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چکیده
مقدمه و هدف پژوهش :مشهد به عنوان شهری با مزيتهای متعدد در تولید محصوالت کشاورزی و فضای سبز و
همچنین سابقه ديرينه در تولید اين محصوالت ،به عنوان منطقه با پتانسیل ايجاد خوشه صنعتی فضای سبز توسط
شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی شناخته شده است .به دلیل سهم باالی کسب و کارهای کوچک و
متوسط در تولید نهال و فضای سبز شهری ،به همراه وجود صنايع واسطه و تکمیل زنجیره ارزش اين محصوالت ،اين
مطالعه به بررسی امکان شکلگیری خوشه صنعتی مرتبط با فضای سبز میپردازد.
روش پژوهش :از دو روش اصلی برای دستیابی به هدف پژوهش ،استفاده شده است .نخست ،تهیه ماتريس ارزيابی
همکاری و تعیین نحوه ارتباط میان نهادهای ذیربط؛ دوم ،تهیه موقعیت استراتژيک فعالیتهای حوزه فضای سبز شهر
مشهد .همچنین ،دو اقدام میانی را نیز مدنظر قرار گرفته است که عبارتند از :شناسايی سطح فناوری تولید و تهیه
زنجیره ارزش فضای سبز اين محصوالت.
یافتهها :نتايج نشان داده است که نهادهای گسترده و متعدد فعال در حوزه فضای سبز در سطح شهر مشهد وجود
دارد و ارتباط نسبتاً مناسبی بین اين نهادها برقرار است .همچنین ،زنجیره ارزش اين محصوالت ،بجز نن دسته از
محصوالتی که به فناوری نوين نیاز دارد ،کامل میباشد.
نتیجهگیری :نتايج حاصل از بررسی وضعیت موجود ،ماتريس ارزيابی همکاری ،به همراه معرفی زنجیره ارزش و تعیین
موقعیت استراتژيک نشان داده است که شهر مشهد قابلیت شکلگیری خوشه صنعتی مرتبط با فضای سبز را دارد.
واژههای کلیدی :خوشه صنعتی ،ماتريس ارزيابی همکاری ،زنجیره ارزش ،شهر مشهد
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ادبیات مرتبط با مديريت زيستمحیطی مشارکتی،
اصطالحات و مفاهیم بسیاری را برای طبقهبندی اينکه
چطور اقدامات مشارکتی و همکارانه بنگاهها در موضوع
مسائل زيستمحیطی (بخصوص بنگاههای اقتصادی
مرتبط با فضای سبز شهری) میتواند به حفاظت و
نگهداری منابع طبیعی کمک کند ،بیان میدارد .برخی از
اين اصطالحات عبارتند از خوشههای سبز ،اکولوژی
صنعتی ،همزيستی صنعتی ،شبکه مشارکت
زيستمحیطی و اکو پارکها .اگرچه اين نوع از بنگاههای
ايجادی ،بر حل مسائل زيستمحیطی تمرکز دارند ،با اين
وجود ننها شرايط ضروری برای ايجاد نونوری و بهبود
مزيت رقابتی را فراهم مینورند (استی و پورتر1998 ،2؛
میراتا و ايمتايرا2005 ،3؛ نيونیس و ماريا .)2012 ،4البته
تفاوتهايی نیز در اين رويکردها وجود دارد .مثالً
همزيستی صنعتی ،اکولوژی صنعتی و اکو پارکها (که
جمعاً در قالب خوشه صنعتی فضای سبز امکان تحقق
دارد) ،اصوالً بر عناوينی مثل عملکرد زيستمحیطی،
بهره وری منابع و نزديکی جغرافیايی تمرکز دارند
درحالیکه اصطالح خوشههای سبز و شبکههای اکو-
صنعتی به نزديکی جغرافیايی اهمیت کمتری میدهند.
در کنار موقعیت جغرافیايی و نحوه قرارگیری فعاالن
اقتصادی در کنار يکديگر ،ويژگی مهم ديگری نیز برای
بنگاههای اقتصادی فعال در محیط زيست شهری يا
فضای سبز شهری قابل ذکر است .اين ويژگی ،وجود
واحدهای کوچک و متوسط بسیار میباشد که بدون
قرارگیری در کنار يکديگر و استفاده از مزيتهای تشکیل
خوشه ،امکان بهرهمندی از مزيت رقابتی برای ننها
اندک خواهد شد .اگرچه فضاهای سبز بصورت همگن و
يکنواخت بین شهرها توزيع نشدهاند ،اما مسلماً تعدد
کسب و کارهای کوچک و متوسط مشخصهی بخش
تولید در تمامی شهرها میباشد.
شهر مشهد به عنوان يکی از کالن شهرهای ايران،
نیازمند توجه ويژه در خصوص فضای سبز شهری خود
است ،چرا که عالوه بر جمعیت باالی اين شهر ،زائران نیز
به عنوان جمعیت شناور ،يکی از بهرهبرداران فضای سبز
شهری میباشند .در مشهد ،اکثر فضای سبز عمومی به
شکل پارک است (البته اقداماتی در خصوص ايجاد
کمربند سبز شهری و پارکهای حاشیهای صورت گرفته
است) .وجود ظرفیتهای نهادی و تولیدی باالی بخش
فضای سبز در شهر مشهد ،ايدهی تشکل خوشه صنعتی

