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Abstract 
Biotech-Economics is a new concept in the literature on Sustainable Development implying 
the revision of production processes using renewable bio-resources and technological 
innovations. Bioeconomic activities have two common features: resource sustainability and 
economic efficiency towards Sustainable Development Goals. Theoretical foundations 
related to the transition to Bio-Economics emphasize the Circular Economy as the 
theoretical-applied model. Given the growing trend of the Bio-Economics in the world, this 
research pursues two goals. First, explaining the theoretical foundations of Bio-Economics 
and evaluating the transition process. Second, to provide a framework for identifying and 
analyzing variables affecting transition, based on the Circular Economy and on the 
macroeconomic scale. Indicators of Bio-Economics are based upon the three indices of 
Sustainable Development including economic-social-environmental variables. Empirical 
research in Bio-Economics shows that due to data limitations and heterogeneity of index 
measurement methods, statistical analysis methods using cross-sectional data are the most 
applied methods. Accordingly, using Factor Analysis method and bio-economic data of the 
European Circle Economy, the variables explaining the transition process have been 
identified. The results suggest that the most important economic variables of the transition 
include the share of investment and value added in the Bio-Economics, the biomaterial trade, 
and the market sentiment index. The effective variables regarding social and environmental 
indicators include daily calorie per capita, biowaste recycling, organic farming and 
innovations, respectively. Finally, the necessity of Iran's economy for transition to Bio-
Economics was analyzed from two perspectives: Oil Vulnerability Index and Sustainable 
Development Goals, emphasizing the necessity of the transition to the Bio-Economics. 
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 قتصادیا حکمرانی و ارزيابی هایروش تحلیل: فناورانه -زيست اقتصاد

 مرضيه اسعدي

  
 انشگاهد اجتماعی، و انسانی علوم دانشکده اقتصاد، و مدیریت گروه اقتصاد، استادیار

 ایران گلستان، گلستان،
  

 محمدمهدي لطفی هروي
 ،فناوری و علم مدیریت، دانشکده مالی، و اقتصاد گروه اقتصاد، استادیار

 ایران تهران، امیرکبیر، صنعتی دانشگاه

  چکیده
ــاد ــت اقتص ــعه ادبیات در جديد مفهوم يک فناورانه -زيس ــادی توس   با تولید يندهایفرآ بازنگری بر مبتني و پايدار اقتص
  مشتر   ويژگي دو يزيست  اقتصاد  با مرتبط هایفعالیت. است  فناورانه هاینوآوری و تجديدپذير زيستي  منابع از استفاده 
صادی  يکاراي و منابع پايداری: دارند سعه  اهداف جهت در اقت ص  به گذار با مرتبط نظری مباني. پايدار تو ستي  اداقت  بر زي
ــاد الگوی ند  به  توجه  با . دارد تاکید    کاربردی -نظری مدل  عنوان به  ایدايره اقتصـ ــاد گســـترش حال  در رو    اقتصـ
ــاد نظری مباني  تبیین -1 کند؛ مي دنبال  را هدف  دو شپژوه اين جهان،  در فناورانه   -زيســـت   و فناورانه   -زيســـت اقتصـ
ــايي   برای چارچوبي  کردن فراهم -2 و گذار  فرآيند  ارزيابي  ــناسـ  گویال بر مبتني گذار  در موثر متغیرهای  تحلیل  و شـ
  گانهسه  هایشاخص  بر مبتني فناورانه -زيست  اقتصاد  سنجش  هایشاخص . کالن اقتصاد  مقیاس در و ایدايره اقتصاد 
سعه  صادی  شامل  پايدار تو ست -اجتماعي-اقت ستند  محیطيزي صاد  تجربي مطالعات. ه ستي  اقت شان  زي   دلیل به دهدمي ن

ــاخص گیریاندازه  های روش ناهمگني  و ها داده های محدوديت   ــتفاده  با  آماری  تحلیل  های روش ها، شـ   های داده از اسـ
شترين  مقطعي ساس  ينا بر. دارند را کاربرد بی ستفاده  با ا صاد  هایداده و عاملي تحلیل روش از ا ستي  اقت   اروپا، ایدايرهزي
  عبارت گذار یاقتصاد  متغیرهای ترينمهم دهندمي نشان  نتايج. است  شده  شناسايي   گذار فرآيند دهندهتوضیح  متغیرهای
  ایمتغیره. بازار به رويكرد شاخص و يزيست مواد تجارت زيستي،  اقتصاد  در افزودهارزش و گذاریسرمايه  سهم  از است 
ستي،  هایزباله بازيافت روزانه، کالری سرانه  شامل  ترتیببه موثر محیطيزيست  و اجتماعي هایشاخص    کشاورزی  زي
  شاخص  منظر دو از فناورانه -زيست  اقتصاد  به گذار در ايران اقتصاد  ضرورت  نهايت در. هستند  هانوآوری و ارگانیک
 .است ناورانهف -زيست اقتصاد به گذار ضرورت دهندهنشان که شد تحلیل پايدار توسعه روند و نفتي پذيریآسیب

  حکمرانی و ســنجش ای،دایره اقتصــاد فناورانه، -زیســت اقتصــاد پایدار، توســعهها: کلیدواژه
 .عاملی تحلیل فناورانه، -زیست اقتصاد
 .JEL: C54, O44, P28, Q57, R11 يبندطبقه
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 مقدمه
سترش ا  صادی و تولید ثروت را        گ شد اقت صرف انبوه کاالها ر صنعتي و تولید و م نقالب 

ــت، اما به موازات آن دو عامل افزايش جمعیت و محدوديت جدی منابع  افزايش داده اسـ
ــت تولید چالش ــادی و زيس ــعه پايدارهای اقتص  1محیطي فراواني را در تحقق اهداف توس

(SDG   ايجاد کرده است و در پاسو کشورهای )    صنعتي و اقتصادهای نوظهور با توجه به
های جدی الگوهای اقتصاد کالسیک خطي به معنای فرآيند تولید محصوالت     محدوديت
های تجديدناپذير و غیرقابل بازيافت، مفهومي جديد در گستره توسعه پايدار به   در چرخه

نه   -نام اقتصـــاد زيســـت    ناورا ــنجش    2ف یات نظری و تجربي سـ که ادب و  را مطرح کرده 
های علم اقتصـاد با  پیوندی براسـاس بر هم  حكمراني آن در حال تكامل اسـت. اين مفهوم 

ــت  ــتي و زيسـ ــترش فرآيندهای تولیدی بر پايه منابع علوم زيسـ محیطي بوده و هدف گسـ
ــیود     تجديدپذير را دنبال مي     ــكا و سـ ــكيو لوان 2016، 3کند )زاجاسـ (. 2018، 4دوسـ

ــت    بنابراين، مباحث مرتبط با فرآيند      ــادی زيسـ به جريان    فناورانه   -گذار به الگوی اقتصـ
 اصلي گفتمان رشد و توسعه اقتصادی پايدار تبديل شده است. 

-های مهم اقتصـــادیزيســـتي با هدف پاســـخگويي به چالش انتقال پايدار به اقتصـــاد
محیطي شامل امنیت غذايي، محدوديت منابع طبیعي، کاهش وابستگي به زيست -اجتماعي
ــی های نوآورانه وری منابع و فناوریلي و تغییرات آب و هوايي بايد مبتني بر بهرهمنابع فسـ

ستدالل مي  زيست باشد. پژوهش  در تعامل با محیط د که کننهای انجام شده در اين زمینه ا
ــت  ــیاس ــادس ــتي پويا و قابلیت حفظ پايداری منابع  های گذار مبتني بر الگوهای اقتص زيس
 ی برخوردار هستند. ي اقتصادکارايتولید از 

گذار، الگوی اقتصــــاد دايره   -مدل نظری  یده مي  CE) 5ایکاربردی  نام که   (  ــود  شـ
زيســتي در اغلب کشــورهای جهان از جمله اروپا و چین با اقتصــاد   های اقتصــادســیاســت
ــنجیده مي  دايره ــاس آن سـ ــوند ) ای مرتبط و براسـ لونكا و  ؛ 2012، 6گنگ و همكاران  شـ

                                                           
1- Sustainable Development Goal (SDG) 

2- Bio-Tech Economy 

3- Zawojska, A. & Siudek, T. 

4- Lewandowski 

5- Circular Economy 

6- Geng, Y.  et al. 
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ــاال؛ کوراد2018، 1همكاران  ــتگمن و همكاران 2018، 2و و سـ و گوتینگر و  2020، 3؛ اسـ
صاد به معني تولید با فناوری دايره (.2020، 4همكاران ستي و با رويك ای بودن اقت رد های زي

گنگ و )با هدف تخصــیص بهینه منابع تولید اســت  -بازتولید و بازيافت-اســتفاده مجدد 
  (.2008، 5دوبرستاين

ر در فناورانه به شناسايي متغیرهای موث   -وم اقتصاد زيست  اين پژوهش ضمن تبیین مفه 
ر ای پرداخته است. شناسايي اين متغیرها به منظو   نظريه اقتصاد دايره  فرآيند گذار براساس 
ست    سیا ست   تدوين  صاد زي شورها و به طور خاص   -های گذار به اقت فناورانه برای همه ک

ــتگي باال به منا ــاد ايران به دلیل وابسـ ــیببرای اقتصـ ذيری نفتي از  پبع تجديدناپذير و آسـ
 اهمیت زيادی برخوردار است. 

ارائه زيستي و   دهنده گسترش اقتصاد  هدف مقاله شناسايي و تحلیل متغیرهای توضیح   
ست   رهیافت سیا ساس مطالعات تجربي فرآيند     های  صاد ايران برا سب برای اقت گذاری متنا

 . گذار در اتحاديه اروپا است
ــنااز نظر روش ــي اين پژوهش مبتني بر تحلیلشـ ــتنباط آماری بر پايه مباني  هایسـ اسـ

ست. به اين منظور ابتدا مباني مفهومي    -نظری گذار به اقتصاد زيست   شده ا فناورانه انجام 
 فناورانه و فرآيند گذار بررسي شده است.  -و نظری اقتصاد زيست
ار مسويي را با مراحل گذ ای بیشترين ه اصول اقتصاد دايره  دهند که مطالعات نشان مي 
ست    صاد زي ساس   (.2018، فناورانه دارد )لونكا و همكاران -به اقت متغیر مرتبط  49بر اين ا
صاد دايره  صاد    28ای در با اقت شور اتحاديه اروپا به عنوان نماگرهای اقت ستي دايره  ک ای زي

 تحلیل شده است. 
زيســتي ســه دســته عوامل    کنند که در مســیر گذار به اقتصــاد مباني نظری تاکید مي
ــادی  ــادی، اقتص ــت-اقتص ــتفاده از  اجتماعي و زيس محیطي اهمیت محوری دارند که با اس
ست. نتايج تحلیل عاملي       6روش تحلیل عاملي شده ا سايي و تحلیل  شنا ، نقش اين متغیرها 

گذاری دهند که متغیرهای اقتصادی موثر در فرآيند گذار عبارتند از: سهم سرمايهنشان مي

                                                           
1- Lonca, G., et al. 

2- Corrado, S. & Sala, S. 

3- Stegmann, P., et al. 

4- Gottinger, A., et al. 

5- Geng, Y. & Doberstein, B. 

6- Factor Analysis Method 
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ــادارزشو  ــاخص رويكرد به بازار. از     افزوده در اقتص ــتي و ش ــتي، تجارت مواد زيس زيس
دهنده کیفیت زندگي اســت،  متغیرهای شــاخص اجتماعي، ســرانه کالری روزانه که نشــان
های زيســــت       یان متغیر يت در م ها فت        محیطي مينقش موثری دارد. در ن يا باز به  توان 

سه     زباله شاورزی ارگانیک و  ستي، ک ن تريها به عنوان مهمم اختراعات و نوآوریهای زي
 زيستي در اروپا نام برد.  متغیرهای موثر در گسترش اقتصاد

زيســتي هســتند، اما  ايران در گروه کشــورهايي اســت که فاقد اســتراتژی فعال اقتصــاد
پژوهي های مبتني بر آيندهپذيری نفتي اقتصــاد ايران و همچنین تحلیلهای آســیبچالش
به اقتصـــاد زيســـت        روند تو  پايدار بر گذار ايران  عه  ــ ــرورتي      -سـ به عنوان ضـ نه  فناورا
ــنجش عملكرد بخش  کند. با توجه به     ناپذير تاکید مي    اجتناب  های فعالیت     اينكه نتايج سـ

صاد دايره  سهم اين بخش مرتبط با اقت صاد  ای اروپا تايیدکننده  ستي و   ها در گسترش اقت زي
فناورانه  -تای زيس های مرتبط با اقتصاد دايره تخاذ سیاست  توسعه پايدار است؛ بنابراين، ا  

برای اقتصـــاد ايران که وابســـتگي شـــديد به منابع و درآمدهای نفتي داشـــته و در معرض 
سیب  سي مانند         آ سیا شرايط  صادی مانند کاهش قیمت نفت يا  ساختاری به داليل اقت های 
 (. 1395و  1392ان، ها قرار دارد، اهمیت زيادی دارد )شاکری و همكارتحريم

عد دارد؛     به نوظهور بودن      -1مشـــارکت علمي و نوآوری اين پژوهش دو ب با توجه 
ــت  ــاد زيس ــت در يک نگاه جامع و کلي  -مفهوم اقتص ــده اس اني نگر، مبفناورانه تالش ش

ــتنظری و روش ــاد زيسـ ــعه  -های ارزيابي گذار به اقتصـ فناورانه و پیوندهای آن با توسـ
زيستي    های اقتصاد با استفاده از روش تحلیل عاملي اکتشافي و داده   -2 پايدار تبیین شود. 

مدل نظری              چارچوب  گذار در  ند  پا، متغیرهای موثر در فرآي يه ارو حاد ــورهای ات -کشـ
ــاد دايره ــت يک چارچوب تحلیلي برای    کاربردی اقتص ــده اس ــعي ش ــايي و س ــناس ای ش

 فراهم شود.  های موثر در فرآيند گذار در مقیاس اقتصاد کالنمولفه
مطالعات انجام شــده در اين حوزه محدود به کشــورهای در حال گذار اســت که يا به 

صیفي    صاد -صورت تو ستي پرداخته  نظری به بیان مفاهیم مرتبط با اقت اند و يا در بخش زي
های اقتصــاد خرد و صــنعت و با شــاخص های آماری در مقیاسمطالعات تجربي به تحلیل
شد  ست که در زمینه گذار      محدودی پرداخته  صاد ايران در گروه کشورهايي ا ست. اقت ه ا

پذيری های آشكار شده مرتبط با آسیب  زيستي استراتژی فعال ندارد، اما واقعیت   به اقتصاد 
ضرورت مطالعه تجربه        ضعیت موجود،  صورت ادامه و شديد اين روند در   نفتي ايران و ت
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ــاد ــورهای موفق در اقتصـ ــ کشـ ــتي به منظور شـ ــايي عوامل موثر و فراهم کردن زيسـ ناسـ
 دهد. های گذار را نشان ميچارچوب تدوين سیاست

اين مقاله در شش بخش تنظیم شده است. مباني نظری پژوهش به همراه مطالعات انجام     
ست    شده مرتبط با روش  صاد زي صادی گذار به اقت ناورانه در  ف -های ارزيابي و حكمراني اقت

ست. بخ    شده ا سوم روش پژوهش بخش دوم ارائه  سي مي داده ،ش  کند.  ها و متغیرها را برر
برآوردهای تحلیل عاملي و تحلیل نتايج در بخش چهارم ارائه شــده اســت. ضــرورت گذار 

فناورانه نیز در بخش پنجم به اختصــار بحث شــده اســت.   -اقتصــاد ايران به اقتصــاد زيســت
 است.  را مطرح کردهگذاری های سیاستبندی و رهیافتبخش ششم مطالعه را جمع

 مباني نظري و مطالعات انجام شده  -2
فناورانه، يک مفهوم جديد در ادبیات توسعه اقتصادی پايدار است که به      -اقتصاد زيست  

بازنگری فرآيند تولید بر پايه منابع زيستي تجديدپذير، مواد بازيافتي و انرژی زيستي با در   
ــعه پايدار در    نظر گرفتن محدوديت   ــاورزی و      همه بخش  های توسـ های فعالیت مانند کشـ

ــوالت ســــالم         ید محصـ فت برای تول يا باز ــیالت، انرژی و  تر، مخاطرات  جنگلداری، شـ
ــت ــرف محدودتر منابع آبي ميزيس و مک  2019، 1پیتروپردازد )جاممحیطي کمتر و مص

 (. 2013، 2کورمیک و کائوتو
صلي فعالیت بخش ست   های ا صاد زي شده    1نمودار )فناورانه در  -ها در اقت شان داده  ( ن

شامل تولیدات پايه   ست که  ست ا صنايع   محور در زيربخشای زي های فعالیت کشاورزی، 
سیود ،       -شیمیايي  -غذايي سكا و  ست )زاجا سالمت و درمان ا  .(2016مواد و انرژی و 

یک مبتني بر                ــ گذار از اقتصـــاد کالسـ که  ند  تاکید دار عات تجربي  طال باني نظری و م م
ست     های فسوخت  صاد مبتني بر منابع تجديدپذير زي س سیلي به اقت ترش الگوی محور با گ

  ای شـناخته زيسـتي در تطابق کامل با اقتصـاد دايره   ای انجام گرفته و اقتصـاد اقتصـاد دايره 
(. بر اين اســاس، 2020(، گوتینگر و همكاران، 2020شــده اســت )اســتگمن و همكاران،  

ست    برنامه صاد زي سال  فناور -بلندمدت اقت سال  2000انه اتحاديه اروپا در  های تهیه و در 
صاد دايره      2018و  2015 ست که بر کاربردی بودن الگوی اقت شده ا تني بر ای مببازنگری 
ــوالت جديد بر پايه منابع تجديدپذير و بازيافت  فناوری ــتي با هدف تولید محص های زيس

                                                           
1- Giampietro, M. 

