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مقدمه

مصـرف گرایی زان مانند افزایش شهرنشینی، تغییر در الگوی مصرف و میمختلف اقتصادی، اجتماعی و فناورانه اخیر با توجه به تحوالت در دهه های •

. اسـتچالش ها و مسائل جدیدی در سبک زندگی و محـی  زیسـت مواجـه شـدهزندگی بشر با نوین، فناوری های از بهره گیری و افزایش نفوذ و 

اخیـر دهه های در کمبود منابع آبی پایدار، تغییرات آب و هوایی، آلودگی هوا، ایمنی و امنیت غذایی و پسماندپیری جامعه، مانند چاقی و پدیده هایی 

ود پـارادایم با این وجود ایـن چالش هـا در نـو  خـ. می دهندکه آینده و بقای ما را تحت تاثیر خود قرار شده اند به مسائلی کلیدی برای بشر تبدیل 

.جدیدی از زندگی را رقم زده است که مملو از فرصت ها و الگوهای نوین کسب وکار می باشد

سـریع کـه بازگشـتحوزه هـایی اخیر، عالوه بـر توجـه بـه سال های در اکوسیستم های استارت آپی و ( استارت آپ ها)نوپا شرکت های با گسترش •

ه مشـتریان بـپـایین تر باالتر و با قیمـت بهره وری جدیدی را با ارزش های خدمات و توانسته اند جدید مدل های کسب وکار و با داشته اند اقتصادی 

رایـه کلیـدی زنـدگی امـروزی، عـالوه بـر اچالش های که با تمرکز بر حل مسائل و می شود دیده استارت آپ هایی از روبه رشدی عرضه کنند، روند 

.کرده اندبزرگی چالش ها کمک های جدید، به حل این مسائل و مدل های کسب وکار خالقانه مبتنی بر راه حل های 

یسـت بوم با توجه به اینکه در سال های اخیر یکی از ماموریت ها و جهت گیری های اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کمک به توسعه ز•

الش هـای شرکت های نوپا و شرکت های دانش بنیان بوده است، شناسایی جهت گیری های موجود این شرکت ها از یک سو و شناخت موضوعات و چ

، یکـی از بنـابراین. راهبردی کشور از سوی دیگر می تواند به راهنمایی مسیرهای جدید برای شـکل گیری و رشـد اینگونـه شـرکت ها کمـک کنـد

تصـادی و هـم رسالت های معاونت علمی هدایت و بازگشایی مسیرهایی جدید برای اکوسیستم شرکت های نوپا و دانش بنیان بوده تا هم اثـرات اق

. اثرات اجتماعی آنها را به حداکثر برساند

وین از این رو، طرح آینده نگاری ملی که دبیرخانه آن در معاونت علمی و فناوری مستقر اسـت، تـالش داشـته اسـت ضـمن بررسـی الگوهـای نـ•

د بیشـترین کسب وکارهای نوپا در سطح جهانی و مقایسه آن با رفتارهای شرکت های نوپای ایرانی، بر حوزه های نوینی متمرکز شـود کـه می تواننـ

وندهای حاکم بـر در این طرح، با بهره گیری از رویکرد ترازیابی و شناخت مهم ترین ر. تاثیرات اجتماعی را عالوه بر دستاورد اقتصادی داشته باشند

. معرفی شوندتحوالت اکوسیستم های استارت آپی سعی شده است که مسیرهای جدیدی برای شرکت های نوپا و دانش بنیان ایرانی شناسایی و
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تغال و به ظهور نوپا در کشور، زمینه ایجاد اششرکت های نوپا در ایران و افزایش تعداد شرکت های اخیر با توسعه اکوسیستم کارآفرینی سال های در •

می باشد د که این پارادایم جدید خلق ثروت در حال رشهم اکنون . دانشگاهی فراهم گردیده استفارغ التحصیالن نوآورانه جوانان و ایده های رسیدن 

.  می باشدجدید حوزه های و تمرکز بیشتر بر متنو  سازی و از نوپایی خارج شده است نیازمند 

و با توجه به د شده انآنالین متمرکز به صورت و غذا حمل ونقل خدماتی مانند فروش، فعالیت های اکوسیستم موجود بر روی فعالیت های و ایده ها اغلب •

مئنـا  مطایـن موضـو  . می شوندوارد حوزه ها به این حوزه وارد شوند به همین می خواهند ، اغلب افراد جدیدی که حوزه هاموفقیت چند شرکت در این 

صـادی و منجر به سرخوردگی کارآفرینان از یک سو و همچنـین کـاهش اثـرات اقتمی تواند باال برده و از سوی دیگر حوزه ها نرخ شکست را در این 

.  ایجاد اشتغال در اکوسیستم شود

رات ل بـاال و اثـهدایت کارآفرینان و به ویژه سرمایه گذاران جدیدی که به اکوسیستم وارد می شوند به سمت حوزه های کمتر مورد توجه و بـا پتانسـی•

ه چالش های با توجه ب. اجتماعی و اقتصادی و ملی باال در شرای  کنونی هم به بقای اکوسیستم کمک خواهد کرد و هم اثرات آن را افزایش خواهد داد

ایـن دسـت، روزافزون کشور در عرصه هایی مانند کشاورزی، سبک زندگی شهرنشینی، مسائل اجتماعی، محی  زیست، آلودگی و انرژی و مواردی از

داشـته صـاد و اشـتغالورود کارآفرینان و اکوسیستم استارت آپی به این حوزه ها احتماال  به علت نبود رقیب های سنتی می تواند اثرات بیشتری بر اقت

. باشند و عالوه بر این به حل مسائل و مشکالت اجتماعی و ملی نیز کمک نمایند

معاونت سیاستگذاری و توسعه

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مقدمه
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و ارتباط آن با اکوسيستم استارت آپیآینده نگاري معرفی برنامه ملی 

ناوری ریاسـت نگاری علم و فناوری توس  معاونت علمی و فپس از انجام مطالعات مقدماتی و مرور تجربیات سایر کشورها، انجام برنامه ملی آینده•

هــ مـورخ 51377ت/154202جمهوری پیشنهاد و با پیگیری این طرح در شورای عالی علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، براسـاو مصـوبه  شـماره 

.ه استهیات وزیران، اجرای این برنامه بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان دبیرخانه این برنامه قرار گرفت1393/12/17

تفکـر حـامی نگاری در راستای هدف اصلی خود در ارائه تصویری شفاف از آینده به ذینفعـان سـطوح مختلـف و توسـعهدبیرخانه برنامه ملی آینده•

.آپی نموده استسازی پیرامون توسعه اکوسیستم استارتمختلفی اقدام به گفتمانهایآپی، با ابزاراکوسیستم استارت

9

انتظار برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوریمورد کارکردهای 

اجماع و ایجاد مدل ذهنی 
مشترک در خصوص اتخاذ 

ها در سطحراهبردها و سياست
ملی

ی ایجاد مکانيزم هشدارده
ندهنسبت به تغييرات آی

ایجاد درک عينی در 
يرات ارتباط با آینده و تغي

آن

در مشارکت خصوصی ـ دولتی
ها و حلطراحی راه

هاي ملیاولویت

ر نقعان دارتقاي دانش ذي
یراستاي خلق جامعه دانش

اوری مهمترین اهداف مدنظر در برنامه ملی آینده نگاری علم و فن
در جهت توسعه اکوسیستم استارت آپی



معرفی طرح بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپ

ورزش و سـالمت . 2مـدیریت پسـماند، . 1: های استارت آپی مساله محور مورد مطالعه قرار گرفته اند کـه عبارتنـد ازدر فاز اول از طرح حاضر حوزه•

انرژی . 9کاالهای زودمصرف . 8خدمات اجتماعی . 7سالمت دیجیتال . 6مدیریت آب و خشکسالی . 5کشاورزی، . 4مدیریت آلودگی هوا، . 3جسمی، 

. های مجزا تولید و ارائه می شوندآموزش، که در قالب گزارش. 13بیمه . 12خودرو . 11گردشگری . 10

دی هـر و موضـوعات راهبـرچالش هـا کالن هر موضو  شرو  شده و با پیوند میان تحلیل های مختلفی است که از بخش های گزارش دربرگیرنده هر •

تنی بـر مبتحلیل های از مجموعه ای و در نهایت می کند مهم ادامه پیدا استارت آپ های نوپای جهانی و معرفی کسب وکار شرکت های حوزه با الگوهای 

ه بخش اصلی بنابراین هر گزارش دربرگیرنده س. می یابدآنها خاتمه بزرگ شدن و الگوهای تامین مالی و نحوه مدل های کسب وکار ، فناوری هاشناخت 

: است

o کلیدی مرتب چالش های تحلیلی بر وضعیت کالن آن حوزه و شناسایی موضوعات راهبردی و

o کلیدی در هر موضو  راهبردی استارت آپ های شناسایی و معرفی

o کلیدی آن حوزهچالش های و نحوه پاسخگویی به کسب وکار ، حوزه فعالیت، مدل فناوری هاو تحلیل از منظر جمع بندی
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استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت آب و خشکسالی. 5

بررسی وضعيت کالن حوزه. 1ـ5



چالش ها و فرصت هاي کليدي حوزه مدیریت آب و خشکسالی

صنعتیهدر رفت باالی آب به دلیل عدم مصرف صحیح و یا عدم آگاهی از میزان آب مصرفی در فعالیت های مختلف روزمره، کشاورزی و 3

ه همراه داردافزایش مصرف آب های بسته بندی در محل کار، باشگاه های ورزشی و مکان های عمومی که هزینه و اثرات منفی زیست محیطی باالیی ب 7

صنعتیمحدود بودن منابع آب شیرین و ضررهای محیط زیستی باالی راهکارهای موجود برای تامین آب مانند آب شیرین کن های 1

... های سیستم و پیچیدگی مدیریت شبکه ی آب رسانی شهری و روستایی به دلیل گستردگی شبکه، عرضه و تقاضای غیرپایدار، خرابی 4
و یا پنهان لوله ها ی انتقال آباز دست رفتن حجم قابل توجهی از آب های آشامیدنی لوله کشی به دلیل نشتی های جزئی5

هدر رفتن حجم زیادی از آب های با قابلیت استفاده مجدد به دلیل ورود مستقیم به سیستم های فاضالب شهری  8

هری و روستاییافزایش حساسیت افراد جامعه به کیفیت آب و بی اعتمادی به آب های آشامیدنی لوله کشی در بسیاری از مناطق ش 6

خت، هزینه ی به دالیلی مانند عدم وجود زیرسا)عدم دسترسی به آب سالم و تصفیه شده ی لوله کشی در بسیاری از مناطق محروم 
...(باالی حق اشتراک، بالیای طبیعی و  2
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

:1فرصت /چالش
براي محدود بودن منابع آب شيرین و ضررهاي محيط زیستی باالي راهکارهاي موجود

تامين آب مانند آب شيرین کن هاي صنعتی

هریمصرفکنندگانخانگیوش

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجيره فعاليت  ها

استفادهازموادجایگزینآبدر
یفعالیتهاییکهمصرفآبباالی

امانندشستوشومنسوجاتب)دارند
(استفادهازکربندیاکسیدمایع

جذبوبازیابیرطوبتموجوددرهوابه
رمنظورتامینآبآشامیدنیبهویژهد
امحلهاییکهدسترسیبهآبپاکب

محدودیتهاییمواجهاست

تامين نياز به آب با روش هاي جایگزین

سیستمهایآبشیرینکن
کوچک،ماژوالرومبتنیبر
انرژیهایتجدیدپذیربرای

ستسازگاریبیشتربامحیطزی

1
جمعآوری،
تصفیهو

بهسازیآب
باران

234

آبصنایعبامصرفباالیالممناطقمحروموفاقددسترسیبهآبس کشاورزان
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

:2فرصت /چالش
محرومعدم دسترسی به آب سالم و تصفيه شده ي لوله کشی در بسياري از مناطق 

...(دالیلی مانند عدم وجود زیرساخت، هزینه ي باالي حق اشتراک، بالیاي طبيعی و به )

ایجادجریاندرآمدیثابتوقابل
فعالپیشبینیبرایشرکتهایآبرسان

درمناطقمحرومباارائهسیستمهای
خریدآببهصورتپیشپرداخت

تامینآبسالمباراهکارهایخالقانهو
مقرونبهصرفهمانندنیهایتصفیه،
فیهیسطلهایدارایفیلتر،سیستمهایتص

بهافرادساکندرمناطق...ارزانقیمتو
محروم

ساکنانمناطقمحروموفاقددسترسیبهآبسالم

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

بوتوسعهزیرساختهایتصفیهیآ
آبرسانیبهمناطقمحرومو
رکمکهایمالیبهآنهاباتکیهب

جذبکمکهایمالی

123
یکاهشهزینهیفعالیتهایآبرسان
باراهکارهایخالقانهازیکسوو
کمکبهپرداختقبوضآببا

همکاریخیرینوبانکهاازسوی
دیگر

4

سالمتامين آب شرب براي مناطق محروم و فاقد دسترسی به آب

رومشرکتهایتصفیهآبوآبرسانیفعالدرمناطقمح
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

ت هاي هدر رفت باالي آب به دليل عدم مصرف صحيح و یا عدم آگاهی از ميزان آب مصرفی در فعالي:3فرصت /چالش
مختلف روزمره، کشاورزي و صنعتی

پایشوتحلیلمیزانمصرفودریافت
راهکارهایکاهشمصرفمتناسبباالگوی
نندمصرفشخصبااستفادهازفناوریهاییما
ینسنسور،اینترنتاشیاوپلتفرمهایآنال

کاهشمیزانآبمصرفیبرای
دهازفعالیتهایکشاورزیبااستفا

سیستمهایهوشمندوخودکار
اهآبیاریمتناسببانیازهرگی

کشاورزانومزرعهدارانمرسوممصرفکنندگانخانگیوشهری

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجيره فعاليت  ها

کاهشمیزانآبمصرفیدرفعالیتهای1
روزمرهماننداستحمامباکمک

یهوشمصنوعیوتنظیممیزانآبخروج
نندهباتوجهبهنوعفعالیتفردمصرفک

3

پایش و مدیریت مصرف آب

2
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

بکه، عرضه و پيچيدگی مدیریت شبکه ي آب رسانی شهري و روستایی به دليل گستردگی ش:4چالش شماره 
...تقاضاي غيرپایدار، خرابی هاي سيستم و 

تسهیلنظارتومدیریت
شبکهیآبرسانیباکمک
اتوماسیونوسیستمهای

تاشیانظارتیمبتنیبراینترن

مواردیتسهیلتصمیمگیریهایمدیریتیازطریقپیشبینی
قاضا،همچونالگویرفتاریمصرفکنندگانوافزایشبیشازحدت

