2019 راه انـدازی شـد.
مرجع: تراسایکل )Terra cycle( در مطالعات مجمع جهانی اقتصاد)روبیکون جهانی، 2017(

در رویکـرد نوآورانـه دیگـر دربـاره چرخـۀ اقتصـادی، چرخـۀ محلـی مـزارع در كاالمـازو و میشـیگان، 
چرخـۀ تولیـد مـواد غذایـی را بـا اسـتفاده از آبزیـان )تركیبـی از آبزی پـروری و هیدروپونیـک( بـه راه 
انداخته انـد. در ایـن حلقـه از زباله هـای غذایـی بـرای پرورش مگس و متعاقـب آن، تغذیه ماهی ها 
و از ضایعـات ماهـی بـرای سـاختن كـود و ارتقـای رشـد محصـوالت اسـتفاده می شـود. فناوری هایـی 
نظیـر آبزیـان و هیدروپونیـک مصـرف آب را تـا 90درصـد كاهـش می دهند و در مقایسـه با روش های 

رشـد سـنتی در هـر مترمربـع، ده برابـر بیشـتر هسـتند )بـاری، 2017(.

ضایعات پالستیکی



30

بیـش از 40 سـال پـس از اولیـن طـرح موضـوع بازیافـت جهانـی، فقـط 14درصـد از بسـته بندی های 
لن مک آرتور، 2017(. نرخ پایين جمع آوری زباله  پالسـتیکی برای بازیافت جمع آوری شـدند )بنیان آ
و همچنیـن نـرخ پایيـن، اسـتفاده مجـدد و بازیافـت آن ها سـاالنه چیـزی حـدود 80تا120میلیون دالر 
هزینـه بـه كشـور تحمیـل می كنـد. افـزون بـر ایـن، روش هـای ناكارآمد دفع زبالـه، منجر بـه تأثیرهای 
طبیعـی  سیسـتم های  وارد  پالسـتیک  زیـرا  می شـوند؛  اجتماعـی  و  بهداشـتی  زیسـت محیطی،  وسـیع 
می شـود. تالش هایـی كـه تاكنـون در زمینـه بهسـازی انجـام شـده، به صورت جسـته گریخته اسـت. 
ایـن تأثیـر ملمـوس بـه اقتصـاد چرخشـی )بازیافـت پالسـتیک( نیـاز دارد؛ این گونـه كـه پالسـتیک ها 
را از مـواد اولیـۀ فسـیلی جـدا می كنـد، كیفیـت و كمیـت پالسـتیک را بـرای بازیافـت افزایـش می دهـد 
قابل بازیافـت  پالسـتیک های  یـا  تجزیه پذیـر  بسـته بندی های  از  تـا  می كنـد  تشـویق  را  همـگان  و 

اسـتفاده كننـد. پالسـتیک بازیافت شـده در حـال حاضـر در جاده هـا اسـتفاده می شـود. 
می سـازد.  پالسـتیکی  ضایعـات  از  را  آسـفالت   )Mac Rebur( ربـار«  »مـک  اسـکاتلندی  اسـتارت آپ 
از آسـفالت اسـتاندارد اسـت. »والکروسـلز«  ایـن آسـفالت60درصد قوی تـر  او،  بـر اسـاس ادعـای 
زباله هـای پالسـتیکی  تبدیـل  روی  یـک شـركت خدماتی سـاختمانی هلنـدی  )Volkerwessels( در 
بـه مـواد سـبک وزن كار می كنـد. ایـن مـواد، ماژول هایـی پيش سـاخته بـا فضـای داخلـی توخالـی 
هسـتند كـه می تـوان آن هـا را بـا لوله هـای پالسـتیکی و كابل هـا نصـب كـرد و بـه ایـن صـورت، خطـر 

فرونشسـت را كاهـش داد و جاده هـا را مسـتحکم تر كـرد )گلـف نیـوز، 2017(. 
روش هـای تبدیـل ضایعـات پالسـتیکی بـه مـواد سـوختی و شـیمیایی )ارزش گـذاری مـواد ضایعاتی( 
چنیـن  از  ناشـی  زیسـت محیطی  اثـرات  و  بهـره وری  سـطح  اگرچـه  می كنـد؛  كمـک  زبالـه  دفـع  بـه 
سـمی  مـواد  از  عـاری  مصـرف،  حلقه هـای  در  راه حل هـا  ایـن  آیـا  كـه  می كننـد  تعیيـن  ابتکارهایـی 

نـه؟ یـا  هسـتند  پالسـتیکی  ضایعـات  از  تولیدشـده 

   مطالعۀ موردی: بازیافت ضایعات در هند
هنـد  میسـور  در  هسـتند.  روبـه رو  بزرگـی  چالـش  بـا  ضایعاتـی  مـواد  جداسـازی  در  هنـد  شـهرهای 
ارائـه برنامه هـای آگاهی بخـش بـه شـهروندان كمـک كـرده اسـت زباله هـای كمپوست شـدنی را از 
زباله هـای كمپوست نشـدنی جـدا كننـد. بـه ایـن ترتیـب مـواد قابل اسـتفاده مجـدد نظیـر بطری هـا، 
آن هـا  مابقـی  و  می شـوند  فروختـه  ضایعات فروشـی ها  بـه  كفش هـا  و  پالسـتیکی  ظـروف  فلـزات، 
به صـورت كمپوسـت درمی آیـد و بـه كشـاورزان فروخته می شـود. هرروز یک چهـارم از 402 تن زبالۀ 
تولیدشـده در ایـن شـهر بـا ایـن روش بازیافـت می شـود و حـدود 70درصـد هزینه هـا بـا فـروش 
كـود پوشـش داده و بقیـه به وسـیله سوبسـیدهای )یارانه هـای( دولـت مركـزی، مالیـات بـر امـالک 

و هزینه هـای سـاكنان شـهر تأمیـن می شـود.
هنـد همچنیـن دارای بخـش بازیافـت غیررسـمی ناكارآمـد اسـت كـه زنجیـره ارزشـی پراكنـده ای دارد و 
دارای فرایندهـای غیرعلمـی اسـت. حـدود 10میلیـون تن پالسـتیک دورریخته شـده هرسـاله جریانی 
بازیافتـی بـه راه می اندازنـد؛ ولـی بیـش از 80درصـد آن هـا بـا ازدسـت دادن 1/8میلیـون دالر ارزش 

لـوده تبدیل می شـوند. بـه محصـوالت كـم ارزش آ
جهـان  اقتصـادی  انجمـن  جایـزه  برنـده  و  ضایعـات  بازیافـت  اسـتارت آپ  یـک   »Banyan Nation«
اسـت. ایـن مجموعـه تـالش می كنـد زنجیرۀ ارزشـی بازیافت را تركیب و رسـمی كنـد و ابداع های فنی 
 »Banyan« لودگی به كار گیرد. پالسـتیک بازیافت شـده را در حوزه پالسـتیک های دورریز برای رفع آ

استارت آپ اسکاتلندی 
 »مک ربار« 
 )Mac Rebur(
آسفالت را از ضایعات 
پالستیکی می سازد. 
بر اساس ادعای او 
این آسفالت60درصد 
قوی تر از آسفالت 
استاندارد است
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بـرای   »L'Oréal« و   »Tata Motors« ماننـد  مارک هایـی  به وسـیله   »Better Plastic« بـه  معـروف 
تأیيـد  و  آزمایـش  غیـره  و  شـامپو  بطـری  ضربه گیـر،  ماننـد  اصلـی  محصـوالت  سـاخت  در  اسـتفاده 
شـده اسـت. ایـن شـركت عـالوه بـر توسـعۀ تکنولـوژی تمیـزكاری هنـد بـرای ازبین بردن رنـگ، جوهر 
زنجیـرۀ  را به منظـور یکپارچه سـازی  از روی پالسـتیک، بسـتر اطالعـات هوشـمند  لودگی هـا  آ و دیگـر 
تأمیـن غیررسـمی و تركیبـی فراهـم كـرده اسـت. ایـن بسـتر درزمینـه كنتـرل ضایعـات شـهروندان و 
كمـک بـه آن هـا توسـعه یافتـه اسـت. ایالـت »ترانـگا نایـک« نیـز بـرای راه انـدازی آن در كل ایالـت، 
تفاهم نامـه ای را بـا ایـن شـركت امضـا كـرده اسـت تـا مسـئوالن شـهری نگاهـی گـذرا بـه مدیریـت 
و  تـک كاره  واكنشـی،  سیسـتم  تبدیـل  در  اطالعـات  تجزیه وتحلیـل  از  و  باشـند  داشـته  ضایعـات 
بـه  بسـتر  ایـن  طوالنی مـدت  در  برسـند.  آنالیـن  و  پيش بینی كننـده  واقعـی  سیسـتم  بـه  آفالیـن 
سیاسـت مداران و شـهروندان كمـک می كنـد تـا مدل هـای ابداعـی را بـرای ادغـام بازیافت كننـدگان 