2- McCormick, K. & Kautto, N. 
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ــده به عنوان عوامل تولید در بخش ــت ش ــاد زيس کند فناورنه تاکید مي-های مختلف اقتص
 (.2018و لونكا و همكاران،  2018)کورادو و ساال، 

 فناورانه -هاي فعالیت اقتصاد زیستبخش . 1شکل 

 
 2016، منبع: زاجاسکا و سیودک

های فناورانه و شناسايي مولفه   -با توجه به هدف اين پژوهش که مطالعه اقتصاد زيست  
ساس ن تعیین صاد دايره کننده در فرآيند گذار برا ست در اين بخش ابت ظريه اقت دا مباني ای ا

ــت  ــاد زيس فناورانه و مراحل گذار به آن در چارچوب مدل کاربردی  -نظری مفهوم اقتص
ي های متداول در سنجش و ارزياب ای تبیین شده است. سپس به بررسي روش    اقتصاد دايره 

ــت. در ن   فرآيند گذار پرداخته و روش    ــده اسـ هايت نیز مطالعات های حكمراني تحلیل شـ
شده و مرتبط با مباني نظری   گیری و حكمراني گذار بههای اندازهکاربردی، روش-انجام 

 فناورانه ارائه شده است.  -اقتصاد زيست

 فناورانه -مفهوم اقتصاد زیست -2-1
فناورانه به عنوان گذار از اقتصــاد مبتني بر منابع تجديدناپذير به  -مفهوم اقتصــاد زيســت 

محور محور، يک روند بهینه و تكاملي پويا است. بر اين اساس، اقتصاد زيستيستمنابع ز
شود که در آن تولید محصوالت با استفاده از منابع  آفريني را شامل مي ای از ارزشزنجیره

ناوری           فت و ف يا باز جديدپذير،  جام شــــده و زنجیره های زيســــت ت جديد     محور ان های 
 -های زيست گیرند. در اين فرآيند، نوآوریل ميافزوده و تجارت محصوالت شك  ارزش

ــت که اثر قابل توجهي بر کاهش              ــلي تكامل و پويايي اسـ فناورانه يكي از محورهای اصـ
یری کارگها، گسترش به ترين اين نوآوریهای تولید و قیمت محصوالت دارد. مهم هزينه

ــت که  ها به عنوان ابزار ذخیرهعلم مديريت داده  ــازی و تحلیل اسـ با افزايش همگرايي سـ
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ــاير فناوری میان فناوری ــتي و سـ ــتابها از مهمهای زيسـ های های نوآوریدهندهترين شـ
 (. 2016، 1شود )وياگيمحور محسوب مياقتصاد زيست
شه  ست   ري صاد زي سه جنبه نظری     -های علمي مفهوم اقت سعه آن با  فناورانه و داليل تو

ستراتژيک    يکارايهای مرتبط با نظريه -1مرتبط است؛   اقتصادی منابع که تامین نیازهای ا
ــامل آب، غذا و امنیت را اولويت مي ريزی های مرتبط با آمايش و برنامهنظريه -2دهد. ش

محیطي و ای برای تعیین زمینه اصـــلي فعالیت اقتصـــادی که با رويكردهای زيســـتمنطقه
صاد دايره  نظريه شد.    اقت سازگار با ستیابي به اهداف  های مرتبط با نظريه -3ای  چگونگي د

های رشد اقتصادی بلند مدت است. نظريه   ترين چالش نظريهتوسعه پايدار که هنوز اصلي  
ــت ــاورزی، الگوهای   کارايمحیطي و های مرتبط با علوم زيس ــاد کش ــامل اقتص ي منابع ش

ال زيســت و منابع طبیعي کامتجارت مواد غذايي و توســعه پايدار برای اقتصــاددانان محیط
اه صــورت گســترده از ديدگای نیز بهاخته شــده اســت. مســائل مربوط به توســعه منطقهشــن

ها، توســعه کشــاورزی و جغرافیای اقتصــادی و روســتايي بحث شــده اســت. در اين نظريه
ــص منطقه          به منظور انتخاب تخصـ يه  پا عت  ــن ته و اگر   تعیین صـ ــ ای نقش محوری داشـ

زيستي نیز باشد، امكان توسعه پايدار  ل اقتصادهای توسعه اين مناطق در تلفیق با اصوبرنامه
هد کرد )آدامويچ  جايگزيني          2014، 2را فراهم خوا ــرورت  به ضـ جه  با تو نابراين،  (. ب

صلي پژوهش        ستای اهداف توسعه پايدار، محور ا صادی در را های الگوهای کالسیک اقت
 است.  زيستي کاربردی فرآيند گذار به اقتصاد-اين حوزه بر شناسايي مدل نظری

زيستي دو ويژگي مشتر  دارند: پايداری منابع    های اقتصادی مرتبط با اقتصاد  فعالیت
ــادی. بر اين مبنا الگوی کاربردی در اين چارچوب و در کنار بخش     کاراي و  های  ي اقتصـ

صادی    سیک فعالیت اقت صاد دايره  ،کال شامل فعالیت   مدل اقت ست که  ساز ای ا گار با های 
سعه پايدار بوده و  شرط پايداری منابع و   تو صادی را  کارايدو  سترش فعال ي اقت ها یتدر گ

 (. 2020)گوتینگر و همكاران،  کندلحاظ مي
صاد دايره  صادی    منظور مدل( به1990) 3ای ابتدا در مطالعات پیرس و ترنراقت سازی اقت

شد که منطبق با اهداف توسعه پايدار و م      صول حفظ تعادل مواد مطرح  ستفاده از ا تني ببا ا

                                                           
1- Viaggi, D 

2- Adamowicz, M. 

3- Pearce, D. W. & Turner, R. K. 
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( است. براساس اين اصول،    3R)1گانه کاهش، استفاده مجدد و بازيافت مواد  بر اصول سه  
ــتفاده از مواد با قابلیت بازيافت و   ــت که فرآيندهای تولیدی با رويكرد اسـ ــروری اسـ ضـ

(. مطالعات انجام شـــده نشـــان 2015، 2های تجديدپذير بازنگری شـــوند )حشـــمتيانرژی
ی به دلیل تمرکز بر منابع تجديدپذير در چرخه تولید و مصرف  ادهند که اقتصاد دايره مي
ــعه پايدار را تضــمین مي کاراياز  در و کنند )ليي اقتصــادی برخوردار بوده و اهداف توس
 (. 2016، 3رشید
توان مرتبط با مواردی شــامل تحول در ای را ميترين ابعاد کاربردی اقتصــاد دايرهمهم

ــادی    ــاختارهای اقتصـ ــازی زنجیره تامین با تمرکز بر ويژگي      ت -تولیدی -سـ جاری، بازسـ
زيستي   ها در راستای گسترش اقتصاد   های حمايتي دولتگذاریپذيری و سیاست  بازيافت

ــاد دايره       ــي اثر اقتصـ ــت. در مطالعاتي که به بررسـ ــادی     دانسـ ــعه پايدار اقتصـ ای بر توسـ
ــترپرداخته ــلي گسـ ــاد دايرهاند، دو عامل نوآوری و بازيافت را از عوامل اصـ ای ش اقتصـ

ــايي کرده  ــناس وری منابع، نقش موثری در بهبود فرآيندهای تولید اند که با افزايش بهرهش
ي به اهداف ای دستیاب کنند. با توجه به اينكه هدف اصلي در گسترش اقتصاد دايره   ايفا مي

قتصادی   اای، بازنگری در توسعه  توسعه پايدار است، بنابراين مباني نظری در اقتصاد دايره   
های اقتصــادی )شــامل رشــد تولید ناخالص داخلي، میزان را براســاس ســه گروه شــاخص

های اجتماعي )شــامل تغییرات در الگوی گذاری و تجارت(، شــاخصاشــتغال، ســرمايه 
ابع محیطي )شامل استفاده از من  -مصرف و بهبود کیفیت زندگي( و شاخص اثرات زيست   

شاورزی ارگانیک و بهره  شاخص بازيافتي، ک ست و  های نوآوری در محیطوری آب،  زي
جام مي   ــو و همكاران  2012دهد )گنگ و همكاران،     کاهش آلودگي( ان و  2013، 4؛ سـ

 (. 2015حشمتي، 
عات تجربي اقتصــــاد دايره      طال چالش مهم در م تعیین مرز بین   -1ای وجود دارد؛ دو 

سنتي و به ويژه اندازه     های اقتصاد فعالیت ستي و اقتصاد  با بخش   های مرتبطی فعالیتگیرزي
صاد  ستي و   اقت شاخص تدوين مجموعه -2زي ست     ای از  سیا شي  ها و ها برای ارزيابي اثربخ

  (.2020)گوتینگر و همكاران، گیری بندی و گزارش اندازهاستانداردسازی سیستم طبقه

                                                           
1- 3R Principles of Circular Economy: Reducing, Reusing & Recycling Material 

2- Heshmati, A. 

3- Lieder, M. & Rashid, A. 

4- Su, B., et al. 
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ه  نكزيســتي در حال افزايش اســت، با اين حال با توجه به اي مطالعات مرتبط با اقتصــاد
شته  ست،  ای مخاين حوزه تحقیقاتي در حال تكامل بوده و مبتني بر پیوندهای بین ر تلفي ا

ي  ای زيست ترين عوامل موثر در گسترش اقتصاد دايره  چشم اندازی جامع درخصوص مهم  
ــت        ــیاسـ ــادی بايد مورد توجه سـ گذاران قرار گیرد، وجود ندارد.   که در حكمراني اقتصـ

فاوت در ر    همچنین  یل ت گاه      به دل ناهمگني بن گذار و  های  نايع   اهبرد ــ ناطق و   ،ها، صـ م
رســـد معیارهای ســـنجش از ناهمگني قابل توجهي برخوردار ها به نظر ميهای آنويژگي

شمتي،     شد )ح صاد کالن     بنابراين، فقدان يک چارچوب کالن(. 2015با سطح اقت نگر در 
ــادبرای تجزيه ــايي عوامل مو   وتحلیل گذار به اقتص ــناس ــتي و ش ــترش آن، زيس ثر در گس

  کند.ضرورت انجام اين پژوهش را تايید مي

 فناورانه  -سنجش و ارزیابي گذار به اقتصاد زیست -2-2
سنجه   ارزيابي گذار به اقتصاد  ستي و روند تكامل آن يكي از  های اصلي در دستیابي به   زي

ــت )آرو و همكاران  ــعه پايدار اسـ تكامل و (. به دلیل روابط در حال 2012، 1اهداف توسـ
ست    صاد زي سن محور با آثار تكاثری، اندازهمتقابل متغیرها در تابع اقت جش اثرات گیری و 

ست؛ زيرا پويايي    صادی يک چالش جدی ا در  ها و اثرات متقابل بايداين الگوی نوين اقت
ستراتژی  سنجش فعالیت تدوين ا های  های گذار موردنظر قرار گیرند. رويكرد متعارف در 
سی    صاد کال ساب       اقت ستم ح سی ستفاده از  ست، اما به دلیل تكاملي بودن و  ک ا های ملي ا

ــاددرهم ــتم طبقه   تنیدگي عوامل موثر در اقتص ــیس ــتي و همچنین عدم انطباق س بندی  زيس
ارد در دهای استان ای، استفاده از روش های اقتصادی متعارف با اصول اقتصاد دايره   فعالیت
ن       ارزيابي  ــت )کاردا به دلیل تنوع و   2021، 2گ و همكاران ها امكان پذير نیسـ (. همچنین 

اد فناورانه در سطوح مختلف بنگاه، صنعت و اقتص    -های اقتصاد زيست  گستردگي فعالیت 
ندازه     کالن، نمي ــترش اين بخش در روند  توان از يک روش معیار واحد در ا گیری گسـ

ها ذار، گاميند گتوسعه استفاده کرد. بنابراين، ضروری است که در مطالعات ارزيابي فرآ     
 ها تبیین شود.به درستي و با توجه به مقیاس فعالیت

ــان مي ــاد   مطالعات نش ــیلي به اقتص ــیک مبتني بر منابع فس ــاد کالس دهند گذار از اقتص
ست  شت که تكمیل     فناورانه در چهار مرحله انجام مي -زي شود. با اين وجود بايد توجه دا

                                                           
1- Arrow, K. J., et al.  

2- Kardung, M., et al. 
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اقتصاد و سطح    هایابع و عوامل تولید، زيرساخت فرآيندهای اين گذار به میزان و تنوع من
ــتگي دارد )ديتز و همكاران     ــور بسـ عه کشـ ــ گذار و   2(. نمودار )2018، 1توسـ حل  ( مرا

( TP1يا ) 2دهد. در اولین مرحله گذارفناورانه را نشــان مي -های اقتصــاد زيســتپیشــران
مت نفت يا ســـاير انواع زيســـتي از طريق افزايش قی ها برای انتقال به اقتصـــادبرنامه دولت

ــت انرژی، کاهش يارانه ــیاس ــتهای انرژی مانند بنزين و س محیطي جنبه اجرايي های زيس
محور تكامل پیدا کرده و با افزايش تقاضـــا برای جايگزيني منابع فســـیلي با منابع زيســـت

 های فناورانه تمرکز دارد که باعث افزايش( بر نوآوریTP2يابد. دومین مرحله گذار )مي
سوم )       وری در بخشبهره شد. مرحله  ستي خواهد  صلي فعالیت اقتصادی زي ( با TP3های ا

ــاير بخشافزايش نوآوری و بهره ــتفاده از فرآيندهای بازيافت مواد با           وری در سـ ها با اسـ
ست. همچنین در اين مرحله نوآوری      ستي همراه ا شا زي ضا و    من شد تقا ها عامل محر  ر

ــه مواد اولیه خوا  های  هند بود؛ البته تداوم اثر بلندمدت اين مرحله به پويايي        افزايش عرضـ
ستگي خواهد داشت. در مرحله   عرضه، گسترش بازار محصوالت و رفتار مصرف      کننده ب

 -کارگیری منابع زيســت( کاربردهای صــنعتي فرآيندهای تولید در بهTP4چهارم گذار )
ــمان   3توده ــت از پس ــت توده عبارت اس ــترش خواهد يافت. زيس ــا گس دهای تولید که منش

پذير و قابل اســـتفاده مجدد در فرآيند تولید باشـــند که در نتیجه زيســـتي داشـــته و تجزيه
محورتر شـــده و گام مهمي در مســـیر حاکمیت پايدار تر و زيســـتهای تولید ارزانروش
 زيستي است. اقتصاد

  

                                                           
1- Dietz, T., et al.  

2- Transition Path 

3- Bio-Mass  
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 فناورانه -مراحل گذار از اقتصاد کالسیک به اقتصاد زیست .2 نمودار

 
 2018، منبع: دیتز و همکاران

شــوند؛ زنجیره ارزش اول شــامل ارزش اجرا مي از طريق ايجاد پنج زنجیره هااين گام
محور اســت که ســبب بهره وری باالتر در تولید، کاهش میزان  اســتفاده از منابع زيســت 

ست         زباله شاورزان، کاهش زي ستايي، افزايش درآمد ک سعه رو صنعتي، افزايش تو -های 
جاد           ت با اي هداف زنجیره ارزش دوم  هد شـــد. ا نابع طبیعي خوا کاهش فشـــار بر م وده و 

افزوده ايجاد شــده بر پايه ماده اولیه مرحله قبل و بهبود محصــوالت جديد برمبنای ارزش
شــود. های مرحله قبل محقق ميهای بازيافت زبالههای فرعي و جرياناســتفاده از فرآورده

ــعه های نوآورانه شــكل ميبرای اين منظور، فناوری گیرد و محصــوالت نوآورانه نیز توس
ــیلي با مواد  مي ــل از اين زنجیره ارزش به دلیل جايگزيني مواد فس يابد. محصــوالت حاص

ست  سوم  طور جدی کاهش ميوهوايي را بهمحور، مخاطرات آبزي دهند. زنجیره ارزش 
شتر و بر پايه از طريق تولید محصوالت با ارزش  شده در مراح  افزوده بی ل ماده اولیه ايجاد 

قبل و با افزايش تولید مواد اولیه و اســـتفاده بهتر از پســـماندهای جانبي تولیدات حاصـــل 
وری تولید را افزايش و پسماندهای صنعتي را کاهش  شود. اين محصوالت جديد، بهرهمي

شت محصول، زنجی    خواهد داد. همچنین فناوری های رههای جديد در زمینه کاشت و بردا
ونقل و تامین برای محصـــوالت موجود و جديد ايجاد خواهند کرد که با گســـترش حمل

ــتي و ارزآوری، فعالیت  دهد.وار افزايش ميها را زنجیرههای اين بخشتجارت مواد زيسـ
عه زنجیره    ــ یت    در زنجیره ارزش چهارم، تمرکز بر توسـ عال های   های ارزش براســــاس ف
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ماندهای حاصـــل از منابع مختلف با منشـــا زيســـتي مانند های جانبي و بازيافت پســـبخش
ضالب، زباله    شاورزی، جنگلداری، مديريت فا شهری و فرآوری مواد غذايي  ک های آلي 

اسـت. اجرای زنجیره پنجم بهبود و پايداری در فرآيندهای تولید و گذار کامل به اقتصـاد   
ــت ــتردهمحور را ايجاد ميزيس وده افزحصــوالت با ارزشای از مکند. بنابراين، طیف گس

-باالتر و تامین انرژی زيســتي از مواد اولیه ايجاد شــده و امكان اســتفاده کامل از زيســت 
 (. 2019، 1کند )برنات ای فراهم ميتوده را در چارچوب اقتصاد دايره

چهار   هایفناورانه را در جهان با توجه به گام -( وضعیت گذار به اقتصاد زيست   1نقشه ) 
دهد. همانطور که مشــخص اســت، آخرين گام که تكمیل  فرآيند گذار نشــان ميای مرحله

ــت          ــتقرار فرآيندهای تولید زيسـ با اسـ ي بر افزوده مبتنمحور و افزايش ارزشفرآيند گذار 
سترالیا و چین        فعالیت شمالي، اروپای غربي، ا شورهای آمريكای  ست در ک های اين بخش ا

ــاير نقاط جهان يا  ــت. س ــتند يا مانند ايران هنوز   در حال تكامل اس در مراحل اولیه گذار هس
 (. 2018اند )ديتز و همكاران، استراتژی مشخصي در اين زمینه اتخاذ نكرده

 فناورانه در جهان -. وضعیت گذار به اقتصاد زیست1نقشه 

 
 2018منبع: دیتز و همکاران، 

                                                           
1- Biernat, K. 
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-ظریچارچوب نبعد از تبیین مراحل گذار، نكته مهم ديگر چگونگي ارزيابي اســت. 
ای که منطبق با اهداف توسعه پايدار است، امكان ارزيابي را فراهم   کاربردی اقتصاد دايره 

ساس مباني نظری، فرآيند      3کند. اين چارچوب در نمودار )مي ست. برا شده ا شان داده  ( ن
ای و مبتني بر اهداف توسعه   گذار براساس سه شاخص در چارچوب الگوی اقتصاد دايره     

ابل ارزيابي است. گروه متغیرهای شاخص اول مبتني بر معیارهای اقتصادی است.      پايدار ق
صادی شاخص دوم به ارزيابي جنبه  ساس      اجتماعي مي -های اقت سوم برا شاخص  پردازد. 

