
1395/ 1/ شماره 12ران / جلد علوم ترویج و آموزش کشاورزي ای

85

کسب و کار کشاورزي شهري: مورد مطالعه بام سبز شهرييهامؤلفهتبیین 

1، شهرام مقدس فریمانی و فهیمه رحیمی مشکین*نیاغالمحسین حسینی

)29/2/95؛ پذیرش:1/10/94(دریافت:
چکیده
پژوهش از آن نیا.ی اکتشافی بودشناسی کیفبا استفاده از روشبام يرويکسب و کار کشاورزهاي تبیین مؤلفهپژوهش نیایهدف اصل

هاي کشاورزي هاي شرکتبراي بهبود و توسعه فعالیتییهايگذاراستیستوان میمورد نظر هاي تبیین مؤلفهمنظر مورد توجه است که با 
آن يهابخشریاز زیکیيشهريکشاورزينهیزمدرحاضر يهاانواع شرکتیگستردگلیبه دلتدوین نمود.يو فضاي سبز شهر

دهنده لیعوامل تشکییشد به شناسایپژوهش سعاین رو در نیاز ا.دیمطالعه انتخاب گردمورد عنوان ه ) ببامپشتبام سبز در ي(کشاورز
یاسناد و بررسیبررس،افتهیساختارمهینقیعميهامصاحبهها. ابزار گردآوري دادهها پرداخته شودشرکتنیکار االگوي کسب و

ن یایبررسيهانمونه.ها با روش تحلیل مضمون تحلیل گردیدبود و دادهییجانبه گراچندجهت اعمال يداریبه عنوان رسانه دتیاسوب
بام سبز بام سبز متمرکز،بام،يرويهاگلخانهشامل بام سبزيهااز انواع نظامیکیکه حداقل بودنديکشاورزيهاشرکت،تحقیق

هاي ي کسب و کار در حوزههامؤلفهمنجر به تبیین هایافته. نموده بودندا اجرا رسبزواریدو یا اهیجعبه گایربام سبز مدوال، گسترده
سازگاري داشتند.با الگوي استروالدرهاآناکثر هاي مالی گردید کهمحصول، مشتري، مدیریت زیرساخت و جنبه

شاورزي روي بام، بام سبزالگوي کسب و کار، کشاورزي شهري، کهاي کلیدي: واژه

، استادیار مؤسسه آموزش عالی علمی کـاربردي جهادکشـاورزي، سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و      تهراندانشگاهکارآفرینیدانشکدهاستادیار به ترتیب، -١
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهرانه کارشناسی ارشدآموختدانشترویج کشاورزي و 

Hosseininia@ut.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونیک:-*
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مقدمه
هاي مهم اقتصادي بوده و نقش کشاورزي یکی از بخش

کلیدي در ایجاد امنیت غذایی و اشتغال دارد. از سوي 
هاي هایی براي فعالیتدیگر ساماندهی و ایجاد سازمان

هدفمند نیروي انسانی در این حوزه از راهکارهاي توسعه 
). 1392(علیپور و دهقانی، شودیمکشاورزي محسوب 

مستقیم با ظرفیت ایجاد درآمد طوربهتوسعه جوامع 
ورترین توسط افراد آن ارتباط دارد. یکی از بهترین و بهره

زایی و افزایش درآمد افراد شهري و هاي اشتغالروش
مندي از کارآفرینان است. آنان با استفاده از روستایی، بهره

ري نقش مهمی در توسعه اقتصادي ایفا منابع و ایجاد نوآو
نمایند و منبع مهمی در پیشرفت صنعت، تولید و می

).1392باشند (ملک سعیدي و همکاران، خدمات می
گذاري در کاهش سرمایهلیبه دلدر شرایط کنونی که 

وري پایین و گرایش به تعدیل نیروي اقتصاد کشور، بهره
آموختگان انشهاي دولتی، ورود دانسانی در سازمان

دانشگاهی به بازار کار و بیکاري را به معضل بزرگ 
اقتصادي و اجتماعی مبدل نموده است، کارآفرینان را 

توان موتور محرکه توسعه و رشد اقتصادي و از عناصر می
ضروري براي ایجاد و توسعه کسب و کارهاي جدید و 

). 1394زایی به شمار آورد (ظریفیان و همکاران، اشتغال
توجه جدي به مقوله کارآفرینی به برخی پیامدها مانند 

وري و افزایش هاي شغلی، رقابت، بهبود بهرهافزایش فرصت
سطح رفاه اجتماعی و اقتصادي، منجر خواهد شد 

). در این راستا 1394و همکاران، کوشککی(رحمانیان
کارآفرینی سهم قابل توجهی در رشد اقتصادي کشورها از 

طح نوآوري و ایجاد اشتغال پایدار دارد و از طریق ارتقاي س
تواند به ایجاد ثروت اقتصادي و قدرت منجر این طریق می

).1394شود (بادسار و همکاران، 
2008در سال هاشهرتیجمع،خیبار در تارنیاوليبرا

پیشی گرفت و از آن زمان هاروستاتیجمعمیالدي از
باشدیمياز اشکال کشاورزیکیي کهشهريکشاورز

در رییتغباعثینیروند شهرنشنیامورد توجه قرار گرفت. 
ها آننیترمهماز یکیکه گردیديکشاورزيهاروش

& Zezza(باشدیميشهريکشاورزيهااشکال و روش

Tasciotti, و دیباعث تولتنهانهيشهريکشاورز).2010
یشود بلکه مشکالتیدر شهرها مییمواد غذانیتأم

را حل ستیزطیمحبیو تخرهیون فقر، سوء تغذهمچ
نکهیضمن ا؛دگردیمییغذاتینموده، موجب امن

کوچک و نانیرا به کارآفرياریکسب و کار بسيهافرصت
,Temmerman)دهدیمتوسط ارائه م 2013).

از یکیباشد که یمیعیگستره وسيدارايشهريکشاورز
باشد.یمیا بام سبز باميرويها کشاورزآننیپرکاربردتر

کشاورزيصنعتکارهايوکسبرقابتیحوزهگسترشبا
دروکشتقابلوحاصلخیزهايزمینکمبوداهمیتو

هاروشکاراترینازیکیمرغوب،محصوالتکاهشنتیجه
بدونسطوحازاستفادهکشاورزيدر تولیداتبهبودبراي

,Van Veenhuizen(باشد میهابامپشتماننداستفاده

متکىغیراقتصادباشهریکبقاىبراىنتیجهدر.)2006
مورد نیاز را در محل مصرف غذایىموادتوانمینفت،به

.)1389سهرابیان و فیضی، (نمودتولیدنیز
وعوامل مؤثر بر کسبپیرامونیتا کنون مطالعات گوناگون

و ساختار آن يشهريدر بخش کشاورزنینويکارها
نیجامع به اصورتبهکه يااما مطالعهرفتهیپذصورت 

موضوع پرداخته باشد اندك است. لذا پژوهش حاضر با 
بام و يرويکشاورزويشهرياستفاده از مفاهیم کشاورز
کسب و کار، به دنبال طراحی يتلفیق آن با رویکرد الگو

لذا در بام است.يرويکشاورزيالگو کسب و کار براکی
پردازیم.تعریف الگوي کسب و کار میاین قسمت به

خریدچگونگیازنمایشییاوبازنماییکسب و کارالگوي
. استشرکتیکتوسطدرآمدو کسبفروشو

وتوصیفدرك،بهکمکالگویکایجادهدفیطورکلبه
واقعیدنیايدراشیاءکهاستموضوعاینبینیپیشیا

وپدیدهنمایشسازيهسادباامراینکنند ومیکارچگونه
. گرددمیپذیرامکانالگوقالبدرخاصموجودیتییا

درك،بهالگوایننیزکسب و کارالگويدر موردبنابراین
وکاالهافروشوخریدفعالیتبینیپیشوتوصیف

کمکشرکتیکتوسطپولودرآمدکسبخدمات و
خدماتارائهوکاالفروشوخریدکهییازآنجا. نمایدمی

توانمیدهدمیارائهکسب و کارازايمحدود شدهتعریف
بهترگستردهوعاممفهومیباراکسب و کارالگوي