غیررسـمی ایجـاد كننـد و توسـعه دهنـد. 
بازیافت كننـدگان  آن،  در  كـه  كردنـد  ایجـاد  را  مدلـی  شـهری  خدمـات  دفاتـر  »وارنـگال«،  شـهر  در 
كوچـک و غیررسـمی كـه در درجـه اول بـه بازیافـت بـرای معیشـت خـود وابسـته اند، بـرای جمـع آوری 
و تجـارت زبالـه تشـویق شـدند. ایـن امـر از طریـق مراكـز جمـع آوری رسـمی حاصـل شـد؛ جایـی  كـه 
مـواد قابل بازیافـت نظیـر كاغـذ، پالسـتیک و مقـوا، روزانه معامله می شـد. بسـتر اطالعات هوشـمند 
»بانیـان نیشـن« )Banyan Nation( بـا ارائـه آمـار بازیافتـی، مقامـات رسـمی را قـادر می سـازد تـا از 
طریـق زنجیره هـای رسـمی، معیارهایـی بـرای تبدیـل زبالـه و ایجـاد درآمد از آن ها، به دسـت بیاورند.
عـالوه بـر ایـن، رونـد فزاینـده ای در سـاخت پالسـتیک در شـهرهای هنـد وجـود دارد. مـواد دورریـز 
كاهـش  10درصـد  تـا  را  موردنیـاز  قیـر  مقـدار  و  می شـود  افـزوده  گـرم  قیـر  بـه  خردشـده  پالسـتیکی 
می دهـد. در 2015 دولـت هنـد اسـتفاده از مخـازن زبالـۀ پالسـتیکی را در بیشـتر بزرگراه هـا اجبـاری 
كـرد. نـوآوری در اعتبارپذیـری زباله هـای پالسـتیکی چنـدان دور نیسـت. شـركت تازه تأسـیس ونتانـا 
و مدیریـت پسـماند »Ramky Group« كارخانـه ای را در حیدرآبـاد تأسـیس كرده انـد كه با اسـتفاده 
از تکنولـوژی خردكـردن، سـوخت صنعتـی را بـا هزینـه كـم از مواد پالسـتیکی اتالفی اسـتخراج می كند. 

بـه ایـن ترتیـب یـک تـن زبالـه می توانـد بـه انـدازۀ 850 لیتـر بنزیـن، انـرژی تولیـد كنـد.
)2018 ,Pradhan( در مطالعات اقتصاد جهانی Banyan Nations مرجع: انجمن مشارکت
.)2017 ,Chandran( ،)2018 ,Patelkhana(

مقام هـای شـهری بـا تصمیم هـای خود در زمینـه خرید آثار، كاال یا خدمات، می توانند به اقتصاد چرخشـی 
كمک كنند، حلقه های انرژی و مواد را در زنجیره تأمین ببندند و آثار منفی زیست محیطی و همچنین تولید 
زبالـه را در طـول چرخـه زندگـی بـه حداقـل برسـانند )ICLEI ، 2017(. هـدف توسـعه پایـدار دوازده گانـه  

تدارکات چرخشی
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)مصـرف و تولیـد مسـئولیت پذیر( بـا شـیوه های پایدار  تداركات عمومی تعیين می شـود )جونـز، 2017(.

تـداركات چرخشـی را می تـوان در سـه سـطح اجـرا كـرد: سـطح سیسـتمی )بـه روش هـای قـراردادی 
می پـردازد كـه سـازمان خریـدار می توانـد از آن بـرای اطمینـان از چرخشـی بودن امـور اسـتفاده كنـد(؛ 
سـطح تأمین كننـدگان )در ایـن سـطح، تأمین كننـدگان می تواننـد سیسـتم ها و فرایندهایـی  ایجـاد 
كننـد كـه بـه آن هـا اطمینـان دهـد محصـوالت و خدماتـی كـه ارائـه می دهنـد، مطابـق بـا معیارهـای 
تهیه كننـدگان  كـه  تأكیـد می كنـد  بـر محصوالتـی  )بیشـتر  خریـد چرخشـی هسـتند(؛ سـطح محصـول 
هـم  و  تهیه كننـدگان  سیسـتم های  هـم  شـوند(.  تهیـه  زنجیـره  كاهـش  موجـب  آن هـا  خریـد  بـا 

خصوصیـات فنـی محصـوالت بایـد بـرای تهیـه چرخشـی مدنظـر قـرار گیرنـد.
قراردادهای خرید چرخشی در سه مقوله كلی قرار می گیرند:

1. توافق هـای خدمـات محصـول: جایـی كـه كاربـران بـرای هـر اسـتفاده ای در سـطوح معینـی از اجـرا 
مبلغـی پرداخـت می كننـد.

2. توافق هـای خریـد: جایـی كـه كاربـران محصـول را می خرنـد و تهیه كننـدگان بعـدًا آن محصـول را 
دوبـاره می خرنـد و بـه ایـن ترتیـب از طریـق اسـتفادۀ مجـدد ارزش بهینـه حفـظ می شـود.

بـه طـرف سـوم  را  را می خرنـد و آن  3. قراردادهـای فـروش مجـدد: جایـی كـه كاربـران محصـول 
.)2017 ICLEI( كننـد  بازیافـت  اسـتفاده  از  بعـد  را  آن  تـا  می فروشـند 

سیاست های چرخشی شهرها به طور معمول شامل موارد زیر است:
   شناسایی بخش ها، خدمات، محصوالت و اقدامات احتمالی دارای اولویت؛

   راهکارهایی برای تركیب روشی چرخشی در عملیات  موجود؛
   معیارهایی برای ارزیابی تأثیر چرخه زندگی؛

   تعیين اهداف و چهارچوب های زمانی برای بخش های اجرایی؛

مدل های تهیه چرخشی

مرتبط با اقتصاد چرخشیتوضیحمفهوم

مواد موجود در محصول می توانند عرضه كنندۀ سیستم بازگشتسیستم خدمات محصول
مشخص شوند

محصوالت را می توان بعد از استفاده از طراحی برای جداسازی قطعاتمشاركت خصوصی عمومی
هم جدا كرد

مواد قابل بازیافتقابلیت تعویض استاندارد محصوالتهمکاری با بقیه سازمان ها درزمینه استفادۀ مجدد

استفادۀ مجدد خارجی/ فروش اجاره/اجاره
راندمان منابع و كل هزینه مالکیتمحصوالت

ارائه دهنده سیستم های برگشت؛ ازجمله استفاده 
مواد بازیافت شدهاستفادۀ مجدد داخلی محصوالتمجدد، بازیافت، نوسازی و تولید مجدد
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بـرای  كنترلـی(  مکانیزم هـای  و  ارتباطـات  توسـعۀ  آمـوزش،  )نظیـر  حمایتـی  فعالیت هـای  لـزوم     
اطمینـان از اثربخشـی.  شـهرها می تواننـد بـا اسـتفاده از روش فنـی یـا كاربـردی، مشـخصات پيشـنهاد را 
براسـاس نتایج موردانتظار چرخشـی طراحی كنند. یک روش فنی به ملزوماتی اشـاره می كند كه در آن 
پيشـنهادها بـر پایـه آن ارزیابـی می شـوند. ایـن روش كاربردی بـر اجرا پایه ریزی می شـود و دارای نتایج 
كیفـی، كمـی و مطمئـن است.پيشـنهادها همچنیـن تهیه كننـدگان را وادار بـه تعیين عمـر خدماتی یک 
محصـول می كننـد و بـه ایـن ترتیـب خدماتـی را حفـظ می كننـد كـه در ایـن راسـتا عمـل كننـد؛ درضمـن 
آن هـا را وادار می كننـد كـه محصـوالت را بعـد از اسـتفادۀ دوبـاره وارد چرخـه اقتصـادی كننـد 2017( 