کاهشعرضهباتوجهشرایطمحیطیوسختافزاریوهمچنین
یکردتحلیلاحتمالشکستشبکهوترکیدگیلولههاباتکیهبررو

داده

:راهکار

:مخاطب

:  هاجایگاه در زنجيره فعاليت

12

مدیریت آب رسانی شهري و روستایی

شرکتهایآب

ینایجادارتباطقویتروکارآمدترب
اشرکتهایآبومصرفکنندگانب
هدفبهبودکمیتوکیفیتآب
تتامینشدهوهمچنینبهبودخدما

آبرسانی

مشترکانآب

3
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

:5چالش شماره 
از دست رفتن حجم قابل توجهی از آب هاي آشاميدنی لوله کشی به دليل نشتی هاي جزئی  و یا پنهان لوله ها ي 

انتقال آب

یباتشخیصنشتیهایخردوپنهانخانگ
یاستفادهازفناوریهاییمانندسنسورها

ففراصوتویاتحلیلدادههایمیزانمصر

پیشبینیاحتمالوقوع
یترکیدگیلولههادرشبکه
ردآبرسانیبااستفادهازرویک

دادهکاوی

شهرداریهاوشرکتهایآبرسان

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجيره فعاليت  ها

12

(1راهکار )پایش و مدیریت مصرف آب 

یمصرفکنندگانخانگیوشهر

ههایتشخیصترکیدگیهاونشتیهایپنهانلول
تحلیلآبرسانیبااستفادهازرویکردهاینوینمانند

...تصاویرماهوارهای،استفادهازرباتهایکوچکو

3

(3و 2راهکارهاي )مدیریت آب رسانی شهري و روستایی 
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

:6فرصت /چالش
 کشی و از افزایش حساسيت افراد جامعه به کيفيت آب و بی اعتمادي به آب هاي آشاميدنی لوله
دست رفتن بسياري از مواد معدنی مفيد آب طی فرآیند هاي تصفيه ي شهري

یآبوآبسردکنهایباقابلیتتصفیه
بهسازیآنباانواعامالحمعدنی،
ویتامینها،طعمهاوخواصمختلف

خانگیسیستمهایتصفیهیآبلولهکشی
هوشمندباقابلیتهاییهمچون

از)شخصیسازیویژگیهایآبموردنیاز
...(نظرخواص،طعمو

ورتسیستمهایآنالیزآبمصرفیبهص
یربهعنوانمثالمتصلبهش)مستمر

وویابهصورتدستگاهیمستقل(آب
قابلحمل

مصرفکنندگانخانگی باشگاههایورزشی،هتلهاوامکانعمومی

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجيره فعاليت  ها

123

آناليز، تصفيه و بهسازي آب شرب لوله کشی

شرکتهاوسازمانهایاداری
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

زینه افزایش مصرف آب هاي بسته بندي در محل کار، باشگاه هاي ورزشی و مکان هاي عمومی که ه:7فرصت /چالش
و اثرات منفی زیست محيطی باالیی به همراه دارد

عمومافرادجامعه

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجيره فعاليت  ها

رفیترویجاستفادهازبطریهایفلزیوغیریکبارمصرفبامع
مکانهاییکهبهافراداجازهیپرکردنمجددبطریهایخودرا

بهعنوانمثالرستورانها،فروشگاهها،آبسردکنهای)میدهند
درقالبیکپلتفرمآنالین...(شهریو

1
نوتامینآبموردنیازمصرفیکارکنانوورزشکارا
تسایرافرادبااستفادهازآبسردکنهایباقابلی

تصفیهیآبوبهسازیآنباانواعامالحمعدنی،
ویتامینها،طعمهاوخواصمختلف

3

شیآناليز، تصفيه و بهسازي آب شرب لوله ک

باشگاههایورزشی،هتلهاوامکانعمومیشرکتهاوسازمانهایاداری
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

ستم هاي هدر رفتن حجم زیادي از آب هاي با قابليت استفاده مجدد به دليل ورود مستقيم به سي:8فرصت /چالش
فاضالب شهري 

درسیستمهایتصفیهوبهسازی
ومحلتولیدفاضالبهایصنعتی

کشاورزی

سیستمهایبازیابیآبهایخاکستری
آبهایحاصلازاستحمام،شستن)خانگی

برایاستفادهمجددآنها...(لباسو

استفادهازرویکردهاینوآورانهومقرون
بهصرفهبرایجذبآالیندههایفاضالب

ژلهایفیبرکربن-ماننداستفادهازهوا

مصرفکنندگانخانگیوشهری

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجيره فعاليت  ها

123

تصفيه  ي فاضالب هاي خانگی و صنعتی

شاورزیتولیدکنندگانعمدهیفاضالبهایصنعتیوک
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جمع بندي زنجيره ي فعاليت هاي استارت  آپی حوزه مدیریت آب و خشکسالی

آناليز، تصفيه و 

بهسازي آب شرب 

لوله کشی
1

2

پایش و مدیریت 

مصرف آب

مدیریت آب رسانی 

تصفيه فاضالب هايشهري و روستایی

خانگی و صنعتی

تامين نياز به آب با

روش هاي جایگزین

تامين آب شرب براي 

مناطق محروم و فاقد 

دسترسی به آب سالم

3

4

5

6

زنجيره 

فعاليت ها
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فراوانی استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت آب و خشکسالی 
در هریک از اجزاي زنجيره ي فعاليت ها

پایش و مدیریت مصرف آب

24%

مدیریت آب رسانی شهری و روستایی

آنالیز، تصفیه و بهسازی آب شرب 24%

لوله کشی

22%

یتصفیه فاضالب های خانگی و صنعت

14%

نتامین نیاز به آب با روش های جایگزی

9%

تامین آب شرب برای مناطق محروم و 

فاقد دسترسی به آب سالم

7%

تایی از لیست 200درصد ها به صورت تقریبی و بر اساس نمونه * 
تهیه شده استAngel.coاستارت آپ های حوزه ی آب در پایگاه داده ی سایت 

*
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استارت آپ هاي منتخب حوزه ي مدیریت آب و خشکسالی
به تفکيک جایگاه در زنجيره فعاليت ها

پایش و مدیریت مصرف آب 2
مدیریت آب رسانی شهری و روستایی 3

یتصفیه فاضالب های خانگی و صنعت 4
تامین آب شرب برای مناطق محروم و فاقد

دسترسی به آب سالم 6

ه کشیآنالیز، تصفیه و بهسازی آب شرب لول 1

تامین نیاز به آب با روش های جایگزین 5
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استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت آب و خشکسالی. 5

بهسازيآناليز، تصفيه و . 2ـ5
شرب لوله کشیآب 



استارت آپ هاي حوزه ي آناليز، تصفيه و بهسازي آب شرب لوله کشی

:توضیح

www.bevi.co

وعم هاطدرتصفیه شدهآبتولیدقابلیتباهوشمندسردکنآبنوعیشرکتاین
ورومیزیمدلدودردستگاهاین.استکردهارائه(...وگازدارساده،)مختلفنو  های
خصیسازیشآببهلولهکشیآبتبدیلجهتتجهیزاتنوعوفرآیند.استشدهارائهبازاربهایستاده
گیهمآبطعمدارکردنوتصفیهمخازنرومیزیمدلدرکهتفاوتاینبااستیکساندوهردرشده
سرورهایبهاشیااینترنتطریقازهمچنینسیستماین.شونددادهقراربایستیدستگاهزیرکابینتدر

ویس،سرجهتراشرکتمتخصصانخودکارطوربهنیازصورتدرومیباشدمتصلشرکتمرکزی
ارفمصبرایدستگاهاینحاضرحالدر.میسازدمطلعدستگاهتعمیروطعمهامخزنمجددپرکردن
ازیکهر.استشدهارائهدستاینازمکانهاییورستورانهاهتلها،ورزشی،باشگاههایشرکتی،
.میباشدنفر100نیازپاسخگویتقریبیطوربهنیزدستگاههروداردانقضاتاریخماه3حدودطعمها

2013:سال تاسیس

ایاالتمتحده:موقعیت جغرافیایی

کشیآنالیز،تصفیهوبهسازیآبشربلوله:حوزه فعالیت

مصرفکنندگانخانگی،شرکتهایآب:گروه مخاطب

دادهکاوی،پلتفرمآنالین:فناوری های کلیدی

Bevi:نام شرکت

:مدل درآمد
فروشمستقیممحصوالت•
دریافتحقاشتراک•

7و6فرصت/چالش:مسائل راهبردی

آبشناساییورفععیوبلولههاونشت:خدمت/محصول

میلیوندالر24.6:کل سرمایه  تامین شده

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي آناليز، تصفيه و بهسازي آب شرب لوله کشی

:توضیح

www.myflowater.com

مانندیمکان هایدرکهاستکرده ارائهآبتصفیه کننده یآب سردکنشرکتاین
اینصفیهتسیستم.استاستفادهقابلورزشیباشگاه هایوخریدمراکزشرکت ها،

فعالاکسیژننارگیل،نکربفیلترپیشرفته،اسمزکربن،فیلتررسوب،فیلترمرحلهیهفتازدستگاه
شرکتاینکهاهدافیازیکی.استشدهتشکیلیافتهبهبودالکترولیتوبهبودیافتهآلکالینشده،

بآدادنقراردسترسدرمیکند،دنبالشهرسطحدرتصفیهایستگاههایایندادنقراربا
استبطریداخلآشامیدنیآبهایومعدنیآبهایخریدکاهشومردمبهکیفیتباآشامیدنی

بطریمیلیون35ازبیشخریدازتوانستهشرکتاینتاکنونراستاایندرکه
همچنینوآبسردکنفروشازشرکتایندرآمد.کندجلوگیریآشامیدنیآب

.شوندتعویضبایدمرتبهیکسالیکهاستآنفیلترهای

2010:سال تاسیس

ایاالتمتحده:یموقعیت جغرافیای

لهکشیآنالیز،تصفیهوبهسازیآبشربلو:حوزه فعالیت

...شرکتها،مراکزخرید،باشگاههاو:گروه مخاطب

...فیلترهایکربنی،رسوبیو:فناوری های کلیدی

FloWater:نام شرکت

فروشمستقیممحصوالت:مدل درآمد

7و6فرصتهای/چالش:مسائل راهبردی

آبسردکنتصفیهکنندهآب:خدمت/محصول

میلیوندالر7.7:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي آناليز، تصفيه و بهسازي آب شرب لوله کشی

:توضیح

www.mitte.co

کـه امکـان این شرکت سیسـتم خـانگی تصـفیه و بهسـازی آب لوله کشـی طراحـی کـرده اسـت

و شخصی سازی آب آشامیدنی را برای هر فرد با استفاده از مخزن های مختلف حـاوی مـواد معـدنی

بهطووریکوهدرطراجیایندستگاهازچرخهیطبیعیتصفیهآبالهامگرفتهشدهاست.طبیعی مفید، ارائه می دهد

نودتواابتدادستگاهباروشتقطیرآبراپاکسازیکردهودرگامبعدیآبازمخزنهایدارایموادمعودنیعبوورمیک

نووع.تاینشرکتبرایسلیقههاوشرایطمختلفسهنوعمخزنموادمعدنیارائهکوردهاسو.امالحرابهخودجذبکند

وادنووعدومدرصوداموالحومو.اولنوععادیبودهکهیکترکیبمتعادلازامالحوموادمعدنیمفیدبهآبمیافزایود

یوذهنیبهورهمعدنیبسیارباالییبهآبمیافزایدوبرایافرادیکهمیخواهندازاینامالحبرایبهبودعملکردفیزیک

زیکویوالکترولیتباالتولیدمیکندوبرایریکواوریبعودازتمرینهوایفیPHسومیننوعنیزآببا.ببرندمفیداست

تاینشرک.لیترآبغنیشدهتولیدمیکنند400هریکازاینمخزنهاتا.سختوباالبردنسطحانرژیمناسباست

.همچنیناپلیکیشنیبرایثبتآنالینسفارشخریدمخزنهاارائهکردهاست

2016:سال تاسیس

آلمان:یموقعیت جغرافیای

ربآنالیز،تصفیهوبهسازیآبش:حوزه فعالیت
لولهکشی

مصرفکنندگانخانگی:گروه مخاطب

فیلترهایحاویموادمعدنی،پلتفرمواپلیکیشنآنالین:فناوری های کلیدی

mitte:نام شرکت

فروشمستقیممحصول:مدل درآمد

6فرصت/چالش:مسائل راهبردی

ازیسیستمتصفیهوبهس:خدمت/محصول
آبخانگی

هزاردالر327:هکل سرمایه  تامین شد

 Crowd:آخرین نوع تامین سرمایه
Funding
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استارت آپ هاي حوزه ي آناليز، تصفيه و بهسازي آب شرب لوله کشی

:توضیح

www.ternwater.com

باانهمزمآب،شیرهایسربهاتصالباکهاستکردهطراحیهوشمندقطعه ایشرکتاین

ماندهباقیعمرهمچنینوآبمصرفمیزانآب،کیفیتخصوصدرراکاربرآب،تصفیه ی

اپلیکیشنباسرعتبهومیشودمتصلآبشیرهایانواعبهسادگیبهدستگاهاین.می سازدمطلعفیلتر

فلوراید،کلر،کرم،ازعبارتاندکهراآبکلیدیآالینده7دستگاهاین.میپردازداطالعاتتبادلبهمربوطه

همچنین.میکندمقایسهجهانیاستانداردهایباراآبدرشدهحلجامداتمیزانمجموعوPHسرب،سختی،

ثبتمشتریرایبرافیلترتعویضسفارشباشد،فیلترتعویضبهنیازکهزمانیهوشمندصورتبهدستگاه

راآنهابایداربرککهاستنمونهبرداریکیتهایمیکند،ارائهشرکتاینکهمحصوالتیازدیگریکی.میکند

کیفیتشده،الارسآبآنالیزبانیزشرکتوکندارسالشرکتبرایسپسوکندپرخودمنزللولهکشیآببا

.میدهدقرارکاربراختیاردرخودآنالینپلتفرمقالبدرراآبآن

2016:سال تاسیس

ایاالتمتحده:موقعیت جغرافیایی

هکشیآنالیز،تصفیهوبهسازیآبشربلول:حوزه فعالیت

خانگی:گروه مخاطب

فیلتر،پلتفرمآنالینواپلیکیشن،اینترنتاشیا:فناوری های کلیدی

Tern Water:نام شرکت

فروشمستقیممحصول:مدل درآمد

6و3فرصتهای/چالش:مسائل راهبردی

شیرهوشمندآب:خدمت/محصول

هزاردالر300:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:هآخرین نوع تامین سرمای
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استارت آپ هاي حوزه ي آناليز، تصفيه و بهسازي آب شرب لوله کشی