تفسیرشرکتیککسب و کارمنطقنمایشوبازنمایی
شیوهازانتزاعیدركکسب وکار،منطقازمنظور. نمود

نشاندیگرعبارتبه. استشرکتتوسطدرآمدکسب
بهدهد،میارائهچیزيچهشرکتکهموضوعایندادن

.دهدمیانجامراکاراینچگونهودهدمیارائهکسیچه
ازکاملریغومبهمتصویري،نظرانصاحباز نظر برخی 

خصوصدرمحوريواصلیموضوعاتواندازهاچشمابعاد،
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ازصریحوشفافتعریفیداشته ووجودکسب وکارالگوي
نظرياتفاقندارد، لذاوجودکسب و کارويالگوجوهکلیه

اشسازندهاجزاياینکهومجازيمفهوماینخصوصدر
اعتقادبهکهاستیدر حالندارد. اینوجودچیستقاًیدق

,Volpelولپل ( درکیهاشرکتکهاستمهمبسیار)2004
وخودکسب و کارالگويازمشتركوواضحصحیح،
درواقعموضوعاینکهچراباشندداشتهآنسازندهاجزاي
هاآنبهوبودهصنایعوهاشرکتبرايرقابتیمزیتمنبع
.نماینداحیامجدداًراخودشرکتتاکندمیکمک
,Timmers(تیمرز یکراکسب و کارالگوي)1998

اطالعاتیهايجریانوخدماتمحصوالت،برايمعماري
تشریح،هاآننقشورو کاکسب بازیگرانازتعریفیشامل

منابعومختلفبازیگرانبرايبالقوهمزایايتوصیفو
تعریف نمود.درآمدي

انجامشیوهکسب و کار،الگويطبق نظر توربان یک
بقايبرايبتواندشرکتکهيطوربهباشد؛میکسب و کار

اینارائه کنندهدرواقعالگواین. کندایجاددرآمدخود
کندایجادارزشیتواندمیچگونهکتشرکهاستموضوع

ومحصوالتازايدرپولپرداختبهتمایلمشتریانکه
,Turban(باشندداشتهخدمات 2002.(

,گیاگلیس (وپاتلی 2003Pattly & Giagsillبررسی) با
کسب و کار،الگوهايمورددرشدهانجامهايپژوهش

درشدهبررسیهايحوزهتعیینجهتراچارچوبی
بعددوازچارچوباین. کردندتعیینکسب وکارالگوهاي
بیانگرکهیکپارچگی استاولبعد: شده استتشکیل

واستدیگرهايحوزهبهنظرموردحوزهوابستگیدرجه
کهاستنکتهاینبیانگرکهاستیتازگبهمربوطدومبعد

,Homelدارد. همل (کارجايحدتاچهنظرموردحوزه

اجزاييدربارهبحثبهخودمفهومیچارچوبدر)،2000
کسب و الگويمفهوموي. پردازدمیوکارکسب مفهومیک
نوآوريمفهوماو،اعتقادبه. دهدمیپیوندنوآوريباراکار

بسیارکسب و کارالگوهايخلقظرفیتازعبارت است
.رقباکاروکسبيالگوهاوقبلیتجربیاتبهنسبتمتفاوت
Altزیمرمن (وآلتنظربرطبق & Zimmermann, 2001(

جزءاست. چهارجزء کلیششکسب و کار دارايالگويیک
و دوهستندوکارکسب الگویکوخاصافقیابعادجزءاول

الگوهايهمهبر رويکههستندعموديابعادجزءدیگرمورد
،تیمأمور: ازعبارتنداجزاءاین. گذارندمیکسب وکار اثر

.فناوريوقوانیندرآمدها،فرآیندها،ساختار،

رزونبلوموچسبرونتوسطشدهانجامهايپژوهشبر اساس
)Chesbrongh & Resonbelom, الگويخصوصدر)2002

و کارکسب الگويووکارکسب هاياستراتژيکسب وکار،
وداردتکیهارزشایجادبرالگو. دارنداساسیهايتفاوت

قابلشرکتلهیوسبهارزشچگونهکهکندمیمشخص
ونهدمیفراترراگاماستراتژيکهیدرحالباشدمیدسترسی

و کار،کسبالگوي. دارددیتأکرقابتیهايمزیتساختنبر
دیتأکواستنوآوريبهخالقیتکردنتبدیلبرايمعماري
. ندارددارانسهامبهاقتصاديهايارزشارائهبرخاصی

و کارکسب الگويدرگذاريسرمایههايروشنمونهعنوانهب
اصلیجزءششها ي آنمطالعهبر اساس. نداردجایگاهی

بنديارزش، دستهپیشنهاد:ازعبارتندو کارکسب الگوي
درجایگاهسود، تعیینارزش، تولیدزنجیرهبازار، ساختار

رقابت.هايارزشی و استراتژيشبکه
,Timmers(تیمرز  طراحی کاال، الگوي کسب و کار را )1998

شامل توصیفی از بازیگران وهاي اطالعاتیخدمات و جریان
ها، توصیفی از مزایاي هاي آنکار و نقشومختلف کسب

کار و همچنین توصیفی وبالقوه براي بازیگران مختلف کسب
ونکاترامان و اندرسونداند. میاز منابع درآمدي 

)Venkataraman & Anderson, کار را وکسبيالگو)1998
د: فعل و انفعال مشتري، نکنتعریف میيبعدسهدر ساختاري 

حسنی ها و نفوذ دانش.گذاريترکیب و آرایش سرمایه
,Selz(سلز) با انعکاس نظر 1385( کار وکسبيالگو) 1999

براي محصوالت، خدمات و جریان اطالعات را ساختاري 
شامل توضیحاتی درباره عوامل آن راو دهدیمارائهشرکت 

شاملو و همکاران .داندمیهاآناز اقتصادي و نقش هر یک
آن) 2000(کار آمیت و زوتوکسب)، با ارائه الگوي 1388(

ستد براي ودر دادمؤثرسازي عوامل را ترکیب و هماهنگ
ر از نظاند. هاي تجاري معرفی کردهبرداري از موقعیتبهره

,Tapscott(تپسکات کار شامل وکسبيیک الگو) 2000
ابداع پیشنهادهایی براي خلق ارزشی جدید است که با 
دگرگون کردن قوانین رقابت و بسیج افراد و منابع به دنبال 

) به 1389. اشرفی موغاري (سطوح جدیدي از عملکرد است
ا و هتوصیفی از نقشاین الگو را )2001ویل و ویتال (نقل از 

پیمانان و نندگان، مشتریان، همکبین مصرفارتباطات ما
اصلی هايکه جریانداندیمکنندگان یک شرکت عرضه

را شرکاتولیدي، اطالعاتی و مالی و همچنین منافع اصلی 
) با بیان نظر 1392همکاران (نیرومند و کند. مشخص می

,Hovkins(هاوکینز از دانندمیتوصیفی) آن را 2001
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بین یک شرکت تجاري و کاالها و تباطات تجاري ماار
به نظر کند. میفراهمخدماتی که آن شرکت در بازار 

,Ostewalder & Pigneur(استروالدر و پیگنیور این )2002
توصیفی است از ارزشی که یک شرکت به یک یا چند الگو 

طرحی است از شرکت و آندهد.بخش از مشتریان ارائه می
ان آن براي ایجاد، بازاریابی و تحویل ارزش و شبکه همکار

به ایجاد جریاناتی که منجرمنظوربههاي ارتباطی سرمایه
شوند.ثبات میکسب درآمدهاي مثبت (سود) و با

,Osterwalder(استروالدرازنظر کار وکسبيالگو)2004
چیزي جز توصیف ارزشی که شرکت به یک یا چند بخش از 

کار وکسبيباشد. همچنین الگودهد، نمییمشتریان ارائه م
- شرکت بهيست از معماري شرکت و شبکه شرکااعبارت

منظور ایجاد، بازاریابی و تحویل یا ارائه این ارزش. از طرفی در 
ایجاد سود و حفظ درآمد، نحوه منظوربهکار وکسبيالگو

شود.نظر گرفته میایجاد درآمد نیز در
,Ostewalder & Pigneur(ورنیاستروالدر و پیگ در )2002