.ICLEI(
یکـی از نمونه هـای اولویت بنـدی مفاهیـم چرخشـی خریـد، شـهرداری آپلـدورن در هلنـد اسـت كـه 
به دلیـل تجدیـد زیرسـاخت ها و فضاهـای عمومـی كـه حـدود هشـت میلیون یـورو هزینـه داشـته 
اسـت، از پيمانـکاران خواسـته كـه نهایـت مهـارت و دانـش خود را بـرای نوآوری با اسـتفاده از اصول 
خرید و تدارک چرخشـی به كار گیرند؛ سـپس شـریک تجاری بر حسـب توانایی اجرا در قبال كمترین 
هزینـه، انتخـاب و بـر اسـاس خالقیـت خـود طبـق قـراردادی )شـامل درجـه ویـژه ای از قابلیت هـا( 
سـنجیده می شـود. همزیسـتی صنعتی نوع دیگری از تدوین چرخشـی اسـت كه تمركز آن بر سـازمان 
یـا بخشـی اسـت كـه از محصـوالت جانبـی )نظیـر انـرژی، آب، مـواد و تـداركات( اسـتفاده می كننـد؛ 
ماننـد اسـتفاده از ضایعـات موادغذایـی بـرای تغذیـۀ حیوانـات مزرعه یـا زباله های صنعتی غیرسـمی 
بـرای تولیـد انـرژی از طریـق سـوزاندن. فرایندهـای صنعتـی بیشـتر اوقـات مجموعه هـای متنوعـی از 
محصـوالت جانبـی را تولیـد كـرده و بخش هـای متفاوتـی از آن اسـتفاده می كننـد. همزیسـتی  صنعتـی 
برنامـه ای را بـرای شـركت ها تهیـه كـرده اسـت تا روش هایـی را به منظور اسـتفاده از منابع، كم كردن 

ضایعـات، افزایـش درآمـد و كاهـش هزینه هـای مرتبـط ابـداع كنـد )یوروپـا، 2014(.

   مطالعۀ موردی: مشارکت صنعتی در کالوندبرگ انگلستان، کیپ غربی و ووهان
»كالوندبرگ« دانمارک از 1961 تا كنون در مشاركت صنعتی پيشتاز است و اكنون بیش از 30 تبادل 
آب، انـرژی و سـایر محصـوالت جانبـی بـا هشـت شـریک خصوصـی دارد. برنامـۀ مشـاركت صنعتـی 
ملـی انگلسـتان )NISP( بیـن 2003 تـا 2013 كاهـش هزینـه 1/1میلیاردپونـدی و تبدیـل 45میلیـون 
تـن مـواد از مخـازن زبالـه درگیـر بیـش از پانزده هـزار شـركت  عمدتـًا كوچـک یـا متوسـط بـوده اسـت. 
مـدل »NISP« برنامـه ای كاری را بـرای تکثیـر در سراسـر جهـان ایجـاد كـرد. در 2013 برنامه مشـاركت 
صنعتـی كیـپ وسـترن )WISP( به وسـیله دولـت كیـپ وسـترن به صـورت نیمه خصوصـی تأسـیس 
شـد. ایـن برنامـه از سـوی »Green Cape« ارائـه می شـود. ایـن سـازمان غیرانتفاعـی بـرای توسـعۀ 
اقتصـاد سـبز در آفریقـای جنوبـی كار می كنـد. »WISP« در حـال حاضـر به وسـیله شـهر كیپ تـاون 

اداره می شـود و بیـش از 500 عضـو دارد كـه از هـر سـه نفـر، یـک نفـر درگیـر تبـادل منابـع اسـت.
 »Green Cape« دارنـد،  تمركـز  خانگـی  زباله هـای  بـر  ابتـدا  شـهری  دولت هـای  كـه  همان گونـه 
تالش هـای شـهری را بـر كم كـردن زباله هـای تجـاری و صنعتـی و حمـل آن ها به محل هـای دفن زباله 
انجـام داده اسـت.در چنیـن اقتصـادی، مقامـات بـرای كمـک بـه آماده سـازی مشـاغل، كارگاه هـای 
آموزشـی خالقیـت به منظـور اسـتفاده از منابـع بالاسـتفاده در محـل و همچنیـن دوره هـای آموزشـی 
می كننـد.  برگـزار  منابـع  تبـادل  بـرای  تطبیقـی  ایجـاد  و  منابـع  بهـره وری  صنعتـی،  همزیسـتی  دربـاره 
تنظیم كننـدگان،  فناوری هـا،  و  خدمـات  ارائه دهنـدگان  به عنـوان  را  مشـاغلی   »Green Cape«

همزیستی صنعتی 
نوع دیگری از تدوین 
چرخشی است که تمرکز 
آن بر سازمان یا بخشی 
است که از محصوالت 
جانبی )نظیر انرژی، 
آب، مواد و تدارکات( 
استفاده می کنند
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مشـاوران محیط زیسـت و منتقل كننده هـای  زباله هـا معرفـی می كنـد تـا ایـن تغیيـرات را ایجـاد كننـد. 
بـا اولویـت قـراردادن تبدیـل ضایعـات بـرای كسـب وكارها، ایـن برنامـه 25/3میلیـون ZAR  )واحد 
پـول آفریقـای جنوبـی( و ZAR 18/7 ذخیـرۀ هزینـه داشـته و سـرمایه گذاری های بخـش خصوصـی 
آن تـا كنـون یک میلیـون رنـد یـا ZAR بـوده اسـت.  »WISP« توانسـته اسـت 27800 تـن زبالـه را از 
محـل دفـن زبالـه خـارج و بازیافـت كنـد؛ یعنـی 82،300 تـن CO2 موجـود در گازهـای گلخانـه ای را 
كاهـش داده اسـت. ایـن شـهر در حـال بررسـی تغیيـر روش هـای كسـب وكار، ابداع هـای فنـی بـرای 
راه حل هـای چرخشـی، افزایـش آگاهـی دربـاره فرصت هـای واقعـی اقتصـاد چرخشـی و واداركـردن 
شـركت ها بـه سـرمایه گذاری در بسـته بندی مـواد به منظـور اسـتفادۀ مجـدد اسـت. ایـن مفهـوم 
تـالش  شـهر  ایـن  مسـئوالن  اسـت.  بررسـی  حـال  در  چیـن(  شـهر  )بزرگ تریـن  ووهـان  در  اكنـون 

می كننـد از 25هـزار تـن آسـفالت، مجـدد بـرای بازسـازی آسـفالت جاده هـا اسـتفاده كننـد.
2017 Humphreys و Green Cape لن مک آرتور، برگرفته از مرجع: بنیان آ

   موانع اجرای اقتصاد چرخشی در شهرها
آگاهی و همکاری بین بازیگران اصلی كسب وكار، مشتریان، سازمان های مردمی و دولتی الزم است 
تا شـهرها بتوانند از طریق توزیع سیسـتماتیک، ارتباطات و گسـترش عملیات  چرخشـی، آیندۀ اقتصاد 

چرخشـی را بسـازند. چهار نوع اصلی از این موانع عبارت اند از: مالی، سـازمانی، اجتماعی و فنی.
   موانع مالی

قسـمت های  در  را  هزینه هایـی  چرخشـی  اقتصـاد  یـک  بـه  انتقـال  انتقـال:  بـاالی  هزینه هـای   .1
مدیریـت، طراحـی، تحقیـق و توسـعه، فراسـاختارهای دیجیتالـی و فیزیکـی بر اقتصـاد تحمیل می كند؛ 
ایـن در حالـی اسـت كـه دولـت می توانـد یارانه هایـی را در ایـن زمینـه فراهـم كنـد. ایـن هزینه هـا 

را به دنبـال خواهـد داشـت. بی اعتمـادی و خطرهایـی 
سـودمند  سـرمایه گذاری های  بـه  چرخشـی  تجـاری  مدل هـای  مقرون به صرفـه:  سـرمایه گذاری   .2
نیـاز دارنـد تـا بازدهـی بلندمدتـی داشـته باشـند. پيداكـردن سـرمایه گذاران بـه ایـن ترتیـب مشـکل 

می شـود.
3. قیمت گـذاری محصـول و اندازه گیـری رشـد: وقتـی شـاخص هایی نظیـر GDP و تولیـد ناخالـص 
به سـمت  حركـت  مزیـت  نمی آیـد،  حسـاب  بـه  اجتماعـی  و  محیط زیسـتی  هزینه هـای  بـرای  داخلـی 

چرخشـی كردن اقتصـاد بیشـتر مدنظـر قـرار می گیـرد.
4. دوام اقتصـادی بازیافـت: اروپـا، آمریـکا و اسـترالیا ضایعـات قابل بازیافـت به چین صادر می كنند. 
ایـن صـادرات از طریـق كشـتی هایی انجـام می شـود كـه كاالهـای درخواسـتی مشـتریان را بـرده و بـه 
هردلیلـی خالـی برگشـته اند. اكنـون كـه چیـن بعضـی از واردات ضایعـات را ممنـوع كـرده اسـت، یافتـن 