:توضیح

www.lishtot.com

یکدحدر)کوچکدستگاهیآبنبودنیابودنآشامیدنقابلتشخیصمنظوربهشرکتاین
راآنبایددستگاهاینازاستفادهبرای.استکردهارائهTESTDROPنامبهقیمتارزانو(جاکلیدی

وشوداندهچرخباآرامیبهآبظرفسپس،(نیستآببامستقیمتماسبهنیازی)قرارآببطرییالیواننزدیک

رویبرکهقرمزوآبیچراغدوطریقازثانیه4الی2مدتدردستگاهسپسشود،دادهحرکتباالسمتبهدستگاه

دکمهسهدستگاهاینرویبرهمچنین.خیریااستآشامیدنقابلآبکهمیدهداطالعمصرفکنندهبهداردوجودآن

باکهعتطبیداخلآبوبطریداخلآبلولهکشی،آبازعبارتاندکهداردوجودکاربرتوسطآبمنبعتعیینبرای

ازاستفادهباتگاهدساینتشخیصمکانیسم.کندکمکارزیابیشدندقیقتربهمیتواندکاربرمربوطهآبنوعانتخاب

دیگر،بارتعبه.میباشدآشامیدنقابلآبمغناطیسیمیدانبابررسیموردآبمغناطیسیمیدانالگویمقایسه

ازهاییانحرافآب،چرخاندننتیجهدرشدهایجادمغناطیسیمیدانباشند،داشتهوجودآبداخلآالیندهذراتچنانچه

دادههایثبتبرایهمچنین.میدهدتشخیصراانحرافایندستگاهکهداشتخواهدانتظارموردمغناطیسیمیدان

.استکردهارائهنیزهمراهتلفناپلیکیشنیکشرکتدستگاه،ازاستفادهبهمربوطتاریخی

2015:سال تاسیس

نسرزمینهایاشغالیفلسطی:موقعیت جغرافیایی

کشیآنالیز،تصفیهوبهسازیآبشربلوله:حوزه فعالیت

فردی:گروه مخاطب

سنسورهایمغناطیسی،پلتفرمآنالینواپلیکیشن:فناوری های کلیدی

Lishtot:نام شرکت

فروشمستقیممحصول:مدل درآمد

6فرصت/چالش:مسائل راهبردی

نآبدستگاهتشخیصقابلآشامیدنبود:خدمت/محصول
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استارت آپ هاي حوزه ي آناليز، تصفيه و بهسازي آب شرب لوله کشی

:توضیح

www.oceowater.online/oceo/website/index

تگاه تصـفیه ی این شرکت با ترکیب سیستم های تصفیه ی آب مرسوم و اینترنت اشیا، یک دس
اه را بـه آب خانگی ارائه کرده است که در آن تعیین زمان و برنامه ریزی برای سرویس دسـتگ

رکتبواایونشو. طور خودکار و بر مبنای کیفیت آب خروجی توس  خود شرکت انجام می پـذیرد
وجی،وضوعیتاتصالمستقیمدستگاههایتصفیهبهسرورهایخود،بهطورمستمرعملکرددستگاه،میزانآبخر

موانکوهفیلترها،کیفیتآبخروجیوسایرعواملمهمراکنترلمیکندوبدوننیازبوهتمواسممشوتری،هورز
.سوالمیکنودکیفیتآبخروجیدستگاهازحداستانداردپایینترآید،شرکتافرادیرابرایسورویسدسوتگاهار

بنموایشدستگاهنیزبانمایشگردیجیتالیکهبررویآننصبشودهاسوت،کیفیوتآبخروجویرابوهمخاطو
قابولتوجوههمچنویننکتوهی.فرآینداستفادهشدهبرایتصفیهدرایندستگاه،اسمزمعکوسمیباشود.میدهد

هزینوهدیگر،نوعکسبدرآمدشرکتاستکهبراساسآنمشتریانبهازایهورلیتورآبمصورفیبوهشورکت
.پرداختمیکنندوهزینهایبرایخریدمحصولویاسرویسونگهداریآندریافتنمیشود

2016:سال تاسیس

هند:موقعیت جغرافیایی

هکشیآنالیز،تصفیهوبهسازیآبشربلول:حوزه فعالیت

مصرفکنندگانخانگی:گروه مخاطب

اسمزمعکوس،اینترنتاشیا:فناوری های کلیدی

OCEO:نام شرکت

فروشمستقیممحصوالت:مدل درآمد

6فرصت/چالش:مسائل راهبردی

منددستگاهتصفیهآبخانگیهوش:خدمت/محصول
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استارت آپ هاي حوزه ي آناليز، تصفيه و بهسازي آب شرب لوله کشی

:توضیح

www.vitanourishwater.com

ارائـه می کنـد کـه B6و C ،B1 ،B3 ،B5این شرکت آب های غنی شده با ویتامین هـای 

وادمغوذیوبرایاینمنظور،م. مانند آب های آشامیدنی معمولی کامال بدون رنگ و بو هستند

ایعدرموایعویتامینهاتامقیاسنانوکوچکمیشوندوسپسبامولکولهایآببهصورتیکمحلولم

طمولکولهوایاینترکیببهنحویانجاممیشودکهویتامینهاتوسو.بیرنگوبیبوترکیبمیشوند

.شودآبکامالمحافظتمیشوندکهدرنتیجهآبتالحظوهیورودبوهبودنسواختاریپایودارداشوتهبا

میباشدکهموجوببرگشوتتعوادلبوهبودن(9درحدود)درناحیهبازیPHهمچنیناینآبهادارای

عوادلازت...انسانمیشودکهدرنتیجهیاستفادهازغذاهایاسیدیمانندشوکر،قهووه،گوشوتقرموزو

.خارجشدهاست

2015:سال تاسیس

ایاالتمتحده:یموقعیت جغرافیای

بآنالیز،تصفیهوبهسازیآبشر:حوزه فعالیت
لولهکشی

افرادجامعه:گروه مخاطب

نانوفناوری:فناوری های کلیدی

Vitanourish:نام شرکت

فروشمستقیممحصوالت:مدل درآمد

6فرصت/چالش:مسائل راهبردی

آبهایآشامیدنیغنیشده:خدمت/محصول
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استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت آب و خشکسالی. 5

پایش و مدیریت مصرف آب . 3ـ5
(خانگی، کشاورزي و صنعتی)



استارت آپ هاي حوزه ي پایش و مدیریت مصرف آب 

:توضیح

www.rachio.com

ر هایشیهوشمندکنترلجهتسیستمیشرکتاینتوس شدهارائهمحصول

لیاصخدمت.استمنازلحیاط هایوباغچه هایآبیاریفرآیندخودکارسازیوآب پاش

شخصییارهایدستیاوهوشمندتلفنهایطریقازآبیاریفرآیندکنترلشرکت،اینتوسطشدهارائه

معآوریجباخدمت،اینبرعالوهسیستماین.است(آمازونشخصیدستیار)الکسامانندهوشمند

.نمایدمتنظیهواخشکییاوبارندگیمیزانمبنایبرراآبیاریمیزانمیتواندآبوهواییاطالعات

شناساییکانامکهمیکندارائهخودسیستمباهمراهنیزوایرلسیجریانسنجهایشرکتاینهمچنین

فرآهمبرانکاربرایراشرایطایندرآبیاریمدیریتوآنالینصورتبهلولههاترکیدگییاونشت

.میکند

2012:سال تاسیس

ایاالتمتحدهامریکا:یموقعیت جغرافیای

پایشومدیریتمصرفآب:حوزه فعالیت

آبیاریخانگیوکشاورزی:گروه مخاطب

پلتفرمنرمافزاریوآنالین،اتوماسیون:فناوری های کلیدی

Rachio:نام شرکت

فروشمستقیممحصوالت:مدل درآمد

3فرصت/چالش:مسائل راهبردی

ندسیستمهایآبیاریوکوددهیهوشم:خدمت/محصول

میلیوندالر20.5:هکل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي پایش و مدیریت مصرف آب 

:توضیح

www.watersmart.com

دریافت،قبوضپرداختمشتریان،توس آبمصرفمدیریتبرایآنالینپلتفرمیشرکتاین

طریقاز.تاسکردهارائهآبشرکت هایباکارآمدترتعاملونشتیوقو پیش بینیصورتدرهشدار

آنالینورتصبهراخودقبوضکنند،مشاهدهلحظهدرراخودآبمصرفمیزانمیتوانندمشتریانآنالینپلتفرماین

جامعهگینمیانباراخودمصرفمیزانکنند،مشاهدهراماهانتهایتاخودمصرفیآبمیزانپیشبینیکنند،پرداخت

استایردرکلیدینکاتومشاورههاوکننددریافترامربوطهراهکارهایوهشدارآبنشتیصورتدرکنند،مقایسه

بهکههدمیدراامکاناینآبشرکتهایومشتریانبهپلتفرمایندیگرطرفاز.نمایندمشاهدهراخودمصرفکاهش

نیزآبکتهایشر.میکندجلوگیریتلفنیتماسهایوحضوریمراجعاتازوباشندتعاملدریکدیگرباآنالینصورت

عملکردیتوانندمشدهگرفتهنظردرمدیریتیداشبوردازاستفادهبامشتریان،باهزینهترکموکارآمدترتعاملبرعالوه

.نمایندتدریافارشدمدیریتبهارائهبرایراخودساالنهیوماهانهعملکردیمختلفگزارشهایوکنندتحلیلراخود

ورانهنوآرویکردهایباراآبشرکتهایتوسطهدفگروههایبهگروهیپیامهایارسالامکانپلتفرماینهمچنین

.استکردهتسهیلبسیار

2009:سال تاسیس

ایاالتمتحده:موقعیت جغرافیایی

پایشومدیریتمصرفآب:حوزه فعالیت

مصرفکنندگانخانگی،شرکتهایآب:گروه مخاطب

دادهکاوی،پلتفرمآنالین:فناوری های کلیدی

WaterSmart:نام شرکت Software

دریافتحقاشتراک:مدل درآمد

5و3فرصتهای/چالش:مسائل راهبردی

پلتفرمآنالینمدیریتمصرفآب:خدمت/محصول

میلیوندالر13.4:کل سرمایه  تامین شده

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي پایش و مدیریت مصرف آب 

:توضیح

www.arable.com

واستکردهارائهگیاهاننیازهایومحیطیشرای بررسیجهتسنسورهاییشرکتاین

هینه یبآبیاریبرنامه ریزیجهتکشاورزانبهبینش هاینرم افزاریپلتفرمیکقالبدر

جملهازمختلفدادهایجریان40ازبیششرکتاینتوسطشدهارائهسنسورهای.می کندارائهزمین ها

برودهدمیکشاورزانبهراگیاهانسالمتیوتبخیرورطوبتمیزانخورشید،نورمیزانهوایی،وآبشرایط

.نندکبرنامهریزیراکوددهییاوبرداشتآبیاری،مانندخودفعالیتهایمیتوانندکشاورزاناساساین

هدفاورزیکشزمینبرایخاصطوربهآبوهواییپیشبینیهایشرکت،ایننرمافزاریپلتفرمدرهمچنین

واییآبوهودادههایهمزمانترکیبشرکت،اینتوسطشدهارائهفردبهمنحصرویژگی.میشودارائهنیز

.استیاهانگوضعیتمورددردقیقترتحلیلهایارائهمنظوربهشدندگردآوریسنسورباکهگیاهانشرایط

2013:سال تاسیس

ایاالتمتحدهامریکا:موقعیت جغرافیایی

پایشومدیریتمصرفآب:حوزه فعالیت

کشاورزی:گروه مخاطب

دادهکاوی،هوشمصنوعی،پتلفرمنرمافزاری:فناوری های کلیدی

Arable:نام شرکت

:مدل درآمد
خدمات/فروشمستقیمتجهیزات•
دریافتحقاشتراک•

3فرصت/چالش:مسائل راهبردی

ندسیستمهایآبیاریوکوددهیهوشم:خدمت/محصول

میلیوندالر9.8:کل سرمایه  تامین شده

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي پایش و مدیریت مصرف آب 

:توضیح

www.flowlabs.com

تنی بـر این شرکت راهکاری برای تشخیص نشتی های لوله های آب ارائه کرده است که مب
ایبورایایونمنظووردرابتوداکارشناسوانشورکتلولوهه.تحلیل داده های میزان مصرف آب اسـت

تمروسوپسبواپوایشمسو.ساختمانرابازرسیمیکنندوسنسورهارادرمسیرلولههایآبقورارمیدهنود
یمیکندوبهتحلیلالگویمصرفآب،نرمافزارارائهشدههرگونهرفتارغیرمتعارفمانندنشتآبراشناسای

داشوبوردهمچنوینبوررویاپلیکیشونو.افرادراهکارهاییبرایصرفهجوییدرمصرفآبنیزارائهمیکنود
درصوورتآنالینارائهشدهتوسطاینشرکت،تحلیلمیزانمصرفآببهتفکیکهوراتواووپیواماخطوار

ازایونشورکتهزینوهینصوبوتجهیوزاتانودکی.وجودنشتیوراهکارهایجلوگیریازآنارائهمیشود
یمبلغویبوهعنووانمشتریانخوددریافتمیکندومشتریانبهمنظوراستفادهازداشبوردواپلیکیشنبایسوت