مرتبط با اين موضوع را مطرح ساخته است .وجود بازار
بالقوه و بزرگ مصرف ،تولیدکنندگان کوچک و متوسط
متعدد در محدوده و اطراف شهر مشهد ،وجود نهادهای
فعال همچون انجمن گل و گیاه ،انجمن پیمانکاران
فضای سبز ،اتحاديههای مختلف مرتبط با فضای سبز و
پايانه صادراتی فعال از جمله قابلیتهايی است که مبحث
شکلگیری خوشه صنعتی فضای سبز را امکانپذيرتر
ساخته است .انجام مطالعهای در خصوص تهیه زنجیره
ارزش محصوالت فضای سبز شهری در شهر مشهد
(رجوع شود به مطالعه براتی و همکاران ،)1394 ،مبنايی
را برای انجام مطالعه شناختی در خصوص شکلگیری
چنین خوشهای برای شهر مشهد فراهم ساخته است.
با اين رويکرد و به منظور بررسی مطالعاتی و
امکانسنجی ،مطالعه حاضر بر نن است که فعاالن
(بخشهای تولید ،توزيع و مصرف) مرتبط با فضای سبز
شهر مشهد را شناسايی کرده و پیشنهادات الزم در جهت
دستیابی به مزيت رقابتی و افزايش بهرهوری در اين
حوزه را ارائه دهد .اين اقدام ،گامی مهم در توسعه فضای
سبز شهری و امکان رقابت بیشتر در بخش عرضهی اين
محصوالت است .برای اين منظور ،شناسايی انواع
محصوالت و کسب و کار مرتبط با فضای سبز شهری،
تعامالت بازاری و نحوه ارتباط بین اين کسب و کارها،
محلهای استقرار فعالیتها و صنايع مرتبط و نیز
مشکالت و قابلیتهای توسعه فضای سبز شهری ،مورد
بررسی قرار میگیرد .همچنین ،امکان شکلگیری خوشه
صنعتی مرتبط با فضای سبز نیز بررسی میشود.
مبانی نظری
پشتوانه نظری ايجاد خوشه صنعتی را اولـین بـار
نلفرد مارشال در نظريه صرفههـای اقتصـادی ناشـی از
تجمیـع بیـان كـرد .در چـارچوب ايـن نظريـه،
شـركتهـای كوچك درعین حال كه رقبای طبیعی
همديگرند ،اعضای داخل يك شبكه مستقل نیز
میباشند .نثار ناشی از تجمیـع نن قدر میتواند محسوس
باشد كه مزايای رقابت صرفاً درچارچوب اين تجمع
می تواند معنا پیدا كند .مارشـال معتقـد است سازمانها
بنا به اين داليل ،خواهان قرارگیری در يك مكان هستند:
اول اينكه ،اين كار به ننها اجازه میدهـد از لحاظ تأمین
نیروی كار متخصص و ماهر در مضیقه نباشند .دوم اينكه
سازمانها میتوانند ورودی های خاص يـك صنعت مانند
فناوری يا سرمايهگذاری را به صورت مشترك استفاده
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كنند .سوم ،سازمانهايی كه از نظر جغرافیـايی به هم
نزديکند ،قادر به خلق حداكثر جريان اطالعات و ايدههای
نو خواهند بود .به عبارت ديگر ،دانش تولید فنـی و بازار
راحتتر به اشتراك گذاشته میشود و سريعتر به
خالقیتهای ارزشمند تبـديل خواهد شـد (اشـمیتز،5
 .)1381اگرچه بعضی از محققان ،ريشه تئوری خوشه
صنعتی را به لحاظ تاريخی به نظريه مارشال ارتباط
میدهند اما برای اولین بار مايكل پورتر ( )1990در
كتابی تحت عنوان "مزيت نسبی ملل" نظريه خود در
خصوص خوشههـای صنعتی را مشخصاً مطرح ساخت.
او نوع ديگری از نگرش را در مورد تحلیل مسائل مربوط
بـه منـاطق مطـرح نمـود كه در نن نحوه قرار گرفتن
بنگاه های اقتصادی در طول و عرض يكديگر و ارتباطات
عمودی و افقـی بـین ننهـا در كنار نحوه تعامل با
نهادهای ملی و محلی و تمامی عوامل درگیر در فرايند
تولید به صورت يك كل به نام "خوشـه"مورد بررسی قرار
میگیرد (محمدی.)1391 ،
پس از دهه هشتاد و به خصوص در دهه نود
میالدی ،رويكرد به برنامهريزی منطقهای پر رنگتر بود و
توجه خاصی به خوشهسازی و تحلیلهای خوشهای در
راستای توسعه منطقهای مبتنی بر قابلیتهای فناورانه
گرديد (دل انگیزان .)1383 ،در دهه  1990مايکل پورتر
نوع ديگری از نگرش را در مورد تحلیل مسائل مربوط به
مناطق مطرح نمود كه در نن نحوه قرار گرفتن بنگاههای
اقتصادی در طول و عرض يكديگر و ارتباطات عمودی و
افقی بین ننها در كنار نحوه تعامل با نهادهای ملی و
محلی و تمامی عوامل درگیر در فرايند تولید به صورت
يك كل به نام "خوشه" مورد بررسی قرار میگیرد (دل
انگیزان.)1383 ،
خوشه صنعتی امروزه از واژهها و مفاهیم نو در
ادبیات اقتصاد منطقهای و اقتصاد صنعتی به شمار مینيد
و در قالبهای مختلف از جمله موضوعات فضای سبز،
اقتصاد سبز ،محصوالت کشاورزی ،معدنی و خوشههای
صادراتی مطرح میشود .خوشههای صنعتی مرتبط با
فضای سبز شهر که میتواند شاملِ خوشههای صنعتی
محصوالت کشاورزی ،گل و گیاه ،خوشههای صادراتی
اين محصوالت يا صنايع سبز باشد ،امروزه در بسیاری از
کشورهای توسعهيافته و درحالتوسعه ايجاد میشوند.
تحلیل خوشهای مرتبط با فضای سبز میتواند به صورت
مجموعهای از فعالیتها انگاشته شود كه نظريات گرفته
شده از رشته دانشهای مديريت ،اقتصاد ،جغرافیا و علوم

اجتماعی را به سمت رشد اقتصادی پايدار منطقه سوق
میدهد .همچنین با ارائه مبانی فكری مؤثر در خصوص
وابستگیهای بین بخشی و درون بخشی ،تصويری واحد
از اقتصاد منطقهای ايجاد کرده و زمینهسازی برای
سیاستگذاری مؤثرتر را ايجاد کند .چارچوب تشكیل يك
خوشه بر چند اصل مبتنی است .اول وجود بنگاههای
اقتصادی در عرض و طول يكديگر ،دوم وجود نهادهای
ملی و محلی هماهنگ كننده و ارتباط دهنده و سوم
وجود قوانین و مقررات که ارتباطات را تسهیل میکنند
(دل انگیزان .)1383 ،لذا اين تحقیق با استفاده از روابط
همکاری و موقعیت استراتژيک فعاالن حوزه فضای سبز
شهری ،در پی بررسی امکان شکلگیری خوشه صنعتی
مرتبط با فضای سبز شهری در کالنشهر مشهد میباشد.
پیشینه پژوهش
اگرچه نن دسته از خوشههای صنعتی که عمدت ًا
مورد توجه هستند ،مرتبط با محصوالت صنعتی انرژیبر
میباشند ،اما از جمله خوشههايی که طی دهه اخیر در
سراسر جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است،
خوشههای صنعتی مرتبط با فضای سبز هستند .اين
خوشهها عالوه بر درنمدزا بودن ،بر جنبههای
زيستمحیطی و شهرسازی نیز توجه ويژه دارد .از اين
لحاظ ،توسعه خوشههای مرتبط با فضای سبز ،رويکردی
چندبُعدی و بین رشتهای دارد .انواع خوشههای صنعتی
مرتبط با فضای سبز در سطح بینالمللی را میتوان در
سه حوزه مطالعاتی خالصه کرد :نخست ،خوشههای
صنعتیِ کشاورزی از جمله خوشههای گل و گیاه زينتی و
فعالیتهای مرتبط؛ دوم ،خوشههای سبز با رويکرد
توسعه گردشگری از جمله خوشهی گردشگری کمربند
سبز؛ سوم ،خوشههای صنعتی فضای سبز با رويکرد
زيستمحیطی و انرژیهای پاک (که برخی از خوشههای
صنعتی مرتبط با نانو فناوری از نن جملهاند).
در راستا با هدف تحقیق که بررسی امکان
شکلگیری خوشههای مرتبط با فضای سبز است ،غیر از
چند مطالعه انجام شده ،تحقیقات زيادی وجود ندارد و
اکثر فعالیتها به خوشههای سبز در ارتباط با اقتصاد
سبز و انرژیهای پاک پرداختهاند .از جمله اين مطالعات،
خوشه گل و گیاه پونا( 6مطالعه خوشه صنعتی گل و گیاه
پونا و ماهاراشتارا ،)2001 ،7با تمرکز بر شناسايی روشها
و بازارهای هدف حمايت کشور هند است .نن مطالعه،
برای ارتقای توسعه شهری پايدار و طراحی خوشه