ها بر محیطي اســت. از بعد اقتصــادی، ارزيابي -معیار پايداری منابع طبیعي و ابعاد زيســت
سعه بازارها و تجارت      لیتافزوده فعاسنجش تغییرات در ارزش  شتغال، تو صادی، ا های اقت
ــت  ــوالت زيسـ ــادی      محور تمرکز دارد. گام محصـ   -های بعدی که مربوط به ابعاد اقتصـ
ماعي و زيســــت  غذايي و انرژی،          اجت یت  ند امن مان هايي  ند متغیر محیطي اســــت نیز رو

ــعه، بازيافت و آالينده       هزينه  ــت های تحقیق و توسـ ــودمحیطي ارزيابي مي های زيسـ . شـ
صول مبتني بر فناوری ارزيابي صاد ها با توجه به زنجیره مح ستي بوده که چرخه    های اقت زي

ــامل مراحل تهیه   ــیني برای فرآيندها در نظر گرفته و ش عمر محصــوالت را به عنوان جانش
صوالت جديد در        ضايعات برای تولید مح صرف و بازيافت  صول، م مواد اولیه، تولید مح

یت اقتصــادی با هدف بهینه ســازی اســتفاده از منابع تولید اســت. اين  چرخه زندگي و فعال
صلي مديريت و ارزيابي بخش    سته ا ست   رويكرد، ه صاد زي محور های فعالیت مبتني بر اقت

 (.2018و لونكا و همكاران،  2016است )وياگي، 

 فناورانه -. فرآیند ارزیابي گذار به اقتصاد زیست3نمودار 

 
 1(FAOسازمان جهانی خواربار و کشاورزی ) منبع: گزارش ارزیابی

                                                           
1- Food & Agriculture Organization 



 145 | هروياسعدي و لطفی

 

های اقتصاد خرد شامل ای در مقیاسگانه اقتصاد دايرههای سهگیری اين شاخصاندازه
تحقیقاتي و در ســـطح -های علميهای صـــنعتي و پار ها در ســـطح خوشـــهرفتار بنگاه

ــاد کالن انجام مي ــبات    اقتصـ ــتر از دو روش محاسـ ــاد خرد بیشـ ــطح اقتصـ ــود. در سـ شـ
شود.  ای استفاده مي ستانده و محاسبات اندازه اثر صنعت پايه    -افزوده به روش دادهارزش

زيســـتي   های فعالیت اقتصـــادافزوده بخشســـتانده تغییرات ســـهم ارزش -در روش داده
 شود.محاسبه مي
 افزودهکند که سهم ارزش ستانده ساده را پیشنهاد مي    -( يک مدل داده2016) 1هیژمن
صاد دايره های اقبخش ساس نهاده ت ستانده ای را برا سبه مي ها و  کند. در چارچوب ها محا

شــود؛ بخش اول به بندی ميهای اقتصــادی در دو بخش اول و دوم طبقهاين مدل، فعالیت
ــتي دايره   ــوالت زيسـ ــاورزی، جنگلداری و   ای با محوريت فعالیت    تولید محصـ های کشـ

شامل تمام فعا شیالت مي  صادی بر پايه محصوالت بخش   لیتپردازد و بخش دوم  های اقت
های ( اين مدل را برای ســنجش ســهم بنگاه2016شــود. هیژمن )زيســتي اقتصــاد انجام مي

ــتي در تولید ناخالص ملي هلند به اقتصــاد ــان  زيس ــبات او نش ــت. نتايج محاس کار برده اس
ــاد با لحاظ کردن فعالیت      دهد که بهبود ارزش  مي ــا افزوده کل اقتصـ ای هد دايرهای اقتصـ

مالي         به عبور از بحران  قابل توجهي  ــتي کمک  به گونه   کرده  2008زيسـ ای که   اســـت 
صاد افزوده مبتني بر فعالیتارزش سال    های اقت ستي در طول  شد   2008-2012های زي از ر

ست، اما بخش خدمات مالي  ست      پايداری برخوردار بوده ا صاد زي سته به اقت محور که واب
 مالي دچار کاهش قابل توجهي شده است.  در دوره بحراننبوده 

ــنعت پايه که مبتني بر بحث           ــاس نظريه صـ ش های آماي  در روش ارزيابي گذار براسـ
ست منطقه شد که تاکن   شود که منابع طبیعي در منطقه فرض مي ،ای ا شته با ون  ای وجود دا
شتغال نیروی کار مح       بهره ستفاده از اين منابع ا ست؛ بنابراين، ا شده ا ي را ايجاد لبرداری ن
ساير کاالها نیز افزايش خواهد يافت     مي ضا برای  شغل و افزايش درآمد، تقا کند. با ايجاد 

شد.     شي از آن با افزايش تولید داخل و بخش ديگر از طريق واردات تامین خواهد  که بخ
به   از اين رو، ارزش ــده در اثر  کارگیری اين منبع جديد، زنجیره تولید و     افزوده ايجاد شـ

افزوده بیشتری را در اثر افزايش ت ساير محصوالت را گسترش خواهد داد که ارزشتجار

                                                           
1- Heijman, W. 
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(. روی و همكاران  2009، 1های اقتصـــادی ايجاد خواهد کرد )روی و همكاران      فعالیت  
صنعت ماهیگیری در جزيزه نیوفاندلند کانادا   2009) سنجش  به  2( کاربرد اين روش را در 

ــتغال و ســـهم آن در تولید  وتحلیل اثر صـــنعت پايهعنوان تجزيه ماهیگیری بر افزايش اشـ
ــان داده   ــون و کری    ناخالص داخلي نشـ ــهم 2011)  3اند. در مطالعه ديگری، هرالدسـ ( سـ

درصــد از تولید  13مســتقیم صــنعت ماهیگیری به عنوان صــنعت پايه در ايســلند را معادل 
 26ش، اين سهم تا های ارزناخالص داخلي برآورد کردند که با محاسبه سهم ساير زنجیره

 يابد. درصد کل تولید ناخالص داخلي افزايش مي
محور، حمايت از تشــكیل و در مقیاس صــنعت و در مســیر گذار به اقتصــاد زيســت   

شه    سترش خو ست گ شه  -های زي ها معموال در مراکز فناورانه اهمیت زيادی دارد. اين خو
الي تشــكیل شــده که با های علم و فناوری وابســته به موســســات آموزش عرشــد و پار 

محور برخورداری از ســرمايه انســاني به گســترش و کاربردی کردن علوم زيســتي فناوری
زيســتي از  های اقتصــادها نقش مهمي در گســترش خوشــهپردازند. توســعه اين فناوریمي

ــوالت و بهبود کیفیت آن    ها دارد. همچنین به عنوان يک طريق کاهش هزينه تولید محصـ
های هر فناورانه منطبق با مزيت -انگر وضعیت نوآوری و نوع فعالیت زيست  شاخص، نماي 

ــه منطقه ــتند. بنابراين، افزايش تعداد خوشـ ــتي يكهای مبتني بر فناوریهسـ ي از  های زيسـ
های ثبت  محور است. برای مثال، بررسي داده  معیارهای سنجش در گذار به اقتصاد زيست   

دهنده افزايش مداوم بوده و تعداد محور نشان ست های زياختراع برای نوآوری در سوخت 
ــده در چین و آمريكا به ترتیب باالترين میزان را دارند در حالي که در   اختراعات ثبت شـ

شه آلمان، نوآوری سرعت در حال        ها و خو شكي به  ست پز صوالت زي های مرتبط با مح
 (.2016، 4گسترش و افزايش سهم در بازارها است )اگلي و همكاران

ــاد کالن عالوه بر درن ظر گرفتن نقش بنگاه د ــطح اقتصـ ــنايع در فرآيندر سـ  ها و صـ
ــنجش فعالیت ــاد گذار، سـ ــايي آثار اقتصـ ــناسـ ــتي دايره ها با هدف شـ ــاس زيسـ ای براسـ

شــود. با توجه به اثر محیطي انجام ميزيســت -اجتماعي -های کالن اقتصــادیشــاخص
 -بهینه از منابع، گذار به اقتصــاد زيســت ای بر اســتفادهاســتقرار و گســترش اقتصــاد دايره

                                                           
1- Roy, N., et al.  

2-  Newfoundlang 

3- Haraldsson, G. & Carey, D. 

4- Egeli, K. G., et al. 
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ــوالت را بهینه ــت تولید را کاهش خواهد داد. فناورانه فرآيند تولید محص تر و هزينه فرص
ستي    های ارزش جديد و بازارهای بیناين اثر از طريق ايجاد زنجیره صوالت زي المللي مح

 اتفاق افتاده و نقش موثری بر توسعه پايدار خواهد داشت. 
ست    1)جدول  صاد زي سهم اقت صادی کشورهای در حال گذار      -(  شد اقت فناورانه در ر
افزوده اقتصاد  زيستي در ارزش  شود سهم اقتصاد   دهد. همانطور که مالحظه ميرا نشان مي 
ــت. اين جدول همچنین روش    6/3جهاني تا  ــده اس ــبه ش ــد محاس های تجربي مورد درص

ــنجش اقتصــاد زيســت   ــتفاده برای س ــان ميفناورانه ر -اس ــبات   ا نش ــامل محاس دهد که ش
ــنعت پايه        -افزوده دادهارزش ــتانده، اندازه اثر صـ ــهم تجارت بین  سـ  الملل، ای، تحلیل سـ
ساس داده مدل ست. نكته مهمي که  های اقتصاد دايره های تعادل عمومي و ارزيابي برا ای ا

 اداقتصهای اندازه گیری سهم در جدول قابل مشاهده است، تفاوت و پراکندگي در روش
 زيستي در میان کشورها است. 

 فناورانه در رشد اقتصادي در مطالعات مختلف -ارزیابي مقایسه سهم اقتصاد زیست. 1جدول 

 کشور
سهم از  -افزوده ارزش

GDP )درصد( 
 مدل ارزیابی

 ستانده -مدل داده 6/7 آلمان
 ستانده -مدل داده 2/7تا  6/6 هلند

  IMPLANمدل  2/2بیش از  آمریکا

(Economic Impact Analysis for Planning) 
 ایهای اقتصاد دایرهارزیابی براساس داده 65/1متوسط  اتحادیه اروپا

 پایه-پایه براساس انرژی و محصوالت زیستمحاسبات صنعت  8/1 بلژیک

 6/3تا  2/3 جهان
 چند کشوری -تعادل جزئی چند متغیره -  IMPACTمدل

International Model for Policy Analysis of 
Agricultural Commodities and Trade 

 /National strategy studies available at http://biooekonomierat.de/en/international0منبع: 

ندگي در روش      یل برای اين پراک ند دل ندازه   چ كه   ی وجود دارد؛گیرهای ا يكي آن
های مرتبط با آوری و محاسبه دادههمانطور که اشاره شد روش استانداردی در مورد جمع

ــادفعالیت ای وجود ندارد. همچنین به دلیل اينكه اجرای اصـــول زيســـتي دايره های اقتصـ
شي و پايلوت اجرا مي  ای در برخي از کشورها به اقتصاد دايره  ين، راشود، بناب صورت آماي

ي آزماياز گســـتردگي ملي برخوردار نیســـت. به همین دلیل ســـازوکار نظارت و راســـتي

http://biooekonomierat.de/en/international0/
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ها توسط موسسات آمارها نامشخص است. دومین مانع مهم اين است که برخي از شاخص
ــود که چندگانگي در روش    گیری و اعالم ميمختلف، اندازه  ــبه را ايجاد       شـ های محاسـ

رش يكســان و اســتاندارد نیســت )گنگ و همكاران، های تهیه گزاکند. بنابراين؛ روشمي
ــوالت جديد فعالیت    2012 ــتم    (. همچنین محصـ ــیسـ ــتي هنوز با سـ های متداول   های زيسـ
ــادی و تجارت بندی فعالیتطبقه الملل انطباق ندارند؛ زيرا به دلیل ناهمگني بینهای اقتصـ

ساختار فعالیت  ستم   و تنوع در  سی س   ها قادر به ايجاد تمايز ها، اين  صوالت زي تي و بین مح
 (. 2018، 1غیر زيستي نیستند )براکو و همكاران

شاخص      سايي و تبیین  شنا سترش و ارزيابي  به دلیل اهمیت  های ارزيابي در ايجاد و گ
صاد دايره  صلي در پژوهش   ای به نظر ميگذار به اقت سد رويكرد ا صورت تبی ر ین ها به دو 

 ای است )سو و همكاران،  رش اقتصاد دايره مفاهیم نظری و شناسايي عوامل موثر در گست   
ها  گیری، مقطعي بودن دادههای اندازه  (. عالوه بر اين، به دلیل پراکندگي در روش   2013

سری  ست    -های زماني و ماهیت تكاملي ادبیات نظریو عدم وجود  صاد زي  -کاربردی اقت
ــايي متغیرهای تو    فناورانه، مطالعات تجربي در رابطه با روش       ــناسـ ــیحهای شـ و  دهنده ضـ

ــتر از روش ــتگي، تحلیل   ارزيابي گذار، بیش ــتنباطي مانند تحلیل همبس های تحلیل آمار اس
ساس طبقه    سیر، تحلیل عاملي و تحلیل فازی و برا شاخص   م شورها از  صاد   های ابندی ک قت

سترس بودن داده دايره ستفاده کرده   ای و در د صاد خرد يا کالن ا س ها در مقیاس اقت و اند )
 (.2018، 2و کاتیسانو و همكاران 2013 همكاران،

 فناورانه  -گذاري و حکمراني اقتصاد زیستسیاست -2-3
فناورانه ضمن تاکید بر نقش حكمراني اقتصادی در  -های زيستگذاریمطالعات سیاست  

ــاد زيســـتحمايت ــازیهای مالي و گفتماني در ترويج اقتصـ های  محور به اهمیت نهادسـ
ــرف  حقوقي مانند مالكیت معن     ــت همگام با  کننده و حفظ محیط وی، حمايت از مصـ زيسـ

شاره کرده توسعه نوآوری  های نظارتي را به تواند هزينهها مياند که اجرای صحیح آن ها ا
ــامل ايجاد و   میزان قابل توجهي کاهش  ــه محور، ش ــرت در س ــارکت دولت بیش دهد. مش

ــت تطبیق زنجیره ــوالت زيسـ ورانه، ايجاد و افزايش فنا -های جديد ارزش مبتني بر محصـ
 گذاری به منظور پیشــرفتفناورانه و ســرمايه -تقاضــای بازار و رقابت در صــنايع زيســت 

                                                           
1- Bracco, S., et al. 