.حقاشتراکبهصورتساالنهبهشرکتپرداختکنند

2016:سال تاسیس

ایاالتمتحده:موقعیت جغرافیایی

پایشومدیریتمصرفآب:حوزه فعالیت

خانگی:گروه مخاطب

دادهکاویوهوشمصنوعی،پلتفرمآنالین:فناوری های کلیدی

Flow Labs:نام شرکت

:مدل درآمد
فروشمستقیمتجهیزات•
دریافتحقاشتراک•

5فرصت/چالش:مسائل راهبردی

سیستمپایشوتشخیصنشتی:خدمت/محصول

هزاردالر825:کل سرمایه  تامین شده

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي پایش و مدیریت مصرف آب 

:توضیح

www.smartdroplet.com

باهکاستباغچهآبیاریکوچکرباتیکشرکت،اینتوس شدهارائهمحصول

چه هاباغآبیاریبهخاک،نو وآب وهواییوضعیتگیاه،نو مانندعواملیبهتوجه

طوربهمیتواندومیدهدقرارپوششتحترامتردهشعاعبهمحدودهایرباتاین.می پردازد

راهرایب.کندآبرسانیباشدداشتهقرارمحدودهایندرکهدرختییاوگلدانهرگیاه،بهمستقیم

وگیاهانوعنومحلرایانه،یاوتبلتهوشمند،تلفنیکطریقازبایستیابتدادرربات،ایناندازی

آبعیتوضگیاه،هرنیازهایبهتوجهبارباتخودپسآنازوکردتعیینرامنطقهخاکنوعهمچنین

.میدهدانجامراآبیاریخودکارصورتبهخاک،نوعهمچنینوهواییو

2014:سال تاسیس

ایاالتمتحدهامریکا:یموقعیت جغرافیای

پایشومدیریتمصرفآب:حوزه فعالیت

آبیاریخانگیوکشاورزی:گروه مخاطب

اینترنتاشیا،رباتیک:فناوری های کلیدی

Droplet:نام شرکت

فروشمستقیمتجهیزات:مدل درآمد

3فرصت/چالش:مسائل راهبردی

مندسیستمهایآبیاریوکوددهیهوش:خدمت/محصول

هزاردالر450:دهکل سرمایه  تامین ش

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي پایش و مدیریت مصرف آب 

:توضیح

www.evadrop.com

ستمسییکاستحمام،هنگامدرمصرفیآبهوشمندسازیوکاهشمنظوربهشرکتاین

وآبریانجتنظیموکنترلدستگاهیکازسیستماین.استکردهارائهحمامدوشهوشمندکنترل

وبودهحرکتیسنسورهایدارایجریانتنظیمدستگاه.استشدهتشکیلهمراهتلفناپلیکیشنیکهمچنین

زیردقیقاردفوقتیمثالعنوانبه.میکندتنظیممیدهدانجامفردکهفعالیتیبامتناسبراآبجریانشدت

زدنشامپومشغولاحتماالباشد،دوشازدورکمیفردکهزمانیمیشود،برقرارکاملجریانباشد،دوش

تنظیمبرایآبیتامیکندتنظیمقبلازراآبدمایدوشسیستماینهمچنین.مییابدکاهشجریانومیباشد

اهدهیمشامکانهمواستحمامبراینظرموردزمانتعیینامکانهمآنالیناپلیکیشن.نرودهدربهآبدمای

.میدهدکاربربهراسایرینباآنمقایسهیواستحمامطولدرمصرفیآبمیزان

2015:سال تاسیس

ایاالتمتحده:موقعیت جغرافیایی

پایشومدیریتمصرفآب:حوزه فعالیت

خانگی:گروه مخاطب

اینترنتاشیا،پلتفرمانالین:فناوری های کلیدی

Eva Shower:نام شرکت

فروشمستقیممحصول:مدل درآمد

3فرصت/چالش:مسائل راهبردی

سیستمکنترلهوشمنددوشحمام:خدمت/محصول

هزاردالر140:کل سرمایه  تامین شده

Crowd Funding:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي پایش و مدیریت مصرف آب 

:توضیح

www.buoy.ai

کهاستکردهارائهپنهانبزرگوجزئینشتی هایتشخیصبرایدستگاهیشرکتاین

دستگاهاین.ازدمی سمطلعآنالیناپلیکیشنیکازاستفاهباراکاربرنشتی،وجودصورتدر

وشدهمتصلخانگیآباصلیلولهیمسیررویبراستاشیااینترنتوفراصوتسنسورهایبرمبتنیکه

اندازهگیریقابلیتدستگاهاینسنسورهای.میدهدانجامراآبمصرفنوعومیزانمستمرپایش

اطالعاتترنتاینبهدستگاهاتصالزماندرآنپشتیباننرمافزارداراست،راآبازاستفادهمیزانکوچکترین

امکانیناکاربربههمچنینوکردخواهدارسالکاربربرایهشداردستگاهنشتیزماندرمیکند،دریافترا

کرداهدخومشخصماشینیادگیریازاستفادهبادستگاهاین.کندقطعراآبجریاندورراهازتامیدهدرا

.استشدهمصرف(...ونشتظرفها،شستوشویاستحمام،)هدفیچهبرایآبکه

2015:سال تاسیس

ایاالتمتحده:موقعیت جغرافیایی

پایشومدیریتمصرفآب:حوزه فعالیت

خانگی:گروه مخاطب

دادهکاوی،هوشمصنوعی،پلتفرمآنالین،سنسورهایفراصوت:فناوری های کلیدی

Buoy Labs:نام شرکت

فروشمستقیممحصوالت:مدل درآمد

5فرصت/چالش:مسائل راهبردی

سیستمپایشوتشخیصنشتی:خدمت/محصول

هزاردالر60:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي پایش و مدیریت مصرف آب 

:توضیح

www.optishower.com

رائهاوهتل هامسافرانتوس مصرفیآبلحظه یدرپایشجهتسیستمیشرکتاین

ارائهکارراهدر.استکردهارائهآن هاآبمصرفمیزانمبنایبرمشتریانبهتخفیفوپاداش

سافرانمبرووآبمصرفنوعومیزانآب،لولههایمسیردرسنسورهایدادنقرارباشرکت،اینتوسطشده

.شددخواهنمطلعسرعتبه(لولهنشتیمانند)غیرمعمولرفتارهرگونهوجودصورتدرومیکنندرصدرا

ضرردههبمنجرحتیکهطوریبهباشدباالبسیارمیتواندمواردبرخیدرهتلهامصرفیبرووآبهزینهی

تمامیبرایبرووآبماهانهقبضمیزاناساسبرهتلنرخافزایشطرفیاز.شودهتلهابرخیشدن

ازتفادهاسبا.میشودبازاردرهتلرقابتقدرتکاهشمنجر(ندارندخاصیمصرفکهآنهاییحتی)مسافران

کممصرفیکهافرادیبهوکننددریافتبیشتریهزینهیمصرفپرافرادازمیتوانندهتلهاسیستم،این

ردواستنشدهعرضهبازاربهعمدهطوربهاینمحصولهنوز.کننداهداجوایزییاوتخفیفداشتهاند

.استاولیهنمونهیمرحلهی

2015:سال تاسیس

پرتغال:موقعیت جغرافیایی

پایشومدیریتمصرفآب:حوزه فعالیت

هتلها:گروه مخاطب

اینترنتاشیا،پلتفرمآنالین،دادهکاوی،سنسور:فناوری های کلیدی

optishower:نام شرکت

فروشمستقیمتجهیزات•:مدل درآمد
دریافتحقاشتراک•

3فرصت/چالش:مسائل راهبردی

اسیستمپایشمیزانمصرفآبدرهتله:خدمت/محصول

41
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استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت آب رسانی شهري و روستایی

:توضیح

www.en.i2owater.com

یشبکه  هاکارآمدترمدیریتمنظوربهنرم افزاریوسخت افزاریراهکارهاییشرکتاین

پایشمانندفعالیت هاییانجامامکانآندرکهاستکردهارائهروستاییوشهریآب رسانی

ارائهبرکاربهشبکهفشاراتوماسیونوراه دورازکنترلهمچنینوهشدارهادریافتشبکه،

قراربادارد،نامdNetکهنخستمحصولدر.استکردهارائهمحصولنوعسهشرکتراستا،ایندر.می شود

شبکهزامختلفیتحلیلهایواعتمادقابلاطالعاتشبکه،درنظرمدمحلهایدراندازهگیریدستگاههایدادن

وتحلیلهااماداردقبلیمحصولمشابهسازوکاریدارد،نامiNetکهسیستمدومین.میشودارائهکاربربهرا

سیستمیکنیزشرکتاینمحصولسومین.میکندارائهآبجریانوفشارخصوصدردقیقتریبینشهای

بهودورراهازتامیدهدراامکاناینکاربربهوداردنامoNetکهاستآبفشارخودکاربهینهسازیوکنترل

دریافتهایهزینتجهیزاتاولیهنصببرایشرکتاین..کندتنظیمراشبکهبرایبهینهیفشارخودکارطور

یستمسازبهرهبردنبرایاشتراکحقعنوانبهرامبلغیسالیانهصورتبهآبشرکتهایبلکهنمیکند

.کنندپرداختمیبایست

2005:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت جغرافیایی

مدیریتآبرسانیشهریوروستایی:حوزه فعالیت

شهری:گروه مخاطب

سنسور،دادهکاویوهوشمصنوعی،اتوماسیون:فناوری های کلیدی

i2o:نام شرکت

دریافتحقاشتراک:مدل درآمد

4فرصت/چالش:مسائل راهبردی

راهکارهایمدیریتخودکاروهوشمند:خدمت/محصول
شبکهیآبرسانی

میلیونپوند12.2:کل سرمایه  تامین شده

Series D:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت آب رسانی شهري و روستایی

:توضیح

www.fracta.ai

 رسـانی و این شرکت راهکاری مبتنی بر داده کاوی برای پیش بینـی احتمـال شکسـت شـبکه ی آب

آبمیتواننودبااستفادهازسیستمارائهشدهتوسطایونشورکت،شورکتهای. ترکیدگی لوله ها ارائه کرده است

انهزینههایتعویضلولههایآبرابهمقدارقابلتوجهیکاهشدهندچراکهاگورلولوههادیورتعوویضشووند،امکو

شووند،ترکیدگیوخسارتهایمالیبسیاریوجودداردواگرلولههارازودترازپایوانیوافتنعمورمفیدشوانتعوویض

هنصوب،سیستمارائهشدهتوسطاینشرکتباتجمیعدادههایتاریخمربووطبو.درواقعسرمایهزیادیهدرخواهدرفت

الگووریتمتعمیراتومیزاناستفادهازهرلولهوهمچنیندادههایمحیطیوزمینشناسی،وهمچنینبااستفادهازیک

توایجدرقالوبدرنهایوت،ن.یادگیریماشین،برایهربخشازشبکهیلولهها،یکاحتمالشکستپیشبینیمیکنود

آنهواییلولوهها،تنهواییکپلتفرمآنالینمبتنیبرنقشههایجغرافیاییبهکاربرارائهمیشودتابهجایتعویضکلیه

.کهاحتمالشکستباالییدارندتعویضیاتعمیرشوند

2015:سال تاسیس

ایاالتمتحده:موقعیت جغرافیایی

مدیریتآبرسانیشهریوروستایی:حوزه فعالیت

شرکتهایآب،شهرداریها:گروه مخاطب

دادهکاویویادگیریماشین،پلتفرمآنالین:فناوری های کلیدی

Fracta:نام شرکت

دریافتحقاشتراک:مدل درآمد

5و4فرصتهای/چالش:مسائل راهبردی

ولههاپلتفرمپیشبینیاحتمالترکیدگیل:خدمت/محصول

میلیوندالر3.5:کل سرمایه  تامین شده

M&A:آخرین نوع تامین سرمایه

45



استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت آب رسانی شهري و روستایی

:توضیح

www.valorwater.com

الـب این شرکت مجموعه ای از راهکارهای مبتنی بر داده کاوی و تحلیـل رفتـار مصـرف کنندگان در ق

اننـد پلتفرم های نرم افزاری مختلف ارائه کرده است که بـا بـه کارگیری آن هـا شـرکت های آب می تو

 Cutoffراهکوارنخسوت.بینش هایی در راستای بهبود عملکرد و افزایش درآمـد خـود دریافـت کننـد

Analyzerننودنامداردکهبااستفادهازآنشورکتهایآبمیتواننودمشوتریانیکوهقووبضخوودراپرداخوتنمیک

ددرنظوربگیرنودوشناساییودستهبندیکنند،رفتارآنهاراپیشبینیکنندواینپیشبینیرادرمحاسبهیدرآمودخوو

.شوتهباشودارتباطبامشتریوطرحهایپرداختآنهارابهینهکنندتاکمترینعدمپرداختیویافرارازپرداختوجوددا

نامداردکهدرواقعبااستفادهازدادهکواوی،خطاهوایسیسوتمهایHidden Revenue Locatorدومینمحصول

شناسواییواندازهگیریمیزانمصرفآبکهموجبکمترمحاسبهشدنهزینهیآبپرداختیتوسطمشترکانمیشودرا

ناممحصولدیگرارائهشدهتوسطاینشرکتاستS.M.A.R.T. Targets for Conservation.برطرفمیکند

یبورایایونشورکتهمچنوینمحصووالت.کهبرایتقسیمبندیمشترکانبهگروههایهدفمختلفاسوتفادهمیشوود

.شبیهسازیمصرفآبومحاسبهیانرژیمصرفیدرفرآیندآبرسانینیزارائهکردهاست

2014:سال تاسیس

ایاالتمتحدهامریکا:موقعیت جغرافیایی

مدیریتآبرسانیشهریوروستایی:حوزه فعالیت

شهری:گروه مخاطب

دادهکاوی،اینترنتاشیا:فناوری های کلیدی

Valor Water:نام شرکت

:مدل درآمد
فروشمستقیمتجهیزات•
دریافتحقاشتراک•

4فرصت/چالش:مسائل راهبردی

زانپلتفرمتحلیلرفتارومی:خدمت/محصول
مصرفمشترکانآب

میلیوندالر2.8:کل سرمایه  تامین شده

M&A:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت آب رسانی شهري و روستایی

:توضیح

www.emagin.ca

تشخیصی،بحرانشرای پیش دستانه یمدیریتبرایآنالینپلتفرمیشرکتاین
ساتتاسیعملیاتیهزینه هایکاهشراهکارهایارائههمچنینوغیرمعمولالگوهای

دقیقریاندازهگیوکنترلسامانهیباسادگیبهسیستماین.استکردهارائهفاضالبوآب

یکازپس.میشودپارچهیکمیشوداستفادهفاضالبوآبتاسیساتدرمعمولطوربهکهاسکادا

رفتاررییادگیبهشروعتاریخیدادههایازاستفادهباشدهارائهمصنوعیهوشسیستم،پارچهسازی

خصوصدرهاییپیشبینیسیستمشده،انجامیادگیریهایمبنایبرنیزآخرگامدر.میکندسیستم

وادگیرییفرآیندکهآنجااز.میدهدارائهکاربرانبهآگاهانهترتصمیمگیریمنظوربهمصرفمیزان

شرایطبامواجهیبراراکاربرانمیتواندسیستمبنابراینمیپذیرد،انجاممستمرصورتبهپیشبینی

اطالعبهنیزرامصرفغیرمعمولالگوهاییاوسازدمطلع(انتظارحدازبیشتقاضایمانند)بحرانی

گرافیکیرتصوبهکاربرانبهتحلیلهاارائهمنظوربهمدیریتیداشبوردیهمچنین.برساندشرکتها

.استشدهگرفتهنظردرسیستمایندر

2016:سال تاسیس

کانادا:موقعیت جغرافیایی

مدیریتآبرسانیشهریوروستایی:حوزه فعالیت

شرکتهایآب:گروه مخاطب

هوشمصنوعی،دادهکاوی،پلتفرمآنالین:فناوری های کلیدی

EMAGIN:نام شرکت

دریافتحقاشتراک:مدل درآمد

4فرصت/چالش:مسائل راهبردی

مصرفپلتفرمپیشبینیومدیریتالگوی:خدمت/محصول
شبکهآبرسانی

میلیوندالر2.2:کل سرمایه  تامین شده

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت آب رسانی شهري و روستایی

:توضیح

www.plutoai.com

رف انرژی این شرکت پلتفرم آنالینی برای تحلیل و کاهش هزینه های جاری و مص
لدادههوایدراینپلتفرمبراسواستحلیو. در سیستم های تصفیه ی آب ارائه کرده است