سال هشتم
شماره بیستم و پنجم
بهار 1395

53

رسولزاده

جواد براتی ،علی رهنما و مریم

سال هشتم
شماره بیستم و پنجم
بهار 1395

54

صنعتی فضای سبز 12 ،گروه مختلف (از جمله انجمن
باغبانی استانی ،انجمن ملی باغبانی ،انجمن بازاريابی
کشاورزی امور خارجه ماهاراشترا ،کالج کشاورزی پونا) را
شناسايی کرده است که در اين زمینه ايفای نقش
میکنند .همچنین نتیجه گرفته است که اشتغالزايی اين
خوشه قابل توجه بوده و هماهنگی بین نهادهای مختلف
و NGOهای مرتبط در اين خوشه قابل مالحظه
میباشد .در همین راستا و در مطالعهی ديگری ،ارتقای
سطح رقابتپذيری در بین فعاالن فضای سبز ،در
خوشهی صنعتی پرورش گل اوگاندا ( )2006مورد هدف
قرار گرفته است .اين خوشه صنعتی ،در سالهای  2005تا
 2010و با هدف افزايش رقابتپذيری در پرورش گل
ايجاد شد.
خوشه صنعتی گلهای خوشهای کنیا ،خوشه صنعتی
ديگری است که در اين زمینه شکل گرفته و با رويکرد
توسعه صادرات ايجاد شده است .سرمايهگذاری در اين
خوشه ،به بروزرسانی تکنولوژی خوشهها ،مهارتهای
تولید و شناخت بازار انجامیده است و لذا اقداماتی برای
ارتقای بیشتر اين خوشه ،پیشنهاد شده است (طرح
مطالعاتی بازارهای شاخه گل کنیا  .)2006 ،اما ننچه
بیشتر از ساير مطالعات در اين حوزه ،نمود بیرونی يافته
است ،صنعت گل هلندی است که طی چند قرن تکامل
يافته است و در حال حاضر ،رهبر جهانی است .گزارش
نکادمی خوشه نارين تويین بو )2002( 8با هدف بررسی
خوشه صنعتی گل و گیاه هلند انجام گرفت .بر اساس
نتايج اين طرح ،کشور هلند به منظور در دست گرفتن
رهبری جهانی صنعت گل ،اقدامات بیشتری را در زمینه
نونوری همراه با مدل کسب و کار پويا انجام داده است
که سبب شده تا موفقیت ننها در بلندمدت و باقی
ماندن در رأس اين فعالیت بیمه شود .عالوه بر اين ،اين
کشور بر اشتغال کامل و ايجاد محیطی رقابتی در
بخشهای عمده اقتصادی از طريق مهارت و فناوری
متمرکز شده است.
مطالعهی ديگری که در اين زمینه و با رويکرد
گردشگری انجام گرفته است ،مطالعه خوشههای سبز و
تدوين فاورشام کريک ( )2008میباشد که با هدف
بررسی و ترسیم چشماندازی برای بِرکهی شهر فاورشام
(واقع در کشور فرانسه) جهت بازسازی اين بِرکه و تبديل
کردن نن به منطقهای گردشگری و پلی ارتباطی میان
قسمتهای مختلف کشور صورت گرفته است .برکهی
فاورشام ،ارتباطی بین مرکز شهر با شهر ساول 9است.

اين مطالعه ،برای دستیابی به استراتژی و برنامه عملیاتی
برای توسعه خوشه ،از برنامهريزی استراتژيک ()SWOT
استفاده کرده است .در همین راستا و در مطالعهی
ديگری ،خوشه کمربند سبز در شهر سائوپائولو مورد
مطالعه قرار گرفته است .شهر سائوپائولو به عنوان شهر
کمربند سبز و ذخیرهگاه زيست کره ( 10)GBBRبا توجه
به جنبههای اجتماعی و محیط اطراف نن مثل ويژگی
ايجاد ارتباط بین مناطق شهری و نیمه شهری
(روستايی) ،يک منطقه بسیار مهم در جهان است .پروژه
مطالعاتی خوشه گردشگری کمربند سبز با هدف تبديل
اين شهر به منطقهای گردشگری توسط بلی و همکارانش
( )2002به بررسی مقدماتی کاملی از اطالعات در مورد
جاذبهها و عوامل بازدارنده منطقه همراه با ويژگیهای
مديريت دولتی محلی و روشهای انتشار اطالعات
پرداخته است.
در ايران يک خوشه صنعتی مرتبط با فضای سبز
شهری پیادهسازی شده است و يک خوشه ديگر ،در
مرحله پتانسليابی است .اين دو خوشه با رويکرد توسعه
بازار و صادرات گل و گیاه و تکمیل زنجیره عرضه اين
محصوالت پیشنهاد شدهاند .يکی از مهمترين پروژهای
اجرا شده در کشور در خصوص خوشههای مرتبط با
فضای سبز ،خوشه گل و گیاه زينتی نوشهر -چالوس
است که به مرحله پیادهسازی رسیده است .منطقه
نوشهر -چالوس با تعداد  126واحد تولیدکننده گیاهان
زينتی و وجود راههای ارتباطی متعدد يکی از مناطق
مهم پرورش گل و گیاهان زينتی در استان مازندران
میباشد .پروژه توسعه خوشه صنعتی گل و گیاهان
زينتی نوشهر -چالوس به منظور ارتقای صنعت گل و
گیاه در اين منطقه تعريف شده است و سعی دارد با
استفاده از راهکارهای توسعه خوشهای مانند کارايی
جمعی و صرفه اقتصادی مقداری از چالشهای موجود را
برطرف نمايد (شرکت شهرکهای صنعتی مازندران،
 .)1392خوشه صنعتی ديگری که پتانسیليابی نن انجام
شده و در حال پیگیری انجام مطالعهشناختی است،
خوشه گل و گیاه زينتی در مشهد است که توسط
شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی در حال انجام
میباشد .اين خوشه هنوز مرحله مطالعهشناختی را انجام
نداده و امکانسنجی نن نیز صورت نگرفته است .لذا
مطالعه ی حاضر ،پايه و مبنايی برای انجام مراحل
مطالعهشناختی و امکانسنجی نن خوشه خواهد بود.
فعاالن اين حوزه در سطح شهر مشهد قريب به 200
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واحد هستند و که اشتغال فصلی و غیر فصلی نن بالغ بر
 4000نفر میباشد .انجام بررسیهای اولیه در خصوص
ايجاد اين خوشه صنعتی ،نیازمند زمان بیشتری است و
هنوز انجام مطالعهشناختی و حتی نیازسنجی در اين
حوزه انجام نگرفته است .لذا انتظار میرود که مطالعه
حاضر ،بتواند نقشی مهم در شکلگیری اين خوشه
صنعتی در شهر مشهد ايفا کند.
روش پژوهش
در بررسی هدف اصلی تحقیق ،دو گام اساسی صورت
گرفته است .نخست« ،ماتريس ارزيابی همکاری» به
منظور تحلیل ارتباطات میان نهادها و سازمانهای
ذیربط در امر فضای سبز و توسعه خوشه صنعتی فضای
سبز شهری ،تهیه و مورد تحلیل قرار میگیرد .سپس ،بر
اساس برنامهريزی استراتژيک ،موقعیت استراتژيک فعلی
فعاالن حوزه فضای سبز شهری بدست مینيد که امکان
ايجاد و توسعه خوشهی صنعتی را نشان میدهد .در
نهايت و پس از تعیین امکان شکلگیری خوشه صنعتی
فضای سبز ،راهبردهای کلی ارائه میگردد .اين پژوهش
از نوع پیمايشی و میدانی است و ابزار مورد استفاده نیز
پرسشنامه به همراه مصاحبه میباشد .با توجه به جامعه
نماری محدود که شاملِ  25سازمانهای مرتبط با حوزه
فضای سبز در شهرستان مشهد میباشد ،پرسشنامه به
صورت سرشماری تکمیل و نتايج نن مورد تجزيه و
تحلیل قرار گرفت .برای مصاحبه و تکمیل پرسشنامه،
مطلعترين فرد در هر نهاد و سازمان (عموماً مديرعامل و
ريیس اتحاديه يا سازمان) انتخاب شدهاند.
 -1ماتریس ارزیابی همکاری
ماتريس ارزيابی همکاری ماتريسی است که سطرها و
ستونهای تشکیل دهنده نن شرکتها و سازمانهايی
است که به نوعی مرتبط با موضوع مورد بررسی
میباشند .به عنوان مثال سطرها و ستونهای تشکیل
دهنده ماتريس ارزيابی همکاری ،نهادهای مرتبط با
خوشه گل و گیاه (از قبیل شهرداری ،سازمان پارکها و
فضای سبز و اتحاديه گل و گیاه) میباشد .اين ماتريس
که به صورت کیفی برنورد میشود ،دامنه صفر تا چهار را
به خود اختصاص میدهد؛ به اين نحو که عدد صفر بدون
ارتباط ،عدد  1وجود شناخت ناقص بین عوامل تولید و
نهادها (در واقع يعنی هیچ اثری بر کل خوشه ندارد)،
عدد  2وجود روابط مثبت و تاريخچهای از همکاری