هاي اجزاي الگوعنوانبهتعریف خود چهار رکن اصلی را 
وکسبياند که از نظر آنان هر الگوکار تعیین کردهوکسب

باشد:هاآنکار باید داراي 
شدهارائهنوآوري محصول: بیانگر نوآوري محصول و ارزش 

ء فرعی مشتریان توسط شرکت در بازار است و شامل سه جز
شود.ها و ارزش ارائه شده توسط شرکت میهدف، قابلیت

ارتباط با مشتریان: شامل شناسایی مشتریان هدف، شیوه 
تحویل و ارائه محصول به آنان و نحوه برقراري ارتباط قوي با 

باشد. ارتباط با مشتري به اجزاء فرعی ذیل تقسیم آنان می
راري رابطه و ارائه خدمات، شود: استراتژي اطالعاتی، برقمی

.اعتماد و وفاداري
ریزمدیریت زیرساختار: بررسی آنکه یک شرکت چطور 

و شامل کرده استو لجستیک سازمان را آماده ساختارها
شرکاها و شبکه ها و ارزشمنابع، ترکیب یا پیکربندي فعالیت

باشد.شرکت می

اي (هزینه نهامور مالی: ایجاد یک الگو درآمدي و یک الگو هزی
هاي اداري) هاي عملیاتی و هزینهشده، هزینهکاالي فروخته

تواند به چند جزء بیشتر که شامل الگو این موضوع می
شوددرآمدي، ساختار هزینه و سود و زیان است تجزیه 

).1(نگاره 
نتیجه اینکه الگوي کسب و کار تنها به توصیف ارزشی که 

دهند، مشتریان ارائه میها به یک یا تعدادي ازشرکت
راو کارکسبیکپردازد، بلکه طریقه خلق ارزش درنمی

رافرآینديو کارکسبالگويدیگرعبارتبه؛ دهدمینشان
نشانراهانوآوريازارزشخلقنحوهکهدهدمیارائه
,Osterwalder(دهدمی یکطراحیاینکهبهتوجهبا.)2004

درشهرها کالندربامرويورزيکشاازکاروکسبالگوي
دارد ولیبسزایینقشغذاییموادنیتأمعملکردبهبود

رویکرد و نبودوشودپرداختهآنبهکهنشدهسعیتاکنون 
ووکارکسبالگوهايينهیدرزمراهبرديوجامعتحلیل

یکایجادبهمنجرهاشرکتایندرها آنکارکردچگونگی
اینکهاستشدهها آناهگشايروصحیحشناختدرخأل

.باشدیمخألایننمودنپردنبالبهپژوهش
هاي پیرامون کسب و پیشینه نگاشتهمروربهدر این بخش 

بر بام سبز در نقاط شهري دیتأککارهاي شهري با 
پردازیم. می

اجراينحوه"در پژوهش خود با عنوان )1389(ی کوهریم
تواندسبز میبامفناوريکهبه این نتیجه رسید "سبزبام
محیطیزیستهايآلودگیکاهشجهتتکنیکیکعنوان به
استزندهبومزیستیکسبزبامواقعشود. درگرفتهنظردر

اینکهنتیجه. استمحیطکیفیتبهبودآناصلیو هدف
شدنپربازده درمؤثر و اجتماعیمحیطیمتغیرهايشناخت

پژوهشمستلزمکالن،گذاريیهسرماراستايدرسبزهايبام
محاسبهو همچنینآنانواعو شناختمنافعمورددر

بامنگهداريجهتها سازهبرشدهتحمیلاضافیهايهزینه
.باشدمیسبز

)2004دیدگاه استروالدر (ازی الگوي کسب و کار شناسیهست-1نگاره 
هاي مالیجنبه

نوآوري در 
محصول

ارتباطات

مشتريکانال

ارتباط با 
مشتري

شراکت

پیکربندي قابلیت
ارزشی

سود درآمدهزینه

مدیریت 
زیرساخت

ارائه ارزش
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با عنوان در پژوهش خود)1389(داد و همکاران یزدان
درسبزهايبامزیستیمحیطکارکردهايوهاارزش"

هايبامبه این نتیجه رسیدند که"شهريپایدارتوسعه
یکیوشهرهاساختنپایدارتربرايهاتالشازبخشیسبز

باشد. میشهريمشکالتبرايمدرنيهاحلراهاز
واحدهايساختويریکارگبهمشکالتوجودباهمچنین

وبودهصرفهبهمقرونبسیاريجهاتازروشاینی،گیاه
.باشدشهريهايپاركبرايمناسبیجایگزینتواندمی

بارندگی،ازناشیهايآبمدیریتدرسبزبامعمدهنقش
تنوعزنده،بامايگلخانهگازهاياثراتکاهشآب،بازیافت
وگیاهان(شهريزندهدر موجوداتمحیطیزیست

تابشازجلوگیريزمین،پوستهازافظتمح،)جانوران
کاهشهوا،تلطیفوبهبودساختمان،بهفرابنفشاشعه
سوزيآتشازجلوگیريگرم،هواينمودنمعتدلدما،

بهبودالکترومغناطیس،تابشنفوذکاهشها،ساختمان
ایجادشهر،درمطبوعتهویهایجادواقلیمیکیفیت
مطلوبیتوعیتمطبوشهري،زیباياندازهايچشم

ذخیرههوا،آلودگیکاهشوپاکیزگیشهري،فضاهاي
بهمربوطهايهزینهکاهشصوتیآلودگیکاهشانرژي،

درآراممحیطیایجادساختمان،سقفتعویضونگهداري
فضايعنوانبههمچنینوشهريازدحامپرنواحی

باالومراسمبرگزاريتفریحی،هايفعالیتبرايجدیدي
.رودمیکاربهشهرهاغذاییامنیتبردن

هاي سبز، جنبه باميریکارگبههاي دیگر از جنبه
که رضویان و همکاران طورهمانزیباشناختی است 

به جنبه "سبزهايبام"در پژوهش خود با عنوان)1389(
شهرهااند امروزهزیباشناختی شهرها پرداخته و بیان کرده

اقتصاديواجتماعییعی،طبمحیطجغرافیایینمادهاياز
تکاپودروروزانههايفعالیتپیدربشرهستند.مندبهره

جهتدروخودمعاشوروزمرهزندگیبراي گذران
دهدمیشکلتغییررانماددواینمستمراًمسکن، احداث

فرایند،ایندر. سازدمیدگرگونراشهريستیزطیمحو
وهاخراشآسمانبهدیلتبهاجنگلوهاباغسبز،فضاهاي
سنگوسیمانآجر،وآهن. شوندمیمسکونیهايشهرك

برعالوهروزگارانیکهشهرهاساختمانیسیمايجایگزین
درزیباوسبزاندازيچشمانسانسکونتمحلنیتأم

امروزيشهرنشینان. استشدهداد،میقراروياختیار
عمیقخالئیاحساسبانگرندمیخوددرونبهکهگاهی

آرامشوآسایشازدوربهراخودطبیعت،بهدستیابیاز

- گذشتهازبشرمشکل،اینبامقابلهدر. یابندمیراستین

حلیراهعنوانبههابامباغیاسبزهايبامایجادبهدورهاي
اندازچشمتغییروطبیعتبادوبارهآشتیبرايمناسب
ازاستفادهسبزمباواقعدر. استآوردهرويشهري

درشهريهايساختمانروحیبواستفادهبالفضاهاي
جنبهبرعالوهامراین. باشدمیسبزهايلکهایجادجهت

بهبودنهایتاًوهواتلطیفموجبشهریشناختییبایز
.گرددمیشهرساکنانستیزطیمح

Williams(ویلیامز و همکاران et al., در پژوهش )2010
سبز در يهابامپشتها و موانع فرصت"نوانخود با ع

جاد یدولت در ادیتأکبه این نتیجه رسیدند که "استرالیا
ل منافع یا به دلیاستراليسبز در شهرهايهابامپشت

یدر حالاین است که در آن وجود دارد. یطیمحستیز
ا یسبز در استراليهابامپشتاز یکه تعداد کماست

ش استفاده یافزاي از موانع عمده برایکیاند. ساخته شده
برايالزماطالعاتا فقدان یگسترده از بام سبز در استرال