2- Căutișanu, C., et al.  
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شــود. همچنین فراهم  تحقیق و نوآوری در محصــوالت نوآورانه با منشــا زيســتي انجام مي
ای و توده موجب توسعه اقتصاد منطقه  -کردن بازارهای جديد برای تولیدکنندگان زيست 

ــرمايه ــتر ميگذاری سـ ــاد  های بیشـ ــتقرار و ترويج اقتصـ ــاس، برای اسـ ــود. بر اين اسـ شـ
ست  صادی جامعه و       زي شرايط اقت سم گذار را با توجه به  صادی مكانی محور، حكمراني اقت

ــتم       ــیسـ پايدار در سـ ــیر تحول پويا و  ــادی را پیش  منطقه طراحي و مسـ بیني و های اقتصـ
ــاد های الزم ( گام 2کند. جدول )  گذاری مي قانون  ــتي و ابزارهای   حكمراني اقتصـ زيسـ
 دهد.يفناورانه را نشان م -ها برای استقرار و گسترش اقتصاد زيستگذاری دولتسیاست

 زیستي گذاري و حکمراني اقتصادهاي سیاستگام. 2جدول 

   گذاریسیاست برنامه عملیاتی
 های تحقیقاتیتامین بودجه و امکانات برای پروژه -
های های تحقیقاتی و مشارکترش شبکهایجاد و گست -

 استراتژیک

 ارتقاء پیوندهای علم و انتقال فناوری -

گسترش پژوهش برای 
گذار به اقتصاد 

 محورزیست

 اول

گام
ها

 

مالیاتی از اقتصاد -ایسهمیه-ایهای یارانهحمایت -
 محورزیست

 محورای برای ترویج مصرف زیستهای یارانهحمایت -

ذیری پبهبود رقابت
 هااقتصادی از طریق یارانه

 دوم

 های صنعت در زمینه زیست فناوریترویج خوشه -
 های تحقیقاتی و صنعتیارتقا و انتقال دانش بین بخش -

 محورآموزش نیروی کار بخش اقتصاد زیست -

 قوانین حمایت از مالکیت معنوی -

( در FDIارتقای سرمایه گذاری مستقیم خارجی ) -
 محوراقتصاد زیست

یابی صنایع پایه مکان
 محورزیست

 سوم

سازی اجتماعی برای افزایش آگاهی از اقتصاد گفتمان -
 محورزیست

پذیری اجتماعی برای گذار به اقتصاد ترویج مسئولیت -
 محورزیست

گذاری برای سیاست
 افزایش آگاهی اجتماعی

 چهارم

 های پژوهشمنبع: یافته

ــت  ــیاس ــادی و    گذاریگذاری و قانونس ــامل نهادهای اقتص ــیر گذار نه تنها ش در مس
سترش يک        ست مانع گ ساختارهای اجتماعي که ممكن ا ست، بلكه  فرآيندهای تولیدی ا

ــت   ــاد پويای زيسـ ــود را نیز بايد لحاظ کرد. همچنین با توجه به اينكه             -اقتصـ فناورانه شـ
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سیاری از زنجیره  سیلي  ب ستفاده از منابع ف سیر گذ   های ارزش موجود بر پايه ا ستند در م ار ه
ــت ــاخت به فرآيندهای زيس ــترش زيرس های الزم وجود دارد. حكمراني محور نیاز به گس
ــادی با حمايت    ــهمیه های يارانه   اقتصـ های فعال در اين   تواند بنگاه  ای و مالیاتي مي  ای، سـ

ــتیباني کند تا رقابت ــمت پذيری خود را بعد از تحمیل هزينهبخش را پشـ های انتقال به سـ
 محور از دست ندهند. آيندهای زيستفر

سیاست   ستي، مكان  گذاری اقتصاد گام مهم ديگر در چارچوب  های يابي و حمايتزي
 -های صــنعتي و صــنايع پايه مبتني بر زيســتقانوني و آموزشــي دولتي برای ايجاد خوشــه

م  گذاری مســـتقیالمللي در راســـتای جذب ســـرمايههای تحقیقاتي بینفناوری و همكاری
دهد برای انطباق با تغییرات در ( نشان مي 2ارجي است. در نهايت، همانطور که جدول ) خ

ه  فناورانه، ضروری است ک   -ساختارهای تولید و مصرف در مسیر گذار به اقتصاد زيست      
ــازیگفتمان ــحیح در مورد  س ــطح جامعه به منظور انتقال اطالعات ص ــترده در س های گس

ها های دولتگذاریرت توسعه پايدار در سیاست   محور و ضرو مزايای محصوالت زيست  
 (. 2015، 1کورمیکو دبسي و مک 2013کورمیک و کائوتو، منظور و انجام شود )مک

 

 مطالعات انجام شده  -2-4
زيســتي در  اين بخش به مطالعات انجام شــده در رابطه با مطالعات نظری و تجربي اقتصــاد

ــاخص   گیری و ارزيابي گذار پرداخته    های اندازه  شها، مباحث حكمراني و رو   رابطه با شـ
ست     صطالح زي ست. ا ست     -ا صاد توسط زي سي، هرمان رينهايمر   اقت سال   2شناس انگلی در 

ــت»در کتاب  1913 ــاد زيسـ ــناختي-تكامل از طريق همكاری: يک مطالعه در اقتصـ «  3شـ
ه مزيستي را به صورت مطالعه چگونگي زندگي و همكاری ه مطرح شد. رينهايمر اقتصاد

ــاد محیط ــي جنبه موجودات در چارچوب اقتصـ ــت. بررسـ ــت تعريف کرده اسـ های  زيسـ
ــال  ــیود   1913مختلف و روند تكامل اين مفهوم از س ــكا و س تاکنون در مطالعه زاجاس

ازی ســهای بهینهکند که کاربرد نظريه( ارائه شــده اســت. اين مطالعه اســتدالل مي 2016)
يه اســتاندارد اقتصــادی، تنها محدود به رفتار انســان ها به عنوان يک نظررفتارها و تصــمیم

نبوده و اين چارچوب برای توصیف رفتار همه موجودات تكامل يافته زنده مناسب است.    

                                                           
1- de Besi, M. & McCormick, K. 

2- Reinheimer, H. 

3- Evolution by Co-operation: A Study in Bio-Economics 
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ست   صاد زي صاد دانش بنیان در   در روند تكاملي، اقت محور به طور رسمي به عنوان يک اقت
ای در تبیین مفاهیم و ردهسال گذشته، مطالعات گست  20اواخر قرن بیستم مطرح شد و طي   

زيستي   های گذار از اقتصاد کالسیک به اقتصادهای آن و همچنین طراحي استراتژیمولفه
 در میان اقتصادهای جهان انجام شده است. 

( با مطالعه برنامه اسـتراتژيک  2013) 2( و اسـتافاس و همكاران 2007) 1هرينگ و روی
نوآوری،  -داقتصا  -براساس سه محورمنابع زيستي   فناورانه آمريكا و اروپا  -اقتصاد زيست  

ــت      ــاد زيسـ ــامل مرحله اول:      مراحل گذار به اقتصـ محور را تبیین کردند. اين مراحل شـ
ــوخت   ــتي، مرحله دوم: افزايش بهره     جايگزيني سـ ــیلي با مواد خام زيسـ  وری درهای فسـ

سوم: افزايش بازدهي در بخش بازيافت     بخش ستي، مرحله  صلي فعالیت زي ست زهای ا -ي
افزوده و افزايش آن با استفاده از فرآيندهای زيستي در   توده و مرحله چهارم: ايجاد ارزش
ــت. اين برنامه ــلي را دنبال ميمقیاس بزرگ اس کنند؛ محور اول، مبتني بر ها دو محور اص

زيســتي با توجه به  ها و مزايای گذار به اقتصــادافزايش آگاهي اجتماعي درخصــوص گام
ــن    یارهای سـ یت  مع عال ند بهره     جش ف مان افزوده های ارزش وری و زنجیرههای اقتصـــادی 

شران      ستي به عنوان پی صوالت جديد و تجارت مواد زي ست. محور دوم،    مح صاد ا های اقت
 -های اقتصــاد زيســتيابي صــنايع پايه و پروژهزيســتي و مكان مبتني بر حكمراني اقتصــاد

 فناورانه است. 
ــتافاس و همكاران ) ــي و مک ( و2013اسـ ــترده 2015کورمیک )دبسـ ( با مطالعه گسـ

گذاری و حكمراني اقتصادی برای کشورهای   های انجام شده در رابطه با سیاست   پژوهش
ــتراتژیو به 7گروه  ــعه اقتصــاد  ويژه اتحاديه اروپا، اس های ضــروری برای حمايت از توس
ــت ــت   اند. آن فناورانه را تحلیل کرده    -زيسـ ــیاسـ حمايتي و نظارتي    گذاری  ها بر لزوم سـ
ها که زمینه همكاری و مشـــارکت تمام کارگزاران اقتصـــادی را ايجاد کرده و             دولت 
ــرمايه ــاخت س ــترش زيرس ــت گذاری برای گس ــوالت زيس  -های الزم جهت تولید محص

ــعه دهد، تاکید کرده  ي اند. در تمامفناورانه و تقاضــای بازار برای اين محصــوالت را توس
ستراتژی  صاد    ها، پنج گااين ا سعه اقت صلي برای کمک به ايجاد چارچوب الزم برای تو  م ا

سجام بین بخش    ستي وجود دارد؛. گام اول، ايجاد هماهنگي و ان ست   زي سیا های مختلف 

                                                           
1- Herring, H. & Roy, R. 

2- Staffas, L., et al.  
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ــهیل همكاری دولت،    ــت اقدامات الزم برای تس ــت. در گام دوم ضــروری اس گذاری اس
سومین گام، افزايش ارتب        شود.  صنعتي انجام  گاهي  اط با جامعه و آموسسات تحقیقاتي و 

ــت عمومي درمورد فعالیت ــاد زيسـ ــت. گام چهارم، ايجاد و های مبتني بر اقتصـ محور اسـ
محور اســت. پنجمین تعمیق بازارهای جديد برای جذب و حمايت از محصــوالت زيســت

ــعه فعالیت گام نیز بر حمايت ــجم از توس ــتهای مالي و قانوني منس محور تاکید های زيس
های تحقیقاتي و صنعتي و  ( همچنین به تشكیل خوشه  2015کورمیک )دارد. دبسي و مک 
ــارکت ــعه مشـ های تكمیلي در جهت  های بخش خصـــوصـــي و دولتي به عنوان گامتوسـ

 اند. زيستي اشاره کرده اطمینان از انسجام و تقويت نوآوری در اقتصاد

ای به دايره بر الگوی اقتصــاد زيســتي مطالعات انجام شــده در زمینه گذار به اقتصــاد 
( با بررسي اقتصادهای 2015) 1استفن و همكاران کاربردی تاکید دارد. -عنوان مدل نظری

ست    صاد زي شان داده  -در حال گذار به اقت صاد دايره فناورانه ن زين ای مدل جايگاند که اقت
های باالی ايجاد اصـــلي برای اقتصـــادی کالســـیک اســـت و فرآيند گذار شـــامل هزينه 

ستفاده از منابع تولید، حفظ محیط  ها ازيرساخت  ست،  ست، اما در چهار زمینه ا ي  ارايکزي
کند. ضرورت و مزايای اقتصاد   اقتصادی و رفاه جامعه مزايای پايدار و بلندمدت ايجاد مي 

ای و اهمیت اســـتفاده بهینه بین نســـلي از منابع در مورد اقتصـــاد چین به دلیل رشـــد دايره
 یت بیشتری برخوردار است. اقتصادی و جمعیت باال از اهم

صاد  ستي دايره  مطالعات اقت شاره مي   زي ساله ا جزه کنند که معای مرتبط با چین به اين م
اقتصادی چین به قیمت استفاده گسترده از منابع طبیعي انجام شده است؛ بنابراين، سیاست         

 ايدار بودهمیالدی، سیاست ملي چین برای توسعه پ    2000ای از سال  گذار به اقتصاد دايره 
( در مقیاس  2012اســـت. يكي از مطالعات جامع در اين زمین توســـط گنگ و همكاران )

خرد،  ای در سطحتاثیر اجرای اقتصاد دايرهاين مطالعه، استاني برای چین انجام شده است. 
ستان   صنعت   صاد کالن ا صاد     و اقت ست که اقت های منتخب را تحلیل کرده و نتیجه گرفته ا
ستفاده کمتر منابع طبیعي، کاهش آلودگي    ای مندايره سترش فرآيندهای تولید با ا جر به گ

شاخص        ست.  شده ا صرف انرژی  صاد دايره   و م ستفاده در ارزيابي اقت ای اين  های مورد ا
 مطالعه محدود و با تمرکز بر کاهش استفاده از منابع طبیعي و بازيافت زباله است. 

                                                           
1- Steffen, W., et al.  
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ــاد دايره      ــتر      ای يک با توجه به اينكه اقتصـ ــت، تمرکز بیشـ مفهوم در حال تكامل اسـ
ای را  هايي است که ابعاد و آثار اقتصاد دايرهمطالعات انجام شده بر تكامل سیستم شاخص

های مورد اســـتفاده در ارزيابي، دو موضـــوع کنند. به منظور انتخاب شـــاخصارزيابي مي
ــت؛      ــي را بايد در نظر داشـ ــاسـ ــاخص -1اسـ ــاد دايره  شـ ی مرتبط با  اهای ارزيابي اقتصـ

ای در ماهیت خود به دنبال دستیابي به  های توسعه پايدار هستند؛ زيرا اقتصاد دايره   شاخص 
ــعه پايدار بوده و بر محدوديت منابع و           ــادی تمرکز دارد. کاراي اهداف توسـ  -2ي اقتصـ

ای را مشخص کنند، مبتني بر شش اصل     توانند عملكرد اقتصاد دايره هايي که ميشاخص 
ستفاده از انرژی شامل چرخه م  ستم و      نابع، ا سی شتیباني از خدمات اکو های تجديدپذير، پ

ــترش مراقبت  ــرمايه طبیعي، گس ــتي و رفاهي، حمايت از جامعه و فرهنگ و س های بهداش
 (.2019 ،1افزوده هستند )تريكا و همكارانايجاد ارزش

ــده، روش ــنجش اقتهای اندازهجنبه مهم ديگر در مطالعات انجام شـ ــادگیری و سـ  صـ
صاد دايره       ست که ادبیات تجربي مربوط به ارزيابي اقت ست. نكته مهم اين ا ستي ا ای در زي

ــتر مطالعات تجربي در اين زمینه مرتبط با اندازه          های  رنامه  گیری بحال تكامل بوده و بیشـ
های محدودی در های چین اســت؛ بنابراين، رهیافتزيســتي اجرا شــده در اســتان اقتصــاد

 دهد. سطح اقتصاد کالن ارائه مي زمینه آثار در
( به مرور کامل مطالعات انجام شده در ارتباط   2015( و حشمتي ) 2013سو و همكاران ) 
ها  اند. پژوهش آنای در اقتصاد چین در دو دهه اخیر پرداخته زيستي دايره  با گذار به اقتصاد 

شان مي  شته و بی دهنده های شناسايي متغیرهای توضیح    دهد مطالعات بر روشن شتر   تمرکز دا
های تحلیل آمار اســتنباطي مانند تحلیل همبســتگي، تحلیل مســیر، تحلیل عاملي و   از روش

 اند. های خرد، صنعت و اقتصاد استاني استفاده کردهتحلیل فازی و در مقیاس
ستان         سعه پايدار هر ا ساس برنامه تو شده به روش تحلیل عاملي برا در مطالعات انجام 

ست زيست  -اجتماعي -های توسعه اقتصادی  تبط با شاخص متغیرهای مر فاده محیطي مورد ا
های با انجام شـــده و مولفه 2(PCAقرار گرفته و برآوردها به روش تحلیل مولفه اصـــلي )

شده      سايي  شنا سهم   اند. مولفهتاثیرگذاری باال  ساس نتايج عبارتند از:    های مورد تاکید برا
 گذاری در بخش بازيافت، امنیت، ســهم ســرمايهانيبخش بازيافت در تولید ناخالص اســت

                                                           
1- Trica, C. L., et al. 

2- Principal Component Analysis 
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 ها،ها و انتشــار آاليندهآب و هوا، دفع زباله -زيســتهای آلودگي محیطغذايي، شــاخص
کارآفريني  نوآوری یت     ها و  عال با ف ــترش   های بخش اقتصـــاد  های مرتبط  ــتي، گسـ زيسـ
 حور. مفناوری زيستي و شاخص ثبت اختراعات فناورانه زيست -های علميپار 

سه مراتبي به بررسي روند     در رويكردی ديگر، برخي مطالعات با روش سل های تحلیل 
صاد دايره    سعه اقت ستان     تو صنايع و ا ستي در  های چین پرداخته و اهمیت همكاری و ای زي
زيســـتي را در موفقیت   های مرتبط با اقتصـــادافزوده در بخشهای ارزشتشـــكیل زنجیره

 اند. تحلیل کردههای در حال اجرا برنامه
سي برنامه   2020در مطالعه گنگ و همكاران ) ضمن برر صاد (  ستي دايره  های اقت ای زي

های مرتبط، ابتدا يک اجرا شــده در چین، تالش شــده اســت با تبیین و محاســبه شــاخص 
شاخص ملي برای طبقه     ستم  صاد دايره سی سپس برمب  بندی اقت شود.  نای ای در چین تدوين 

فناورانه در ســطح اقتصــاد کالن انجام  -های زيســتي، ارزيابي برنامههای ملاين شــاخص
شـــود. معیار اصـــلي که در ارزيابي کالن مورد اســـتفاده قرار گرفته اســـت، نرخ بازدهي   

خش مانند های اين ببراســاس اســتفاده از منابع اســت. ســاير متغیرهای مرتبط نیز با فعالیت 
ــرمايه ــهم در تولید و سـ ــار آاليندهگذاریکارآفريني، سـ  ها در فرآيند تولید و، نرخ انتشـ

شــده اســت و همچنان قابلیت  ارزيابيهای ســطح صــنعت و بنگاه امنیت غذايي در تحلیل
 اند. تعمیم در سطح کالن را نداشته
ای برای کشــورهای گروه ( به تحلیل کمي اقتصــاد دايره2018کاتیســانو و همكاران ) 

ــازمان همكاری ــادیسـ ــعه اقتصـ ــتفاده از روش تحلیل عاملي  1(OECD) ها و توسـ با اسـ
ــه ــیر پرداختهخوش ــاخصاند. در اين مطالعه آنای و تحلیل مس های تولید ناخالص  ها ازش

های تجديدپذير، پســماندهای شــهری و های تحقیق و توســعه، انرژیداخلي ســرانه، هزينه
ــهری به منظور طبقهمیزان بازيافت زباله ــورهای های شـ ــترش  در OECDبندی کشـ گسـ
اند. همچنین با روش تحلیل مســیر، رابطه علیت ســاختاری  ای اســتفاده کردهاقتصــاد دايره

دهد ها نشـــان مياند. مطالعه آنای را نتیجه گرفتههای اقتصـــاد دايرهمعنادار بین شـــاخص
ــاخص ــاد دايره رابطه معناداری میان ش ــعه پايدار و اقتص ای وجود دارد. همچنین های توس

ــادی و هزينه       نتايج برآو  ــد اقتصـ ــیر در اين مطالعه، رابطه میان رشـ های ردهای تحلیل مسـ
 های تولید شده و نرخ بازيافت را تايید کرده است. تحقیق و توسعه، میزان زباله