وسوطپلتفرمارائهشودهت.موجود،بینشهاوراهکارهاییبرایکاهشمصرفانرژیارائهمیگردد

هازمنابعاینشرکتمبتنیبردادهکاویوهوشمصنوعیبودهوباتحلیلدادههایگردآوریشد

یکهازآنجای.مختلف،مدیریترادرخصوصوضعیتموجودوچالشهایکلیدیمطلعمیسازد

شورکایطراحیاینسیستمباتمرکزبرحوزهیسیسوتمهایتصوفیهآبوبواهمکوارینزدیوک

.ردیارائهدهدصنعتیانجامپذیرفتهاست،درنتیجهسیستممیتواندراهکارهایعملیاتیوکارب

2016:سال تاسیس

ایاالتمتحده:موقعیت جغرافیایی

مدیریتآبرسانیشهریوروستایی:حوزه فعالیت

تصفیهخانههایآب:گروه مخاطب

دادهکاویوهوشمصنوعی،پلتفرمآنالین:فناوری های کلیدی

Pluto AI:نام شرکت

دریافتحقاشتراک:مدل درآمد

4و3فرصتهای/چالش:مسائل راهبردی

پلتفرمآنالینبرایمدیریتوکاهش:خدمت/محصول
هزینههایتصفیهخانههایآب

میلیوندالر2.1:کل سرمایه  تامین شده

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت آب رسانی شهري و روستایی

:توضیح

www.watrhub.com

بخشهبومی کندشناساییرابازارتقاضایونیازهاداده کاوی،ازاستفادهباشرکتاین

نیازباقمطابوکارآمدتربازاریابیبرایبینش هاییآبتامین کنندهشرکت هایبازاریابی

آبقاضایتوعرضهمیزانازعظیمدادهایپایگاهشرکتمنظور،اینبرای.می کندارائهمصرف کنندگان

ینهمچنوصنعتیواحدهایفعالیتمجوزهایقانونی،الزاماتشمالی،آمریکایمختلفمناطقوشهرهادر

حلیلتبا.میکندبهروزرسانیوتکمیلمستمرطوربهراآنوکردهجمعآوریشهرداریهابرنامههایوبودجهها

کیفیت،مختلفمناطقدرآبکمبودمیزانخصوصدربینشهاییوپیشبینیهامیتواندشرکتدادهها،این

زرگبصنایعوشهرداریهاخودبرعالوه.کندارائهخودمخاطبانبهجدیدبازارختیبهورودفرصتهایوآب

رکتهایشآبرسان،شرکتهایکنند،درکبهترراخودشرایطمیتوانندطریقاینازکهآبمصرفکنندهی

بازاریابیرایباطالعاتاینازمیتوانندنیزبزرگوکوچکاستارتآپهایبسیاریوتصفیهفیلترهایساخت

.نماینداستفادهخودهدفمند

2011:سال تاسیس

کانادا:موقعیت جغرافیایی

مدیریتآبرسانیشهریوروستایی:حوزه فعالیت

شهرداریها،صنایعبزرگ،تامینکنندگانآب:گروه مخاطب

دادهکاویوهوشمصنوعی،پلتفرمآنالین:فناوری های کلیدی

WatrHub:نام شرکت

دریافتحقاشتراک:مدل درآمد

4فرصت/چالش:مسائل راهبردی

اروارائهپلتفرمآنالینتحلیلرفتارباز:خدمت/محصول
بینشهایبازاریابی

هزاردالر500:کل سرمایه  تامین شده

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت آب رسانی شهري و روستایی

:توضیح

www.nextdrop.co

آبکمیتوکیفیتکههندازمناطقیدرآبمصرف کنندگانبینواس یکعنوانبهشرکتاین

دوبهازنیمورداطالعاتارائهباتامی کندعملآب رسانیشرکت هایونیستپایدارلوله کشی

ق،مناطایندر.یابدکاهششدهارسالآبکمیتوکیفیتزمان،خصوصدرقطعیتعدمطرف،

کنندگانمصرفاختیاردرآبروزازساعتهاییدرتنهاگاهونیستثابتوپایدارامریمواقعازبسیاریدرآبارسال

ارسالساعاتتغییراتخصوصدرراتوزیعکنندگانومصرفکنندگانشرکت،اینتوسطشدهارائهپلتفرم.داردقرار

درعاتیاطالدادهها،تحلیلوجمعآوریباهمچنین.کنندتنظیمراخودبرنامهیتامیسازدمطلعپیامکطریقازآب

تقاضازاکمترآبمواقعیومکانهاچهدراینکهخصوصدربینشهاییشده،ارسالآبکیفیتوکمیتخصوص

رکتهایشبهاست،شدهآلودهدیگرمسائلیاولولههافرسودگیدلیلبهآبمکانهاییچهدرواستشدهتامین

.میکندارائهآبکنندهیتامین

2009:سال تاسیس

هند:موقعیت جغرافیایی

مدیریتآبرسانیشهریوروستایی:حوزه فعالیت

شرکتهایآبرسان،مناطقمحروم:گروه مخاطب

پلتفرمنرمافزاری:فناوری های کلیدی

NextDrop:نام شرکت

دریافتحقاشتراک:مدل درآمد

4فرصت/چالش:مسائل راهبردی

رضهشدهپلتفرمپایشکمیتوکیفیتآبع:خدمت/محصول

هزاردالر120:کل سرمایه  تامین شده

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت آب رسانی شهري و روستایی

:توضیح

www.utiliscorp.com

ارائهانیآب رسلوله هایمسیردرپنهاننشتی هایشناساییجهتسریعوصرفهبهراهکاریشرکتاین

شدهائهارآنالینپلتفرمدرمنظوراینبرای.می شودبردهبهرهماهوره ایتصاویرتحلیلازآندرکهاستکرده

ساختهایبناسایروساختمانهاسپسمیشود،دریافتنظرموردمحدودهبهمربوطماهوارهایتصاویرابتداشرکتاینتوسط

تحلیلیتمالگوریازاستفادهبابعدیگامدر.شوندتحلیلآمادهتامیشودحذفتصاویرازگیاهیپوششهایهمچنینوبشر

در.میشودشناساییزمینسطحزیریاوسطحدرموجودشربقابلآبهایبهمربوطنشانههایشرکت،اینتوسطشدهطراحی

فاصلهیبهتوجهبا.میشوددادهنمایشکاربربهGISنقشههایقالبدرشرکت،آنالینپلتفرمدرنشتیهاایننیزنهایت

هزینهنظرازهمترتیباینبهکهمیگیردبردررامتر3عمقومربعکیلومتر3.5حددرمساحتیتصویرهرزمین،ازماهوارهها

ALOSژاپنیماهوارهیباشرکتایننیزتصاویردریافتبرای.استصرفهبهبسیارتشخیصسرعتنظرازهمو بهکه2

وشتینمشاهدهصورتدرسریعهشدارهای.میکندهمکاریاست،مجهزدیگرسیاراتدرزیرزمینیآبکشفجهتسیستمی

شرکت،اینخدماتازاستفادهمنظوربه.استسیستمایندرشدهارائهخدماتدیگرجملهازلولههاتعمیراتبودنکارآمدتایید

کنندپرداختاشتراکحقساالنهیاوفصلیماهانه،صورتبهمیتوانندسازمانهایاافراد

2013:سال تاسیس

ینسرزمینهایاشغالیفلسط:موقعیت جغرافیایی

مدیریتآبرسانیشهریوروستایی:حوزه فعالیت

شهری:گروه مخاطب

تحلیلتصاویرماهوارهای،پلتفرمآنالین:فناوری های کلیدی

UTILIS:نام شرکت

دریافتحقاشتراک:مدل درآمد

5و4فرصتهای/چالش:مسائل راهبردی

دگیهایسیستمشناسایینشتیوترکی:خدمت/محصول
پنهانلولههاباتصاویرماهوراهای
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استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت آب رسانی شهري و روستایی

:توضیح

www.pipeguardrobotics.com

بدونانمی توآنازاستفادهباکهاستکردهارائهلوله هادرحرکتجهتکوچکرباتیشرکتاین

شود،بزرگحدازبیشآنکهازپیشآب رسانیلوله هایدرموجودنشتیآب،جریانقطع

موجوددسترسینقاطیاوآتشنشانیشیرهایتقاطع،نقاطازرارباتاینمیبایستمنظوراینبرای.کردشناسایی

دروجودمسنسورکهکجاهر.کردخواهدحرکتلولهمسیردرآبجریانازاستفادهبارباتسپسوکردواردلولههادر

ارسالکتشرابریسروربهراموقعیتاینومیکندثبتراآندقیقموقعیتبدهد،تشخیصرانشتییکربات

کهیکنهممشخصدقیقطوربهشرکتنرمافزاریپلتفرمربات،اینازشدهدریافتاطالعاتازاستفادهبا.میکند

ایفناوریهبهنسبتفناوریاینبرتریهایجملهاز.استمقدارچههریکبزرگیودادهاندرخکجادرنشتیها

کوچکنشتیهایتشخیصقابلیتهمچنینوموقعیتتعییندرباالتربسیاردقتبهمیتوانصوتبرمبتنیمرسوم

.کرداشارهلولهترکیدگیبهشدنتبدیلازقبل

2017:سال تاسیس

ایاالتمتحدهامریکا:موقعیت جغرافیایی

مدیریتآبرسانیشهریوروستایی:حوزه فعالیت

شهری:گروه مخاطب

رباتیک،سنسور:فناوری های کلیدی

Pipeguard:نام شرکت Robotics

دریافتحقاشتراک:مدل درآمد

5و4فرصتهای/چالش:مسائل راهبردی

یلولههارباتشناساییترکیدگیونشت:خدمت/محصول
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استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت آب رسانی شهري و روستایی

:توضیح

www.sourcewater.com

ت و کـه این شرکت یک بازار آنالین برای تامین آب مورد نیاز بخش انرژی ارائه کرده اسـ

دگان آب در آن به مصرف کنندگان عمده ی آب امکان جستجو، مقایسه و خرید از تامین کنن

صووصیکیازچالشهایکلیدیشرکتهایفعالدرزمینهیانرژی،بوهخ. و فاضالب ارائه شده است

نامربازاریدربخشنفتوگاز،یافتنمنابعپایدارآببرایانجامفعالیتهایخودبودهاستبهطوریکهای

رمآنالینویازاینرو،اینشرکتپلتف.میلیارددالرتنهادرایاالتمتحدهامریکاایجادکردهاست20بهارزش

نندگانآبوارائهکردهکهدرآنشرکتهایحوزهیانرژیمیتوانندبرمبنایموقعیتجغرافیاییخودتامینک

درحوال.ننودفاضالبراپیداکنند،قیمتوظرفیتآنهاراباهممقایسهکنندوبرایخریدثبوتسوفارشک

شورکتحووزهی150هزارتامینکنندهآبدرپایگاهدادهاینشرکتوجودداردوبویشاز100حاضربیشاز

.باالدستنفتوگازنیزازایناطالعاتوپایگاهدادهاستفادهمیکنند

2014:سال تاسیس

ایاالتمتحده:موقعیت جغرافیایی

مدیریتآبرسانیشهریوروستایی:حوزه فعالیت

باشرکتهایتامینکنندهیآب،صنایع:گروه مخاطب
مصرفآبباالمانندنفتوگاز

پلتفرمآنالین:فناوری های کلیدی

Sourcewater:نام شرکت

دریافتحقاشتراک:مدل درآمد

4فرصت/چالش:مسائل راهبردی

بازارآنالینخریدعمدهیآبوفاضالب:خدمت/محصول

53





استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت آب و خشکسالی. 5

فاضالب هايتصفيه  ي . 5ـ5
و صنعتیخانگی 



استارت آپ هاي حوزه ي تصفيه  ي فاضالب هاي خانگی و صنعتی

:توضیح

www.cambrianinnovation.com

پاکآببهکشاورزیوصنعتیشهری،فاضالب هایتبدیلجهتسیستمیشرکتاین

کهراکتوریدرسیستم،ایندر.استکردهارائهبیوالکتریکفناوریطریقازانرژیو

EcoVolt(زیستگاز)انرژیاستخراجوفاضالببهسازیبهالکتریکینظرازفعالباکتریهایداردنام

آبازراباکتریهاتوسطتجزیهقابلآلیمواددرصد80تافرآینداین.میپردازندهوازیهضمطریقاز

بیشتارکردن،فیلتفرآیندازاستفادهباسپس.میکندتولیدتواننیزکیلووات200تا40ومیکندحذف

برهعالو.میشودخارجسیستمازمجدداستفادهامکانباآبوشدهحذفآبآالیندههایازدرصد99از

وصولمحارائهبراینیزدیگریراهکارشرکتمشتریان،برایسیستمراهاندازیوتجهیزاتفروش

هرازایبهمصرفکنندهازبلکهنمیفروشدراسیستمشرکتآندرکهاستگرفتهنظردرخودخدمت

تملکحتتتاسیساتدررابهسازیعملیاتومیکنددریافتاشتراکحقشدهبهسازیفاضالبگالن

.میدهدانجامخودش

2006:سال تاسیس

ایاالتمتحدهامریکا:موقعیت جغرافیایی

تصفیهیفاضالبهایخانگیوصنعتی:حوزه فعالیت

صنایعتولیدکنندهعمدهیفاضالب:گروه مخاطب

هضمهوازی،فیلتر:فناوری های کلیدی

Cambrian Innovation:نام شرکت

:مدل درآمد
فروشمستقیممحصوالت•
دریافتحقاشتراک•

8فرصت/چالش:مسائل راهبردی

سیستمبهسازیفاضالبپراکنده:خدمت/محصول

میلیوندالر6.9:کل سرمایه  تامین شده

Venture Series:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي تصفيه  ي فاضالب هاي خانگی و صنعتی