دیگـر راه حل هـای اقتصـادی در ایـن زمینـه چالـش محسـوب می شـود )ژاپـن، تایمـز، 2018(.
   موانع سازمانی

مدل هـای  از  دوربـودن  بـرای  افـراد  همـه  اسـت  الزم  دارد:  عمیـق  ریشـه های  خطـی  فکـر  طـرز   .1
خطـی  زنجیـرۀ  یـک  بـرای  كـه  دهنـد  انجـام  فراوانـی  تالش هـای  تولیـدی  فرایندهـای  و  كسـب وكار 

هسـتند. فسـیلی  سـوخت های  بـه  وابسـته  و  شـده اند  طراحـی 
2. سـاختارهای نظارتـی پیچیـده یـا انعطاف ناپذیـر: سیاسـت ها، قوانیـن و مقـررات نیـز بـه همیـن 
بـا درنظرگرفتـن فرایندهـای خطـی طراحـی شـده اند و ممکـن اسـت نـوآوری در بخش نامـه  ترتیـب 
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و  كار  نیـروی  بـر  زیـاد  مالیـات  رقابـت،  سیاسـت  هلنـد،  در  به عنوان مثـال،  كننـد؛  محـدود  را 
طبقه بندی نشـدن زبالـه به عنـوان منبـع، پتانسـیل ایجـاد مدل هـای نوآورانـه و مشـاركت را از بیـن 

می بـرد.
3. اقـدام محـدود یـا رهبـری محـدود: اگـر شـهرها تیم هایـی را بـرای كار روی خالقیت هـای اقتصـاد 
چرخشـی اختصـاص دهنـد، به طـور معمـول در ایـن زمینه هیچ گونه تقسـیم مسـئولیتی وجـود ندارد.

   موانع اجتماعی
1. ناآگاهـی و احسـاس فوریـت: برای مصرف كننـدگان، خرید محصوالت جدید، كیفیت بهتری دارد 
تـا اجاره كـردن، تعمیركـردن یـا خریـد اقـالم دسـت دوم بـرای كسـب وكارها. دانـش محـدود دربـارۀ 
اقتصـاد چرخشـی بـه بی تحركـی و بیـزاری و قبول كـردن خطایـی منجـر نمی شـود تـا فراینـد كنونـی را 
تخریـب كننـد. تقریبـًا تمـام دولت هـای شـهری زباله هـای شـهری را بازیافـت می كننـد و تمركـز بیشـتر 

روی اسـتفاده مجـدد چالش برانگیـز اسـت.
تولیـد  فرایندهـای  كـه  تمایـل دارنـد  سـهام داران قدرتمنـد بسـیار  تغییـر:  2. مقاومـت در مقابـل 
به صورت خطی بماند. تغیير سیسـتماتیک باید به صورت تدریجی صورت گیرد تا سـرمایه گذاری ها 

در ایـن زمینـه جبـران شـود.
   موانع فنی

دسـت یافتن  و  طراحی شـان  فرایندهـای  ترمیـم  بـرای  تولیدكننـدگان  دفـع:  بـرای  طراحی شـده   .1
بـه بازیافـت آسـان تر در پایـان عمـر محصـوالت، انگیـزۀ كمـی دارنـد. محصـوالت خدماتـی كـه در آن 
تولیدكننـده مالکیـت خـود را حفـظ می كنـد، بـرای تولیدكننـدگان انگیـزۀ بیشـتری را به منظـور توسـعۀ 

محصـوالت باكیفیـت كـه بازیافت پذیـر هسـتند،به وجود مـی آورد.
شـده اند  طراحـی  طـوری  محصـوالت  از  برنامه ریزی شده:بسـیاری  )کهنگـی(  منسوخ شـدن   .2
كـه پـس از مدتـی از كیفیتشـان كاسـته شـود یـا قطعـات یدكی شـان در دسـترس نباشـد؛ بنابرایـن 
مشـتریان مجبـور می شـوند آن كاال را دور بیندازنـد. در سـال 2015  فرانسـه قانونـی را تصویـب كـرد 
و بر اسـاس آن از تولیدكنندگان خواسـت محصوالتی را طراحی كنند كه تعمیر آن ها آسـان تر باشـد. 
قـرار  اختیـار مشـتریان  ایـن قانـون، شـركت ها موظف انـد اطالعاتـی دربـاره قطعـات یدكـی در  طبـق 

دهنـد و  دو سـال اول پـس از خریـد، وسـیله را به صـورت رایـگان تعمیـر یـا تعویـض كننـد.
3. تفکیـک موادمغـذی  و بیولوژیکـی: عملیـات جداسـازی ضایعـات و زیرسـاخت های شـهری بـر 
جداسـازی موادمغـذی بیولوژیکـی )غـذا، چـوب( از موادمغـذی فنی )پالسـتیک، فلـزات( تمركز دارد؛ 
بـا وجـود ایـن، نظـارت بـر شـیوۀ بازیافـت آن هـا بـرای ازبین بـردن سـمیت قبـل از بازگردانـدن مـواد 
بـه زنجیـره ارزش، ضـروری اسـت؛ اگرچـه بایـد قبـل از اینکـه بـه چرخـه ارزشـی برگردانـده شـوند، از 

طریـق دیگـری بـه آن هـا رسـیدگی شـود.
4. فقـدان تبـادل اطالعـات: همـکاری متصدیـان مربـوط بـدون وجـود بسـتری بـرای آسـان كردن 
تبـادل اطالعـات سـخت اسـت. خالقیت هـای كشـوری نظیر شـبکه انتقـال دانش پایدار محیط زیسـت 
انگلیـس، شـبکه تأمین كننـدگان سـبز در آمریـکا و شـبکه خریـد سـبز ژاپـن، مثال هایـی از بسـترهای 

تبـادل اطالعـات هسـتند.
5. فقـدان معیارهـای اندازه گیـری اقتصـاد چرخشـی: پيشـرفت كردن هنگامـی راحت تـر می شـود 
كـه قابـل اندازه گیـری باشـد. شـهرها فاقـد معیارهـای اسـتانداردی هسـتند كـه مؤسسـات مسـتقل 

به واسـطۀ آن هـا بتواننـد سـطح چرخـش را ارزیابـی كننـد.
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   واقعی سازی اقتصاد چرخشی برای شهرها
هـر سـهام داری نقشـی در ایجـاد محیط زیسـت بـرای اقتصـاد چرخشـی دارد. دولت هـا مشـوق های 
قانونـی را ارائـه می دهنـد و مدل هـای كسـب وكار جدیـد را اجـرا می كننـد و افـراد رفتار مصـرف را تغیير 

می دهنـد. ایـن بخـش موانـع و راه حل هـای بالقـوه را شناسـایی می كنـد.
  نقش افراد

افـراد به عنـوان شـهروند بایـد در سیاسـت ها و مقـررات بـا دولت شـهرها مشـاركت داشـته باشـند. 
آن هـا به عنـوان مصرف كننـده، بـه  آرامـی بـه  سـمت مدل هـای مالکیـت حركـت می كننـد؛ بـه همیـن 
دلیـل بایـد بیشـتر بـر عملکـرد و اجـرای یـک محصـول تمركـز كننـد؛ ایـن در حالـی اسـت كه بایـد درباره 
هزینـه تعمیـر و نگهـداری محصـوالت اطالعـات كسـب كننـد. بسـیاری از افـراد در حـال حاضـر از نیـاز 
بـه كاهـش )به عنوان مثـال، جلوگیـری از كیسـه های پالسـتیکی(، اسـتفادۀ مجـدد )به عنوان نمونه، 
كاالهـای دسـت دوم( و بازیافـت )به عنوان مثـال، برنامه هـای برگشـت پذیر( آگاه هسـتند. سـایر 
كمتـر  ردكـردن  و  تجدیدنظـر  تعمیـر،  نوسـازی،  مجـدد،  تولیـد  مجـدد،  تغیيـر  بازیابـی،  نظیـر  مـوارد 
شـناخته شـده اند. در ایـن رویـه، قبـل از بازیافـت محصـول، راه هـای اسـتفاده مجـدد، بهسـازی، 

تعمیـر یـا بازسـازی دوبـاره بررسـی می شـود.

01
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03
04

هزینه های باالی انتقال
سرمایه گذاری مقرون به صرفه

قیمت گذاری محصول و اندازه گیری رشد
دوام اقتصادی بازیافت

طرز فکر خطی ریشه های عمیق دارد
ساختارهای نظارتی پیچیده یا انعطاف ناپذیر

اقدام محدود/ یا رهبری محدود

فقدان آگاهی و احساس فوریت
مقاومت در مقابل تغییر

برای دفع طراحی شده است
منسوخ  برنامه ریزی شده

جداشدن مواد مغذی بیولوژیکی و صنعتی
عدم تبادل اطالعات

فقدان معیارهای اندازه گیری اقتصاد چرخشی.