                                                           
1- Organization for Economic Co-operation & Development  
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ــان مي     جمع ــده نشـ دلیل ماهیت در حال تكامل مفهوم        دهد به  بندی مطالعات انجام شـ
ست   صاد زي صادی کشورهای دارای     فناورانه و همچنین به دلیل تف -اقت ساختار اقت اوت در 

سي به داده      ستر ستراتژی گذار و عدم د سباتي  ها، خال جدی در تحلیلا های آماری و محا
ست که      در اين زمینه وجود دارد.  شده اين ا شتر  در مطالعات انجام  همه اين  -1نكته م

صاد دايره  ستفاده کر مطالعات در ارزيابي گذار از مدل کاربردی اقت تاکنون   -2اند. دهای ا
يک مجموعه شاخص مدون و استاندارد پذيرفته شده توسط همه کشورها برای توصیف         

ستاندارد  ای تدوين نشده است. فقدان شاخص   و ارزيابي عملكرد مدل اقتصاد دايره  هايي ا
صاد دايره       سترش اقت سنجش میزان گ صريح تابع عوامل موثر بر  شده برای  ای و همچنین ت

های انجام شــده کمتر مورد توجه قرار ای از مواردی اســت که در پژوهشاقتصــاد دايره
زيســتي نیز نشــان  گیری گســترش اقتصــادهای اندازهگرفته اســت. همچنین بررســي روش

ــاخص  های داده دهد به دلیل محدوديت     مي های تحلیل آماری    ها، روش ها و ناهمگني شـ
 اند. ربرد را در اين مطالعات داشتههای مقطعي بیشترين کامبتني بر استفاده از داده

ست عوامل      شده ا شده در اين پژوهش تالش  با توجه به مباني نظری و مطالعات انجام 
های کشــورهای اتحاديه اروپا و به روش ای براســاس دادهموثر در گســترش اقتصــاد دايره

  تحلیل عاملي شـــناســـايي و تحلیل شـــود. از آنجا که مطالعات تجربي گســـترش اقتصـــاد
ستاني ای شامل مقیاس دايره ی برای پذيری کمترملي است و قابلیت تعمیم  -های مختلف ا

شاخص       شورها را دارد، اين مطالعه با در نظر گرفتن  ساير ک ستفاده  ص ا   ادهای موثر در اقت
صادی،   های اقتدهنده شاخص های توضیح زيستي و اهداف توسعه پايدار به شناسايي مولفه    

ــت ــاس دادهمحیاجتماعي و زيس ــاد دايرهطي براس ــورهای اتحاديه اروپا های اقتص ای کش
در  گذاری فرآيند گذارتواند يک چارچوب تحلیلي برای ســیاســتپرداخته اســت که مي

  تصــادوتحلیل اقهای متنوع و ناهمگن تجزيهاقتصــاد ايران فراهم کند. با توجه به شــاخص
ها، تمرکز بر اهداف ن شــاخصزيســتي در مطالعات انجام شــده، وجه اصــلي اشــترا  اي

  توسعه پايدار است.

 شناسي پژوهشروش -3
قتصاد  ای و گذار به اهدف اين پژوهش شناسايي متغیرهای موثر بر گسترش اقتصاد دايره     

ــت ــاد دايره  -زيس ــاس مباني نظری، اقتص ــت. براس  -ای به عنوان الگوی نظریفناورانه اس
ــنجش مراحل گذار به اقتصــاد زيســت  ــتفاده قرار مي -کاربردی س یرد گفناورانه مورد اس
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شده    2018)لونكا و همكاران،  سعه پايدار طراحي  (. اين الگو در تطابق کامل با اهداف تو
یطي محاجتماعي و زيست، متغیرهای اقتصادی  ،ایاست و براساس چارچوب اقتصاد دايره   

شاخص مرتبط با فعالیت ستف های اين بخش به عنوان  گیرد. اده قرار ميهای ارزيابي مورد ا
شكل از داده  صاد کالن  جامعه آماری مت شور اتحاديه اروپا بوده که به  28های اقت عنوان  ک

ای برای هر يک متغیر مرتبط با اقتصــاد دايره 49نمونه مورد بررســي قرار گرفته و بیش از 
ــت ها جمع از آن ــده اسـ . روش تحقیق با توجه به مباني نظری و ماهیت مقطعي       1آوری شـ
 ها، روش تحلیل عاملي در نظر گرفته شده است. ودن دادهب

های تحلیل آماری برای مطالعه روابط میان متغیرها         روش تحلیل عاملي يكي از روش  
ست. اين روش برای اولین بار توسط پیرسون    وتحلیل دادهو تجزيه ( 1901) 2های مقطعي ا

ــپیرمن به   1904) 3و اسـ عد از آن  ــترده( مطرح و ب عات علمي برای    ای طور گسـ طال در م
ــي زياد و     ــعیتي که تعداد متغیرهای مورد بررس ــايي تاثیرگذارترين متغیرها در وض ــناس ش

اني براســاس مبمتغیرها ، شــود. در اين روشها ناشــناخته باشــد، اســتفاده ميروابط بین آن
توان متغیر جديدی در نظر گرفت بندی شده و هر عامل را ميدر چندين عامل دسته نظری
شود.  ه از ترکیب خطي مقادير اصلي چند متغیر با اشتراکات مبتني بر نظريه، برآورد مي  ک
های اولیه برای تحلیل عاملي، ماتريس همبستگي بین متغیرها است و متغیرهای وابسته     داده

هدف اصــلي در روش تحلیل عاملي شــناســايي ســاختار بین   .ای ندارداز پیش تعیین شــده
هر عامل  .دهنده اســتها به تعداد محدودی عامل توضــیحيل آنمتغیرهای مختلف و تبد

يابي را منعكس مي         ــي از ارز خاصـ عات  ها، اطال ــاس روابط بین متغیر ند.  نیز براســ ک
شافي   رويكردهای تحلیل عاملي را مي سته کلي تحلیل عاملي اکت و  (EFA) 4توان به دو د

یدی      تاي عاملي  یل  یان اين    ( CFA) 5تحل ــیم کرد. انتخاب م عاملي   تقسـ یل  دو روش تحل
ــاس هدف تحلیل داده ــافي )براسـ ــت. روش اکتشـ های  ( در حوزهEFAها و پژوهش اسـ

دارد، ها وجود نهای دقیق در رابطه با ساختار دادهتحقیقاتي نوظهور که درآن هنوز فرضیه
( که با هدف آزمون فرضـــیه انجام CFAاســـتفاده شـــده و در مقايســـه با روش تايیدی )

                                                           
 ستند.کشور اتحاديه اروپا و بريتانیا ه 27کشورها شامل  - 1

2- Pearson 

3 Spearman 

4- Exploratory Factor Analysis 

5- Confirmatory Factor Analysis 
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های کمتری دارد. بنابراين، در مطالعات ارزيابي عموما از روش فرضه پیشنیاز ب ،شودمي
 (.2010، 1مواليکشود )اکتشافي استفاده مي

 :شودمعنادار بودن متغیرهای انتخاب شده در تحلیل عاملي براساس دو آزمون بررسي مي
ضريب    -1  سبه  ضريب      2KMOمحا سبه  ستگي بین متغیرها بوده  که مبتني بر محا  وهمب

ماره آزمون           قدار آ چه م يک اســــت. هر  ــفر و  حدوده صـ قدار آن در م  1به   KMOم
ــت. در مطالعات تجربي    نزديک ــتر میان متغیرها اس ــتگي بیش ــان دهنده همبس ــد نش تر باش

شود که تفسیر نتايج براساس مقادير    مناسب بوده و توصیه مي   7/0مقداره آزمون بیشتر از  
 (. دوم 2010د )مواليک، با احتیاط انجام شو 5/0کوچک تر تا 

؛ در اين آزمون فرض صــفر، نبود همبســتگي بین  3با اســتفاده از آماره آزمون بارتلت -2
ست    متغیرها را آزمون مي شد، الزم ا کند. برای اينكه يک برآورد تحلیل عاملي معنادار با

ينكه بر ا کند فرضــیه صــفر مبنيمتغیرها همبســته باشــند. بنابراين، آزمون بارتلت ســعي مي
 را رد کند. بیان ماتريسي يک مدل تحلیل عاملي در صورتي« بسته نیستندمتغیرها با هم هم»
 شود.( نوشته مي1به شكل رابطه ) عامل وجود داشته باشد mمتغیر و  nکه 

(1) 
{

X1 = λ11F1 + λ12F2 + ⋯ + λ1mFm + e1

X2 = λ21F1 + λ22F2 + ⋯ + λ2mFm + e2

⋮
Xn = λn1F1 + λn2F2 + ⋯ + λnmFm + en

 

Xn×1 = An×mFm×1 + en×1 

طه توان  راباگر عوامل به طور کامل متغیرهای مشاهده شده را توضیح دهند، آنگاه مي
 ( را نوشت.2)

(2) 
{

e1 = e2 = ⋯ = en = 0

σ1
2 = σ2

2 = ⋯ = σn
2 = 0

⇒ Xn×1 = An×mFm×1Xn×1 

                                    = An×mFm×1 + en×1 

                                                           
1- Mulaik, S. A. 

2- Kaiser - Meyer -Olkin 

3- Bartlett's Test  
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ــاخص   ــايي ارتباط میان متغیرهای مرتبط با ش ــناس های  با توجه به هدف پژوهش که ش
ای است و همچنین توجه به اين واقعیت که فرضیه دقیقي در مورد رابطه میان اقتصاد دايره

( اســتفاده شــده اســت. به اين  EFAقیق عاملي اکتشــافي )ها وجود ندارد از روش تحداده
راج ها از اين ماتريس استخ ابتدا ماتريس کوواريانس متغیرها محاسبه و سپس عامل  منظور 
، حداکثر 1پذير اســت: روش مولفه اصــليها به ســه روش امكانشــوند. محاســبه عاملمي

 . 3و روش عامل يابي محور اصلي 2درستنمايي
ــلي کند که مجموع ای برآورد ميگونهرا به 4، مقادير بارهای عامليروش مولفه اصـ

شود. با اين روش عامل   شتر  حداکثر  صد باالتری از واريانس  مقادير واريانس م ها در
های اصــلي به دلیل اينكه برمبنای دهند. روش مولفهمتغیرهای قابل مشــاهده را نشــان مي

ــي، رابطه تحلیل عاملي را حل مي       راه کند در کارهای تجربي کاربرد زيادی      حل رياضـ
به      ــده  يانس تبیین شــ قدار وار مان مجموع        دارد. در اين روش م که ه فه  له مول ــی وسـ

مجذورات بارهای عاملي اســت، برابر با مقدار ويژه آن مولفه اســت که با تقســیم مقدار 
د. آيوســیله آن مولفه به دســت ميويژه بر تعداد متغیرها، نســبت واريانس تبیین شــده به

ــب نزولي از بزرگ  ــه ترتی ــاظر ب ــادير ويژه و بردارهــای ويژه متن ــه مق ترين مقــدار ب
ــتون از ماتريس بارهای عاملي کوچک ترين مقدار ويژه انتخاب شــده و هرکدام يک س

ــكیل مي ــیر عامل را تش ــهیل فرآيند تفس ها با اين عامل 5های اولیه، دوراندهند. برای تس
ها در يک عامل ســاده که در آن هرکدام از مولفههدف رســیدن به يک ســاختار عاملي 

 شود. فرآيند دوران براساس معیارهای  صورت دوقطبي نباشند، انجام مي  قرار گرفته و به
کاربردی        که يكي از  جام اســــت  بل ان قا ماکس مختلفي  با   6ترين انواع آن دوران واري

ــت و در برآور        ــازی واريانس مربع بارهای عاملي اسـ دهای تحلیل   تمرکز بر حداکثرسـ
 (. 1392، 7شود )کالينعاملي اکتشافي استفاده مي

 

                                                           
1- Principal Components 

2- Maximum Likelihood 

3- Principal Axis Factoring 

4- Factor Loades 

5- Rotation 

6- Varimax Rotation 

7- Kline, P. 
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 ها متغیرها و داده -3-1
ه به مباني فناورانه و با توج -به منظور شناسايي عوامل موثر در فرآيند گذار به اقتصاد زيست

آوری شده و با  کشور اتحاديه اروپا جمع  28متغیر و  49ها برای نظری موجود، ماتريس داده
دسته متغیرهای شاخص اقتصاد   3ماتريس مجزای تحلیل عاملي، عوامل اصلي برای  3ل تحلی
ست. به      دايره شده ا سايي  شنا ستفاده از ر دلیل مقیاس و ابعاد متفاوت دادهای  ابطه  ها، ابتدا با ا
اند که برای ، هر يک از متغیرها بین صــفر تا يک نرمال شــده1حداقل -ســازی حداکثرنرمال

های نرمال شده استفاده شده است. فهرست متغیرها در   سازی متغیرها از داده نتجمیع و موزو
 . 2پیوست ارائه شده که در وبگاه آماری اتحاديه اروپا در دسترس است

ــاد زيســـتهای اتحاديهبه دو دلیل از داده  -اروپا برای ارزيابي و تحلیل گذار به اقتصـ
زيســتي اتحاديه اروپا  با اســتراتژی اقتصــادفناورانه اســتفاده شــده اســت؛ دلیل اول، مرتبط 

سترش فعالیت    ست که مبتني بر گ صاد دايره ا صاد های اقت ست      ای در گذار به اقت ستي ا زي
ــاد دايره2021و همكاران،  )کاردانگ ــد، اقتصـ ای، (. همانطور که در مباني نظری بیان شـ
ستا،     کاربردی گذار به اقتصاد -الگوی نظری ها وتحلیل دادهتجزيهزيستي است. در اين را

 -ای در ارزيابي گذار به اقتصـــاد زيســـتهای اقتصـــاد دايرهو عوامل پیشـــران در فعالیت
ــت يک چارچوب   ــعي کرده اسـ ــر سـ فناورانه نقش کلیدی دارد. بنابراين، پژوهش حاضـ

ای به دهنده در گسترش اقتصاد دايره  تحلیل آماری برای شناسايي و تحلیل عوامل توضیح   
ــر ــادعنوان پیشـ با         ان اقتصـ ــامل متغیرهای مرتبط  ــتي فراهم کند. اين چارچوب شـ زيسـ
ــاد دايرهفعالیت ــاخصهای اقتصـ ــاد، اجتماع و  ای و شـ ــامل اقتصـ ــعه پايدار شـ های توسـ
ي ها و پراکندگزيسـت اسـت. دلیل دوم مرتبط با محدوديت در دسـترس بودن داده   محیط

زيستي در تولید ناخالص داخلي  در رويكردهای آماری در ارزيابي و سنجش سهم اقتصاد
 و ساير متغیرهای اقتصادی است. 

ــت های مرتبط با اندازه در رابطه با محدوديت     ــاد زيسـ ــهم اقتصـ  -گیری و ارزيابي سـ
هايي وجود دارد که عبارتند از: فناورانه همانطور که در مبای نظری اشاره شد، محدوديت

ــادی دارای اين الگوی جديد فعالیت -1 ــهم در  محدوديتهای اقتص ــنجش س هايي در س
المللي هنوز روش اســتانداردی برای ارزيابي و مقايســه بین -2متغیرهای اقتصــادی اســت. 

                                                           
1- Max-Min Scaling  

2- https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database
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ــاد  ــهم اقتص ــورهای دارای    س ــت و کش ــده اس ــتي در تولید ناخالص داخلي ايجاد نش زيس
يابي ه ارزها بهای متفاوت و بیشــتر بدون انتشــار دادهاســتراتژی فعال در اين زمینه به روش

های  محصــوالت و فعالیت -3اند. زيســتي در تولید ناخالص داخلي پرداخته ســهم اقتصــاد
صاد  ستي با توجه به اولويت  موجود در اقت شورها و مزيت زي سبي در تولید و  های ک های ن

صوالت جديد فعالیت      ست. همچنین مح سیار متفاوت ا ست تجارت ب نه از  فناورا -های زي
ــ  ــاختار و تنوع با سـ ــتمنظر سـ ــتند. های طبقهیسـ تعداد زياد  -4بندی متداول ناهمگن هسـ

ــتي و ناهمگني آن  ــوار    ها، ارزيابي فرآيند تكامل اقتصــادمحصــوالت زيس ــتي را دش زيس
شـــناســـي  کند. به همین دلیل اکثر مطالعات انجام شـــده در اين حوزه از ديدگاه روشمي

ــتنباطي بوده  ــیفي و تحلیل آماری اس عارف های متو انجام روش معطوف به مطالعات توص
(. با وجود اين 2018اقتصــادســنجي به داليل ذکر شــده میســر نیســت )براکو و همكاران،  

صاد    محدوديت سیر گذار به اقت شناخت و ارزيابي م  ها، همچنان نتايج مطالعات تجربي در 
شا خواهد بود؛ به    ستي راهگ ستراتژی گذا   زي شورهايي مانند ايران که هنوز ا  رويژه برای ک

 فعال ندارند. 