.استیط محلیدر شراهاآنکاربرد یابیارز
Zezza(ززا و همکاران  et al., در پـژوهش خـود بـا    )2010

اي عنوان کشـاورزي شـهري، فقـر، امنیـت غـذایی، نمونـه      
توســعه مطــرح حــالدرتجربــی از تعــدادي از کشــورهاي 

مشـکالت  یدر توجه و بررسيشهريکشاورزکنند که می
ایشـان  نقـش دارد. يشـهر ییت غـذا یـ مربوط به عدم امن

يامـدها یت و پیت، ماهیدرك ما از اهمدارند کهاظهار می
ت خوب یفیل نبود کیبه دليشهريکشاورزییت غذایامن

طبــق دچــار اخــتالل شــده اســت. اتکــاقابــليهــاو داده
يروازحـد شیبـ د ینباک طرف،یاز هاي این پژوهش افتهی

در یاساسـ ینقشـ يفـا یايبـرا يشهريل کشاورزیپتانس
را یـ ز،د گـردد یتأکيشهرییت غذایکاهش فقر و عدم امن

طـور بـه اغلـب  يد کـل کشـاورز  یـ سهم آن در درآمد و تول
د یـ گـر نقـش آن نبا  یگـردد و از طـرف د  یکامل محدود مـ 

قـا  یاز آفريادیزيهاصوص در بخشده گرفته شود بخیناد
یسـهم يکشـاورز هـا آنکـه در  ییو آن دسته از کشورها

دار خانهيهاگروهيو برايفقر شهريدر درآمد برایاساس
در يشواهداین پژوهشمعاش دارد. یمنبع اساسعنوانبه

اشـتغال در  يهـا ن شـاخص یمثبـت بـ  يمورد رابطه آمـار 
دهد.ارائه میییام غذیت رژیو کفايشهريکشاورز

,Hui(هوئی کشاورزي "در پژوهش خود با عنوان)2011
د که کنمطرح می"براي پایداري شهريشهري بر روي بام 

منظوربهدر جهان در حال تالش ياز مناطق شهرياریبس
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يو ارتقايسبز شهريتوسط بهبود فضايداریش پایافزا
اي هستند. ایجاد بام سبز بريشهريتوسعه کشاورز

يداریدن به پایرسيبرای، امکانيشهريکشاورز
يشهريهابراي ساختمانيو اقتصادی، اجتماعیطیمح

تواند به کاهش مشکالت یرا میکند زرا فراهم می
عملکرد جامعه و يارتقاکمک کند و باعثیطیمحستیز

گردد.يشهرییغذايهاتوسعه نظام
,Bock, & George(و جورج بوك خودژوهشپدر)2011

برايآناقداماتوعملدرو کارکسب الگوي"عنوانبا
کهکنندمیمطرحراموضوعاین"کارآفرینیهايپژوهش
مختلفهايجنبهدارايو کارکسبالگويمفهوم

درشدهارائهمقاالتبررسیباهاآنبنابراین؛ باشدمی
بنديدستهتااندنمودهسعیو کار،کسب الگويينهیزم

يزمینهدرموجودمختلفرویکردهايراستايدرمناسبی
خودپژوهشدرهاآن. دهندارائهو کار راکسبالگوي
نتیجهاینبهوانددادهقرارمطالعهموردراپژوهش151
و کارکسب الگوييزمینهدرکهاندیافتهدست

ورو کاکسبالگويایجادبرايیکسانیتقریباًرویکردهاي
بامنطبقرویکردهااینکهداردوجودآنبنديطبقه

خلقکارآفرینانه،شناختمانندکارآفرینیمفاهیم
پژوهشباشد.میسازمانهايخروجیوفرصت) مشترك(

الگوي استروالدر به بررسی دادنقرارمبنابانیزحاضر
پرداختهبامرويکشاورزيدرکاروکسبهايحوزه
کاروکسبموجودوضعیتارزیابیبااستارایندراست.

تبیینومشتریانبهرسانیخدمتدرسبز،بامهايشرکت
هاییارزششناساییهمچنینوارتباطیهايکانالنقش

گیرند ومیقرارمطالعهموردالذکرفوقارتباطاتدرکه
اجراشرکتمشتریانمابینارتباطاتوهانقشازتوصیفی

حاصلشرکتیکواسطهايکانالوسبزبامکننده
مشخصراکاروکسباصلیجریاناتکهگرددمی
باکههستیمآنپیاین پژوهش در درروایناز.کندمی

بازمینهایندرکاروکسبالگويیکوجودعدمبهتوجه
کشاورزيصنعتدرسبزبامفناورياز دانشگیريبهره

ضمنکهبپردازیمکاروکسبالگوييهامؤلفهبه تبیین 
بررسیخدمات، ارتباطاتارائهدرارزشتبادلنحوهارائه
.نمایدتسهیلنیزراشده

ينهیپژوهش در زمينهیشیو پاتیادبمروربهبا توجه 
گرفت که اکثر جهینتتوانیکار موالگوي کسب

و یتجربصورتبهکه یداخلویخارجهايپژوهش

اکار استروالدر روالگوي کسباند،هصورت گرفتيکاربرد
نظر پژوهش خود دريبرایکار کلوالگوي کسبعنوانبه

توانیکار استروالدر موالگوي کسبيای. از مزااندگرفته
عیکارها در صناوکسبياستفاده براتیقابلت،یبه جامع

هر يریگاندازهيمناسب برايهامتفاوت و وجود شاخص
والگوي کسباز پژوهش نیاشاره کرد. لذا در ابعد از الگو

انجام پژوهش و يالگوي منتخب براعنوانبهکار استروالدر
ریدر زاستفاده شده است.مورد مطالعه هاي شرکتیبررس

اختصاربهالگو که نیبه شرح اخالصهصورتبه
))BMO(Business Model Ontology(شودیمدهینام

که در BMOکار یا والگوي کسب.ستاپرداخته شده
، شدهارائهدر رساله دکتراي استروالدر 2004سال 

سنگ بناهاي عنوانبههاي زیر چارچوبی است که بر حوزه
کار تأکید دارد:ویک الگوي کسب

کاري فعال است و چه و: شرکت در چه کسبمحصول
؟ندکبه بازار عرضه میراارزشیهايمحصوالت و پیشنهاد

: مشتریان هدف شرکت چه کسانی هستند و مشتري
شود؟برقرار میهاآنچگونه روابط محکمی با 

زیرساختیهايزیر ساخت: شرکت چگونه فعالیتمدیریت
سازمانیقالبدرچگونهودهدمیانجامرالجستیکییا

کند؟میعملايشبکه
مالی: الگوي درآمدي و ساختار هزینه الگوي هايجنبه

؟کار چیستوسبک
4در این سطح از کلیات باقی نماند، BMOبراي اینکه 

سنگ بناي مرتبط تحت عنوان ارکان 9ستون آن به 
حوزه ذکر شده 4کار تقسیم شده است. والگوي کسب

راهاآنمجموعهزیررکن9واستکلیيبندگروهیک 
از تلفیق ادبیات الگوي کسبارکان این. دهندیمتشکیل

مشتریانارائه،قابلارزششاملواندآمدهکار بوجود و
ال توزیع، ارتباط، پیکربندي ارزش، قابلیت، کانهدف،

نمايباشند.شراکت، ساختار هزینه و الگوي درآمدي می
نگاره درنیزیکدیگرباآنارکانارتباطنحوهوBMOکلی

.استآمده2
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روش پژوهش
روش تحقیق کیفـی  اکتشافی است. کیفی،این پژوهششرو

یک روش تحقیق علمی است که به دنبال کشف یـک مسـأله   
تحقیق از زاویه افرادي است که در آن مسأله درگیر هسـتند و  

بـا توجـه بـه    هـا تأکیـد دارد.  بیشتر بر توصیف و تفسیر پدیده
و هاي کشاورزي شهري، کشاورزي روي بـام  اینکه از کلید واژه

طراحـی  ویا حداقل با مضامین مشابه مانند بام سبز، بـاغ بـام  
الگوي کسب و کار براي جستجو در این زمینه اسـتفاده شـده   