موانع
مالی

موانع
سازمانی

موانع
اجتماعی

موانع
فنی
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   مطالعۀ موردی: -اسکیلستونا- سوئد
شـهرداری اسکیلسـتونا یـک مركـز خریـد )ریتونـا( را بـرای اسـتفاده مجـدد و تعمیـر محصـوالت ایجـاد 
كـرده اسـت. ایـن مركـز كـه به عنـوان بخشـی از مركـز بازیافـت محلـی شـهرداری ایجاد شـده اسـت به 
سـاكنان ایـن امـکان را می دهـد تـا وسـایل مختلـف استفاده شـده را كنـار بگذارنـد و از طریـق تعمیـر 
یـا بهسـازی و درنهایـت فـروش مجـدد، آن هـا را بازیابـی كننـد. اقـالم متفـاوت )مبلمـان، تجهیـزات 
آشـپزخانه، اسـباب بازی، لـوازم ورزشـی، منسـوجات و غیـره( در فروشـگاه های مختلـف بـا حمایـت 
بـه  را  نفـر   47 ،2010 مركـز در  ایـن  ارائـه می شـود.  كارآفریـن مسـتقل  یـک  به وسـیله  و  شـهرداری 
خدمـت گرفـت و فرصت هایـی را بـرای كسـانی كـه موانـع اشـتغال داشـتند، فراهـم كـرد )لیندنـر، 

.)2017

  نقش بخش خصوصی
و  شـهری  بهـادار  اوراق  بازارهـای  در  متعـدد  راه هـای  طریـق  از  را  چرخشـی  تفکـر  سـرمایه گذاران 
 )ESG( اجتماعـی و دولتـی  زیسـت محیطی،  ازجملـه سـرمایه گذاری های  نسـبتًا جدیـد  سـاختارهای 
و سـرمایه گذاری تأثیرگـذار  تسـریع می كننـد. بـا ایـن رویـه نه تنهـا تولیـد گازهـای گلخانـه ای را بـه 
ترویـج  بـرای  نیـز  را  بلکـه فراینـد طراحـی  بهبـود می بخشـند،  را  منابـع  كارایـی  حداقـل می رسـانند و 
مـواد  بازیافـت  بـاالی  نـرخ  و  مجـدد  اسـتفاده  اشـتراک گذاری،  بـه  زندگـی،  طوالنـی  چرخه هـای 
ترمیـم می كننـد. عواملـی كـه بیشـتر در ایـن زمینـه برجسـته هسـتند، عبارت انـد از: سـرمایه چرخشـی 
)CircularityCapital( )یـک شـركت سـرمایه گذاری خصوصـی مسـتقر در انگلسـتان بـا هیئت مدیـره 
صنـدوق  خدمـات  )ارائه دهنـده   PGGM آن(،  سـرمایه گذاران  از  یکـی  به عنـوان  لنـدن  بازیافـت 
بازنشسـتگی خصوصـی در هلنـد(، صنـدوق حلقـه بسـته )صندوق سـرمایه گذاری خصوصی مسـتقر 
در نیویـورک( ، »ING« )یـک شـركت خدماتـی و بانکـی چندملیتـی هلنـدی( و بانـک سـرمایه گذاری 

اروپـا(. اروپـا )مؤسسـه وام بلندمـدت غیرانتفاعـی اتحادیـه 

   مطالعۀ موردی: راهنمای طراحی چرخشی
لـن مک آرتـور« )Ellen Mach Arthur( راهنمای طرح چرخشـی  شـركت مشـاوره ای »IDEO« و بنیـاد »آ
اقتصـاد  عملـی  طراحـی  به سـمت  ایده پـردازی  از  می كنـد  كمـک  مشـاغل  بـه  كـه  كرده انـد  ایجـاد  را 
چرخشـی گام بردارنـد. ایـن طـرح بـا مخاطـب قـراردادن »مبتکـران، كارآفرینـان و ایجادكننـدگان تغیير 
روزانـه دارنـد و  ابداعـات چرخشـی در عملیـات  اجراكـردن  بهتـر فهمیـدن و  شـركتی« كـه سـعی در 
نواحـی را بـرای احیاكـردن بیشـتر خدمـات و محصوالتشـان مشـخص می كننـد، 24 مرحلـه را در چهـار 
مقولـه درک مخالـف، سـاخت و انتشـار در قالـب مصاحبـه، كاربـرگ مطالعـات مـوردی و وصل شـدن 

بـه ابـزار فنـی ارائـه می دهد)موریـس، 2018(.

یـا  محصـوالت  می دهـد  امـکان  آن هـا  بـه  كـه  اطالعاتـی  بـا  را  خـود  مشـتریان  بایـد  تولیدكننـدگان 
گزینه هـای بازیافتشـان را ترمیـم كننـد، آگاه كننـد. آن هـا از طریـق همکاری بـا دیگرمتصدیان )مانند 
مقامـات شـهری( می تواننـد برنامه هایـی بـرای بازیابـی محصوالتشـان تهیـه كننـد. ایـن برنامه هـا 
انگیـزه بیشـتری بـرای طراحـی محصوالتـی فراهـم می كند كـه می توانند از آن ها اسـتفاده مجدد كرده 

سرمایه گذاران تفکر 
چرخشی را از طریق 
راه های متعدد در 
بازارهای اوراق بهادار 
شهری و ساختارهای 
نسبتًا جدید ازجمله 
سرمایه گذاری های 
زیست محیطی، اجتماعی 
و دولتی )ESG( و 
سرمایه گذاری تأثیرگذار  
تسریع می کنند
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یـا به راحتـی بازیافـت شـوند. مدل هـا شـامل سیسـتم های بازپرداخـت واریـز )DRS( هسـتند كـه در 
لومینیومی(  هنـگام پـس دادن ظـرف )به عنوان مثال، بطری های پالستیکی/شیشـه ای، قوطی های آ
هزینـه خریـد محصـوالت انتخابـی بازپرداخـت می شـود؛ همچنیـن بخـش خصوصـی می توانـد بـرای 
تسـهیل تفکیـک زبالـه بـا دولـت محلـی همـکاری كنـد. درواقـع همـکاری بـرای بهینه سـازی سیسـتم 
بسـیار مهم اسـت: در داخل سـازمان )از طریق توسـعه محصول پایدار و یکپارچه(، بین سـازمان ها 
)بـرای دسـتیابی بـه همزیسـتی صنعتـی(، بیـن سـازمان ها و مراكـز دولتـی در همـه سـطوح )همـکاری 
بخـش دولتـی و خصوصـی درزمینـه بازیافـت زبالـه( و بیـن سـازمان ها و كاربران نهایـی )بازگرداندن 

كاالهـای استفاده شـده بـه زنجیـرۀ ارزش(.

   مطالعۀ موردی: Re Circ سنگاپور و مرکز تعالی بازیابی منابع برای اقتصاد چرخشی
زمینه هایـی  در  را  جدیـد  راهکارهـای  و  می كننـد  همـکاری  اطالعـات  تبـادل  بـرای  هلنـد  و  سـنگاپور 
ماننـد اسـتفاده از خاكسـتر زیریـن و خاكسـتر در مصالـح سـاختمانی، بازیابی منابـع از مکان های كثیف 
سـنگاپور   »Re Circ« می كننـد.  كشـف  الکتریکـی  زباله هـای  و  موادغذایـی  دورریزهـای  و  لجنـی  و 
ائتالفـی  تشـکیل  بـرای  بازیافتـی(  مـواد  چرخشـی  راه حل هـای  دربـاره  تحقیـق  بـرای  )كنسرسـیومی 
از مشـاغل، دولـت، جامعـه مدنـی و مؤسسـات دانشـی به منظـور تسـهیل همکاری هـا و مشـاركت 
اقتصـاد  بـرای  منابـع  بازیابـی  عالـی  مركـز  یـک  توسـعه،  و  تحقیـق  سیاسـت،  اجـرای  و  شـهروندان 
چرخشـی ایجاد می كند. مفاهیم منتخب در آزمایشـگاه های زنده در هر دو كشـور، تحقیق و آزمایش 
می شـوند و شـركت های درگیـر، مفاهیـم اثبات شـده را بـه بـازار عرضـه می كننـد )سـیگرز، 2017( و 