 برآوردهاي تحلیل عاملي و تحلیل نتایج  -4
متغیر منتخب مرتبط با فعالیت اقتصاد   49و برای  1افزار متلبمحاسبات تحلیل عاملي با نرم 

ست.     28ای و برای دايره شده ا شور اروپايي انجام  سي    همانطور که در بخش روش ک شنا
ها در برآوردهای تحلیل عاملي از  دهاشــاره شــد برای تشــخیص کفايت و مناســب بودن دا

ستفاده مي  KMO آماره آزمون شود که براساس ماتريس همبستگي بین متغیرها محاسبه      ا
توان همبســتگي باالی باشــد، مي KM0>0.7شــده اســت. در شــرايطي که آماره آزمون 

پايین              عات تجربي چنانچه مقدار آماره اين آزمون  از   ترمتغیرها را نتیجه گرفت. در مطال
ــتگي بین متغیرها بايد مجدد بررســـي و متغیرهای با   7/0 ــرايب همبسـ ــد، ماتريس ضـ باشـ

ستگي پايین از مدل حذف شود و مجدد آماره    سبه کرد و روند را بايذ   KMOهمب را محا
 (. 2010تا جايي تكرار کرد که شرط مقداره آزمون، تامین شود )مواليک، 

 کردن متغیرها با همبستگي باال و تامین شرط بعد از انجام و تكرار آزمون با هدف پیدا
 در پیوست فهرست   -ای اتحاديه اروپا متغیر اقتصاد دايره  49از میان  KMOآماره آزمون 

                                                           
1- MATLAB 
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ستگي باال انتخاب و با توجه به ماهیت مبتني بر اهداف توسعه     28 -شده است   متغیر با همب
ــادی     ــادی، اقتصـ ــه گروه متغیرهای اقتصـ ــتاجتماعي  -پايدار در سـ محیطي قرار و زيسـ

اند. در گام بعدی برای اطمینان از معنادار بودن برآوردهای تحلیل عاملي برای هر          گرفته 
ســه گروه از متغیرهای انتخاب شــده از آزمون بارتلت اســتفاده شــده اســت. نتايج هر دو   

( ارائه شــده 5( تا )3های )های تحلیل عاملي در جدولو بارتلت برای مدل KMOآزمون 
ها در تحلیل عاملي را توان کفايت و مناســب بودن دادهمي KMO. براســاس آماره اســت

ها نتیجه گرفت. آماره آزمون بارتلت نیز احتمال پذيرش فرض برای هر سه گروه شاخص  
اين   کند. نتايجگیری ميرا اندازه -که عدم وجود همبســـتگي بین متغیرها اســـت-صـــفر 

صفر     شاخص نیز فرض  سه  ستگي را رد کرده و بنابراين، مي آزمون برای هر  بین   توان همب
ــتگي میان متغیرها، مي ــتفاده از   توان بامتغیرها را نتیجه گرفت. با توجه به وجود همبسـ اسـ

-های اقتصادی دهنده شاخص های توضیح (، مولفهPCAهای اساسي )  روش تحلیل مولفه
  ای را تعیین کرد.محیطي اقتصاد دايرهزيست -اجتماعي
سته از متغیرها و  ه به هدف پژوهش، ماتريس دادهبا توج شور مورد   28ها برای هر د ک
شده و برای انجام روش تحلیل عاملي و رسیدن به عوامل نهايي موثر،   بررسي جمع  آوری 
های مربوط به هر دسته از متغیرها تشكیل و عوامل مشتر ، اهمیت نسبي هر يک ماتريس
برای تمام مقادير غیرصفر محاسبه شده است. دوران     ويژه  ها و سپس بردارهای از شاخص 
ها با روش واريماکس انجام شده است. بنابراين، با تحلیل سه ماتريس مجزای تحلیل عامل

سايي و متغیرهای       شنا صلي برای متغیرهای موردنظر  گانه در پنج عامل 28عاملي، عوامل ا
ــدند. نتايج برآورد    ( و نمودار  5( تا ) 3های ) ولهای تحلیل عاملي در جد    نهايي تجمیع شـ

 ( ارائه شده است. 4)
شاهده مي 3همانطور که در جدول ) شاخص   ( م صادی يک ماتريس   شود،  عوامل اقت

شامل  28*13 شور و   28،  ست. با توجه به برآورد تحلیل عاملي اين   13ک متغیر  13متغیر ا
شده  شاخص در دو عامل نهايي تجمیع  صادی  اند.   28*4در ماتريس اجتماعي  -عوامل اقت

ــامل  تحلیل مي ــود که ش ــور و چهار متغیر مطابق با جدول ) 28ش ــت و در يک 4کش ( اس
شاخص متغیرهای          سته از عوامل موثر در گذار،  سومین د ست.  شده ا عامل نهايي خالصه 

متغیر موثر بر  11تحلیل شــده که شــامل   28*11محیطي اســت که در ماتريس -زيســت
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ست برای  محیط شده و در جدول  کشور منت  28زي خب بوده که در دو عامل نهايي تجمیع 
 اند. ( نشان داده شده5)

ست با تعداد متغیرهای       تعداد مولفه سته از عوامل برابر ا شده برای هر د ستخراج  های ا
ستفاده شده که با رسم نمودار اسكری      ها را مشخص کرد. در  توان تعداد بهینه مولفهمي 1ا

های  نمودار اسكری قاعده کلي براساس تعداد مقادير ويژه مولفه  ها از انتخاب تعداد مولفه
 (. 1392شود )کالين، تر از يک تعیین ميبزرگ

شود برای متغیرهای مرتبط با شاخص اقتصادی    ( مشاهده مي 4همانطور که در نمودار )
تر از يک هســتند و صــددرصــد پراکندگي مجموعه   دو مولفه دارای مقادير ويژه بزرگ

ــط اين مولفه ها  داده ــاخص   ها تبیین ميتوسـ ــود. اين تعداد برای متغیرهای مرتبط با شـ شـ
ها با اين مولفه تبیین  درصـــد داده 73اجتماعي برابر يک اســـت که بیشـــتر از -اقتصـــادی

محیطي، دو مولفه وجود دارد که صـــددرصـــد شـــود. برای شـــاخص عوامل زيســـتمي
از متغیرها در تبیین واريانس هر مولفه   دهند. سهم هر يک ميها را توضیح  پراکندگي داده
 ( مشخص شده است. 5( تا )3های )در جدول

هاي تحلیل عامليهاي مدل. تعیین تعداد مولفه4نمودار  
 های اقتصادیمولفه اجتماعی-های اقتصادیمولفه محیطی -های زیستمولفه

  

 

ا ای اتحاديه اروپدايره متغیر اقتصــادی مرتبط با اقتصــاد 11(، 3براســاس نتايج جدول )
ــرمايه  ــبت س ــامل نس ــتغال و ارزشش افزوده در تولید ناخالص داخلي، تجارت گذاری، اش

ــبت تولید ناخالص داخلي به زمین مصــنوعي و به   زباله ــتي، مصــرف حقیقي، نس های زيس
زار و های بامصرف مواد داخلي، شاخص رويكرد به بازار، تولید ناخالص داخلي به قیمت  

                                                           
1- Scree Plot 
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ستگي  درصد تغییرات عوامل اقتصادی    80به انرژی در عامل اول تجمیع شده و حدود   واب
صاد دايره   شامل دو متغیر درصد کل   ای را توضیح مي موثر در توسعه اقت دهند. عامل دوم 

ست که حدود       ساب جاری ا شتغال و مانده ح صاد دايره    20ا صد تغییرات در اقت ای را  در
ری، گذاتوان به نســـبت ســـرمايهقتصـــادی موثر ميدهند. در میان متغیرهای اتوضـــیح مي

سبت تولید ناخالص داخلي به زمین مصنوعي        شاخص رويكرد به بازار و ن صادرات زباله، 
با  ای اشاره کرد. اين نتیجه منطبق ترين عوامل اقتصادی موثر در اقتصاد دايره  به عنوان مهم

ــرمايه     (، 2012نگ و همكاران )  و گ 2016گذاری )هیژمن،  مباني نظری در مورد نقش سـ
كاران،      ــتي )روی و هم جارت مواد زيسـ ید در       2009ت های تول ند بازنگری در فرآي ( و 

ــترش اقتصـــاد زيســـت   طه معناداری میان متغیرهای          -گسـ نه اســـت. همچنین راب ناورا ف
ای و اهداف توســعه پايدار در  افزوده با گســترش اقتصــاد دايره  گذاری و ارزشســرمايه 

ــانو و ه ــورهای 2018مكاران )مطالعه کاتیسـ ــت.   OECD( برای کشـ ــده اسـ گزارش شـ
ــت       ــاد زيسـ فناورانه توجه به اثر اين متغیرها در گروه        -بنابراين، به منظور گذار به اقتصـ

 عوامل اقتصادی ضروری است. 

 . نتایج تحلیل عاملي براي متغیرهاي اقتصادي3جدول 
 عامل دوم عامل اول متغیر عامل دوم عامل اول متغیر
ه گذاری / سرماي

 تولید ناخالص داخلي
9921/0 - 

تولید ناخالص داخلي / 
 زمین مصنوعي

9715/0 - 

اشتغال / تولید 
 ناخالص داخلي

7397/0 - 
 /تولید ناخالص داخلي
 مصرف مواد داخلي

9698/0 - 

افزوده / تولید ارزش
 ناخالص داخلي

9480/0 - 
شاخص رويكرد به 
 اقتصاد

9726/0 - 

 - -9661/0 واردات زباله
تولید ناخالص داخلي با 

 های بازارقیمت
9683/0 - 

 8057/0 - مانده حساب جاری - 9904/0 صادرات زباله
 - 7534/0 وابستگي به انرژی - 9184/0 مصرف حقیقي فردی
  7765/0 - درصد کل اشتغال
 2963/2 7037/9 مقادير ويژه KMO 83/0آماره آزمون 

آماره آزمون بارتلت 
 )معناداری(

 1914/0 8086/0 تغییرات تجمعي 15/288( 00/0)

 های پژوهشمنبع: یافته
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ــاس نتايج جدول )      ــابه، براسـ ــاهده کرد که چهار متغیر    ( مي4در تحلیل مشـ توان مشـ
ــرانه کالری روزانه، اجتماعي مرتبط با اقتصــاد دايره-اقتصــادی ــامل س ای اتحاديه اروپا ش

های تجديدپذير در يک و سـرانه انرژی مصـرف انرژی اولیه، سـرانه مصـرف مواد داخلي    
اجتماعي -درصد تغییرات عوامل اقتصادی 73عامل تجمیع شده و به ترتیب اهمیت حدود 

ــیح مي ــادیدهند. مهمموثر را توض ــت -ترين متغیر اقتص ــاد زيس  -اجتماعي موثر در اقتص
صاد دايره          سترش اقت ست. اثر گ ساس منبع ا سرانه کالری روزانه برا ر افزايش ای بفناورانه 

( نیز گزارش شـــده 2012های چین در مطالعه گنگ و همكاران )امنیت غذايي در اســـتان
ــاس به نظر مي  ــت. بر اين اس ــاد دايره اس ــترش اقتص ــد گس ای اثر معناداری در افزايش رس
 ترين اهداف توسعه پايدار است، خواهد داشت. امنیت غذايي که يكي از مهم

 اجتماعي-ي متغیرهاي اقتصادي. نتایج تحلیل عاملي برا4جدول 
 عامل اول متغیر عامل اول متغیر

 7090/0 سرانه مصرف مواد داخلی -5647/0 های تجدیدپذیرسرانه انرژی

 7836/0 مصرف انرژی اولیه
سرانه کالری روزانه براساس 

 منبع
8401/0 

 3661/73 تغییرات تجمعی 1411/2 مقادیر ویژه
 KMO 7341/0آماره آزمون  34/66( 00/0) آماره آزمون بارتلت )معناداری(

 های پژوهشمنبع: یافته

محیطي مرتبط با اقتصاد   شود که شش متغیر زيست   ( مشاهده مي 5براساس نتايج جدول ) 
شامل بازيافت زباله دايره شده،    ای اتحاديه اروپا  ستي، حق ثبت اختراع، مواد بازيابي  های زي
وری آب و مديريت پسماند به ترتیب اهمیت در   بهره ای،های هوا و گازهای گلخانهآالينده

د.  دهندرصد تغییرات عوامل اقتصادی موثر را توضیح مي 63عامل اول تجمیع شده و حدود 
عامل دوم شامل پنج متغیر سرانه زباله، منطقه کشاورزی ارگانیک، نسبت تحقیق و توسعه به       

های منبع انتشــار گازهای  خشزيســت و بتولید ناخالص داخلي، شــاخص نوآوری در محیط
ای توضیح  درصد تغییرات را در اقتصاد دايره 37ای است که به ترتیب اهمیت حدود گلخانه
، حق  های زيســتي توان به بازيافت زبالهمحیطي موثر ميدهند. در میان متغیرهای زيســت مي

سرانه به     شاورزی ارگانیک و زباله  شده، منطقه ک ترين  مهم عنوان ثبت اختراع، مواد بازيابي 
ای اشــاره کرد. اين نتیجه در مطالعات و مباني نظری در مورد   عوامل موثر در اقتصــاد دايره 

فناورانه مورد   -های تحقیق و توسعه و صنعت بازيافت در گسترش اقتصاد زيستنقش هزينه
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گذاری در تدوين اســتراتژی گذار اهمیت زيادی  تاکید جدی اســت و از ديدگاه ســیاســت 
عه گنگ و همكاران )          دارد. به در مطال تاني برای چین،     2012نتیجه مشـــا ــ ( در مقیاس اسـ

ستافاس و همكاران )  شورهای گروه  2103ا سانو و همكاران )  7( برای ک ( برای 2018و کاتی
 گزارش شده است. OECDکشورهای 

 محیطي. نتایج تحلیل عاملي براي متغیرهاي زیست5جدول 

 عامل دوم عامل اول متغیر عامل دوم عامل اول متغیر
منطقه تحت کشاورزی 

 9033/0 - ارگانیک
های هوا و گازهای آالینده

 ایگلخانه
8857/0- - 

 - 9882/0 حق ثبت اختراع
بخشهای منبع انتشار گازهای 

 5969/0 - ایگلخانه

 - 8765/0 بهره وری آب 9132/0 - زباله سرانه
 - 7065/0 مدیریت پسماند - 9877/0 مواد بازیابی شده

 - 9969/0 های زیستیبازیافت زباله
شاخص نوآوری در 

 8055/0 - زیستمحیط

R&D   درصد تولید
    8046/0 - ناخالص داخلی

 5669/2 4331/4 مقادیر ویژه KMO 8331/0آماره آزمون 
آماره آزمون بارتلت 

 )معناداری(
 6701/36 3299/63 تغییرات تجمعی 46/314( 00/0)

 ی پژوهشهامنبع: یافته

صاد     سايي عوامل موثر در فرآيند گذار به اقت شنا ستي   با توجه به هدف پژوهش که  زي
بندی شــده در ســه شــاخص عوامل   ای اســت، نتايج تحلیل عاملي متغیرهای دســته دايره

رابطه همبسـتگي بین    -1دهند؛ محیطي دو نتیجه را نشـان مي زيسـت  -اجتماعي-اقتصـادی 
شاخص  سه متغیرهای  شاخص  گانه های  شته و  دهنده در گسترش  نقش توضیح  هاوجود دا
صاد دايره  شته     اقت صاد کالن برای اتحاديه اروپا دا سطح اقت كه اين  اند. با توجه به اينای در 
راين، به بناب ،گانه دستیابي به اهداف توسعه پايدار هستندهای سهها همان معیارهایشاخص
ــاد دايره نظر مي ــترش اقتصـ ــد گسـ ــعه پايدار دارد.ای نقش موثرسـ ــد و توسـ  ری در رشـ

صلي، مهم   -2 ساس برآوردهای تحلیل مولفه ا  ترين متغیرهای موثر در گسترش اقتصاد  برا
ستي دايره  سرمايه   ای عبارتند از: زي سبت  شاخص رويكرد    ن ستي،  گذاری، تجارت زباله زي
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صادی(     صنوعي )عوامل اقت سبت تولید ناخالص داخلي به زمین م غذايي،  تامنی، به بازار، ن
صادی     ستي، حق بازيافت زباله ،اجتماعي(-سرانه مصرف مواد و انرژی )عوامل اقت  های زي

نه ) عوامل                ــرا ــاورزی ارگانیک و زباله سـ ــده، منطقه کشـ بازيابي شـ ثبت اختراع، مواد 
 محیطي(. زيست

ــت که به دلیل محدوديت        اند توهای داده و روش تحلیل اين مقاله نميبايد توجه داشـ
ای زيســتي نشــان داد، اما شــناســايي و و جهت روابط را در توســعه اقتصــاد دايره هاعلیت
پذير ای را امكانهای مرتبط با گسترش اقتصاد دايرهوتحلیل کمي متغیرها و شاخصتجزيه

 کرده است. 