تبیــینوبررســیروایتــی اســت کــه بــهمطالعــهروشاســت
.پردازدمینظرمورديهامؤلفه

این پژوهش در نظر دارد با تمرکز بـر فرآینـد کشـاورزي روي    
ازفرآینـد ایـن دراز این امر دسـت یابـد.   بام به درك عمیقی 

واسـناد سـاختاریافته، بررسـی  عمیق نیمـه هايمصاحبهابزار
پـژوهش روشدردیـداري رسـانه عنـوان بهتیساوببررسی
کارهـایی ودر ایـران کسـب  کهآنجاییاز.استشدهاستفاده

دهنـد انجام مـی هابامپشتبر رويراسبزبامفعالیتفقطکه
بررسـی مـورد هـاي نمونهاکثربنابراینشوند مییافترتندبه

هایشـان فعالیـت ازبخشیتنهاوبودچندگانهتشانیفعالحوزه
مضـمون و تحلیـل بـا نهایتبود. درسبزباماجرايبهمربوط
میـان ازشـده، بنـدي عبارات دسـته ازشدهاستخراجمفاهیم

یـن پـژوهش   هـدف ا ازآنجاکـه .شدندشناساییهامؤلفههاآن
هاي کسب و کار کشاورزي بام سبز است بنـابراین  تبیین مؤلفه

واحد تحلیل، فرآیند اجراي کسب و کار در یک شـرکت اسـت   
شود.و این پدیده در سطح شرکتی بررسی می

ــدیران شــوندگانپرســش ــاشــرکتشــامل م ــومیه وي عم
د، بـه ایـن   بودنـ هـاي کشـاورزي   غیردولتی مـرتبط و شـرکت  

مـورد  عمیق صورتبهمنتخب هاين شرکتصورت که صاحبا
وبراي الگوي کسـب يپیشنهاديتا اجزاگرفتندمصاحبه قرار 

شـرکت بودنـد کـه    10جامعه آماري شـامل  کار بدست آیند.
ي فضــاي ســبز اســت و شــان در زمینــههــاي کلــیفعالیــت

هـاي صاحبان شـرکت کشاورزي بر روي بام را نیز شامل شد و 
گرفتند.ورد مصاحبه قرار معمیق صورتبهمنتخب 
تحلیــــل مضــــمونروشازاطالعــــاتتحلیــــلبــــراي

)Theme Analysis(تحلیـل، ابتـدا   ایـن روش شد. دراستفاده
گردیـده و  کامل و دقیق مکتوبطوربهمشاهدات ها ومصاحبه

پـژوهش  سـؤاالت وآنمحتواياساسبرسپس این مکتوبات
کـار اینانجامبراي.گیرندمیارو تحلیل قردقیقبررسیمورد

گردیـد. در ایـن روش ابتـدا    اسـتفاده تـی اطلـس افـزار نرماز
دقیـق مطالعـه وبررسـی تبدیل ومتنبهمشاهدهومصاحبه

ــپس  ــت. س ــام گرف ــدهايآن انج ــهک ــهاولی ــیوهب ــايش ه
جالـب  موضـوعات بیـانگر کـه مـتن تمـامی سیستماتیک، در

بنـدي سـتخراج شـد. دسـته   بود ا)تحقیقسؤاالتبامتناسب(
متن؛ مـرور هايیافتهاساسبراولیههايموضوعقالبدرکدها

يگـذار نـام وها؛ تعریـف دادهکلوکدهابهتوجهها، باموضوع
و در )هـا دستهوکدها، زیردستهبینروابطبرقراري(ها موضوع

هـا مراحـل عملیـاتی ایـن     دادهازتحلیلـی گزارشنهایت تهیه
.تحلیل بود

)2004(روالدر استاز دیدگاهوکارالگوي کسب-2نگاره 

شراکت

توافقنامه

پیکربندي ارزشی

فعالیت

مکانیزم

ارتباط

کانال

رابط

مشتري

معیار

قابلیت

منبع

هزینه

حساب

سود درآمد

قیمت گذاري

مدیریت زیرساخت واسط مشتري

هاي مالیجنبه

ارائهقابلارزش

پیشنهاد

نقش آفرین

محصول
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ها و بحثیافته
پاسخگویان در این پژوهش شامل مدیران عامل، رئیس هیـات  

شرکت با حـوزه فعالیـت بـام سـبز،     10مدیره و مدیران ارشد 
چوب، فضاي سبز و ساختمان بودند. متوسـط سـابقه فعالیـت    

سـال بـود.   40سال و میانگین سـن پاسـخگویان   8ها شرکت
15فضاي سبز ينهمیانگین سابقه خدمت پاسخگویان در زمی

شــده در توضــیح دادهشناســیبــر اســاس روشســال بــود. 
و کــار ارکــان الگــوي کســب هــاي، مؤلفــهقبــليهمرحلــ

شناسایی شدند. در ادامه نتایج حاصل از پـژوهش بـه تفکیـک    
ارکان الگوي کسب و کار ارائه گردیده است.

ارائه دهنده خـدمات  يهاشرکتهاي قابل ارائه توسط ارزش
بزبام س

پـژوهش، ادبیـات وهـا شـرکت مـدیران نظـرات بـه توجـه با
عملیـاتی  دستهدوکشاورزي روي بام بهيارائهقابلهايارزش

عملیـاتی  هـاي ارزش. استشدهتقسیممدیریتی- پشتیبانیو
بــرايطــور مســتقلکــه بــههســتندخــدماتیمحصــوالت،و

بـیش ماهیـت پشـتیبانی، هايارزشاما؛ مشتریان ارزشمندند
هـر  بـرداري بهرهبهودارندرافروشازپسخدماتوفروشی

کمـک عملیـاتی خـدمات ازمشـتریان کاراتروتراثربخشچه
دسـته سـه بـه خـود عملیـاتی، ارائهقابلهايارزش.کنندمی

اقتصاديارائهقابلهاياکولوژیکی، ارزشارائهقابلهايارزش
ایـن يهمـه ارزشسـطح . شـود مـی تقسـیم هاارزشسایرو

.استنوآورانهتقلیدیانوآورانهسطحدرنیزخدمات
هاي ارائه دهنده خدمات بام سبزشرکتمشتریان هدف 

مند به فضـاي سـبز   هاي عالقهمشتریان بام سبز شامل خانواده
هاي بخش دولتی، نیمه دولتی و یا خصوصی هستند یا شرکت

شـود و یـا   مستقیم بام سبز بـر ایشـان اجـرا مـی    طوربهکه یا 
خواهند دانش و مواد و مصالح بام سـبز را تهیـه   افرادي که می

اندازي نمایند.کنند و این کسب و کار را راه
هاي ارائه دهنده خدمات بام سبزشرکتهاي ارتباطی کانال
سهبهبامرويکشاورزيبرمبتنیکارهايوکسبهايکانال
روشـامل متقـارن ارتبـاطی هايکانال: شوندمیتقسیمدسته

شـامل نامتقـارن ارتبـاطی هـاي رو، نمایشگاه، تلفن؛ کانـال در
توزیـع هـاي کانـال ونوشـتاري مـتن پاسخگو،ماشینایمیل،
.شرکتهمکارانوتیساوبشامل

هاي ارائه دهنده خدمات بام سبزدر شرکتانیروابط مشتر
بـا مکـانیزم سهطریقازهاشرکتاینمدیران،نظربهتوجهبا

جـذب هـاي مکـانیزم : کننـد مـی برقـرار ارتباطخودمشتریان
ورایگـان يارائـه قابـل هـاي ارزشخبرنامـه، شـامل مشتري

ــاوره ــان،مش ــخنرانیرایگ ــايس ــالوگه ــی، کات ــايترویج ه
حفــظهــايهــا. مکــانیزمنمایشــگاهدرشــرکتوالکترونیکــی

ــف،دادنشــاملمشــتري ــهرســیدگیتخفی ــايب بازخورده
وتعیـین شـکایات، شاملمشتریانباروزانهارتباطازدریافتی
سفارشـی خدماتارائهیاتولیدمشتریان،رضایتسطحتقویت