نیسـتاد،2017(. و  باكسـتل  )ون 
  نقش دولت محلی

آن هـا  بیشـتر  اسـت،  روبه  رشـد  چرخشـی  اقتصـاد  بـه  عالقه منـد  دولت هـای  تعـداد  درحالی كـه 
هنـوز فوریتـی در اجـرای آن ندارنـد. شـهرها بایـد سـازكارهایی را بـرای نظـارت بـر اسـتفاده از منابـع و 
كارایـی عملکـرد ایجـاد كننـد و از آن هـا در جهـت تعیيـن اهـداف بـر اسـاس راهنمـای تهیه شـده و مبنـی 
ساخت وسـازهای  به عنوان مثـال،  كننـد؛  اسـتفاده  دهنـد،  پاسـخ  پرسـش ها  بـه  كـه  شـواهدی  بـر 
و  ارزش افـزوده  بـرای  پتانسـیل  بیشـترین  دارای  كـه  لـی  آ زباله هـای  و  آمسـتردام  شناسایی شـده 
اشـتغال زایی هسـتند. بـا شناسـایی فرصت هـای اسـتفاده مجـدد از مـواد بازیافتـی ، تولیـد Co2 بـه 

.)2017 ،Choho( تـن در سـال كاهـش می دهـد  میـزان 50هـزار 

   مطالعۀ موردی: نقشۀ مسیر اقتصاد چرخشی- لندن
بـه  بـرای سرعت بخشـیدن  را  )LWARB( در 2017 نقشـه ای  لنـدن  زبالـه  و  بازیافـت  هیئت مدیـره 
اقتصـاد چرخشـی )در هریـک از پنـج نواحـی تمركـز، محیـط ساخته شـده، موادغذایـی، منسـوجات، 
بـرق و پالسـتیک( در لنـدن منتشـر كـرد. ایـن هیئت مدیره فرصت هـا، چالش ها، ابداع هـای به روز و 
اقدامـات عملـی را شـرح می دهـد و تخمیـن می زنـد حركـت به سـمت اقتصـاد چرخشـی در ایـن نواحی 

تـا 2030 حداقـل هفت میلیـارد پونـد سـود سـاالنه و دوازده هـزار شـغل جدیـد ایجـاد می كنـد.
»LWARB«در حـال حاضـر معیارهـا و شـاخص های اقتصـاد چرخشـی را برای شـهر فراهـم می كند تا با 
جمـع آوری اطالعـات اولیـه، تعیيـن هـدف را بـرای آینـده امکان پذیـر سـازد. »LWARB« همچنیـن در 
حـال اجـرای برنامـه سه سـاله »لنـدن پيشـرفته«، بـا عنـوان طـرح حمایـت از تجـارت اقتصاد چرخشـی 

تولیدکنندگان باید 
مشتریان خود را 

با اطالعاتی که به 
آن ها امکان می دهد 

محصوالت یا گزینه های 
بازیافتشان را ترمیم 

کنند، آگاه کنند. 
آن ها از طریق همکاری 

با دیگرمتصدیان 
)مانند مقامات 

شهری( می توانند 
برنامه هایی برای 

بازیابی محصوالتشان 
تهیه کنند 
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اسـت. ایـن پـروژه بـرای حمایـت از اقتصـاد چرخشـی موجـود، افزایـش مقیـاس  شـركت های متوسـط 
و انتقـال شـركت های سـنتی تر ، پيشـنهادهایی را ارائـه می دهـد تـا بـر اسـاس آن هـا مدلـی چرخشـی 

را دنبـال كنند.
مرجع: مشارکت لندن برای مطالعه مجمع جهانی اقتصاد

مقامـات شـهری كـه به دنبـال جداكـردن رشـد اقتصـادی از منابـع طبیعـی و تأثیرهـای زیسـت محیطی 
هسـتند، می تواننـد اسـتراتژی های مطلـق یـا نسـبی را دنبـال كنند. جداسـازی مطلق، بیشـتر مناسـب 
مصـرف  بـاارزش،  منابـع  بازیافـت  زبالـه،  تولیـد  از  پيشـگیری  بـر  و  اسـت  توسـعه یافته  كشـورهای 

چرخشـی مـواد و تنظیـم هنجارهـای اجتماعـی تمركـز دارد.
جداسـازی نسـبی كـه بیشـتر بـرای كشـورهای در حـال توسـعه مناسـب اسـت، بـر بهبـود بهـره وری 
اجتماعـی  زندگـی  كیفیـت  كـه  زمانـی  تـا  همچنـان  خالـص  مصـرف  درحالی كـه  می كنـد؛  تمركـز  منابـع 
قابل قبولـی حاصـل شـود، بـه رشـد خـود ادامـه خواهـد داد. هـر اسـتراتژی نیـاز بـه تركیبـی از بهبـود 
.)2017،IRP( بهـره وری منابـع، افزایـش اسـتفاده از انـرژی پـاک و اسـتفاده مجـدد از ضایعـات دارد

  ایجاد محیط اقتصاد چرخشی
در  جدیـد  مدل هـای  مقیاس بنـدی  و  رهبری كـردن  بـا  را  چرخشـی  ابتکارهـای  می تواننـد  شـهرها 
فعالیت هـای خـود تسـهیل كننـد. بـرای تلفیـق، می تواننـد ابزارهـای موجود )ماننـد بـازار اوراق بهادار 
شهری و بورس اوراق بهادار( را پيگیری كنند. »گلدمن ساكس« در 2014،  350میلیون دالر اوراق 
قرضـه سـبز بـرای اداره آب و فاضـالب واشـنگتن دی سـی به منظـور كمـک بـه تأمیـن زیرسـاخت های 
 Burckart( جدیـد، ارائـه كـرد. سررسـید 100سـاله ایـن اوراق بـا طـول عمـر دارایی هـا مطابقـت دارد

  .)2017 ،Butterworth و 
وجـود  دایـره ای  اقتصـاد  بـه  اختصاصـی  سـبز  قرضـه  اوراق  هیچ گونـه  حاضـر  حـال  در  درحالی كـه 
نـدارد، دولت هـای شـهری می تواننـد بـرای ایجـاد چنیـن بـازاری تـالش كننـد و بـرای شـهرها از طریـق 
كننـد.  فراهـم  چرخشـی  شـیوه های  اتخـاذ  بـرای  را  مشـوق هایی  مالیاتـی،  معافیت هـای  یـا  یارانـه 
تجدیدناپذیـر  انـرژی  مصـرف  یـا  منابـع  از  اسـتفاده  ترغیـب  باعـث  كـه  را  یارانه هایـی  بایـد  آن هـا 
 می شـوند، حـذف كننـد و تعرفه هـای شـركت های خارجـی در مکانیزم هـای قیمت گـذاری را در نظـر 

بگیرند. 
بـه سـاكنان،  نیسـت:  بازیافت پذیـر  كـه  زبالـه ای اسـت  تعرفـه  آزمایـش  حـال  )ایتالیـا( در  كورمونـا 
می كننـد،  اسـتفاده  كـه  اضافـی  هركیسـه  بـا  می شـود.  داده  نارنجـی  60لیتـری  زبالـه  كیسـه های 
هزینـه جمـع آوری زبالـه آن هـا افزایـش پيـدا می كنـد )D’Antonio،2017(. كورمونـا همچنیـن در حـال 
هماهنگـی »Urban WINS« )یـک پـروژه بـزرگ اروپایـی دربـاره اسـتراتژی های دفـع زبالـه( اسـت. 
ایـن پـروژه سه سـاله كـه در 2016 راه انـدازی شـده بـرای برجسـته كردن ابداع هـا، در حـال تحلیـل 

اسـتراتژی ها در 24 شـهر اروپایـی اسـت.
ایـن پـروژه همـراه بـا شـركایی از جمله دانشـگاه ها، شـركت ها و سـازمان های مردم نهـاد درباره این 
موضـوع مطالعـه می كنـد كـه چگونـه گـردش مـواد در شـهرها بـه درک بهتـر آنچـه تولیـد، مصـرف و 
دورریختـه می شـود، كمـک می كنـد تـا از برنامه هـای اسـتراتژیک جامع تـر بـرای جلوگیـری و مدیریـت 

ضایعـات اسـتفاده كنند.