مشترک (اثرات بر کل خوشه وجود دارد) ،عدد  3گرايش
شديد به همکاری بر مبنای تاريخچه موجود و اثرات
خوب خوشه ،و در نهايت عدد  4روابط عالی با اثر قابل
توجه بر کل خوشه میباشد.
 -2برنامهریزی استراتژیک (یا تکنیک )SWOT
بررسی چالشها و فرصتهای مشترك ،موضوعی
است كه محقق با استفاده از يافتههای دو روش مطالعات
كتابخانهای و مصاحبه میدانی به دست مینورد .برای اين
منظور در اين مطالعه ،چالشها و فرصتهای مشترک به
صورت مصاحبه با تمامی نهادهای شناسايی شده مورد
پیمايش قرار میگیرد .همچنین از تکنیک  SWOTبه
عنوان ابزاری برای تعیین موقعیت استراتژيک توسعه
خوشه صنعتی فضای سبز شهری استفاده میشود .در
گام نخست ،با مصاحبههای متعدد از مديران و
کارشناسان اتحاديهها و انجمنهای فعال در حوزه فضای
سبز ،عوامل داخلی و خارجی شناسايی شده و پرسشنامه
تهیه شده است .سپس پرسشنامه توسط تمامی نهادهای
مرتبط در حوزه فضای سبز (نهادهای تولیدکننده،
نهادهای پشتیبان تولید ،نهادهای توزيعکننده و
همچنین مصرفکننده اصلی اين محصوالت (سازمان
پارکها و فضای سبز شهر مشهد) نمرهدهی و
ضريبدهی شده است .مراحل و نحوه نمرهدهی و تعیین
ضريب برای هر عامل به گونهای است که در عوامل
داخلی ،نمره  1بیانگر ضعف اساسی ،نمره  2بیانگر ضعف
عادی ،نمره  3قوت عادی و نمره  4نشاندهنده قوت
بسیار باالی عامل است .در عوامل خارجی نیز ،نمره 1
بیانگر واکنش ضعیف ،نمره  2بیانگر واکنش عادی3 ،
بیانگر واکنش خوب و نمره  4نشاندهنده واکنش خیلی
خوب میباشد (براتی و همکاران.)1393 ،
منظور از فضای سبز در اين مطالعه ،همانند پروژه
جهانی فضای سبز ،)2005( 11هر محدوده شهری قابل
دسترس برای عموم (شهروندان) به فضاهای باز سبز
است .اما به منظور همگنی و ارتباط دقیقتر فعالیتها با
يکديگر ،تقسیمبندی خاصی برای انواع گیاهان مرتبط با
فضای سبز شهری شاملِ گیاهان پوششی ،فصلی ،درخت
و درختچه صورت میگیرد .همچنین مباحثی از قبیل
روندهای اقتصادی ،تکنولوژی ،عرضه و تقاضا ،ننها در
سطح بینالمللی ،ملی و محلی ،ارائه میشود .پس از
جمعنوری نظر کارشناسان ،تولیدکنندگان و همچنین
اطالعات بدست نمده از زنجیره ارزش اين محصوالت،
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رسولزاده

جواد براتی ،علی رهنما و مریم

امکان شکلگیری يا توسعه خوشه بیان میشود .اگر
موقعیت استراتژيک شکلگیری خوشه صنعتی ،در
وضعیت تهاجمی قرار گیرد ،ننگاه امکان تشکیل چنین
خوشهای بصورت پايدار وجود خواهد داشت.
ابتدا طبق نمودار ذيل ،گیاهانی که مرتبط با فضای
سبز هستند مشخص میگردد .بر اين اساس گروه
گیاهان به دو بخش ،مثمر و غیرمثمر تقسیم میشوند که
در اين بین ،گروه غیرمثمر در حوزه فضای سبز قرار
میگیرند .اين گروه ،عموماً به منظور استفادههای زينتی
و فضای سبز شهری تولید میشوند و شاملِ سه دسته
گیاهان «پوششی»« ،فصلی» و «درخت ،درختچهها»
میباشند .گیاهان رونده ،نپارتمانی و نبزی در سطح
استان ،سهم بسیار کمی داشته و در فضای سبز شهری،
نقشی ندارند .لذا امکان خوشه شدن فعالیتهای تولیدی
و توزيعی گروههايی از تولیدات فضای سبز مطرح است
که سهم غالب را داشته و بتوانند امکان توسعه صادرات و
بازار را نیز داشته باشند (با تمرکز بر سه دستهی فوق).
سپس ،از تمامی جامعه نماری که شاملِ ارگانهای و
نهادهای خصوصی و عمومی مرتبط با توسعه فضای سبز
شهری میباشند ( 25نهاد خصوصی و عمومی)،
پرسشنامه مربوط به ماتريس ارزيابی همکاری و
پرسشنامه سوات ،تکمیل میشود.
بحث و یافتهها
 -1روابط همکاری فعاالن اصلی حوزه فضای سبز
شهری
بررسی نهادها و سازمانهای مرتبط با فضای سبز در
سطح کشور نشان میدهد که طی سالهای اخیر،
نهادهای مرتبط با فضای سبز ،رشد چشمگیری داشتهاند.
با اين حال و با توجه به وجود مراکز تحقیقاتی و نموزشی

متعدد در اين حوزه و همچنین ،مراکز خدماترسان و
اتحاديهها ،هنوز قدرت چانهزنی و توان اجرايی ننها برای
توسعه تولیدات مرتبط با فضای سبز ،رشد چندانی نکرده
است .برخی از اين نهادها عبارتند از :انجمن هیدروپونیک
ايران  -پژوهشکده گل و گیاهان زينتی ايران  -انجمن
علوم باغبانی ايران  -مرکز اطالعات بیوتکنولوژی ايران -
انجمن تولیدکنندگان بذر اصالح شده  -انجمن
متخصصان فضای سبز و منظر ايران  -انجمن گل و
گیاهان زينتی ايران – انجمن تحقیقات مرتبط با محیط
زيست ايران و نیز انواع اتحاديهها و انجمنهای مرتبط با
تولیدکنندگان ،شرکتهای تعاونی و پیمانکاران اين
حوزه ،در سطح استانی و محلی نیز به فعالیت میپردازند.
در سطح استان خراسان رضوی و شهر مشهد ،نهادهای
مهم و فعال در حوزه فضای سبز شهری ،قريب به 25
نهاد میباشد که در جدول ( )3نمده است .اين نهادها،
متشکل از تولیدکنندگان ،سازمانهای مرتبط با توزيع و
نگهداری و همچنین مصرفکنندگان اصلی محصوالت
مرتبط با فضای سبز در استان هستند.
تحلیل روابط همکاری ،يکی از چهار مشخصههای
شکلگیری خوشههای صنعتی است که میبايست مورد
توجه قرار گیرد .عموماً در فعالیتهای مختلف اقتصادی،
ارتباط همکاری بین بنگاهی در ايران بسیار ضعیف است
و موسسات دولتی و خصوصی (اتحاديهها ،انجمنها،
شرکتهای تعاونی ،سازمانهای مردم نهاد ،مراکز
پشتیبان مثل نزمايشگاهها و  ،)...نتوانستهاند جايگاه خود
را در تقويت چنین همکاریهايی ،پیدا کنند .از سوی
ديگر ،عدم همکاری مفید بین مؤسسات درگیر ،امکان
ارائه خدمات مکمل را به تولیدکنندگان نن حوزه،
نخواهد داد.