:توضیح

www.nexusewater.com

ن آب هـا این شرکت دستگاه هایی به منظور جذب انرژی موجود در آب های خاکستری و تصفیه ای

هایخاکستریدرمنزلآبهوایخوارجشودهازسوینکمنظورازآب.برای استفاده مجدد ارائه کرده است 

عآبهوادوایوننوو.ظرفشوییوروشوییوحماماستکهقابلیتتصفیهواستفادهمجدددرخانوهرادارامیباشوند

اسوتکوهویژگینخستآن.ویژگیکلیدیدارندکهموجبشدهاینشرکتتمرکزخودرابرایننوعآبقراردهد

بتوداازاینرو،درسیستمطراحیشدهتوسطشورکت،ا.اینآبهامعموالگرمبودهوانرژیزیادیهمراهخوددارند

ذبآبهایخاکستریداخلمخازنیجمعمیشوندوانرژیحرارتیآنهابرایاستفادهمجدددرآبگرمکنمنزلج

هدرویژگیدومایننوعآبهاآناستکهمعموالآالیندههایپیچیدهوخطرناکیدرآنهاوجوودنوداردکو.میشود

دبواعبوورازنتیجهدرسیستمارائهشده،بایکفرآیندتصفیهآبهایخاکستریکهگرمایخوودراازدسوتدادهانو

.فیلترهاتصفیهشدهومجددبرایفعالیتهاییماننداستحماممیتوانازآنهااستفادهنمود

2009:سال تاسیس

استرالیا:موقعیت جغرافیایی

تصفیهیفاضالبهایخانگیوصنعتی:حوزه فعالیت

خانگی:گروه مخاطب

-:فناوری های کلیدی

Nexus eWater:نام شرکت

فروشمستقیممحصوالت:مدل درآمد

8فرصت/چالش:مسائل راهبردی

سیستمبازیابیآبخاکستری:خدمت/محصول

میلیوندالر4:کل سرمایه  تامین شده

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي تصفيه  ي فاضالب هاي خانگی و صنعتی

:توضیح

www.ecoworth-tech.com

Carbon)کربنفیبرژل-هواجنسازماننداسفنجمحصوالتیشرکتاین Fiber Aerogel)کردهارائه

.می کندبجذخودبهراآندرموجودارگانیکآالینده هایتمامیفاضالبمسیردرگرفتنقرارباکهاست

.میباشدمجددتفادهاسقابلوزیستمحیطباسازگارغیرسمی،کهاستباالبسیارجذبقابلیتبامادهیککربنفیبرهواژل

دردفعیاجددماستفادهقابلآببهتبدیلراآنوکندحذففاضالبازراارگانیکموادازوسیعیگسترهیمیتواندمادهاین

.شوندمیخارجشدهجذبموادتمامیآن،بهدادنحرارتیامادهاینفشردهکردنباسادگیبههمچنین.نمایدزیستمحیط

مخزنتهدسدوازکهمیکندارائهفاضالبتصفیهیسیستمیکقالبدرراخودمحصولشرکتخواص،اینبهتوجهبا

.میکندعبورخزنمدواینازشدنتصفیهجهتمتناوبصورتبهفاضالبواستشدهتشکیلکربنفیبرهواژلفیلتردارای

درشدهجذبآالیندههایخود،درموجودهواژلبهدادنحرارتبادوممخزنمیکند،عبوراولمخزنازفاضالبکهزمانی

فاضالبزمانیکهومیکندمجدداستفادهآمادهیراآنوکردهتخیلهراآن

.میشودتکراراولمخزنبرایروندهمینمیکندعبوردومدستهیمخازناز

2016:سال تاسیس

سنگاپور:موقعیت جغرافیایی

تصفیهیفاضالبهایخانگیوصنعتی:حوزه فعالیت

شهری،کشاورزی،صنعتی:گروه مخاطب

هواژلفیبرکربن:فناوری های کلیدی

Island Water Technologies:نام شرکت

فروشمستقیممحصوالت:مدل درآمد

8فرصت/چالش:مسائل راهبردی

هایهواژلفیبرکربنبرایجذبآالینده:خدمت/محصول
ارگانیکفاضالب

هزاردالر777:کل سرمایه  تامین شده

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي تصفيه  ي فاضالب هاي خانگی و صنعتی

:توضیح

www.islandwatertech.com

هسـازی این شرکت دستگاهی قابل جابجایی و مقرون به صرفه جهـت تصـفیه و ب

یدی، فاضالب  ارائه کرده است که به صورت مستقل و با اسـتفاده از انـرژی خورشـ

ایی،ایندستگاهبوهطوورخواصبورایمنواطقروسوت.انرژی مورد نیاز خود را تامین می کند

کمپهایموقتنظامیوغیرنظوامی،فعالیتهوایدورازمحیطهوایشوهریماننودمعودنکاریو

سوطیوکبهمنظورانجامفرآیندبهسازی،ابتدافرآیندهضمهوازیتو.مناطقحادثهدیدهکاربرددارد

داردانجوامصفحهیزیستیبهبودیافتهباکمکترکیبواتپلیموریکوهدرمحفظوهینخسوتقورار

ونیسپسخروجیبهمحفظهیدوممیرودکهدرآنفرآیندهایعبورازفیلترهواوضودعف.میشود

.کردنفاضالببراساسنیازمشتریانانجاممیشود

2013:سال تاسیس

کانادا:یموقعیت جغرافیای

تصفیهیفاضالبهایخانگیوصنعتی:حوزه فعالیت

مناطقفاقدسیستمفاضالب:گروه مخاطب

پنلخورشیدی،هضمهوازی:فناوری های کلیدی

Island Water Technologies:نام شرکت

فروشمستقیممحصوالت:مدل درآمد

8فرصت/چالش:مسائل راهبردی

سیستمبهسازیفاضالبقابل:خدمت/محصول
جابجاییوخورشیدی

هزاردالر490:دهکل سرمایه  تامین ش

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت آب و خشکسالی. 5

آبتامين نياز به . 6ـ5
روش هاي جایگزینبا 



استارت آپ هاي حوزه ي تامين نياز به آب با روش هاي جایگزین

:توضیح

www.tersussolutions.com

ه اسـت این شرکت سیستمی جهت شست وشوی حجم باالی لباو و انوا  منسوجات ارائه کـرد
بوزرگصونایعنسواجیدوموینصونعت.که به جای آب در آن از دی اکسیدکربن مایع استفاده می شـود

دهآلودهکنندهیآبدردنیامحسوبمیشوندوفاضالبخروجیآنهاازآنجاکهمووادشویمیاییمختلوفآلوودهشو

زایایونشورکتسیسوتمیمتشوکلازاجو.است،چالشهایبسیاریرابرایدفعواسوتفادهمجوددایجوادمیکنود

یانوواعسختافزاری،نرمافزاریوموادشیمیاییارائهکردهاستکهبدوننیازبوهآبعملیواتشستوشوورابوررو

تشکیلبخشسختافزاریازچهارسبدشستوشوبرایانواعمختلفمنسوجات.پارچهبهصورتموثرانجاممیدهد

سویدکربنموایعشدهاستکهبهصورتیکحلقهیبستهطراحیشدهوباکمکسیستمفیلترکوردنمسوتمر،دیاک

متعوداددفعواتهمچنینشرکتیکنرمافزاربرایتنظی.موجودپسازتصفیهمجددبرایشستوشواستفادهمیشود

یتووانازجملهکاربردهایاینمحصوولم..شستوشووموادشیمیاییمربوطبههرپارچهطراحیوارائهکردهاست

.مودلباسهاینظامیوآتشنشانیوصنایعنساجیاشارهنیونیفرمبهشستوشوییونیفرمکارگران،

2009:سال تاسیس

ایاالتمتحدهامریکا:یموقعیت جغرافیای

تامیننیازبهآبباروشهایجایگزین:حوزه فعالیت

شرکتهاوسازمانهایباحجمباالی:گروه مخاطب
اجیشستوشویلباس،کارخانجاتنس

-:فناوری های کلیدی

Tersus:نام شرکت solutions

فروشمستقیممحصوالت:مدل درآمد

1فرصت/چالش:مسائل راهبردی

تفادهسیستمشستوشویلباسبااس:خدمت/محصول
ازدیاکسیدکربنمایع

میلیوندالر5:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي تامين نياز به آب با روش هاي جایگزین

:توضیح

www.zeromasswater.com

مـواد این شرکت دستگاهی با هدف تبدیل رطوبت موجود در هوا به آب قابل آشامیدن و حـاوی

یوندرا.معدنی ارائه کرده است که انرژی مورد نیاز خود را از انرژی خورشـیدی تـامین می کنـد

ازسیستمهواازطریقدریچههایدستگاهبهداخلآنکشیدهمیشودوپسازجوذبرطوبوتآنهووایخشوک

شودوباعبورسپسرطوبتجذبشدهطیفرآیندتقطیربهآبمقطرتبدیلمی.سمتدیگردستگاهخارجمیشود

جاینآبازمحفظهیدارایموادمعدنی،آبدارایامالحموردنیازبدنومناسببوراینوشویدنازدسوتگاهخوار

بطوریآبآشوامیدنیبوهازایهور20نامدارد،دریکروزآفتابیمیتواندتواSourceایندستگاهکه.میشود

سوالداردو10ایندستگاهعمرمفیودیبویشاز.تولیدکند(شاملدوپنلخورشیدی)مجموعهاستاندارددستگاه

.سالنیزتنهانیازبهتعویضفیلترهاومحفظهیموادمعدنیدارد5هر

2014:سال تاسیس

ایاالتمتحده:موقعیت جغرافیایی

تامیننیازبهآبباروشهایجایگزین:حوزه فعالیت

خانگی:گروه مخاطب

پنلخورشیدی:فناوری های کلیدی

Zero Mass Water:نام شرکت

فروشمستقیممحصوالت:مدل درآمد

1فرصت/چالش:مسائل راهبردی

سیستمجذبوبازیابیرطوبتهوای:خدمت/محصول
خانگیوخورشیدی

میلیوندالر3.8:کل سرمایه  تامین شده

Venture:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي تامين نياز به آب با روش هاي جایگزین

:توضیح

www.suntowater.com

یخانگروزمرهمصارفبرایهوادرموجودرطوبتبهسازیوجذبجهتدستگاهیشرکتاین

درموجودهواکشهایکمکباهواجذبطریقازدستگاهایندررطوبتازآبتامینفرآیند.استکردهارائه

.یشودمخارجدستگاهازخشکهوایوشدهجذبدستگاهتوسطهوارطوبتاینبعدیگامدر.میشودآغازدستگاه

شودمیمحفظهایواردآباینسپس.میآیددستبهمقطرآبشده،حذبهوایرطوبتتقطیروسازیفشردهبا

اختیاردرمعدنیموادحاویشربقابلآبنهایتدرومیشودافزودهآنبهانساننیازموردمعدنیموادکه

.اشدمیببازاربهتجاریعرضهازقبلنهاییتستهایانجامحالدردستگاهاین.میگیردقرارمصرفکننده

2012:سال تاسیس

ایاالتمتحده:یموقعیت جغرافیای

تامیننیازبهآبباروشهایجایگزین:حوزه فعالیت

خانگی:گروه مخاطب

-:فناوری های کلیدی

SunToWater:نام شرکت

فروشمستقیممحصوالت:مدل درآمد

1فرصت/چالش:مسائل راهبردی

وایسیستمجذبوبازیابیرطوبته:خدمت/محصول
خانگی

میلیوندالر2.5:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي تامين نياز به آب با روش هاي جایگزین

:توضیح

www.tethysdesal.com

ت کـه بـه این شرکت سیستم ماژوالر آب شیرین کن و تصفیه ی آب خورشیدی تولید کرده اسـ

کوانیزمدرایونسیسوتمهموانم. منظور تامین آب شیرین شهری، کشاورزی و صنعتی کـاربرد دارد

تولیدآبشیرینوتبخیروتقطیرکهدرطبیعتتوسطتابشنورخورشیدبردریاهاوجودداردباسرعتبیشتربرای

بوروارائوهمیشووداینسیستمبهصورتماژوالروبدوننیازبهاتصالبهشبکهی.تصفیهشده،بازتولیدمیشود

مچنوینمصورفکهدرنتیجهدومانعکلیدیبرسرراهفراگیرشدنآبشیرینکنهایعنینیازبهفضایبزرگوه

فادهازآندرویژگیماژوالربودناینسیستمهمچنوینامکواناسوت.انرژیتجدیدناپذیرباالرابرطرفکردهاست

.مقیاسهایمختلفمانندبراییکمزرعه،یککارخانهوحتییکشهرراایجادکردهاست

2014:سال تاسیس

سرزمینهایاشغالیفلسطین:موقعیت جغرافیایی

تامیننیازبهآبباروشهایجایگزین:حوزه فعالیت

شهری،کشاورزی،صنعتی:گروه مخاطب

پنلخورشیدی:فناوری های کلیدی

TETHYS:نام شرکت

فروشمستقیممحصوالت:مدل درآمد

1فرصت/چالش:مسائل راهبردی

الرسیستمآبشیرینکنخورشیدیماژو:خدمت/محصول

هزاردالر500:کل سرمایه  تامین شده

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي تامين نياز به آب با روش هاي جایگزین

:توضیح

www.vitalityvector.com

تفادهاسهوادرموجودآبرطوبتبازیابیوجذببرایصرفهبهمقروندستگاهیشرکتاین

واولیههزینهیآنهابیشتراماداردوجودبازاردرمتعددیهوایرطوبتبازیابیسیستمهایهرچند.استکرده

وسطتشدهارائهسیستماما.کرداستفادهراآنهامیتوانمحدودیمحیطهایدریاودارندباالیینگهدارییا

انجامراخودفعالیتنیزکیلوگرم/گرم4حدودرطوبتمیزانباحتیمختلفمحیطهایدرمیتواندشرکتاین

کالری900.000والکتریکیانرژیکیلووات50بهتنهاآبلیتر1000بازیابیبرایسیستماینهمچنین.دهد

خورشیدییانرژیاوسوختزبالهسوز،مانندمختلفمنابعازمیتواندنیزانرژیاینکهداردنیازگرماییانرژی

وشهریهیافتتوسعهکمترمکانهاییاوآبنظرازخودکفاگلخانههایایجادبرایسیستماین.شودتامین

میتواننیزاییزدبیابانبرایسیستماینازهمچنین.داردکاربردآشامیدنیآببهمحدوددسترسیباروستایی