شـامل فروشـی بـیش مکانیزممشتري وبارودررومواجههو
بخـش نیـز وخودارزیـابی وعملکـردي هـاي شـاخص تدوین

.تیساوبمتداولسؤاالت
ده خـدمات بـام   دهنهاي ارائهکلیدي شرکتيهاتیفعال

سبز
بخـش سـه شـامل بـام رويکشاورزيشرکتهايفعالیت

فرهنـگ گسـترش :شـامل ترویجـی هـاي باشد. فعالیتمی
جهـت تبلیغاتیوترویجیهايسبز، فعالیتبامازاستفاده

وطراحـی درفعـال هـاي شرکتبامذاکرهمشتري،جذب
بـا شراکتمنظوربهبالقوهمالیحامیانومرتبطهايزمینه

شده و ارائـه تدوینمعیارهاياساسبرشرکاانتخابها،آن
سـازه  انتخاب عناصـر بهمربوطهايفعالیت: شاملخدمت

مقـاوم وسـبک وزنبابامدرباغمناسبسازهازاستفاده(
فـروش، ازپـس ، خـدمات )طبیعـی عوامـل وبـاد برابردر

برگـزاري مشـتري، بودجـه وسـلیقه نیاز،باطرحمطابقت
ضـعف وقـوت نقاطبررسیجهتفصلیروزهیکجلسات
وطراحـی : شاملساختزیربهمربوطهايفعالیت. شرکت
تجهیزات، نگهداريسبز،بامفنیتجهیزاتخریدیاتوسعه

.هانامهنییآواستانداردهاباعملکردتطابقمدیریت،
خـدمات بـام   دهندهارائههاي هاي کلیدي شرکتقابلیت

سبز
بر ایـن  .هستندکلیديمنابعبرمبتنیهاي کلیديقابلیت

هاي بام سبز به این شرح هاي کلیدي شرکتاساس قابلیت
:بودند

ایجاد نـام تجـاري، خالقیـت در طراحـی (جهـت کـاربري       
هـاي  مسکونی، رستوران، بیمارسـتان، هتـل و ...)، طراحـی   

کـامپیوتري، اجـراي   افزارهـاي نـرم بـام سـبز بـا   يبعـد سه
بام سبز با استفاده از فناوري جدیـد، اسـتفاده از   هاي پروژه

کارشناسان متخصص در نصب و اجـراي بـام سـبز، تولیـد     
بخشی از مصـالح مخصـوص سـاخت بـام در بـاغ و تقلیـل      

ها.پروژهاجرايوساختهايهزینه
هاي ارائه دهنده خدمات بام سبزشرکاي شرکت

ــديدســته ــیبن ــامشــرکايکل ــارت اســتســبزب : ازعب
جـزء همکـاري هـاي نامـه توافـق طریـق ازکههاییشرکت
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کننـدگان نیتـأم ماننـد شوندمیمحسوبسبزبامشرکاي
مشـاوران  وخـدمات کننـدگان فـراهم ها،نهادهواولیهمواد

ــوزه( ــايح ــدماتیه ــوردخ ــازم ــاوره:نی ــیمش وطراح
دیگـر و) تبلیغـات وسـبز، بازاریـابی  بـام پروژهيسازادهیپ

.باشندمیویژهمشتریانومالییانحامشاملشرکا،
خدمات بام سبزدهندهارائههاي ها در شرکتهزینه
هاي مرتبط با هاي اجراي بام سبز به دو دسته هزینههزینه
هاي قابل ارائه شامل مصالح و تجهیزات و خدمات ارزش

هاي عملیاتی شامل و هزینههامورد استفاده در ارائه ارزش
شود.ازاریابی و اداري تقسیم میهاي فروش، بهزینه
دهنده خدمات بام هاي ارائههاي درآمدي در شرکتجریان

سبز
به درآمد حاصل از فروش محصوالت و ،هانمونهيهمه

اشاره کرده و یدرآمد اصليهاانیجرعنوانبهخدمات 
در بخش اند.نکردهیرا معرفیمتنوعيدرآمديهاانیجر

و رانیپژوهش و نظر مداتیبه ادببا توجه یماليهاجنبه
) به نام 2004(مقوله به الگوي استروالدرکی،کارشناسان

توسعه اضافه شده استيدر راستایآتیماليازهایمحاسبه ن
.استگرفتهقرارغفلتمورد)2004(استروالدر الگويدرکه
Faberهمکاران (وفابر et al, خود، الگويدر) نیز2003

عنوانبهآنازودادهقرارنظرمدرامالیايهنیازمندي
یادگرددلحاظکاروکسبالگويدربایدکهمتغیري

دستاوردهايازیکپارچهتصویریکنمایشبراي.نمایندمی
حاضر و تطبیق آن با الگوي مورد استفاده، کلیهپژوهش

دستاورد پژوهشخالصههمراهبهشده،بررسیهايمؤلفه
هاي شاهد بر اساس یافتهیافتنيگزینهسهصورتبه

محقق بر اساس پیشنهادوشاهدنیافتنهاي پیشین،پژوهش
شدهارائه4تا 1جداول قالبهاي این پژوهش، دریافته
است.

ينظریها در مبانمنابع مرتبط با مؤلفهکمبودبا توجه به 
رسد تا کنون کمتر یبه نظر م،پژوهشنهیشیشده و پیبررس

يرويالگوي کسب و کار کشاورزيهامؤلفهیه عمق بررسب
يهااز مجموع مؤلفهيرونیاز هم. بام پرداخته شده است

مؤلفه 71تعداد مورد است،111آن شده که تعداد يگردآور
محقق است.شنهادیپ

هاي پژوهش الگوي مفهومی کسب و کار بام بر اساس یافته
نشان داده شده 3نگاره درسبز مطابق با الگوي استروالدر

ارائهارزش قابل"شاملمحصولاست. طبق این الگو، سازه
سایراقتصادي،اکولوژیکی،هايارزششامل"عملیاتی

مدیریتیپشتیبانیشدهارائهو ارزشعملیاتیهايارزش
ارزشنقشسازهایندرکهنظراینازحاضریافته.باشدمی
الگوي ارائه شده توسطباگیرد، مینظردرراشدهارائه

در این دومسازه.دارد، سازگاري2004استروالدر در سال 
استروالدريالگودرمشترييرابطهيسازهبامتناظرکهالگو
در. باشدمیتوزیعکانالومشتریان، ارتباطاتباشد، شاملمی

شاملمتفاوتیهايمکانیزماستروالدرارتباطات،يزمینه
ومشتريحفظهايمشتري، مکانیزمجذبيهامکانیزم
درواستکردهمعرفیرافروشیبیشهايمکانیزم

هايمتقارن، کانالهايکانالهمتوزیعهايکاناليزمینه
در کهاستکردهمعرفیراتوزیعهايکانالونامتقارن

شده است.اشارههاآنبهنیزهاي این پژوهشیافته
:برمشتملاستروالدريلگواساخت درزیرمدیریت

پیکربندي.باشدمیهمکاريوارزش، قابلیتپیکربندي
کهاستارزششبکهشاملاستروالدرالگويدرارزش
تأمینقراردادها،مدیریتوشبکهترویجشاملخود

استحالیدراین.باشدمیزیرساختیعملیاتوخدمات
جی، ترویوتبلیغاتیهايفعالیت2طبق نگاره که

بهمربوطهايفعالیتوخدماتارائهبهمربوطهايفعالیت
ارتباطبوده وشرکتکلیديهايفعالیترازیرساخت

يزمینهدر.داردکرده رامعرفیاستروالدرآنچهبانزدیکی
دسته2004،6استروالدر در سال کلیدي،هايقابلیت
وفکريمالی،سازمانی،شهرت،هاي فیزیکی،قابلیت

وکسبانواعمورددرکهاستکردهمعرفیراتکنولوژیکی
این الگو درکهاستحالیدراین.کندمیصدقهاکار

فعال در شرکتیککههاییقابلیتبهموارد،اینبرعالوه
استکردهاشارهباشددارابایدبامرويکشاورزيحوزه

جهت(طراحی درنام تجاري، خالقیتایجاد: شاملکه
،...)ومسکونی، رستوران، بیمارستان، هتلربريکا