درختان

غیرمثمر

مثمر
به منظور استفاده باغی
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گیاهان پوششی

به منظور استفاده زینتی

گیاهان رونده

گیاهان دائمی

گیاهان فصلی

شکل  :1تقسیمبندی انواع گیاهان مرتبط با فضای سبز شهری

گیاهان آبزی

درخت و
درختچه
ها
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جدول  :3فهرست نهادهای اصلی مرتبط با خوشه فضای سبز شهری
شبکههای همکاری فضای سبز

نهادهای پشتیبان فضای سبز

ارائه دهندگان خدمات کسب و کار
 -شرکت تعاونی تولیدکنندگان گل و گیاه مشهد

اتحاديه گلفروشان

نزمايشگاهها

سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی

 -نظام صنفی کارهای کشاورزی

انجمن صنفی تولیدکنندگان گل و گیاه و بذر و نهال

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

 -مرکز تحقیقات جهادکشاورزی

اتاق تعاون خراسان رضوی

انجمن صنفی پیمانکاران فضای سبز

 -مرکز نموزش جهادکشاورزی

اداره تعاون

اتحاديه تولیدکنندگان مشهد و حومه

 -نظام صنفی کارهای کشاورزی

 -تعاون روستايی

سازمان منابع طبیعی و محیط زيست خراسان شرکت توسعه و تجهیز گلخانههای ايران

اتاق بازرگانی ،صنعت ،معدن و کشاورزی

سازمان صنعت ،معدن ،تجارت

انجمن صنفی تولیدکنندگان كودهای نلی استان  -انجمن هیدروپونیک خراسان

شرکت نب منطقهای

انجمن کودهای ارگانیک

شرکت نب و فاضالب

اتحاديه شرکتهای تعاونی گل و گیاه استان

* با درنظر گرفتن نهادهای زيرمجموعه و به عنوان نهاد مجزا ،جمعاً  25نهاد رسمی در اين حوزه شناسايی شده است.
برای بررسی روابط همکاری نهادهای مرتبط با حوزه
فضای سبز شهری ،شبکههای فضای سبز و نهادهای
درون خوشه ،نهادهای پشتیبان ،ارائهدهندگان خدمات
کسب و کار ،سازمانهای باالدستی ،سازمانهای اصلی
خريدار و توزيعکننده شناسايی شده و در جدول شماره
 2نمدهاند.
بطورکلی مفهوم همکاری از دو منظر قابل بحث
است .نخست ،پیوندهای بیرونی يعنی ارتباطی که
واحدهای فعال تشکیل دهنده خوشه« ،خارج از عملکرد
جمعی» خود دارند و دوم ،رقابت-پیوند درونی است که
خود به دو نوع رابطه «افقی» و «عمودی» قابل تفکیک
است (ضرغام و حاجی محمدامینی .)1389 ،شبکههای
همکاری را بصورت تشکل يا صنف میشناسند که در
حوزه فضای سبز ،میتوان به اتحاديهی گلفروشان اشاره
کرد .روابط همکاری بین بنگاهی در يک صنف را تحت
عنوانِ «روابط افقی» میگويند (مثالً روابط بین
تولیدکنندگان گل و گیاه که در انجمن صنفی
تولیدکنندگان گل و گیاه و بذر و نهال عضويت دارند؛ يا
روابط بین پیمانکاران فضای سبز که در انجمن
پیمانکاران قرار دارند) و روابط بین صنفی را «روابط
عمودی» میگويند (همچون روابط بین اتحاديهی
شرکتهای تعاونی گل و گیاه و سازمان پارکها و فضای
سبز شهرداری) .اين روابط ،اصلیترين پیوندهای درون
يک خوشه محسوب میگردد و نقش بسیار مؤثری در
رقابتپذيری کسب و کارها ايفا میکند .روابط بیرونی
خوشه را نیز بدين صورت میتوان معرفی کرد که کل
هستهی خوشه ،با «تامین کنندگان»« ،نهادهای
پشتیبان» و يا «ارائهدهندگان خدمات کسب و کار» در
ارتباط هستند .روابط بیرونی ،اهمیت کمتری نسبت به

روابط درونی خوشه صنعتی ،دارند .جدول زير ،ماتريس
ارزيابی همکاری در خوشهی فضای سبز را نشان میدهد.
نتايج مطالعات میدانی و تکمیل ماتريس ارزيابی
همکاری (که توسط مديران و مسئولین اصلی و مرتبط
با فضای سبز در هر ارگان تکمیل شده است) نشان
میدهد که نزمايشگاههای نب و خاک و ساير
نزمايشگاههای مرتبط با فضای سبز ،بیشترين ارتباط را با
بخشهای تولید و توزيع محصوالت مرتبط با فضای سبز
دارند .پس از نن ،انجمن صنفی گل و گیاه و بذر و نهال
میباشد که غالب تولیدکنندگان حوزه فضای سبز و حتی
واسطهگران (از قبیل گل فروشان و مديران اتحاديههايی
از جمله اتحاديه تعاونیهای مشهد و حومه) عضو نن
هستند .اين انجمن ،عالوه بر خدماترسانی به
تولیدکنندگان فضای سبز ،ارائه خدمات به واسطهگران و
صادرات و تامین مواد اولیه تولیدکنندگان را نیز انجام
میدهد .پس از نن ،سازمان جهاد کشاورزی در جايگاه
سوم به لحاظ سطح همکاری با نهادهای مرتبط با فضای
سبز را دارد .اين سازمان به دلیل ارائه مجموعه کاملی از
خدمات از جمله خدمات تولیدی ،توزيعی ،نموزشی
(ترويج) ،تحقیقاتی و نظارت توانسته است سطح همکاری
باالی خود را با ساير نهادهای مرتبط با فضای سبز
شهرستان مشهد و استان خراسان رضوی ،حفظ کند.
اتحاديه شرکتهای تعاونی گل و گیاه استان و سازمان
پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد ،در رتبهی بعدی
قرار گرفتهاند .اتحاديه گل و گیاه نیز در کنار انجمن
صنفی گل و گیاه و بذر و نهال ،خدمات قابل توجهی به
تولیدکنندگان حوزه فضای سبز ارائه میدهد.
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد نیز به
عنوان عمده خريدار و متقاضی تولیدات اين حوزه ،ارتباط
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نامناسب برای همکاری با تولیدکنندگان و نهادهای
مرتبط با حوزه فضای سبز است .با انجام همکاری بیشتر
بین اين نهادها و نیز افزايش قدرت چانهزنی ،توان
اجرايی و خدماترسانی موسسات محلی و استانی ،امکان
رونق حوزه فضای سبز و کاهش مشکالت اين حوزه
وجود خواهد داشت.

مناسبی با تولیدکنندگان ،توزيع کنندگان (واسطهگران و
پیمانکاران فضای سبز) و شهروندان برقرار کرده است .به
دلیل عمده خريدار بودن اين سازمان و نقشی که در
تعیین قیمت و جهتدهی محصوالت تولیدی مرتبط با
فضای سبز دارد (زيرا که وجود بازار فروش برای اين
محصوالت ،امکان توسعه چنین تولیداتی را فراهم خواهد
نورد) ،شهرداری با خريد قطعی و پرداخت به موقع
محصوالت فضای سبز خريداری شده ،ايجاد مشوق برای
توسعه اين بخش خواهد داشت.
نظام صنفی کارهای کشاورزی ،سازمان نظام
مهندسی و اتاق بازرگانی در رتبههای بعدی قرار دارند.
اتاق تعاون ،انجمن صنفی پیمانکاران فضای سبز ،نب و
فاضالب و سازمان منابع طبیعی و محیط زيست،
کمترين سطح همکاری را در بین نهادهای درگیر در
حوزه فضای سبز شهر مشهد دارند .بخش مهمی از اين
عدم همکاری ،مشکالت موجود اداری و ديدگاههای

 -2تعیین موقعیت استراتژیک فعالیتهای مررتبط
با فضای سبز
برای تعیین موقعیت استراتژيک فعاالن حوزه فضـای
سبز شهر مشهد ،الزم است عوامل داخلی و خارجی ايـن
حوزه از دو منظر شناسـايی شـده و مـورد تحلیـل قـرار
گیرد .نخست بر اساس مطالعات و جسـتجوی گزارشـات
منتشر شده ،عوامل درونی و عوامـل بیرونـی اثرگـذار بـر
توسعه هر بخش تعیین و مشـخص مـی شـود .بـه دلیـل

جدول  :4ماتريس ارزيابی همکاری نهادهای مرتبط با فضای سبز
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13 12 11