.بردبهره

2016:سال تاسیس

هلند:موقعیت جغرافیایی

تامیننیازبهآبباروشهایجایگزین:حوزه فعالیت

مناطقمحروم:گروه مخاطب

-:فناوری های کلیدی

VITALITY VECTOR:نام شرکت

فروشمستقیممحصوالت:مدل درآمد

1فرصت/چالش:مسائل راهبردی

سیستمجذبوبازیابیرطوبتهوا:خدمت/محصول

سرمایه)Grantهزاردالر50:کل سرمایه  تامین شده
(شخصیاعالمنشده

Grant:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي تامين نياز به آب با روش هاي جایگزین

:توضیح

www.thinkphi.com

وجمع آوریوکیالکتریانرژیتولیدقابلیتبامی کندارائهمنظورهچندسایبان هاییشرکتاین
انجامراایبانسعنوانبهخودابتدایینقشکهحالعیندرسایبانهااین.استکردهارائهبارانآبتصفیه

استفادهبرایومیکنندجذبراخورشیدنورانرژیآنهارویبرموجودولتاییکفوتوصفحاتطریقازمیدهند،

امهنگدرساخت،نوعدلیلبههمچنین.میکنندذخیرهخودباطریهایدرراآنالکتریکیانرژیعنوانبه

متسبهسایبانمرکزیمیلهیدرموجودلولهیطریقازآباینمیشود،جمعآنمرکزدربارانآببارندگی

آبندارداستاحدتاومیکندعبورسایبانمیلهیدرموجودفیلترهایداخلازخودمسیردروکردهحرکتزمین

آنهاآبتصفیهرایبمنابعدیگریاوآبمخازنبهاتصالقابلیتهمچنینسیستماین.میشودتصفیهشربقابل

بهاستفادهویالکتریکخودروهایسوختجایگاههایبهتبدیلمانندقابلیتهاییسایباناین.میباشددارانیزرا

برووآببهمناسبدسترسیباآزادفضایدرکارمحلهایایجادهمچنینوپارکهاوپارکینگهاسایبانعنوان

.میکندفراهمراروشناییو

2015:سال تاسیس

هند:موقعیت جغرافیایی

تامیننیازبهآبباروشهایجایگزین:حوزه فعالیت

شهری:گروه مخاطب

فیلتربرایتصفیهآب،پنلخورشیدی:فناوری های کلیدی

Think Phi:نام شرکت

فروشمستقیممحصوالت:مدل درآمد

1فرصت/چالش:مسائل راهبردی

ریوسایبانخورشیدیباقابلیتجمعآو:خدمت/محصول
تصفیهیآبباران

اعالمنشده:کل سرمایه  تامین شده

Angel Investment:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت آب و خشکسالی. 5

شربتامين آب . 7ـ5
محروممناطق براي 

فاقد دسترسی به آب سالمو 

میلیارد نفر در جهان به آب ایمن برای نوشیدن دسترسی1/8در حدود 
.ارندندمیلیارد نفر نیز به آب با تصفیه مناسب دسترسی 2/5ندارند و 

.مرگ در جهان به دلیل بیماری های مربوط به آب رخ می دهد5مرگ از هر 1



الماستارت آپ هاي حوزه ي تامين آب شرب براي مناطق محروم و فاقد دسترسی به آب س

:توضیح

www.waterislife.com

کمترومحروممناطقبرایشربآبتامینوتصفیهخالقانه یمختلفطرح هایشرکت،این

شرکتنای.می کنداجراومالیتامینمردمی،کمک هایجمع آوریازاستفادهبارایافتهتوسعه

کمکهایبرتکیهباومیکندشناساییراآبرسانیسیستمبهسازیوآبتصفیهیبراینوآورانهراهکارهای

رخیبمثالعنوانبه.میدهدارائهنیازمندافرادبهراراهکارهااینمربوطه،افرادوشرکتهاباهمکاریومردمی

انوفیلترندارایسطلهایخرید:ازعبارتاندکنندمالیکمکآندرمشارکتبرایمیتوانندافرادکهطرحهاییاز

حفرواپمپهقراردادنخورشیدی،آبتصفیهیسیستمهایخریدآب،تصفیهینیهایآب،تصفیهیبرای

.بارانآبجمعآوریبرایمصنوعیحوزچههایحفروآبچاههای

2007:سال تاسیس

ایاالتمتحده:موقعیت جغرافیایی

تامینآبشرببرایمناطقمحروموفاقد:حوزه فعالیت
دسترسیبهآبسالم

مناطقمحروم:گروه مخاطب

-:فناوری های کلیدی

WATERisLIFE:نام شرکت

Non-Profit:مدل درآمد

2فرصت/چالش:مسائل راهبردی

نیهایتصفیهیآب،سطلهایدارای:خدمت/محصول
...نانوفیلترو

میلیوندالر3.5:درآمد سالیانه
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الماستارت آپ هاي حوزه ي تامين آب شرب براي مناطق محروم و فاقد دسترسی به آب س

:توضیح

www.offgridbox.com

وحرومممناطقبرایتجدیدپذیربرقوتصفیه شدهآبهمزمانتامینمنظوربهشرکت،این

ارائهدید پذیرتجبرقتولیدوآبتصفیهسیستممتشکلجابجاییقابلمحفظه ایدیده،حادثه

شدهنصبآنرویبرکهکوچکیبادیتوربینهمچنینوخورشیدیپنلهایطریقازسیستماین.استکرده

کیبهمجهزمحفظهاینهمچنین.میپردازدخودباتریهایدرآنذخیرهیوالکتریکیانرژیتامینبهاست،

مخزنواردجمعآوریازبعدآباینکهمیباشد(دریاآبحتیوچاهرودخانهها،باران،آب)آبجمعآوریسیستم

استرلیزهوفیلتر)فیهتصوسازیشیرینفرآینددستگاه،خودتوسطشدهتولیدبروازبخشیمصرفباوشدهدستگاه

نقاطدردستگاهاینازعدد28کنونتا.میشودخارجدستگاهازآشامیدنقابلآبومیشودانجام(آبکردن

.استشدهنصبجهانمختلف

2016:سال تاسیس

ایاالتمتحده:موقعیت جغرافیایی

تامینآبشرببرایمناطقمحروموفاقد:حوزه فعالیت
دسترسیبهآبسالم

مناطقمحروموحادثهدیده:گروه مخاطب

فیلترآب،پنلخورشیدی،توربینبادی:فناوری های کلیدی

OffGridBox:نام شرکت

فروشمستقیممحصوالت•:مدل درآمد
گرنت•

2و1فرصتهای/چالش:مسائل راهبردی

یدپذیرباسیستمتصفیهآبوتامینبروتجد:خدمت/محصول
قابلیتجابجایی

هزاردالر905:کل سرمایه  تامین شده

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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الماستارت آپ هاي حوزه ي تامين آب شرب براي مناطق محروم و فاقد دسترسی به آب س

:توضیح

www.givemetap.com

ستفادهاترویجطریقازآشامیدنیآبمصرفیکبطری هایکردنجایگزینبرایراهکاریشرکتاین

ایندر.استکردهارائهمختلفمکان هایدرآن هاپرکردنامکانآوردنفراهموفلزیبطری هایاز

یناکناردرومیکندعرضهخودمخاطبانبهآشامیدنیآبنوشیدنوحملجهتفلزیبطریهایشرکتاینراستا،

ردنکپراجازهیداوطلبانهکهفروشگاههاییورستورانهاکافیشاپها،خودتلفنهمراهاپلیکیشنطریقازمحصول،

فروشازحاصلدرآمدازبخشیشرکتایندیگر،طرفاز.میکندمعرفیآنهابهمیدهند،افرادبهراآببطریهای

وانستهتکنونتاشرکتاین.میدهدتخصیصافریقادرمحروممناطقبرایمناسبشربآبتامینبهراخودبطریهای

همچنین.کندفراهمآشامیدنیآبمناطقایندرنفرهزار23حدودبرایوکنداحداثمحروممناطقدرآبپمپ23است

.بدهندراخودبطریهایرایگانکردنپرامکانافرادبهتاپیوستندجریاناینبهرستورانوفروشگاه2017،817سالتا

2015:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت جغرافیایی

تامینآبشرببرایمناطقمحروموفاقد:حوزه فعالیت
دسترسیبهآبسالم

عموممردم،مناطقمحروم:گروه مخاطب

پلتفرمآنالین:فناوری های کلیدی

! Give Me Tap:نام شرکت

فروشمستقیممحصوالت:مدل درآمد

7و2فرصتهای/چالش:مسائل راهبردی

یسیستمترویجاستفادهازبطریها:خدمت/محصول
فلزیبهجایپالستیکی

هزاردالر650:کل سرمایه  تامین شده

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه
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الماستارت آپ هاي حوزه ي تامين آب شرب براي مناطق محروم و فاقد دسترسی به آب س

:توضیح

www.ewaterpay.com

حقزینه یهدریافتبرایراهکاریعنوانبهاشیااینترنتبرمبتنیوهوشمندآبشیریکشرکتاین

ارائهروممحمناطقدرتعمیراتونگهداریوآب رسانیخدماتارائهمنظوربهمشترکانازماهیانهاشتراک

ریانجوجودعدمباشد،ناکارآمدمحروممناطقدرسالمآشامیدنیآبتامینشدهموجبکهچالشهاییازیکی.استکرده

اینشردوستانهبکمکهایدریافتبامواقعبرخیدر.استآبتامینکنندهیشرکتهایبرایپیشبینیقابلومشخصدرآمدی

یستمهاساینمدتیازبعددرآمدی،جریانوجودعدمدلیلبهامامیکنندایجادمحروممناطقدرآبرسانیسیستمهایشرکتها

یک،eWaterشرکتتوسطشدهارائهسیستم.میکنندخودداریآنهاتعمیرازهمآبشرکتهایومیشوندمشکلدچار

تضمینارمردمبرایپایدارآبتامینهمصرفهبهمقرونوپایینبسیارهزینهیباکهاستآباشتراکحقدریافتراهکار

استفادهابمصرفکنندگانسیستم،ایندر.میکندایجادآبشرکتهایبرایپیشبینیقابلدرآمدیجریانهمومیکند

شارژمیزاناساسبرومیکنندشارژراخودمخصوصتگهایافرادمربوطه،فروشگاههایازشارژخریدیاهمراهتلفناپلیکیشن

رمپلتفطریقازخرابی،بروزصورتدرآبشرکتهایهمچنین.داشتخواهندراآبایستگاههایازآبدریافتامکانخود

.گردنداعزاممحلبهتامیشوندمطلعسیستماینآنالین

2014:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت جغرافیایی

تامینآبشرببرایمناطقمحروموفاقد:حوزه فعالیت
دسترسیبهآبسالم

خانگی،مناطقمحروم:گروه مخاطب

اینترنتاشیا،پلتفرمآنالین:فناوری های کلیدی

Island Water Technologies:نام شرکت

دریافتحقاشتراک:مدل درآمد

2فرصت/چالش:مسائل راهبردی

شیرآبهوشمندجهتارائهآببهمیزان:خدمت/محصول
حقاشتراکپیشپرداختهشده

هزارپوند200:کل سرمایه  تامین شده

گرنت:آخرین نوع تامین سرمایه
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الماستارت آپ هاي حوزه ي تامين آب شرب براي مناطق محروم و فاقد دسترسی به آب س

:توضیح

www.detroitwaterproject.org

اناییتوکهافرادیبهتخصصیومادیکمک هایجمع آوریمنظوربهپلتفرمیشرکتاین

امکانعدمو(لولهترکیدگیمانند)فنیمشکالتدلیلبهیاندارندراخودآبقبوضپرداخت

اینطریقاز.استکردهارائهشده،قطعشهریآببهآن هادسترسیتعمیرهزینه یپرداخت

مانندخاصیصتخصاگریاونماینداهدانیازمندافرادبهکمکمنظوربهرامبالغیمیتوانندخیرخواهافرادپلتفرم،

دارند،کنندککمآبقبضپرداختخصوصدرافرادبهبتواننداستممکنکهمشاغلیسایرولولهکشیوکالت،

انجامباوکمکدرخواستوعضویتبامیتواندنیزنیازمندافراددیگرطرفاز.نمایندآمادگیاعالمکمکجهت

درمالیاتیتخفیفعنوانبهافرادمالیکمکهای.کندحلراخودآببهدسترسیمشکلشرکتسویازبررسی

.شدخواهدگرفتهنظر

2014:سال تاسیس

ایاالتمتحده:موقعیت جغرافیایی

تامینآبشرببرایمناطقمحروموفاقد:حوزه فعالیت
دسترسیبهآبسالم

اقشارضعیفوکمدرآمد:گروه مخاطب

پلتفرمآنالین:فناوری های کلیدی

The Human Utility:نام شرکت

Non-Profit:مدل درآمد

2فرصت/چالش:مسائل راهبردی

پلتفرمجمعاوریکمکهایمالیبرای:خدمت/محصول
پرداختقبوضآبافرادنیازمند

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

هزاردالر120:کل سرمایه  تامین شده
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الماستارت آپ هاي حوزه ي تامين آب شرب براي مناطق محروم و فاقد دسترسی به آب س

:توضیح

www.citytaps.org

حـروم ارائـه این شرکت یک سیستم پیش پرداخت و خرید آب لوله کشی تصفیه شده برای مناطق م
ای کرده است تا در نتیجه ی استفاده از آن هم جریـان درآمـدی قابـل پیش بینـی بـرای شـرکت ه
ب آب رسان در مناطق محروم ایجاد شود و هم از مواجه شدن افراد کم توان با قبض هـای سـنگین آ

آبقوراربااسوتفادهازایونسیسوتمکوهدرمسویرلولوههای. که توانایی پرداخت آن را ندارند جلوگیری شود

یاستفادهمیگیرد،افرادمیتوانندحسابخودراشارژکنندوبراساسمیزاناعتبارموجوددرحسابخود،ازآبلولهکش

رایانجوامدرمناطقمحروم،بسیاریازافرادتواناییپرداختمبلغقبضآبماهانهویاپرداختحقاشوتراکبو.نمایند

داردوهومازلولهکشیراندارند؛ازطرفدیگر،آبرسانیبهاینمناطقازطریقتانکرهاهمهزینهیبسویاربیشوتری

روهمچنوینایناستارتآپترکیبویازسیسوتمخریودآبازتوانک.نظرسالمتوکیفیتآبچالشهاییایجادمیکند

امیزانویکوهسیستمآبلولهکشیارائهکردهاستکهدرآنیکدستگاهبرلولهیآبمتصلمیشودوبههورفوردتو