حقایق آشههکار شههده و ضههرورت اقتصههاد ایران براي گذار به اقتصههاد   -5
 فناورانه -زیست

صاد ايران پیش ا  سفند  ز مواجه با همهاقت با خروج آمريكا از برجام  1398گیری کرونا در ا
شت   ست. تحريم    1397در ارديبه ضعیت رکود تورمي قرار گرفته ا صادی با در و  های اقت

ــاختن درآمدهای نفتي و تجارت        ــد       هدف محدود سـ خارجي ايران، تداوم کاهش رشـ
در فضــای حكمراني و  هااقتصــادی، مشــكالت ســاختاری اقتصــاد ايران و عدم قطعیت   

صمیم  شكننده و تاب       گیریت صاد ايران را  ضعیت اقت صادی، و صاد های اقت ی را  آوری اقت
(. با توجه به وابستگي اقتصاد ايران به 1392بیگدلي و همكاران، کاهش داده است )ضیائي 

، های اقتصــادی يا ســیاســينفت، هرگونه تغییر در درآمدهای فروش نفت به دلیل شــو 
سب   ناپايدار ضای ک صادی تحمیل  ی زيادی را به درآمد خانوارها، ف وکار و حكمراني اقت
گذاری در اقتصاد ايران برای گذار از اين شرايط،   اصلي سیاست    کند. بنابراين، چالشمي

ــت. عالوه بر اين،   ــعه پايدار اسـ ــاد بدون نفت به موازات اهداف توسـ اجرای برنامه اقتصـ
صنعتي در مواجه با بحران مالي    ويژه توجه به شواهد نظری و به   شورهای  ، 2008تجربه ک

ر فناورانه نقش موثری در تداوم رشد اقتصادی د  -کند که گذار به اقتصاد زيست  تايید مي
 (. 2009و روی و همكاران،  2016های اقتصادی دارد )هیژمن، شرايط بحران و نااطمیناني

ژوهي روند پهای آيندهتحلیلپذيری نفتي و ها بر پايه محاســبه شــاخص آســیبتحلیل
شاورزی ملل متحد )        سازمان خواربار و ک سبات  سعه پايدار مبتني بر محا شان   (FAOتو ن

 پذير نیست. دهند که تداوم وضعیت فعلي برای اقتصاد ايران امكانمي
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ست       صاد زي ستراتژی فعالي در زمینه گذار به اقت صاد ايران ا فناورانه  -به دلیل اينكه اقت
دستیابي به اهداف توسعه پايدار ندارد، تحلیل وضعیت ايران از منظر مطالعه     در چارچوب

صاد  ستي دايره  تجربي گذار به اقت ست زي ضرورت   ،ای امكان پذير نی اما با رويكرد بحث 
ناپذير ايران در راستای دستیابي به اهداف توسعه پايدار و توجه به مباني نظری که    اجتناب
شاخص تاکید مي س کند  ست    های  صاد زي ست،  فن -نجش توسعه پايدار مبتني بر اقت اورانه ا

روند  پذيری نفتي و بررسيگیری از دو شاخص آسیباين بخش تالش کرده است با بهره
 زيستي را برجسته کند.  آتي توسعه پايدار اقتصاد ايران، ضرورت گذار به اقتصاد

سايي عوامل موثر د   شنا صاد  مباني نظری و تجربي اين مطالعه در  ستي   ر گسترش اقت زي
 های گذار اقتصـاد ايران نقش ها و گامتواند در تدوين تطبیقي سـیاسـت  ای اروپا، ميدايره

 موثری ايفا کند. 
يابي  یت    ارز عال های اقتصـــادی معموال براســـاس دو شـــاخص عملكرد      های عملكرد ف
  شـــود. شـــاخص عملكرد( انجام ميGPI)2( و يا شـــاخص پیشـــرفت واقعيEPI)1اقتصـــادی

صادی با تلفیق داده  شد تولید ناخالص داخلي     اقت سری بودجه دولت و ر های تورم، بیكاری، ک
ــي و تبديل اين داده         ــتفاده از يک روش میانگین وزني رياضـ ــاخص،      با اسـ ها به يک عدد شـ

(. شــاخص   2013، 3کند )کاراموف و ريدينگزکارآمدی عملكرد اقتصــادی را توصــیف مي 
منفعت رشد اقتصادی با هدف سنجش رشد اقتصادی        -ی هزينههاپیشرفت واقعي برای تحلیل 

ــد      ــاخص مزايای رش ــت. در اين ش ــده اس ــعه پايدار طراحي ش ــتای تامین اهداف توس در راس
گذاری، در دسترس   های متغیرهای مخارج مصرف خصوصي، مخارج سرمايه    اقتصادی با داده 

نه           به و هزي ــ حاسـ عالي م ــترش آموزش  های عمومي و گسـ کاال با جرم،    های بودن  مرتبط 
های  های از دســت رفته ناشــي از شــغل، نرخ بیكاری، میزان بدهي خارجي و هزينه   مطلوبیت

(. 2013، 4شود )کوبیسفسكي و همكاران   زيست از آن کسر مي  مرتبط با آلودگي هوا و محیط
رشد اقتصادی ارائه     هر دو شاخص توصیف مناسبي از وضعیت اقتصادی در مقايسه با شاخص       

ت  ويژه نفت و گاز، ضــروری اســد، اما در مورد اقتصــادهای وابســته به منابع طبیعي و بهکننمي
ستگي فعالیت   تحلیل شدت واب صادی به منابع طبیعي انج ها با در نظر گرفتن  شود. با   های اقت ام 

                                                           
1- Economic Performance Index 

2- Genuine Progress Indicator 

3- Khramov,V. & Ridings, L. J. 

4- Kubiszewski, I., et al. 
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تواند سنجشي از سهم      طراحي شده که مي ( OVI) 1پذيری نفتاين رويكرد، شاخص آسیب  
ــوره   ــاد کشـ ــادرکننده و واردکننده نفت ارائه کند )گوپتا      نفت در اقتصـ (. اين  2008، 2ای صـ

،  های اقتصادی آوری کشورها را در برابر ريسک  شاخص يک مفهوم چند بعدی است و تاب  
های  سنجي عواملي مانند شو   که در ريسک  کندگیری مياندازه محیطي -عرضه و زيست  

ســـیاســـي مانند جنگ و تحريم   هایهای ناشـــي از عرضـــه در اثر تنشقیمتي نفت و شـــو 
 شود.  گیری مياندازه
ــادی و کانال ترين مولفهمهم ــک اقتص ــبه ريس های اثرگذاری آن در های موثر در محاس
ايران  پذيری نفتي اقتصاد ها، شاخص آسیب  ( تبیین شده است. براساس اين مولفه    6جدول )
ــده و در نمودار )   1357-1398برای دوره  ــبه شـ ــان داده 5محاسـ ــده و ارتباط میان  ( نشـ شـ

. در محاسبه شاخص ابتدا براساس      3( گزارش شده است  7متغیرهای شاخص نیز در جدول ) 
فه      با مول باني نظری متغیرهای مرتبط  عد از         م خاب شـــده و ب های ريســـک اقتصـــادی انت

 (. 2008ها محاسبه شده است )گوپتا، ها بین صفر و يک، میانگین وزني دادهسازی دادهنرمال
شاهده مي  همانطور های ناشي از بحران جنگ،  شود اقتصاد ايران در برابر شو     که م

های جهاني نفت، رکود جهاني در اثر                 يان جنگ، کاهش ب پا عد از  ناني ب نااطمی ــرايط  شـ
دهه   های نفتيهای مالي جهاني که منجر به کاهش تقاضای نفت شده است، تحريم   بحران
شان داد    1390 سانات جدی ن شاکری و     و توافق برجام نو شابه در مطالعه  ست. روندی م ه ا

( اين است که باالترين 5( گزارش شده است. نكته قابل توجه در نمودار )1395همكاران )
ــال   ــان در اثر نااطمیناني بعد از پايان جنگ در س ــت. بین  1369میزان نوس اتفاق افتاده اس

شاخص   1370-1398های سال  ست، اما ب      VOIهمچنان  شته ا ساناتي دا طور میانگین  هنو
ساله مي       ست. اين م شي بوده ا شاخص کاه ست   مقدار  سیا ری گذاتواند به دلیل مداخالت 

ارزی و  پذيری اقتصــاد و اقداماتي مانند حســاب ذخیرهاقتصــادی با هدف کاهش آســیب
باشد که سبب     1380صندوق توسعه ملي و واريز بخشي از درآمدهای نفتي به آن در دهه    

سیب    شاخص آ ست متنوع      پذيکاهش  سیا ست. همچنین  شده ا سازی درآمدهای  ری نفت 
 صادراتي که در کاهش ريسک اقتصادی موثر بوده است.

                                                           
1- Oil Vulnerability Index 

2- Gupta, E. 

( است. CBIهای زماني بانک مرکزی جمهوری اسالمي ايران )های سریداده OVIمنبع آماری محاسبات شاخص  -3

 انجام شده است. 1399آخرين مراجعه آماری در اسفند ماه 
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 هاي سنجش ریسک اقتصادي. مولفه6جدول 

 شاخص
ارتباط با ريسک 
 اقتصادی

 های اثر گذاریکانال

 درآمدهای فروش نفت - مثبت های نفت در درآمد مليسهم هزينه
 لت در بودجهدرآمدهای عمومي دو -

 مخارج دولت -

 سهم صادرات نفتي در بازرگاني خارجي -

 نرخ ارز -

 ایای و واسطهواردات کاالهای سرمايه -

نه     - شـــاخص برابری قدرت خريد     -درآمد ســرا
(PPP) 

سهم نفت به ازای هر واحد از تولید ناخالص 
 داخلي

 مثبت

 مثبت سهم نفت در تقاضای انرژی داخلي
 مثبت تصادیسطح توسعه اق

 منفي سطح ذخاير خارجي کشور

 2008منبع: گوپتا، 

 ( اقتصاد ایرانVOIپذیري نفت ). شاخص آسیب5نمودار 

 
 های پژوهشمنبع: یافته

محاسبه   شاخص  اين همبستگي میان متغیرهای  ، VOI شاخص تر به منظور تحلیل دقیق
ــان مي  7و در جدول ) ــت. نتايج نش ــده اس تباط مثبت میان افزايش دهند که ار( گزارش ش

ــرانه و خالص دارايي     وجود دارد. همچنین افزايش  های خارجي بانک مرکزی    درآمد سـ
های خارجي بانک مرکزی، واردات مواد اولیه و صــادرات نفتي با افزايش خالص دارايي

ــهم مصـــرف نفت در داخل ب ــرانه ارتباط مثبت دارد. عالوه بر اين، افزايش سـ  ادرآمد سـ
خالص دارايي     کاهش  کاهش         کاهش صــــادرات نفتي،  نک مرکزی و  با خارجي  های 

گذاری اقتصـــادی مهم اســـت؛ زيرا اين نتیجه از ديدگاه ســـیاســـت واردات ارتباط دارد.
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رانه و درآمد س های خارجي بانک مرکزیدارايي ،تايیدکننده وابستگي واردات مواد اولیه
سی       شاخص آ ست. بنابراين،  صادرات نفت ا صادی به ببه  در طول  طور میانگینپذيری اقت

سه دهه اخیر کاهش يافته است، اما همچنان وابستگي اقتصاد ايران به صادرات نفت بطور      
سرانه به عنوان        صادی و درآمد  شد اقت سانات درآمدهای نفتي، ر جدی وجود دارد و با نو

 ديده است. های موثر در دستیابي به اهداف توسعه پايدار آسیبشاخص

 1357-1398( اقتصاد ایران VOIپذیري نفت ). ضرایب همبستگي متغیرهاي شاخص آسیب7جدول 

 

سهم 
درآمد 

نفتی در 
GDP 

سهم 
درآمدهای 
نفتی در 
بودجه 
 دولت

سهم 
نفت در 
مصرف 
 داخلی

سهم 
صادرات 

نفتی از کل 
 صادرات

خالص 
های دارایی

خارجی 
بانک 
 مرکزی

سهم 
واردات 

مواد اولیه 
 GDPاز 

درآمد 
 رانهس

سهم درآمد نفتی در 
GDP 

00/1        

های نفتی سهم درآمد
 در بودجه دولت

24/0  00/1       

سهم نفت در مصرف 
 داخلی

28/0-  40/0-  00/1      

سهم صادرات نفتی به 
 کل صادرات

02/0  04/0  72/0-  00/1     

های خالص دارایی
 خارجی بانک مرکزی

10/0-  01/0  35/0-  52/0  00/1    

ردات مواد سهم وا
 GDPاولیه از 

11/0-  31/0  63/0-  46/0  37/0-  00/1   

-18/0 درآمد سرانه  07/0  16/0-  39/0  61/0  40/0  00/1  

 های پژوهشمنبع: یافته

ساس       انداز گزارش مطالعات چشم بررسي روند آينده توسعه پايدار اقتصادی ايران برا
که مبتني بر  2018ســـال ( در  FAO) 1جهاني ســـازمان خواربار و کشـــاورزی ملل متحد

                                                           
در لینک زير قابل  FAOهای محاسبات برای همه کشورهای جهان و ايران از طريق وبگاه سازمان غیرها و دادهمت -1

 دسترس است:

Food & Agriculture Organization of the United Nations: http://www.fao.org/global-

perspectives-studies/food-agriculture-projections-to-2050/en/ 
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سال داده شاخص   2018تا  2012های های  های اقتصاد کالن، کشاورزی و   اقتصاد ايران و 
ــار محصـــوالت دامي، شـــاخص های تعادل بازار، امنیت غذايي، مخاطرات اقلیمي و انتشـ

 ،کند که تداوم اســتفاده از الگوهای اقتصــاد کالســیک تايید مي ،ای بودهگازهای گلخانه
وهي، دو پژ. در اين گزارش آيندهي به اهداف توسعه پايدار را تضمین نخواهد کرد  دستیاب 

انداز کشور با فرض ادامه وضعیت فعلي و   سناريو تدوين شده است؛ سناريوی اول، چشم      
ــعه    ــناريوی جايگزين، روند متغیرهای اقتصــادی با فرض حرکت در جهت اهداف توس س

 بیني کرده است.پايدار را پیش
های اصلي سنجش رشد را در دو حالت ادامه وضعیت فعلي )خط     ( شاخص 6)نمودار 

پیوسته( و توسعه پايدار )خط چین( را برای اقتصاد ايران مقايسه کرده است. همانطور که       
شود، ناسازگاری میان تداوم رشد اقتصادی سرانه برای اقتصاد ايران با اهداف       مشاهده مي 

نا که با حرکت به ســمت اهداف توســعه پايدار، رشــد  توســعه پايدار وجود دارد به اين مع
اقتصادی بلندمدت کاهش خواهد يافت. براساس اين نمودار، مشخص است يک واگرايي 
های فزاينده بین وضعیت موجود و اهداف توسعه پايدار وجود دارد که اين فاصله در سال    

 غذايي به عنوانآينده در حال افزايش اســت. وضــعیت مشــابه در رابطه با شــاخص امنیت 
محیطي نرخ تغییرات اقلیمي و زيســـتي و دو متغیر زيســـت متغیر موثر در گذار به اقتصـــاد

ــاخص بهره ــاهده ميشـ ــاس هر دو معیار برداری از منابع طبیعي مشـ ــود. بنابراين، براسـ شـ
رســد که به نظر مي پذيری نفتي و روند آتي توســعه پايدار اقتصــاد ايرانآســیبشــاخص 
گذاری اهداف توسعه پايدار با ادامه روند فعلي ممكن نبوده و مستلزم سیاست     دستیابي به  

 فناورانه است. -برای گذار به اقتصاد زيست
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هاي توسعه پایدار در وضعیت کنوني با وضعیت مبتني بر اهداف مقایسه روند شاخص. 6نمودار 
 توسعه پایدار

 شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه نرخ تغییرات اقلیمی

  
 شاخص امنیت غذایی برداری از منابع طبیعیشاخص بهره

  
 FAO, 2018منبع: 

 گیري  بندي و نتیجهجمع -6
ــت  -اين مقاله به تبیین مباني نظری ــاد زيس فناورانه  -کاربردی مفهوم در حال تكامل اقتص

ستیابي به  ددر گستره ادبیات توسعه پايدار پرداخته است. به دلیل نقش موثر اين مفهوم در    
های اقتصادی با رعايت دو اصل محدوديت اهداف توسعه پايدار از طريق گسترش فعالیت

شاغل پايدار    کارايمنابع و  صادی و ايجاد درآمد و م سعه به–ي اقت  ويژه در مناطق کمتر تو
 زيستي در حال تبديل به گفتمان مسلط رشد و توسعه پايدار است.  اقتصاد -يافته

شده تايید مي مباني نظری و م صاد طالعات انجام  ستي از   کنند که فرآيند گذار به اقت زي
صاد دايره    سترش اقت ير، ای به معنای فرآيند تولید با منابع قابل بازيافت و تجديدپذطريق گ

 يابد. تكامل مي
ــت؛    ــده اس ــلي در اين پژوهش دنبال ش کاربردی  -تبیین مباني نظری -1دو هدف اص

فراهم  -2های ارزيابي و حكمراني اقتصادی گذار. اورانه و روشفن -مفهوم اقتصاد زيست
کردن چارچوبي برای شــناســايي و تحلیل متغیرهای موثر در فرآيند گذار مبتني بر الگوی 

صاد دايره  شافي و داده    اقت ستفاده از روش تحلیل عاملي اکت ساس با ا های کالن  ای. بر اين ا
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ده دهنترين متغیرهای توضیحي در حال گذار، مهمکشور اروپاي 28ای زيستي دايره اقتصاد
شاخص              سبه  شد. در نهايت با محا سايي  شنا سعه پايدار  ساس اهداف تو فرآيند گذار برا

ــیب ــعه پايدار،  آس ــي روند آتي توس ــاد ايران در چهار دهه اخیر و بررس پذيری نفتي اقتص
 فناورانه تحلیل شد.  -ضرورت گذار به اقتصاد زيست

ين پژوهش در ادبیات توســعه پايدار دو هدف را دنبال کرده اســت؛ مشــارکت علمي ا
ست که با نگاه کلي   -1 شده ا صاد  های ارزيابي گذار به اقتنگر مباني نظری و روشتالش 

در شــناســايي متغیرهای  -2فناورانه و پیوندهای آن با توســعه پايدار تبیین شــود.  -زيســت
ست يک چارچوب تحلیلي برای      های آماری، موثر در فرآيند گذار با تحلیل شده ا سعي 

صاد   تعیین مولفه سترش اقت ستي دايره  های موثر در گ شود.  زي ای و در مقیاس کالن فراهم 
در  فناورانه و مراحل گذار به آن -زيست -برای اين منظور ابتدا مباني نظری مفهوم اقتصاد 

ــاد دايره -چارچوب مدل نظری   ــد. با توجه به   کاربردی اقتصـ ــ ای تبیین شـ اس اينكه براسـ
 فناورانه -های ســنجش گذار به اقتصــاد زيســتترين شــاخصاهداف توســعه پايدار، مهم
ه  محیطي، بنابراين، متغیرهای مرتبط با اين س زيست -اجتماعي -عبارتند از عوامل اقتصادی 
افزوده، تجارت مواد زيستي، امنیت غذايي و گذاری، اشتغال، ارزش شاخص شامل سرمايه   

ي   باز نده  انرژی،  فت و آالي نه  های محیط ا ــتي و هزي به عنوان       زيسـ عه  ــ های تحقیق و توسـ
زيستي تبیین شد. به دلیل  ای و تكامل فرآيند گذار به اقتصادهای اصلي اقتصاد دايرهمولفه

ــاد ــتم طبقه   تكاملي بودن عوامل موثر در اقتص ــیس ــتي و همچنین عدم انطباق س بندی زيس
دارد در های استان ای، استفاده از روش صول اقتصاد دايره  های اقتصادی متعارف با ا فعالیت
ــتردگي فعالیت      ها امكان  ارزيابي  ــت. همچنین به دلیل تنوع و گسـ ــاد  های ا پذير نیسـ قتصـ
ست  صاد کالن از يک روش معیار در       -زي صنعت و اقت سطوح مختلف بنگاه،  فناورانه در 
ستف گیری گسترش اين بخش در روند توسعه نمي  اندازه ض توان ا رورت اده کرد. بنابراين، 

 های بخش زيستي در مطالعات ارزيابي فرآيند گذار تبیین شد. توجه به مقیاس فعالیت
شان مي    شده ن سیلي به     مطالعات انجام  صاد کالسیک مبتني بر منابع ف دهند گذار از اقت

ست   صاد زي شت   فناورانه در چهار مرحله انجام مي -اقت ه  کشود. با اين وجود بايد توجه دا
ساخت  صاد   هایتكمیل فرآيندهای اين گذار به میزان و تنوع منابع و عوامل تولید، زير اقت

 و سطح توسعه کشور بستگي دارد. 
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ای هدر بررســي حكمراني اقتصــادی گذار به اين مســاله اشــاره شــد که يكي از چالش
ــرمايهمهم، هزينه ــاختهای باالی س ــت کهها و تكمیل فرآيند انتقال گذاری در زيرس  اس

ــادی   نیازمند حمايت ــد اقتصـ ــادی در جهت حمايت از رشـ های دولتي و حكمراني اقتصـ
ست  ستا مهم    -زي ست. در اين را سم فناورانه ا ها های در اختیار دولتترين ابزارها و مكانی

 های مبتني بر اقتصــادبرای طراحي و اجرای اســتراتژی گذار شــامل گســترش زيرســاخت 
زيسـتي،   های فعالیت اقتصـاد بازارهای محصـوالت بخش محور، ايجاد و گسـترش  زيسـت 

رساني برای افزايش مشارکت ها و آگاهيپذيری محصوالت از طريق يارانهافزايش رقابت
 اجتماعي در فرآيند گذار است. 