نهادهای مرتبط با فضای سبز

ردیف
1

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد

4

1

2

1

4

4

0

1

2

1

3

4

4

2

سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

1

4

1

2

3

3

3

0

1

2

2

2

2

3

سازمان منابع طبیعی و محیط زيست خراسان

2

1

4

3

1

1

0

1

1

2

0

0

3

4

سازمان صنعت ،معدن ،تجارت

1

2

3

4

1

1

1

2

3

1

4

1

1

5

شرکت نب منطقهای

4

3

1

1

4

3

1

0

1

1

1

0

2

6

شرکت نب و فاضالب

4

3

1

1

3

4

0

0

1

1

0

1

1

7

شرکت توسعه و تجهیز گلخانههای ايران

0

3

0

1

1

0

4

1

3

3

4

0

1

8

اتاق تعاون خراسان رضوی

1

0

1

2

0

0

1

4

0

0

3

0

3

9

سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی خراسان رضوی

2

1

1

3

1

1

3

0

4

4

3

1

4

1

2

2

1

1

1

3

0

4

4

2

0

1

 11اتحاديه گل و گیاه خراسان رضوی

3

2

0

4

1

0

4

3

3

2

4

1

1

 12انجمن صنفی پیمانکاران فضای سبز

4

2

0

0

0

1

0

0

1

0

1

4

3

 13انجمن صنفی تولیدکنندگان گل و گیاه بذر و نهال خراسان 4

2

3

1

2

1

1

3

4

1

1

3

4

 14مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی

1

3

2

0

2

1

1

0

3

3

2

0

1

 15انجمن صنفی تولیدکنندگان كودهای نلی استان خراسان

1

3

0

1

0

0

1

0

2

1

1

1

3

 16نظام صنفی کارهای کشاورزی

1

3

1

2

3

0

3

1

2

2

2

0

2

 17شرکت تعاونی تولیدکنندگان گل و گیاه

2

3

0

0

0

0

1

0

1

0

2

1

3

 18اتحاديه گل فروشان

3

2

0

4

0

0

0

0

0

0

2

1

4

 19اتحاديه تولیدکنندگان مشهد و حومه

3

1

1

1

1

1

1

4

3

1

1

2

4

 20انجمن کودهای ارگانیک

1

2

0

1

0

0

1

0

2

1

1

1

2

 21انجمن هیدروپونیک خراسان

1

3

1

1

2

2

4

2

2

2

3

1

2

 22تعاون روستايی

1

3

1

3

1

1

1

2

0

1

1

0

3

 23اداره تعاون

1

0

2

3

1

1

2

2

1

0

3

0

4

 24نزمايشگاهها

4

4

3

0

3

3

3

0

4

4

4

4

3

 25اتاق بازرگانی ،صنعت ،معدن و کشاورزی

1

2

2

1

2

2

1

3

2

2

1

1

3

 10مرکز نموزش جهادکشاورزی خراسان رضوی
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بررسی امکان شکلگیری خوشه صنعتی مرتبط با فضای سبز شهری...

ادامه جدول  :4ماتريس ارزيابی همکاری نهادهای مرتبط با فضای سبز
نهادهای مرتبط با فضای سبز

ردیف

15 14

19 18 17 16

20

 25 24 23 22 21رتبه

1

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد

1

1

1

2

3

3

1

1

1

1

4

1

4

2

سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

3

3

3

3

2

1

2

3

3

0

4

2

3

3

سازمان منابع طبیعی و محیط زيست خراسان

2

0

1

0

0

1

0

1

1

2

3

2

22

4

سازمان صنعت ،معدن ،تجارت

0

1

2

0

4

1

1

1

3

3

0

1

12

5

شرکت نب منطقهای

2

0

3

0

0

1

0

2

1

1

3

2

17

6

شرکت نب و فاضالب

1

0

0

0

0

1

0

2

1

1

3

2

23

7

شرکت توسعه و تجهیز گلخانههای ايران

1

1

3

1

2

1

1

4

1

2

3

1

12

8

اتاق تعاون خراسان رضوی

0

0

1

0

0

4

0

2

2

2

0

3

25

9

سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی خراسان رضوی

3

2

2

1

0

3

2

2

0

1

4

2

8

 10مرکز نموزش جهادکشاورزی خراسان رضوی

3

1

2

0

0

1

1

2

1

0

4

2

15

 11اتحاديه گل و گیاه خراسان رضوی

2

1

2

2

2

1

1

3

1

3

4

1

4

 12انجمن صنفی پیمانکاران فضای سبز

0

1

0

1

1

2

1

1

0

0

4

1

24

 13انجمن صنفی تولیدکنندگان گل و گیاه بذر و نهال خراسان

1

3

2

3

4

4

2

2

3

4

3

3

2

 14مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی

4

1

0

1

0

0

1

1

1

0

4

1

20

 15انجمن صنفی تولیدکنندگان كودهای نلی استان خراسان

1

4

3

1

1

2

4

2

2

1

4

3

14

 16نظام صنفی کارهای کشاورزی

0

3

4

1

2

3

3

2

4

1

4

3

6

 17شرکت تعاونی تولیدکنندگان گل و گیاه

1

1

1

4

4

4

1

2

4

0

2

1

15

 18اتحاديه گل فروشان

0

1

2

4

4

4

0

1

2

0

1

3

17

 19اتحاديه تولیدکنندگان مشهد و حومه

0

2

3

4

4

4

1

2

4

1

0

1

6

 20انجمن کودهای ارگانیک

1

4

3

1

0

1

4

2

2

1

4

3

17

 21انجمن هیدروپونیک خراسان

1

2

2

2

1

2

2

4

1

2

2

3

10

 22تعاون روستايی

1

2

4

4

2

4

2

1

4

2

3

3

10

 23اداره تعاون

0

1

1

0

0

1

1

2

2

4

0

3

20

 24نزمايشگاهها

4

4

4

2

1

0

4

2

3

0

4

1

1

 25اتاق بازرگانی ،صنعت ،معدن و کشاورزی

1

3

3

1

3

1

3

3

3

3

1

4

8

منبع :يافتههای تحقیق
نظرات متفاوت هر يک از مراکز و ارگانهای مرتبط
با حوزه فضای سبز ،مطالعات و گزارشات منتشر شده از
مراکز فعال اصلی در اين حوزه گردنوری میشود .بر
اساس تکینیک  SWOTکه در روش تحقیق توضیح
داده شد؛ با استفاده از نظر کارشناسان و خبرگان حوزه
فضای سبز و همچنین نظر فعاالن (نهادهای فعال که در
مبحث ماتريس ارزيابی همکاری معرفی شدند) ،عوامل
داخلی و خارجی (نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد) به
منظور شکلگیری خوشه صنعتی مرتبط با فضای سبز
تکمیل و نهايی گرديده است .در گام بعد ،عوامل داخلی
و خارجی مرتبط با شکلگیری خوشه صنعتی مرتبط با
فضای سبز ،توسط تمامی نهادهای اصلی مرتبط و درگیر
در اين حوزه (از هر نهاد ،حداقل يک کارشناس که
معموالً رئیس يا مديرعامل نن نهاد بوده است ،نظرات
خود را در خصوص ضرايب و نمرات مربوط به عوامل

داخلی و خارجی داده است) ضريبدهی و نمرهدهی شد.
سپس ،نرمالسازی الزم صورت گرفت و موقعیت
استراتژيک مطالعه بدست نمد (برخی از نقاط قوت،
ضعف ،فرصت و تهديد در جدول پیوست نمده است).
نمودار زير ،موقعیت استراتژيک بدست نمده از مطالعه را
برای بررسی امکان شکلگیری خوشه صنعتی مرتبط با
فضای سبز ،نشان میدهد.
با توجه به موقعیت تهاجمی به دست نمده از تکینک
سوات و نتايجی که در ماتريس ارزيابی همکاری به دست
نمد ،میتوان چنین استنتاج کرد که همکاریهای الزم و
ارتباطات در حد لزوم بین نهادهـای مختلـف مـرتبط بـا
فضــای ســبز در مشــهد وجــود داشــته و قرارگیــری در
موقعیت تهاجمی سبب میشود که امکـان شـکلگیـری
توسعه ی خوشه صنعتی فضـای سـبز شـهری در مشـهد
مورد تأيید قرار گیرد .در واقع با برنامهريزی و سرمايه_
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4.0