کامپیوتري،افزارهاينرمباسبزباميبعدسهيهایطراح
جدید،تکنولوژيازاستفادهباسبزبامهايپروژهاجراي

باماجرايونصبدرمتخصصکارشناسانازاستفاده
ساخت باغ در بام،مخصوصمصالحازبخشیسبز، تولید

در.باشدها میپروژهاجرايوساختهايهزینهتقلیل
همکاريهايتوافقنامهبهاستروالدر تنهاهاشراکتيزمینه
انجامبرايشرکتچندیادوبینکهاستکردهاشاره

شرایطوضوابطاساسبروشودمیبرقرارمشتركفعالیت
طبق کهاستحالیدراین.باشدمیاستوارشدهمذاکره
بینکههمکاريهايتوافقنامهبرهعالو2نگاره 
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ها،نهادهواولیهموادکنندگانتأمینباسبزبامهايشرکت
خدماتیهايحوزه(مشاوران وخدماتکنندگانفراهم
سبز، بامهايپروژهسازيپیادهوطراحیمشاوره:نیازمورد

سبزبامشرکايدیگربهشودمیمنعقد) تبلیغاتوبازاریابی
.استشدهاشارهنیزویژهمشتریانومالیمیانحاشامل

این الگو، درکاروکسبالگويمالیهايجنبهنهایتدر
و محاسبهدرآمدکسبروشهزینه،شامل ساختار

حالیدراین.توسعه استراستايدرآتیمالینیازهاي
مالیهاياستروالدر جنبهکاروکسبالگويدرکهاست
بنابراین این ؛ داندمیدرآمدالگويونههزیساختارراالگو
الگووهزینهساختارمتغیرهاياستروالدر درالگويوالگو

ایناختالفودارندهمخوانی) درآمدکسبروش(درآمد 
توسعهراستايدرآتیمالینیازهايمحاسبهدرالگودو

مالینیازهايمحاسبهسیستموجود.باشدیمکاروکسب
در الگوي پیشنهادي این پژوهش توسعهيراستادرآتی

قرارغفلتاستروالدر موردالگويدرارائه شده است که
Faber(همکاران وفابر.استگرفته et al, درنیز)2003
ودادهقرارنظرمدآتی رامالیهايخود، نیازمنديالگوي

کاروکسبالگويدربایدکهمتغیريعنوانبهآناز
الگويهايیافتهبایافتهنیا.ندینمایمدیاگرددلحاظ
,Markides(مارکدیس توسطشدهارائه و راپیورت)1999

Rayport(همکارانو et al, . داردسازگارينیز)2001
بیان2002سال ي خود درمطالعهدراستروالدرحتی
برآیندهمبتنیرویکرديبامالیهايجنبهکهاستنموده

ودرآمديالگوکهداردمیبیاناو.دشوگرفتهنظردر
درکلیديعنصرو کار، یککسبالگويهزینهساختار
وخدماتوکاالهابهترین.استکاروکسبالگوي

ارزشمندزمانیتنهامشتريباارتباطازسطحبهترین
فراهمشرکترا برايبلندمدتمالیهايموفقیتکهاست
کنندهتعیینعواملازهزینهودرآمدالگوهايکهکنند
د.باشمیموارداین

گیري و پیشنهادهانتیجه
بایستیشهريکشاورزيوکارکسبدرهاشرکتاقداماولین
توجهباشهريکشاورزيکاروکسبالگويطراحیوتعیین

صورتیدر.باشدخودخاصمحیطیوشرکتیهايویژگیبه
کاروکسبالگويتشریحبهواضحطوربهنتوانندمدیرانکه

شرکتازخارجوداخلدرتوانندنمیبپردازند آنگاهخود
تعریفبهحاضرپژوهش.نمایندبرقراررامؤثريارتباطات

ایندرپرداخت.بامرويکشاورزيدرکاروکسبهايحوزه

بامهايشرکتکاروکسبموجودوضعیتارزیابیراستا با
هايکانالنقشتبیینومشتریانبهرسانیخدمتدرسبز

ارتباطاتدرکههاییارزششناساییهمچنینوارتباطی
وهانقشازتوصیفیگرفت،قرارمطالعهموردالذکرفوق

وسبزبامکنندهاجراهايشرکتمشتریانمابینارتباطات
اصلیجریاناتکهگشتحاصلشرکتیکواسطهايکانال
بودیمآنپیدرپژوهشایندرنمود.مشخصراکاروکسب

ایندرکاروکسبالگويیکوجودعدمبهتوجهباکه
صنعتدرسبزبامفناورياز دانشيریگبهرهزمینه

ارائهضمنکهدهیمارائهراکاروکسبازالگوییکشاورزي
راشدهبررسیخدمات، ارتباطاتارائهدرارزشتبادلنحوه

.نمایدتسهیلنیز
مفهومبامدیراناندكآگاهیگویايهشهاي پژویافته

اجرایی، هايزمینهدرکهدادنشانهابود. یافتهکارآفرینی
انجامیکدیگرموازاتبهراهاییفعالیتمشابههايشرکت

رفتنهدرموجبهاآنمیانهماهنگینبودکهدهندمی
هاي مذکور نسبت شرکتشودپیشنهاد می.شودمیامکانات

ک تشکل باالدستی نظیر اتحادیه یا شرکت تعاونی به ایجاد ی
نیاز و یا انجمن تخصصی که متضمن ایجاد هماهنگی و نیتأم

و ترویج و توسعه در این هاي قابل انجامدهی به فعالیتجهت
صنف باشد اقدام کنند.

کردنسبزيزمینهدرشدمشاهدههایافتهدرکهطورهمان
لهیوسبهآنچهخصوصبهوفرهنگیمنابعهابامپشت

بهبوددرمؤثرينقششودمیارائهآموزشیهايکارگاه
ازفرهنگیيسازیغنبهاستبهتر. داردهاشرکتاینشرایط
الگوي.گرددبیشتريدقترسمیآموزشوتبلیغاتطریق
اقتصاديهايمشوقباوقتیبامرويکشاورزيکاروکسب

بحثدررابسیاريییجوصرفهشود،همراهشهريمسئوالن
فرسایش ناشی از کههاییهزینهازوشدخواهدسببانرژي

سودوکاستخواهدکندمیایجادشهریکبرايباد و باران
.کردخواهدایجادگذاريسرمایهاینازراخوبی

با توجه به اینکه در این پژوهش جنبه اقتصادي کشاورزي 
غذایی خانوار یا فروش روي بام با هدف تأمین بخشی از مواد

محصوالت آن مد نظر نبوده و یا کمتر به آن پرداخته شده 
تواند است و نقش مهم آن در اقتصاد محلی این مورد می

هاي آتی پیشنهاد شود.موضوع پژوهشعنوانبه
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لبعد محصو-نظري مبانیبامقایسهدربامرويکشاورزيکاروکسبالگويهايمؤلفه-1جدول 
پیشنهادنیافتن شاهدیافتن شاهدمؤلفهمقولهبعد

شمحصول
ارز

هاي قابل ارائه
کاهش آلودگی هوا

کاهش آلودگی صوتی

هاي گرماییکاهش تأثیر جزیره

ایجاد محیط تفریحی مناسب براي ساکنین

ایجاد سطحی مناسب براي کشاورزي

نیکتولید محصوالت ارگا

افزایش سرانه فضاي سبز خانگی

بهبود مناظر اطراف ساختمان

افزایش ارزش ملک

ارائه اخبار و رویدادهاي مربوط به بام سبز

تأمین بخشی از نیازهاي غذایی شهروندان

توسعه اقتصادي منطقه

طراحی نظام آبیاري مناسب با محوطه

رونق تولیدات داخلی

توسعه و پایداري شهرها

استفاده در کمترین زمان

جاییکمترین جابه

حداقل هزینه

افزایش عمر سقف ملک

ایجاد مشاغل جدید
کاهش مصرف انرژي

محصولی بدیع

هم سو بودن با سایر کشورها

روزشبانهقابل استفاده در ساعات مختلف 

کمک به سالمت روانی ساکنین

درسایت شرکتباغ در بامارائه اخبار و رویدادهاي مربوط به 

هاي اروپانامهها بر اساس استانداردها و آیینطراحی و اجراي پروژه

سفارشی سازي محصوالت و خدمات

هابامپشترهنگ استفاده از فضاي سبز بر روي گسترش ف

آموزش مداوم مشتریان

ارائه خدمات به شیوه نوآورانه

راهکارهاي جامع در خصوص بام سبزارائه

روي بامبالاستفادهاستفاده از فضاي 



تبیین مؤلفه هاي کسب و کار کشاورزي شهري: مورد مطالعه بام سبز شهري

96

بعد واسط مشتري–نظري مبانیبامقایسهدرامبرويکشاورزيکاروکسبالگويهايمؤلفه-2جدول 
پیشنهادنیافتن شاهدیافتن شاهدمؤلفهمقولهبعد