دولت های شهری 
می توانند برای ایجاد 
چنین بازاری تالش کنند 
و برای شهرها از طریق 
یارانه یا معافیت های 
مالیاتی، مشوق هایی 
را برای اتخاذ شیوه های 
چرخشی فراهم کنند
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   مطالعۀ موردی: بهبود استفاده از حمل ونقل انبوه با مرتب کردن زباله ها
سـاكنان كوریتیبـا )برزیـل( بـا بزرگ شـدن شـهر از انباشـت مـواد بازیافتـی در كوچه هـای باریـک كـه 
كـودكان  بـه  برنامـه  تدوین شـده،  نیسـتند، خـودداری می كننـد. طبـق  تـردد  بـه  قـادر  كامیون هـا 
بـه  خـود  نوبـۀ  بـه  نیـز  بچه هـا  كننـد.  جـدا  را  بازیافتـی  مـواد  چگونـه  كـه  می شـود  داده  آمـوزش 
آن هـا  بـه  مبلغـی  مـردم  از  بازیافتـی  مـواد  دریافـت  ازای  در  می دهنـد.  آمـوزش  خانواده هایشـان 
ورودی  بلیـت  یـا  موادغذایـی  به صـورت  اسـت  ممکـن  دسـتمزد  مقـدار  ایـن  می شـود.  پرداخـت 
كنـد.  پيـدا  افزایـش  از سیسـتم حمل ونقـل عمومـی  اسـتفاده  ایـن صـورت  بـه  تـا  باشـد  اتوبـوس 
امروزه 85درصد شـهروندان كوریتیبا از اتوبوس اسـتفاده و 90درصد آن ها نیز در برنامه بازیافت 
شـركت می كنند. این شـهر 70درصد زباله های خود را بازیافت می كند كه یکی از باالترین نرخ های 
بازیافـت در جهـان محسـوب می شـود. شـهرها بایـد اقتصـاد چرخشـی را در برنامه ریـزی شـهری خود 
در نظـر بگیرنـد. در یـک مـدل شبیه سازی شـده از مصـرف انـرژی در بخش هـای مسـکونی، تجـاری و 
صنعتـی 637 شـهر چیـن؛ برنامه ریـزی شـهری بـا راندمـان منابـع اسـتراتژی های همزیسـتی صنعتـی 
شـهری )ماننـد اسـتفاده مجـدد از زباله هـای گرمایـی صنعتـی در سیسـتم های انـرژی منطقـه شـهری( 

.)2017،IRP( بـرای كاهـش انتشـار گازهـای گلخانـه ای از 15تا36درصد نشـان داده شـده اسـت

  تنظیم مقیاس اقتصاد چرخشی
شـهرها به عنـوان تنظیم كننـده نقـش مهمـی دارنـد. بـرای اینکـه هنـگام تنظیم سیاسـت ها و مقررات 
كننـد.  شـركت  قضیـه  ایـن  در  خصوصـی  بخـش  و  شـهروندان  بایـد  شـود،  شـنیده  مـردم  صـدای 
شـهروندان نبایـد مسـئولیت بخـش خصوصـی را بـه دوش بکشـند؛ بلکـه بایـد باعـث حركـت سـریع 
مـواد شـده و مطمئـن شـوند كـه مکانیزم هـای به كاررفتـه برای آزمایـش، تعمیر و نگهـداری كاالها در 

طـول چرخـۀ زندگـی محصـوالت مناسـب اسـت. 
در ونکـوور طبـق آیين نامـه تخریـب سـبز )Green Demolition( بـه صاحبـان خانه هایـی كـه قبـل از 
1940 سـاخته شـده اند، گفتـه شـده كـه بـه جای تخریـب با حداقـل 75درصد از مواد بازیافت شـده، 
دامنـۀ  نـوآوری،  بـه  تولیدكننـدگان  ترغیـب  بـرای  می تواننـد  شـهرها  كننـد.  بازسـازی  را  خـود  منـازل 
مسـئولیت تولیدكننـدگان )EPR( را افزایـش دهنـد. ایـن اقدامـات شـامل تعریـف معیارهـا بـرای نـوع 
و میـزان مـواد استفاده شـده در تولیـد یا بسـته بندی محصـوالت، معیارهایی بـرای كاهش ضایعات و 
آلودگـی یـا سیسـتم های افشـای اطالعـات اسـت. همان گونـه كـه پيـش از ایـن اشـاره شـد، تـداركات 
ازنظـر اسـتراتژیکی شـیوه های اقتصـاد چرخشـی را ارتقـا می دهـد. در هلنـد، »اوترخـت« متعهـد شـده 
اسـت نقـش خـود در اسـتفاده از منابـع اقتصـاد چرخشـی را از 4درصـد مخـارج سـالیانه بـه 10درصـد تـا 
2020 افزایـش دهـد؛ به عنوان مثـال، این شـهر پيمانـکاران را برای ارائه راه حل های چرخشـی به منظور 
توسـعۀ مسـیر چرخـه بـه چالـش كشـید: راه حـل برنـده آن چنیـن بـود كـه 100درصـد آسـفالت مصرفـی 

 .)2017،Choho( قبلـی را بازیافـت، و از آن بـرای الیـه زیریـن جـاده اسـتفاده كـرد

   مطالعۀ موردی: مقیاس گذاری اقتصاد چرخشی در چین
قانـون ارتقـای اقتصـاد چرخشـی چیـن در 2009، دولـت مركـزی و مقامـات محلی را ملزم بـه گنجاندن 
شـیوه های اقتصـاد چرخشـی در برنامه هـای توسـعه اقتصـادی خـرد كـرد. در 2017، ارزیابـی نشـان 
پـروژه   10 و  داشـته  افزایـش  20درصـد  از  بیـش  2011تـا2015  بیـن  منابـع  بهـره وری  میـزان  كـه  داد 

شهرها می توانند برای 
ترغیب تولیدکنندگان 
به نوآوری، 
دامنۀ مسئولیت 
 )EPR( تولیدکنندگان
را افزایش دهند. 
این اقدامات شامل 
تعریف معیارها برای 
نوع و میزان مواد 
استفاده شده در 
تولید یا بسته بندی 
محصوالت، معیارهایی 
برای کاهش ضایعات و 
آلودگی یا سیستم های 
افشای اطالعات است
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عملیـات  برنامـه  چیـن  دولـت   ،2017 مـه  در  اسـت.  رسـیده  پایـان  بـه  موفقیـت  بـا  مهـم  آزمایـش 
بـرای  جدیـد  اقدامـات  شـامل  كـه  كـرد  صـادر  )2016تـا2020(  چرخشـی  اقتصـاد  بـرای  را  راهنمایـی 

.)2017،IRP( بـود  چرخشـی  توسـعه  ارتقـای 

  مدیریت انتقال از طریق همکاری
جریـان مـواد در اقتصـاد چرخشـی را می تـوان پيچیـده در نظـر گرفـت. بـرای تحقـق ایـن موضـوع در 
بخش هـای متفـاوت بایـد همکاری هایـی صـورت گیـرد تـا در صـورت لـزوم از آن هـا اسـتفاده شـود. 
بـه عمـل دارنـد؛ به عنوان مثـال، تعهدنامـه  شـهرها نقـش مهمـی در پيشـبرد همـکاری و تشـویق 
»پيتربـرو« )انگلسـتان( سـازمان هایی را بـرای ایجـاد طرح هـای آزمایشـی كـه در كسـب وكار شـهری 

.) 2017,Environment Capital( پایدارتـر هسـتند، دور هـم جمـع می كنـد 

   مطالعۀ موردی: بستر نوآوری برای اقتصاد چرخشی- پاریس
ژانـس توسـعه اقتصـادی و نـوآوری پاریـس  بـا تمركـز بـر شـركت های جدیـد، راه حل هـای ابداعـی  آ
آزمایـش بتـا و سـاماندهی رویدادهایـی بـرای كمـک به شـبکه های نو با شـركای شـركت های بزرگ، 
اكوسیسـتم نـوآوری شـهر را تقویـت می كنـد. ایـن پلتفـرم در 2017 نوآوری اختصاصـی را برای اقتصاد 
چرخشـی ایجـاد كـرد كـه هـدف آن، تشـویق همکاری هـا در زمینه هـای تولیـد پایـدار، زیسـت محیطی، 
مدیریـت  و  كاالهـا  عمـر  گسـترش  مسـئوالنه،  مصـرف  كاركـردی،  اقتصـاد  منطقـه ای،  بوم شناسـی 

.)Paris & Co پسـماند اسـت )وب سـایت

   مطالعۀ موردی: شبکه راه حل های نوآوری منابع )RISN(- شهر ققنوس
شـبکه نـوآوری و راه حل هـای منابـع )RISN( در 2014 از سـوی شـهر ققنـوس و دانشـگاه ایالتـی آریزونـا 
راه انـدازی شـد و بـه ایـن ترتیـب بـا ارائـه دانـش و ابـزار و ایجـاد ظرفیـت ذی نفعـان بـرای اسـتفاده از 
بهتریـن روش هـا، همکاری هـای زمینـه ای را راحت تـر كـرد؛  به عنوان مثـال، ایـن برنامـه بـرای ارزیابـی 
زنده مانـدن سیسـتم مدیریـت مـواد معدنـی در سراسـر منطقـه و همـکاری بیـن بخشـی در ابتـکارات 
اقتصـاد چرخشـی در شـهرداری كار كـرده اسـت.در 2017 انکوباتـور RISN ارائـه خدمـات، توسـعه و 
شـتاب دهی به مشـاغل مربوط به راه حل های فناوری اولیه را با تمركز بر انتقال ضایعات و پيشـرفت 