موقعيت تهاجمی

موقعيت محافظه کارانه

(استفاده از توانمندي ها براي

(بهبود شرایط محيطی با استفاده

استفاده از فرصت ها)

از توانمندي ها)

موقعيت رقابتی

موقعيت تدافعی

(بهبود سيستم هاي درونی با استفاده از

(کاهش نقاط ضعف و پرهيز از

فرصت هاي بيرونی)

تهدیدات)

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

نمودار  1موقعیت استراتژيک بدست نمده از مطالعه در خصوص امکان شکلگیری خوشه صنعتی مرتبط با فضای سبز
گذاری در اين راستا ،می توان خوشه صنعتی فضای سـبز
در شهر مشهد را بصورت پايدار و اقتصادی ،ايجـاد کـرد.
اين برنامهريزی ،بـا بررسـی زنجیـره ارزش فضـای سـبز،
می توان اقدامات و پیشنهادات مناسبی برای توسـعه ايـن
خوشه ارائه داد .لذا بخش بعد ،زنجیره ارزش فضای سـبز
در شهر مشهد مورد بررسی قرار میگیرد.
 -3زنجیره ارزش فضای سبز شهری
در تعیین زنجیره ارزش تولیدات مرتبط با فضای
سبز و گیاهان باغبانی ،12الزم است نهادهای مرتبط و
بخش حکمرانی در اين حوزه و همچنین وضعیت و روابط
اقتصادی و بازاری در ننرا بدست نورد .زنجیره ارزش
فضای سبز و گیاهان باغبانی شاملِ چندين بخش
(نهادهها ،تولیدات ،بستهبندی ،حفظ و نگهداری ،فرنيند
پردازش و تولید ،توزيع و بازاريابی) میشود .اين زنجیره،
خريداران ،بنگاههای واسطهای و تولیدکنندگان را دربر
میگیرد که در اين میان نقش فروشگاهها و مراکز
بازاريابی و فروش بسیار کلیدی است .هر دو بخش
خصوصی و دولتی که کنترل بر کیفیت ،کمیت،
جهتدهی ،استفاده از سموم و نفتکشها و  ...در اين
حوزه فعال هستند .قوانین تجاری در اين حوزه از جمله
محدوديتها و مزايای دسترسی به بازار تلقی میگردد.
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در تحلیل مربوط به زنجیره ارزش تولیدات مرتبط با
فضای سبز اين نکته حائز اهمیـت اسـت کـه مراحلـی از
جمله بستهبندی و قلمهزنـی و نیـز صـنايعی همچـون صـنايع
تولید لوازم و تجهیزات نبیاری و زراعی و کشـت گلخانـهای ،در
بخش خدمات پشتیبان تولید و صنايع مرتبط جای مـیگیرنـد.
از ننجايی که تولیدکننده اين تجهیزات در سطح استان تنهـا دو
شرکت خاص میباشـند و تعـدد صـنايع در ايـن حـوزه وجـود
ندارد ،بطوری که اين دو شرکت نیز تجهیزات ديگری که مرتبط
با بخش فضـای سـبز شـهری نیسـت را نیـز تولیـد مـیکننـد،
بطورخاص به نن ها پرداخته نشده است .همچنین ،امکان تغییر
کاربری و تغییر در مکان استقرار اين صنايع نیز وجـود نـدارد و
لذا بصورت پررنگ به نن اشاره نشده است .با اين حـال ،وجـود
چنین بنگاه های تولیدی و واسطه ای در امر فضای سبز شهری،
نقطه مثبت در امر ايجـاد خوشـه صـنعتی فضـای سـبز تلقـی
میشود.
دسترســی بــه نهادهــا و مراکــز نموزشــی ،زيرســاختهــا،
راه نهن ،تامین مالی و اطالعات از جمله قیدها و محدوديتهای
توسعه فعالیت هـای مـرتبط بـا فضـای سـبز مـیباشـد .سـطح
کارنفرينی و مقیاس تولید ،بر سـطح دسـتمزد و ارزش افـزوده
اين بخش تاثیرگذار است .بر اساس اطالعات گـردنوری شـده و
نظر کارشناسان حوزه فضای سبز ،شناسايی نهادهای درگیـر در
اين حوزه و تبیین جايگـاه هـر سـازمان در زنجیـره ارزش ايـن
محصوالت ،زنجیره ارزش محصـوالت بـاغی و فضـای سـبز بـه
صورت زير بدست نمد:

بررسی امکان شکلگیری خوشه صنعتی مرتبط با فضای سبز شهری...

مصرف

شهروندان و ساکنین
شهرداری و سایر
ارگانها و سازمانها

خدمات بازرگانی و
بازاریابی

خدمات تعاونی
خدمات مشاورهای

اطالعرسانی و
تبلیغات
مراکز فروش و
گلفروشیها

بذر
گلخانه

خدمات طراحی و
ساخت

خدمات آموزشی
آزمایشگاه
تحقیقات

سموم
سرمایه و تامین مالی
تجهیزات باغبانی و کشت
تجهیزات آبیاری
گلدان

خدمات گمرکی و ...

تجهیزات واسطه

بستهبندی ،قلمهزنی،
تکثیر ،برچسب لیبل
و ...

کود حیوانی
گلخانه با فناوری باال و کشت هیدروپونیک

سردخانه و خدمات
نگهداری

کود شیمیایی

شاسی و گلخانه با فناوری پایین

نمایشگاهها

کشت سنتی در فضای
باز

آب

مواد اولیه

بازار خارج از کشور

توزیع و بازاریابی

خدمات پشتیبان

ساختار تولید

نهادههای اولیه و واسطه

سیستم حرارتی

صادرکنندگان

بسترهای کشت

واردکنندگان

تحقیق و توسعه ( )R&Dو مراکز تحقیقاتی (در تولید بذر و کود ،تکثیر ،کشت ،تهیه سموم آفتکش ،تحقیقات بازار و )...

نتیجهگیری و پیشنهادات
اين مطالعه با هدف بررسی امکان شکلگیری خوشه
صنعتی مرتبط با فضای سبز شهر مشهد و همچنین
انجام مطالعه مقدماتی در نن خصوص ،انجام گرفته است.
برای اين منظور ،بر اساس روش پیمايشی و با ابزار
مصاحبه و پرسشنامه ،عوامل اصلی در تشکیل خوشه
صنعتی را موردبررسی قرار داده شده است .نتايج حاصل
از بررسی وضعیت موجود ،ماتريس ارزيابی همکاری و به
همراه معرفی زنجیره ارزش و تعیین موقعیت استراتژيک