واسط مشتري

مشتریان هدف
بخش دولتی

دولتییمهنبخش 

بخش خصوصی

خانوارها

سازيهاي ساختمانشرکت

هاي اداريسازمان

خصوصیات مشتريبندي براساسدسته

کانال
هاي ارتباطی

ارتباطات حضوري

تلفنی

هانمایشگاه

ایمیل

حمل و نقل)(یزیکیفهاي کانال

بنر تبلیغاتی

ماشین پاسخگو

ارسال پیامک

هاي آموزشیکارگاه

متن نوشتاري

یتساوب

همکاران شرکت

ارتباط با مشتریان

خبرنامه

هاي قابل ارائه رایگانارزش

مشاوره رایگان

هاي ترویجیسخنرانی

هاي الکترونیکیکاتالوگ

هاشرکت در نمایشگاه

دادن تخفیف

انهاي دریافتی از ارتباط روزانه با مشتریدبازخور

تعیین و تقویت سطح رضایت مشتریان

تولید یا ارائه خدمات سفارشی

یتساوب

نظرسنجی منظم از مشتریان

هاي عملکردي و خودارزیابیتدوین شاخص
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بعد مدیریت زیرساخت–نظري مبانیبامقایسهدربامرويکشاورزيکاروکسبالگويهايمؤلفه- 3جدول 
پیشنهادنیافتن شاهدیافتن شاهدمؤلفهمقولهبعد

مدیریت زیر
ساخت

ترویجی و تبلیغاتیهايیتفعال
پیکر

ش
بندي ارز

هاي مرتبط و حامیان مالیهاي فعال در طراحی و زمینهمذاکره با شرکت

مبارزه با گیاهان هرز

تعیین نوع گیاه

طراحی نظام آبیاري

آموزش نیروي انسانی

گسترش فرهنگ استفاده از بام سبز

هاي منظم از مشتریاننظرسنجی

مطابقت طرح با نیاز، سلیقه و بودجه مشتري

انتخاب شرکا بر اساس معیارهاي تدوین شده

ايسازهعناصر

شتریانآموزش مداوم به م

فصلی جهت بررسی نقاط قوت و ضعف شرکتروزهیکبرگزاري جلسات 

بـام پشـت هـاي  اجراي پروژهيگردآوري دانش ثانویه مورد نیاز در زمینه
سبز



بررسی ساختار

سازي دانش فناوري بام سبزذخیره

طراحی و توسعه یا خرید تجهیزات فنی بام سبز

نگهداري تجهیزات

هانامهیینآمدیریت تطابق عملکرد با استانداردها و 

فیزیکی

قابلیت

مالی

شهرت

شرکتی

دانش فنی

تجهیزات فنی

فکري

ایجاد برند

خالقیت در طراحی

استفاده از فناوري جدیدهاي بام سبز بااجراي پروژه

هاهاي ساخت و اجراي پروژهتقلیل هزینه

ايرایانهيافزارهانرمطراحی بام سبز با 

قابلیت استفاده از کارشناسان متخصص شرکت در نصب و اجرا

مصالح باغ در بامتولید بخشی از 

شرکا

هاي مرتبططراحی و زمینهيمهندسین مشاور در زمینهيهاشرکت

حامیان مالی

مواد اولیه و خدماتکنندگانینتأم

مشاوره دهندگان



تبیین مؤلفه هاي کسب و کار کشاورزي شهري: مورد مطالعه بام سبز شهري

98

هاي مالیبعد جنبه–نظري مبانیبامقایسهدربامرويکشاورزيکاروکسبالگويهايمؤلفه-4جدول 
پیشنهادنیافتن شاهدیافتن شاهدمؤلفهمقولهبعد

جنبه
هاي مالی

هز
ینه

ها

هاي اداريهزینه

هاي ثابتهزینه

هزینه نیروي انسانی

تبلیغات و بازاریابی

ارزیابیاجرا و

و تجهیزاتمصالحتهیه 

جریان درآمدي

فروش محصوالت و خدمات



نیازهاي آتی 
شرکت توسط بخش پژوهش و توسعهشناسایی نیازهاي مالی آیندهمالی



استروالدرالگوي مفهومی کسب و کار بام سبز شهري بر اساس الگوي-3نگاره 

پیکر بندی ارزشی

شراکت

و ھیکنندگان مواد اولنیأمت
ه ھانھاد

فراھم کنندگان خدمات و 
مشاوران

حامیان مالي یا اسپانسرھا 

ژهیوانیمشتر

مدیریت      
زیرساخت

ارتباطات
ــانیزم ــذب  مک ــاي ج ه

مشتري
هــاي حفــظ  مکــانیزم

مشتري
ــیش    ــاي ب ــانیزم ه مک

فروشی

مشتري
هاي دولتیشرکت
هاي نیمه شرکت
دولتی
هاي خصوصیشرکت

خانوارها

کانال
هاي ارتباطی متقارنکانال
هاي ارتباطی امتقارنکانال
هاي توزیعکانال

ارتباط با 
مشتري

آوري در محصولنو

ارزش هاي قابل ارائه
هاي قابل ارائه عملیاتیارزش
هاي قابل ارائه اکولوژیکیارزش
هاي قابل ارائه اقتصاديارزش

هاي عملیاتیسایر ارزش
پیکر بندي ارزشیهاي قابل ارائه مدیریتی و پشتیبانیارزش

فعالیت هاي تبلیغاتی و ترویجی
هــاي مربــوط بــه ارائــهفعالیــت
خدمت

ــت ــه   فعالیـ ــوط بـ ــاي مربـ هـ
ساختزیر

شراکت
ــ ــواد نیأمت ــدگان م کنن
هاو نهادههیاول

فراهم کنندگان خدمات 
و مشاوران

حامیان مالی 
ژهیوانیمشتر

قابلیت
خالقیت در طراحی

تولید بخشـی مصـالح   
مخصوص ساخت بـاغ  

در بام
يهــانــهیهزلیــتقل

ــاخت ــراو ســ ياجــ
هاپروژه

مدیریت         
ختزیرسا

الگوي درآمد
فروش محصوالت و خدمات

هاي مالیجنبه

شناسایی نیازهاي مالی آتی در 
راستاي توسعه

شناسایی نیازهاي مالی آینده شرکت 
توسط بخش تحقیق و توسعه

ساختار هزینه
تجهیزات مورد نیاز براي ارائه ارزش
خدمات مورد نیاز براي ارائه ارزش

هزینه عملیات
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Abstract
The purpose of this study was to explain the components of rooftop farming business using exploratory
qualitative methodology. Explanation of the intended components can help policy development for improving
urban landscape and agricultural enterprises. Because of the highly diversified types of enterprises involved in
urban agricultural activities, one of the activities, namely “rooftop farming “was selected as the case for this
study. Attempts were thus made to identify the factors involved in the business model practiced by these
enterprises. For the purpose of multilateralism , three instruments, namely semi structured in – depth interviews,
documentary review and website – search (as the visual media) were used for data gathering. The data gathered
was then analyzed through theme analysis. The samples for this multilateral case study consisted of those
agricultural enterprises that have at least carried out one of various green roof top systems, including “roof – top
greenhouse, "intensive green roof “, “extensive  green roof “, “planter box green roof “ or  “ green wall “. The
research findings could well explain the business components related to the products, customers, management of
infrastructures and financial aspects, most of which compatible with Osterwalder model.
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