دلیل ماهیت در حال تكامل مفهوم اقتصاد   بندی مطالعات انجام شده بیان شد که بهدر جمع
ــت ــتراتژی گذار و عدم    فناورانه و تفا -زيس ــورهای دارای اس ــادی کش ــاختار اقتص وت در س

 های آماری و محاسباتي در اين زمینه وجود دارد.  ها، خال جدی در تحلیلدسترسي به داده
شد     شاره  ست که اوال همه اين      همانطور که ا شده اين ا شتر  مطالعات انجام  وجه م

ند. دوم اای استفاده کرده تصاد دايره کاربردی اق -مطالعات در ارزيابي گذار از مدل نظری
اينكه تاکنون يک مجموعه شــاخص اســتاندارد پذيرفته شــده توســط همه کشــورها برای  

صاد دايره    صیف و ارزيابي عملكرد مدل اقت شاخص    تو ست. فقدان  شده ا هايي  ای تدوين ن
امل ای و همچنین تصريح تابع عو استاندارد شده برای سنجش میزان گسترش اقتصاد دايره     

صاد دايره  ست که در پژوهش موثر بر اقت شده کمتر مورد توجه  ای از مواردی ا های انجام 
زيستي نشان داد  گیری گسترش اقتصاد  های اندازهقرار گرفته است. همچنین بررسي روش  

ــاخصهای دادهکه به دلیل محدوديت های تحلیل آماری مبتني  ها، روشها و ناهمگني شـ
ــتفاده از داده ــته بر اس ــترين کاربرد را در اين مطالعات داش با  اند. بنابراين،های مقطعي بیش

توجه به مباني نظری و مطالعات انجام شده، تالش شد که عوامل موثر در گسترش اقتصاد     
ــاس دادهدايره ــافي ای براسـ ــورهای اتحاديه اروپا و به روش تحلیل عاملي اکتشـ های کشـ

 شناسايي و تحلیل شود. 
ا توجه به فناورانه و ب -ايي عوامل موثر در فرآيند گذار به اقتصاد زيستبه منظور شناس

ــور اتحاديه اروپا جمع 28متغیر و  49ها برای مباني نظری موجود، ماتريس داده آوری کش
سه دسته متغیرهای         صلي برای  سه ماتريس مجزای تحلیل عاملي، عوامل ا شده و با تحلیل 

 رد بررسي قرار گرفت. ای شناسايي موشاخص اقتصاد دايره
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 ها، روش تحلیل عاملي در نظر گرفتهروش تحقیق با توجه به ماهیت مقطعي بودن داده
ها برای هر دســته از متغیرها تشــكیل و عوامل مشــتر ، شــد. بر اين اســاس، ماتريس داده
ــاخص  ــبي هر يک از ش ــپس بردارهایاهمیت نس ــفر  ها و س ويژه برای تمام مقادير غیرص

. بنابراين، با تحلیل ســه ماتريس مجزای تحلیل عاملي، عوامل اصــلي برای  محاســبه شــد 
گانه در پنج عامل نهايي تجمیع شدند. در میان 28متغیرهای موردنظر شناسايي و متغیرهای 

رد گذاری، صادرات زباله، شاخص رويكتوان به نسبت سرمايهمتغیرهای اقتصادی موثر مي
ناخالص دا          ید  بت تول ــ بازار و نسـ به عنوان مهم   به  ــنوعي  به زمین مصـ مل  خلي  ترين عوا

سرمايه      شاره کرد. اين نتیجه منطبق با مباني نظری در مورد نقش  صادی موثر ا گذاری، اقت
فناورانه  -تجارت مواد زيستي و بازنگری در فرآيندهای تولید در گسترش اقتصاد زيست     

ست    سیا ترين ید دارد. همچنین مهمگذاری بر نقش موثر اين متغیرها تاکبوده و از ديدگاه 
صادی  ست   -متغیر اقت صاد زي ساس    -اجتماعي موثر در اقت سرانه کالری روزانه برا  فناورانه 

منبع شـــناســـايي شـــد. اين نتیجه نیز منطبق با مباني نظری و در راســـتای تاکید ادبیات در 
زيستي    اجتماعي و کیفیت زندگي بر گسترش اقتصاد   -خصوص نقش متغیرهای اقتصادی  

ــ ــت     اسـ های  توان به بازيافت زباله       محیطي موثر ميت. در نهايت در میان متغیرهای زيسـ
ــاورزی ارگانیک به عنوان             ــده و منطقه کشـ ــتي، حق ثبت اختراع، مواد بازيابي شـ زيسـ

باني نظری در مورد نقش        مهم عات و م مل موثر اشـــاره کرد. اين نتیجه در مطال ترين عوا
صنعت با   هزينه سعه و  ست     های تحقیق و تو صاد زي سترش اقت رانه مورد فناو -زيافت در گ

ــتراتژی گذار اهمیت زيادی دارد.          ــت و در تدوين اسـ نتايج اين تحلیل     تاکید جدی اسـ
ن به فناورانه و همچنی -تواند در ارزيابي وضــعیت گذار يک کشــور به اقتصــاد زيســتمي

  گذارهای گذار مورد استفاده قرار گیرد.عنوان چارچوبي در تدوين سیاست
فناورانه از دو منظر  -در نهايت، ضــرورت اقتصــاد ايران در گذار به اقتصــاد زيســت   

پذيری نفتي اقتصــاد ايران و بررســي روند توســعه پايدار تحلیل شــد. اين شــاخص آســیب
  طور میانگین در طول ســهپذيری اقتصــادی بهشــاخص آســیبدهند که ها نشــان ميتحلیل

ست، اما همچن  صادرات نفت به     دهه اخیر کاهش يافته ا صاد ايران به  ستگي اقت طور  ان واب
پژوهي روند توسعه پايدار اقتصادی    جدی وجود دارد. عالوه بر اين، براساس تحلیل آينده 

شد         شاهده  سعه پايدار م ضعیت موجود و اهداف تو در ايران، يک واگرايي فزاينده بین و
ــال  ــت. بنابراکه اين فاصــله در س ــاس هر دو معیار های آينده در حال افزايش اس ين، براس
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ــاخص آســیب ــد پژوهي به نظر ميپذيری نفتي اقتصــاد ايران و گزارش آيندهش داوم ترس
ی حكمراني اقتصــادی در ايران برا پذير نبوده ووضــعیت فعلي برای اقتصــاد ايران امكان  
ست    صاد زي سعه      -انطباق و گذار به يک الگوی اقت شد و تو فناورانه که همزمان اهداف ر

  ناپذير باشد.ار را تامین کند، اجتنابپايد
ست       صاد زي ستراتژی فعالي در زمینه گذار به اقت صاد ايران ا فناورانه  -به دلیل اينكه اقت

در چارچوب دستیابي به اهداف توسعه پايدار ندارد، تحلیل وضعیت ايران از منظر مطالعه    
صاد  ستي دايره  تجربي گذار به اقت ست، اما زي ضرورت   ای امكان پذير نی با رويكرد بحث 

ناپذير ايران در راستای دستیابي به اهداف توسعه پايدار و توجه به مباني نظری که    اجتناب
های سنجش توسعه پايدار در حال انطباق با فرآيند گذار به اقتصاد      کند شاخص تاکید مي
ست  ست، اين پژوهش تالش کرد با بهره  -زي سیب  فناورانه ا شاخص آ ی پذيرگیری از دو 

ــت   ــیاس ــعه پايدار اقتصــاد ايران، اهمیت س ــي روند آتي توس ار به گذاری گذنفتي و بررس
صاد  سايي        اقت شنا سته کند. در حقیقت مباني نظری و تجربي اين مطالعه در  ستي را برج زي

ــاد   ــترش اقتصـ ــتي دايره عوامل موثر در گسـ ها و  ای اروپا در تدوين تطبیقي برنامه    زيسـ
 زيستي در ايران نقش موثری دارند.  های گذار به اقتصادگام

ست که راهبرد موثر و اجرايي         صاد ايران اين ا ستي اين پژوهش برای اقت سیا رهیافت 
صادی و نااطمیناني          شرايط تنگنای اقت صادی پايدار حتي در  شد اقت ستیابي به ر ها، برای د

ايج برآوردهای نتفناورانه است. با توجه به   -گذار از اقتصاد بر پايه نفت به اقتصاد زيست    
قات گذاری بر تحقیتحلیل عاملي و همانطور که ادبیات نظری تاکید شــده اســت، ســرمايه

ــه، کــاربردی کردن اين تحقیقــات در پردازش و بهبود مواد اولیــه    -زيســــت فنــاوران
ــتي و ايجاد زنجیره   ســـازی فناوری  محور، تجاری زيســـت های ارزش جديد،    های زيسـ
 .فناورانه و توسعه پايداراست -د گذار به اقتصاد زيستها در فرآينترين گاممهم
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  پیوست

 اي در اتحادیه اروپافهرست متغیرهاي سنجش اقتصاد دایره

 ندیطبقه ب متغیر

درصد  -سرمایه گذاری ناخالص در کاالهای مشهود 
 تولید ناخالص داخلی

افزوده های خصوصی، مشاغل و ارزشسرمایه گذاری
ای های اقتصاد دایرهناخالص مربوط به بخش

[CEI_CIE010] 
 درصد کل اشتغال -اشخاص شاغل 

 درصد تولید ناخالص داخلی -افزوده ارزش
رات آب و هوایی مربوط به های کاهش تغییفناوری

 تصفیه فاضالب یا مدیریت پسماند
 حق ثبت اختراع مربوط به بازیافت و مواد اولیه ثانویه

 های شهریتولید سرانه زباله کیلوگرم -زباله سرانه تولید شده

 کیلوگرم در هر هزار یورو -های تولیدزنجیره
د حتولید زباله به استثنای پسماندهای عمده معدنی در وا

 [CEI_PC032تولید ناخالص داخلی ]
تولید زباله به استثنای ضایعات معدنی عمده در مصرف 

 مواد خانگی
تولید زباله به استثنای ضایعات عمده مواد معدنی در 

 [CEI_PC033مصرف مواد خانگی ]
 EU27واردات خارج از 

 EU27صادرات خارج از  [CEI_SRM020تجارت مواد اولیه قابل بازیافت ]
 EU27واردات داخل 

سهم مواد بازیابی شده و دوباره به اقتصاد بازگردانده 
 شد

 [CEI_SRM030میزان استفاده از مواد دایره ای ]

 بازیافت -بازیابی 
ها به استثنای ضایعات معدنی میزان بازیافت همه زباله

 [CEI_WM010عمده ]
 [CEI_WM011ی ]های شهرمیزان بازیافت زباله عملیات مدیریت پسماند

 های بسته بندی بازیافتیسهم زباله

بندی بندی براساس نوع بستهمیزان بازیافت ضایعات بسته
[CEI_WM020] 

های دیبنبسته -بندی بازیافتیهای بستهسهم زباله
 پالستیکی

های دیبسته بن -های بسته بندی بازیافتی سهم زباله
 چوبی

 [CEI_WM030های زیستی ]هبازیافت زبال کمپوست -بازیافت

 های ساختمانی و تخریبمیزان بازیافت زباله
های ساختمانی و تخریب میزان بازیافت زباله

[CEI_WM040] 
 [CEI_WM050های الکترونیکی ]میزان بازیافت زباله عملیات مدیریت پسماند

 ایهای هوا و گازهای گلخانهآالینده
آوری ، جمعEEAع های هوا براساس منبع )منبآالینده

 (Eurostatشده توسط 
[ENV_AIR_EMIS_IND] 
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 ادامه فهرست متغیرهاي ...

 طبقه بندی متغیر

 های منبع انتشار گازهای گلخانه ایبخش
( EEAای براساس منبع )منبع: انتشار گازهای گلخانه

[ENV_AIR_GGE] 

 مصرف واقعی فردی
 سرانه کل تولید ناخالص داخلی

 [NAMA_10_PC $ DV_648] 

 درصد کل اشتغال
اشتغال در تولید با تکنولوژی باال و متوسط و خدمات 

 [SDG_09_20محور ]دانش

 عملیات مدیریت پسماند
میزان بازیافت زباله ها به استثنای پسماندهای عمده مواد 

 [SDG_12_60معدنی ]

 سهم تجدیدپذیرها
سهم انرژی تجدیدپذیر در مصرف نهایی انرژی ناخالص 

[T2020_31] 
 [T2020_33مصرف انرژی اولیه ] (TOEمیلیون تن معادل روغن )
 [T2020_34مصرف نهایی انرژی ] (TOEمیلیون تن معادل روغن )

گیری های تصمیمای در بخشانتشار گازهای گلخانه
 (ESDمشترک )

 ESDهای ای در بخشانتشار گازهای گلخانه

[T2020_35] 
 [T2020_RD100وری از زمین مصنوعی ]بهره های بازارتولید ناخالص داخلی با قیمت

 [T2020_RD110مناطق ساخته شده ] پوشش زمین
 [T2020_RD210وری آب ]بهره های بازارتولید ناخالص داخلی با قیمت

 [T2020_RD300سرانه انتشار گازهای گلخانه ای ] «سبد کیوتو» -ی انتشار ملی گازهای گلخانه
 [T2020_RD310بهره وری انرژی ] (KGOEکیلوگرم معادل روغن ) یورو به ازای هر

المللی محصوالت انرژی بندی استاندارد بینطبقه
(SIEC) 

 [T2020_RD320وابستگی به انرژی ]

سهم انرژی تجدیدپذیر در مصرف نهایی انرژی 
 [T2020_RD330ناخالص ]

سهم انرژی تجدیدپذیر در مصرف نهایی انرژی ناخالص 
[T2020_RD330] 

 محصول کشاورزی
سرانه تامین کالری روزانه توسط منبع 

[T2020_RK100] 
 های نفتی روغن و فرآورده

 های زیستی()به استثنای بخش سوخت
مصرف نهایی انرژی در خانوارها توسط سوخت 

[T2020_RK210] 
 [T2020_RL100وری منابع ]بهره تولید ناخالص داخلی تقسیم بر مصرف مواد داخلی

مقدار کل مواد به طور مستقیم در اقتصاد استفاده شده و 
( منهای DMIبرابر است با ورودی مستقیم مواد )

 صادرات
 [T2020_RL110سرانه مصرف مواد خانگی ]
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 ادامه فهرست متغیرهاي ...

 طبقه بندی متغیر

 [T2020_RN120منطقه تحت کشاورزی ارگانیک ] درصد کل سطح کشاورزی مورد استفاده

 ایهای هوا و گازهای گلخانهآالینده
مواجهه جمعیت شهری با آلودگی هوا توسط ذرات معلق 

[T2020_RN210] 

 زباله به استثنای پسماندهای عمده معدنی
تولید زباله به استثنای پسماندهای عمده معدنی 

[T2020_RT100] 

 (D1 ،D5 ،D12محل دفن زباله ) -دفع 
ی پسماندهای عمده معدنی میزان دفن زباله به استثنا

[T2020_RT110] 
های سهم پسماندهای بازیافتی شهری در کل تولید زباله

 شهری
 [T2020_RT120های شهری ]میزان بازیافت زباله

 [T2020_RT200زیست ]شاخص نوآوری در محیط زیستشاخص نوآوری در محیط
 [TEIBS010شاخص رویکرد اقتصادی ] شاخص رویکرد اقتصادی

 های ملیخص حسابشا
های ساالنه داده -های بازارتولید ناخالص داخلی با قیمت

[TIPSAU10] 
 [TIPSBP10سال ] 3متوسط  -مانده حساب جاری  متوسط سه ساله -درصد تولید ناخالص داخلی

 (GDPدرصد تولید ناخالص داخلی )
هزینه داخلی ناخالص برای تحقیق و توسعه )تحقیق و 

 [TIPSST10توسعه( ]
 

 
 
 
 