نشان داد که شهر مشهد قابلیت شکلگیری خوشه
صنعتی مرتبط با فضای سبز را دارد .برای بررسی نحوه
شکلگیری خوشه صنعتی مرتبط با فضای سبز ،عوامل
متعددی بايد بررسی گردد که در اين مطالعه بطور
مفصل به ننها اشاره شد .لذا اين تحقیق ،مطالعهای پايه
برای انجام مطالعات نیازسنجی و امکانسنجی میباشد.
انجام مطالعات در خصوص مواد اولیه و نهادههای تولید
محصوالت مرتبط با فضای سبز ،بررسی و شناسايی
نهادهای مرتبط با حوزه فضای سبز ،تحلیل نحوه ارتباط
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و همکاری نن نهادها با يکديگر و بررسی مسائل و
قابلیتهای موجود در شهر مشهد برای شکلگیری
خوشه صنعتی مرتبط با فضای سبز استفاده از
قابلیتهای موجود ،از جمله مواردی است که بطورمفصل
به نن پرداخته شد .نتايج حاصل از برنامهريزی
استراتژيک و تعیین موقعیت تهاجمی در حوزه فضای
سبز ،گويای اين واقعیت است که با انجام اقدامات
مناسب ،میتوان خوشه صنعتی مرتبط با فضای سبز را
بصورت پايدار تشکیل و توسعه دارد .برخی از پیشنهادات
و راهکارها برای رفع موانع در شکلگیری خوشه صنعتی
مرتبط با فضای سبز عبارتند از:
 قرار دادن يک متولی برای بهبود همکاریها و مثبت
بودن اين روابط بین ارگانهای درگیر در حوزه فضای
سبز
 پیگیری در خصوص ايجاد يک نهاد حمايتی از
صادرات و مباحث بازرگانی و بازاريابی ،و تشويق
اعضای فعال در امر صادرات محصوالت مرتبط با
فضای سبز ،با کمک شهرداری
 تشکیل و توسعه بازار دائمی گل و گیاه و انواع
محصوالت مرتبط با فضای سبز با اهداف ايجاد بازار
مناسب ،جذب گردشگر و تشويق تولیدکنندگان اين
حوزه
 استفاده از محققین در حوزههای مختلف همچون
مهندسی ،اقتصاد ،مديريت به منظور ارتقای تکنولوژی
در سطح خوشهها ،بازاريابی و صادرات؛
 با توجه به اهمیت تشکیل شبکههای مختلف در يک
خوشه ،بايد اقدامات موثر در زمینه شبکهسازی موثر
انجام شود تا اعضای خوشه توانايی اداره نمودن امور را
به بهترين نحو داشته باشند؛
 استفاده از نزمايشگاهها و مراکز تحقیقاتی به منظور
ايجاد بذرهای اصالحی ،تکنولوژی نوين تکثیر و ساير
فناوریهای مورد نیاز فضای سبز از جمله بسترهای
کشت
ايجاد پايانه صادراتی گل و گیاه و محصوالت مرتبط با
فضای سبز ،شاملِ بذر اصالح شده و پیاز گل و ...
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پیوست :نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدهای مورد استفاده در پرسشنامه سوات
نقاط قوت

نقاط ضعف

 -1ايجاد و فعالیت انجمنها و اتحاديههای مختلف در ارتباط با فضای
سبز ،در سطح شهر مشهد

پراکندگی واحدهای تولیدی گل و گیاه در اطـراف شهرسـتان مشـهد (و
وجود مشکالت و مسائلی به منظور همجواری و نزديکـی مکـانی اسـتقرار
برخی تولیدکنندگان و فعاالن حوزه فضای سبز)

قابلیت تامین بخش عمده ای از نیاز شهر مشهد به تولیدات مـرتبط بـا
فضای سبز شهری و نیاز مردم مشهد به گل ،گیاه ،بذر و نهـال توسـط
تولیدکنندگان داخلی اين شهر

عدم حمايت مسئوالن از تولیدکنندگان و سهم بـاالی دالالن مـرتبط بـا
فضای سبز (نهال ،بذر ،گل و گیاه)

وجــود خــدمات پشــتیبان تولیــد و تــامین نهــادههــای الزم بــرای
تولیدکنندگان گل و گیاه شهر مشهد

غیرمتخصص بودن و بیاطالع بودن تولیدکنندگان گل و گیـاه از اوضـاع
بازار (عدم نگاهی از استفاده از اينترنت و )...

سهم نسبتاً باالی کشـت هیـدروپونیک و نـوين و وجـود گلخانـههـای
صنعتی با کیفیت در مقايسه ساير استانها (عمدتاً در گلهـای شـاخه
بريده ،که امکان اطـالع رسـانی و قابلیـت همکـاری بـا سـاير فعـاالن و
تولیدکنندگان حوزه فضای سبز شهری را مهیا میسازد)

بروکراســی پیچیــده در امــر صــادرات نهــال و بــذر (ناهمــاهنگیهــای
دستگاههای اجرايی متولی در گمرک و )...

وجود باالترين استاندارد گلخانههای کشور ،در مقايسه با کشور

عدم برندسازی محصول گل و گیاه و نهال و بذر مشهد

برخورداری از شرايط بسیار مناسـب نـور و سـطح زيرکشـت تولیـدات
اصلی فضای سبز شهری در استان

عدم وجود پايانه صادراتی گل و گیاه و دسترسی به فرودگاه از طريـق نن
پايانه

برگــزاری نمايشــگاه دائم ـی گــل و گیــاه در مشــهد و ايجــاد ســايت
نمايشگاهی خاص برای اين حوزه

عدم هماهنگی و ارتباط مناسب ،میان سازمانها و NGOهای درگیـر در
حوزه فضای سبز در استان و شهر مشهد

تولید باالی کود ارگانیک و ساير کودها و نهادههای مـرتبط بـا فضـای
سبز در سطح شهرستان

وارداتی بودن اکثر نهادههای مورد نیاز در تولیدات فضای سـبز (از قبیـل
بذر اصالح شده ،انواع کودها و بسترهای کشت و )...
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فرصتها

تهدیدها

وجــود متقاض ـیان کــار تحص ـیلکــرده و دانشــگاهی در بخــش
کشاورزی و تولید گل و گیاه

بحران منابع نب در شهر مشهد (بخصوص در غـرب شـهر مشـهد) و بطـورکلی
استان خراسان رضوی

همســايگی بــا کشــورهايی از جملــه ترکمنســتان ،افغانســتان و
پاکستان

وجود تحريم (محدوديت در صادرات انواع مختلف گل و گیاه)

نزديکی به فرودگاه بینالمللی مشهد و امکـان اسـتفاده از پايانـه
حمل و نقل هوايی به ساير کشورها

وجود نلودگیهای هوا

امکان ايجاد بورس کاال برای محصوالت خشـک تولیـدی گـل و
گیاه (مانند بذر و گیاهان دارويی و )...

افزايش قیمت حاملهـای انـرژی (در تولیـدات گلخانـهای ،کـه بـه تجهیـزات
گرمايشی و سرمايشی نیاز دارند)

امکان استفاده از سموم و قارچ کش بیولوژيـک و  ...تولیـدی در
داخل شهر مشهد ،به دلیل استقرار نزمايشگاهها ،مراکز تحقیقاتی
و محققین فعال و امکانات مناسب برای ننها در شهر مشهد

نوسان قیمت مواد اولیه و نقش دالالن در توزيع ننها و تعیین قیمت به منظـور
جبران خريد محصوالت تولیدکنندگان

رشد نونوری و خالقیت در مصرف انـواع فضـای سـبز (از جملـه
فضای سبز هوشمند ،تزئین پـلهـای عـابر پیـاده بـا سـبزه و ،...
استفاده از درختان تراريخته در پیادهروها (بجای المپ) و )......

واردات چشمگیر مواد مورد نیاز گل و گیاه با وجود ظرفیت باالی تولید

موقعیت توريستی و استراتژيک مشهد به عنـوان بـازار مناسـبی
برای تولیدات مرتبط با فضای سبز

وجود انواع نفتها و امراض مرتبط با فضای سبز ،گل و گیاه و ورود ننها از ساير
مناطق

تنوع اکولوژی منطقه از نظر نب و هوايی

عدم رويکرد صادراتی در بین تولیدکنندگان استان

وجود نیروی کار ماهر تجربی جهت تولیـدات مـرتبط بـا فضـای
سبز و ارائه خدمات به ننها

عـدم همـاهنگی میــان اعضـای مختلــف از جملـه تولیدکننــدگان ،واسـطههــا
(خدمات) ،نهادها و سازمانها و  ...مرتبط با فضای سبز ،هم به منظور صادرات و
هم به منظور ايجاد بازار داخلی برای تولیدات اين حوزه

ممنوعیت واردات گل و گیاه و نهال بصورت کامل ،طی سه دهه
اخیر

عدم تمايز در ارائه خدمات بین دالالن و تولیدکنندگان ايـن حـوزه (بطوريکـه
بخش قابل تـوجهی از دالالن ايـن حـوزه ،بـا گـرفتن امتیـاز تولیدکننـدگی از
معافیت ها و ساير مزايايی تولیدکنندگان بهرهمند میشوند ،درحالیکه عمالً بـه
تولید اين محصوالت نمیپردازند)