در فنـاوری یـا اسـتفاده از ضایعـات به عنـوان مـاده اولیـه بـرای محصـوالت جدیـد یـا انـرژی آغـاز كـرد.
مرجع: سهم شهر ققنوس در مطالعه مجمع جهانی اقتصاد

اشـتراک گذاری  بـه  و  ارزش  زنجیـره  بـر  مبتنـی  مشـاركت های  توسـعه  بـرای  بین شـهری  همـکاری 
راه حل هـای ابتـکاری بسـیار حائـز اهمیـت اسـت؛ به عنوان مثـال، »FORCE«، پـروژه ای كـه توسـط 
كمیسـیون اروپـا حمایـت می شـود، چهـار شـهر )كپنهـاگ، هامبـورگ، لیسـبون و ژنـو( را در چهـار مـاده 
از تجهیـزات الکترونیکـی و الکتریکـی،  مشـاركت می دهـد: ضایعـات پالسـتیکی، فلـزات اسـتراتژیک 

.)2017، FORCE( مـواد غذایـی اضافـی و پسـماندهای زیسـتی و ضایعـات چـوب

  نقش جامعۀ مدنی
چندیـن نهـاد جامعـه مدنـی، افـراد، جوامـع  بخـش خصوصـی و دولت هـا را درزمینـه گـذار بـه یـک 

چندین مؤسسۀ 
جامعه مدنی برای 

انتقال به یک اقتصاد 
چرخشی، همکاری با 
افراد، جوامع، بخش 
خصوصی و دولت ها 

برای تسهیل همکاری، 
پشتیبانی و راه حل های 

نوآورانه و ارائه 
توصیه هایی درباره 

سیاست ها و مقررات، 
آموزش می دهند و از 
آن ها حمایت می کنند
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اقتصـاد چرخشـی آمـوزش می دهنـد و از آن هـا حمایـت می كننـد تـا بـا همـکاری، پشـتیبانی و ارائـه 
دهنـد.  ارائـه  شـهری  جدیـد  مقـررات  و  سیاسـت ها  دربـاره  توصیه هایـی  نوآورانـه،  راه حل هـای 
غیرانتفاعـی،  موسسـات  فکـر،  اتاق هـای  بین المللـی،  سـازمان های  غیردولتـی،  سـازمان های 

دارنـد. نقـش  انتقـال  امـکان  ایجـاد  در  همگـی  دانشـگاه ها  و  اجتماعـی  شـركت های 

   مطالعۀ موردی: بنیاد آلن مک آرتور
لـن مـک آرتـور« در 2010 بـا هدف تسـریع انتقال به یک اقتصاد چرخشـی تأسـیس شـد. این  بنیـاد »آ
موسسـۀ خیریـه از زمـان تأسـیس، به عنـوان یـک رهبـر فکـری جهانـی ظهـور كـرده و اقتصـاد چرخشـی 
را در دسـتور كار تصمیم گیرنـدگان عرصـۀ تجـارت، دولـت و دانشـگاه قـرار داده اسـت. فعالیـت ایـن 
بنیـاد بـر پنـج حـوزه پيوسـته متمركز اسـت: آموزش )الهام بخشـیدن به دانشـجویان بـرای تجدیدنظر 
در آینـده از طریـق چهارچـوب اقتصـاد چرخشـی(؛ تجـارت و دولـت )كاتالیـزور نـوآوری مـدور و ایجـاد 
شـرایط بـرای رسـیدن بـه مقیـاس(؛ بینـش و تحلیـل )ارائـه شـواهد محکـم دربـاره سـود و پيامدهای 
انتقـال(؛ ابتکارهـای سیسـتمیک )تبدیـل جریان هـای اصلـی مـواد بـه مقیـاس اقتصـاد چرخشـی در 
سـطح جهانـی( و ارتباطـات )درگیركـردن مخاطبـان جهانـی در اطـراف اقتصـاد چرخشـی(. ایـن بنیـاد 

هم اكنـون در حـال انجـام تحقیقـات عمیـق دربـاره اقتصـاد چرخشـی در شهرهاسـت.
مرجع: بنیاد آلن مک آرتور برای مطالعه مجمع جهانی اقتصاد

   مطالعۀ موردی: اقتصاد چرخشی
كار  بـه  شـروع   2011 در  كـه  غیرانتفاعـی  سـازمانی  به عنـوان  چرخشـی«  اقتصـاد  »بررسـی  موسسـۀ 
كـرد، رویکـرد اسـکن چرخشـی شـهر را بـرای ارزیابـی فرصت هـای پروژه هـای چرخشـی در یـک شـهر 
توسـعه داد. اقتصـاد چرخشـی بـا ارزیابـی قـدرت اقتصـادی و اراده سیاسـی در بخش هـای مختلـف 
را  نیـروی كار شـروع می شـود؛ سـپس اسـتراتژی ها  انـرژی و  وتجزیه وتحلیـل  منابـع شـهری، مـواد 
تشـریح و دسـتوركار عملیاتـی را بـرای كوتاه مـدت و بلندمدت پيشـنهاد می كند. ایـن رویکرد تاكنون 

در گالسـکو، آمسـتردام، بروكسـل و بیلبائـو اعمـال شـده اسـت.
مرجع: بر اساس اطالعات ارائه شده به وسیله اقتصاد چرخشی
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نتیجه گیری
امـکان  حـد  تـا  را  مـواد  و  دهنـد  قـرار  اولویـت  در  را  چرخشـی  الگـوی  از  منظـم  انتقـال  بایـد  شـهرها 
گـزارش  ایـن  كـه  همان طـور  كننـد.  بیشـتر  را  خـود  اقتصـادی  ارزش  و  دارنـد  نگـه  اسـتفاده  بـرای 
نشـان می دهـد، نوآوری هـا در شـهرهای سراسـر جهـان در بخش هایـی نظیـر محیط زیسـت، انـرژی، 

اسـت.  شـده  ایجـاد  پسـماند  مدیریـت  و  بهداشـتی  مراقبت هـای 
تالش هـای  بـه  بلکـه  نمی شـود؛  انجـام  نفـر  یـک  بـا  فقـط  و  دیگـران  مشـاركت  بـدون  انتقـال  ایـن 
مشـترک در سراسـر زنجیـرۀ ارزش )افـراد، بخـش خصوصـی، سـطوح مختلـف دولـت و جامعـه مدنـی( 
نیـاز دارد. شـركت ها بایـد محصـوالت را بـا توجـه بـه طـرح چرخشـی، طراحـی و مؤلفه هایـی را ایجـاد 
كننـد تـا بتواننـد حلقه هـا را در تولیـد ببندنـد. افـراد در ایجـاد تقاضـا نقـش اساسـی دارنـد. بخـش 
عمومـی بایـد نقـش خـود را در فراهم كـردن زیرسـاخت های الزم و سیاسـت های تنظیـم و قوانینـی 

كـه بـدون تحمیـل هزینـه منجـر بـه اختـراع می شـود، ایفـا كنـد. 
دولت هـای شـهری از موقعیـت خوبـی بـرای پيشگام شـدن برخوردارند.بـا توجـه بـه اینکـه بیشـتر 
آن هـا در درجـه اول، مسـئولیت مدیریـت پسـماند در سـطح محلـی را برعهده دارنـد، فرصت ویژه ای 
بـرای نقشـه برداری از منابـع و همـکاری بـا مشـاغل و سـاكنان و بسـتن حلقه هـای موادمغـذی )اعـم 
از صنعتی و بیولوژیکی( از طریق همزیسـتی شـهری و صنعتی یا برنامه های تبادل دانش و اطالعات 
دارنـد. بـا تـالش بـرای تسـریع گـذار بـه اقتصـاد چرخشـی، شـهرها ضمـن افزایـش سـبک پایـداری، 
تأثیـرات اقتصـادی، اجتماعـی و زیسـت محیطی روش هـای فعلـی را كـه در آن منابـع به شـیوه ای خطی 

اسـتخراج، مصـرف و دفـع می شـوند، بـه حداقـل می رسـانند.
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