ادگیوهمچنینافرادمیتوانندپرداختخودرابهسو.حسابخودراشارژکردهاست،آبآشامیدنیتصفیهشدهمیدهد

.بااستفادهازهرنوعتلفنهمراهیانجامدهند

2015:سال تاسیس

فرانسه:موقعیت جغرافیایی

:حوزه فعالیت
تامینآبشرببرایمناطقمحروموفاقد

دسترسیبهآبسالم

خانگی،مناطقمحروم:گروه مخاطب

نرمافزاری،اینترنتاشیا/پلتفرمآنالین:فناوری های کلیدی

CityTaps:نام شرکت

(سازمانملل)کمکهایمالی:مدل درآمد

2فرصت/چالش:مسائل راهبردی

سیستمخریدپیشپرداختآب:خدمت/محصول

گرنت:کل سرمایه  تامین شده

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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الماستارت آپ هاي حوزه ي تامين آب شرب براي مناطق محروم و فاقد دسترسی به آب س

:توضیح

www.flowius.com

هـت طراحـی این شرکت با جایگزین کردن نیاز به تجهیزات پیشرفته نقشه برداری و نیروهای مختصـص ج
دمات لوله کشـی آب بـا سیستم لوله کشی آب محلی توس  یک اپلیکیشن آنالین مبتنی بر نقشه، توانسته خـ

ورتدربسیاریازمناطقمحروم،افورادمودتزموانزیوادیرابوهصو. هزینه بسیار پایین برای مناطق محروم ارائه کند

هزینوههایسونگینانجوامعملیوات.روزانهصرفآوردنآبازچاههاویاشیرهایآبمشترکشهریبهخانههایخودمیکننود

اینشورکت.لولهکشیوعدمتوانپرداختاینهزینههاتوسطافراددوعاملکلیدیبرایعدمانجاملولهکشیدراینمناطقاست

یرلولهکشوی،محولراهکارینوآورانهارائهکردهاستکهدرآنکاربرمیتواندبااستفادهازیکاپلیکیشنآنالینبرروینقشه،مس

اکموکچاهیامنبعآب،محلهایمصرفوبسیارموارددیگررابهسادگیانتخابوطراحیکندوبرایشرکتارسوالکنودتوابو

هصوورتقابولدرنتیجههزینوهینقشوهبرداریولولهکشویبو.نمایندگانمحلیشرکتعملیاتلولهکشیوآبرسانیانجامشود

کنودتواازطرفدیگرشرکتبابانکهابرایارائهیوامهایبدونبهرهبااقساطانودکهمکواریمی.توجهیکاهشپیدامیکند

خریودتجهیوزاتو(.دالردرروز1حودود)افرادبتوانندهمانهزینهیاندکانجاملولهکشیرانیزبهصورتاقساطپرداخوتکننود

.رکتطراحیسیستمراخودشرکتانجاممیدهدوفعالیتهوایبازاریوابی،سواختوسوازونگهوداریتوسوطنماینودگیهایشو

.ازکلسودخودرابهنمایندگیهامیدهد%20همچنینشرکت

2017:سال تاسیس

اتیوپی:موقعیت جغرافیایی

تامینآبشرببرایمناطقمحروموفاقد:حوزه فعالیت
دسترسیبهآبسالم

مناطقمحروم:گروه مخاطب

پلتفرمآنالین:فناوری های کلیدی

Flowius:نام شرکت

دریافتحقاشتراک:مدل درآمد

2فرصت/چالش:مسائل راهبردی

رداریواپلیکیشنآنالینجهتنقشهب:خدمت/محصول
تامینآبلولهکشیارزانقیمت
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الماستارت آپ هاي حوزه ي تامين آب شرب براي مناطق محروم و فاقد دسترسی به آب س

:توضیح

www.aquswater.com

آبهبدسترسیکهمناطقیبرایشربقابلآبتولیدوتصفیهمنظوربهشرکتاین

عبورواذبهجنیرویازاستفادهباکهاستکردهطراحیفیلتریندارندجاریآبیاولوله کشی

ارائهشربقابلآبخروجی،عنوانبهفیلتر،اینازسطلیکدرموجودشربغیرقابلآب

آبنتیجهدرکهمیبردبینازراآبدرموجودپاتوژنهایازدرصد99.9999تاتصفیهسیستماین.می کند

عمرطولوکندتصفیهمیتواندراآبدقیقهبرلیتر1تافیلترهرهمچنین.میشودمناسبآشامیدنبرای

آببههکافرادیبرایراخودفیلترهایازدیگرینوعشرکتاینهمچنین.میباشدسال3نیزفیلترهرمتوسط

.یدهدمانجامراتصفیهعملومیشودمتصلآبشیربهکهاستکردهطراحیدارنددسترسیلولهکشی

2016:سال تاسیس

ایاالتمتحده:موقعیت جغرافیایی

تامینآبشرببرایمناطقمحروموفاقد:حوزه فعالیت
دسترسیبهآبسالم

مناطقمحروم:گروه مخاطب

فیلترهایتصفیهآب:فناوری های کلیدی

Aqus:نام شرکت

فروشمستقیمتجهیزات:مدل درآمد

2فرصت/چالش:مسائل راهبردی

یرویفیلترتصفیهیآبمبتنیبرن:خدمت/محصول
جاذبه
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الماستارت آپ هاي حوزه ي تامين آب شرب براي مناطق محروم و فاقد دسترسی به آب س

:توضیح

www.waterwalla.org

ناطق فقیر این شرکت با شناسایی راهکارهای ارزان قیمت تصفیه ی آب خانگی و معرفی آن به م

رسی بـه آب و زاغه نشین هند که کیفیت آب هم بسیار پایین است،  هم در راستای افزایش دست

نشورکتبوابهعبارتدیگر،ای.سالم و هم در راستای ترویج کارآفرینی در این مناطق تالش می کند

کنودتواسازمانهاییمتعددومختلفیازمراکوزتحقیقواتیگرفتوهتواشورکتهایبوزرگبینالمللویهمکواریمی

مچنینایونه.راهکارهایتصفیهآبباقیمتمناسبراشناساییکردهوبهافرادنیازمندمخاطبخودمعرفینماید

آفرینیرانیوزدرشرکتتالشمیکندتامبتنیبرراهکارهایتصفیهآبکهشناساییومعرفیمیکند،جریوانکوار

هایاینمناطقبهوجودآوردتاخودافرادنیازمندبااحداثفروشگاهواخذنمایندگی،اینراهکارهوارابوههوممحلو

.هایشانارائهکنند

2010:سال تاسیس

ایاالتمتحده:موقعیت جغرافیایی

تامینآبشرببرایمناطقمحروموفاقد:حوزه فعالیت
دسترسیبهآبسالم

مناطقمحروم:گروه مخاطب

-:فناوری های کلیدی

Water Walla:نام شرکت

Non-Profit:مدل درآمد

2فرصت/چالش:مسائل راهبردی

فیهتامینسیستمهایارزانقیمتتص:خدمت/محصول
آبوکارآفرینیدرمناطقمحروم
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استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت آب و خشکسالی. 5

جمع بندي. 8ـ5



حوزه ي مدیریت آب و خشکسالیاستارت آپ هاي فناوري هاي مطرح در 

1

2

3
4

5

6

7

انواع 
فناوری

فيلترهاي 
ی کربنی، رسوب

...و 

ااینترنت اشي

اتوماسيون و 
رباتيک

سنسورهاي 
، صوتی، حرکتی

...رطوبتی و 

پالتفرم نرم افزاري و
اپليکيشن

داده کاوي و 
هوش مصنوعی

فرآیند هاي 
شيميایی 
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فناوري هاي مطرح به تفکيک جایگاه در زنجيره فعاليت ها

پایش و مدیریت مصرف آب

تامين آب شرب براي مناطق محروم 
فاقد دسترسی به آب سالم

...فیلترهای کربنی، رسوبی و •

ه کشیآناليز، تصفيه و بهسازي آب شرب لول

و هوش مصنوعیداده کاوی•

...فیلترهای کربنی، رسوبی و •
نرم افزاراپلیکیشن و/پلتفرم آنالین•

...و فیلترهای کربنی، رسوبی•
فرآیند های شیمیایی •

م افزاراپلیکیشن و نر/پلتفرم آنالین•
اتوماسیون و رباتیک•

شن و اپلیکی/پلتفرم آنالین•
نرم افزار اینترنت اشیا•

تصفيه  فاضالب هاي خانگی و صنعتی

مدیریت آب رسانی شهري و روستایی

تامين نياز به آب با روش هاي جایگزین

...فیلترهای کربنی، رسوبی و •

اینترنت اشیا•
...و سنسورهای صوتی، حرکتی، رطوبتی•
اسمز معکوس•
فرآیند های شیمیایی •

و هوش مصنوعیداده کاوی•
اینترنت اشیا•
...و سنسورهای صوتی، حرکتی، رطوبتی•

ی و سنسورهای صوتی، حرکتی، رطوبت•
...

و هوش مصنوعیداده کاوی•
اتوماسیون و رباتیک•
م افزاراپلیکیشن و نر/پلتفرم آنالین•

اینترنت اشیا•
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ي تفکيک انواع فناورخشکسالی ـ به استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت آب و 

دادهکاویوهوشمصنوعی اینترنتاشیایشنپلتفرمآنالین،نرمافزارواپلیک

کاتوماسیونورباتی

...سنسورهایصوتی،حرکتی،رطوبتیو

...وفیلترهایکربنی،رسوبی
فرآیندهایشیمیایی
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دریافتحقاشتراک

مدل های 
درآمدی مطرح 

مدل هاي درآمدي مطرح در استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت آب و خشکسالی
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ت هامدل هاي مرسوم درآمدي استارت آپ ها به تفکيک جایگاه در زنجيره فعالي

پایش و مدیریت مصرف آب

تامين آب شرب براي مناطق محروم 
فاقد دسترسی به آب سالم

فروش مستقیم محصوالت•

 کشیآناليز، تصفيه و بهسازي آب شرب لوله

فروش مستقیم محصوالت•

دریافت حق اشتراک•

دریافت حق اشتراک•

فروش مستقیم محصوالت•

دریافت حق اشتراک•

فروش مستقیم محصوالت•

کمک های مردمی و نهادهای •
خیریه دریافت حق اشتراک•

تصفيه  فاضالب هاي خانگی و صنعتی مدیریت آب رسانی شهري و روستایی

دریافت حق اشتراک•
فروش مستقیم محصوالت•

تامين نياز به آب با روش هاي جایگزین

فروش مستقیم محصوالت•

84



تفيکيک مدل درآمدخشکسالی ـ به استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت آب و 

فروش مستقیم محصوالت دریافت حق اشتراک

کمک های مردمی و نهادهای خیریه
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 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

تزنجیره فعالی
(نوع فعالیت)

مدل درآمدی فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی
کلیدی

رافزایشمصرفآبهایبستهبندید

محلکار،باشگاههایورزشیو

مکانهایعمومیکههزینهواثرات

اهمنفیزیستمحیطیباالییبههمر

دارد

زیآنباآبسردکنهایباقابلیتتصفیهیآبوبهسا
انواعامالحمعدنی،ویتامینها،طعمهاوخواص

مختلف

هوشمندسیستمهایتصفیهیآبلولهکشیخانگی
یباقابلیتهاییهمچونشخصیسازیویژگیها

...(ازنظرخواص،طعمو)آبموردنیاز

به)رسیستمهایآنالیزآبمصرفیبهصورتمستم
ویابهصورت(عنوانمثالمتصلبهشیرآب

دستگاهیمستقلوقابلحمل

B2B
B2C

B2C

صفيه و به
آناليز، ت

ي 
ساز

ی  
ب لوله کش

ب شر
آ

1B2B
B2C

تفروش مستقیم محصوال

دریافت حق اشتراک

اسمز معکوس

و هوش مصنوعیداده کاوی

وبی فیلترهای کربنی، رس
...و 

کیشن اپلی/پلتفرم آنالین
و نرم افزار

اینترنت اشیا
سنسورهای صوتی، 
...حرکتی، رطوبتی و 

فرآیند های
شیمیایی 
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 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

زنجیره فعالیت
یفناوری اصلمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی 
کلیدی

افزایشمصرفآبهایبستهبندیدر

محلکار،باشگاههایورزشیومکانهای

عمومیکههزینهواثراتمنفی

زیستمحیطیباالییبههمراهدارد

صرفترویجاستفادهازبطریهایفلزیوغیریکبارم
جددبامعرفیمکانهاییکهبهافراداجازهیپرکردنم

بهعنوانمثالرستورانها،)بطریهایخودرامیدهند
درقالبیک...(فروشگاهها،آبسردکنهایشهریو

پلتفرمآنالین

وتامینآبموردنیازمصرفیکارکنانوورزشکاران
سایرافرادبااستفادهازآبسردکنهایباقابلیت
تصفیهیآبوبهسازیآنباانواعامالحمعدنی،

ویتامینها،طعمهاوخواصمختلف

B2B
B2C صفيه و به

آناليز، ت
ي 

ساز

ی  
ب لوله کش

ب شر
آ

1

B2B
B2C

فروش مستقیم محصوالت

دریافت حق اشتراک
وبی فیلترهای کربنی، رس

...و 

کیشن اپلی/پلتفرم آنالین
و نرم افزار

اینترنت اشیا
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 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

تزنجیره فعالی
مدل درآمدی یفناوری اصلمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

کلیدی

هدررفتباالیآببهدلیلعدم

مصرفصحیحویاعدمآگاهیاز

میزانآبمصرفیدرفعالیتهای

مختلفروزمره،کشاورزیوصنعتی

پایشوتحلیلمیزانمصرفودریافتراهکارهایکاهش
مصرفمتناسبباالگویمصرفشخصبااستفادهاز

ایآنالینفناوریهاییمانندسنسور،اینترنتاشیاوپلتفرمه

تفادهتشخیصنشتیهایخردوپنهانخانگیبااس
ازفناوریهاییمانندسنسورهایفراصوتویا

تحلیلدادههایمیزانمصرف

B2B
B2C

B2B
B2C

ف 
صر

ت م
ش و مدیری

پای

ب
آ

2

دکاهشمیزانآبمصرفیدرفعالیتهایروزمرهمانن
استحمامباکمکهوشمصنوعیوتنظیممیزانآب
خروجیباتوجهبهنوعفعالیتفردمصرفکننده

B2C

ازازدسترفتنحجمقابلتوجهی
آبهایآشامیدنیلولهکشیبه
هاندلیلنشتیهایجزئیویاپن

لولههایانتقالآب

اکاهشمیزانآبمصرفیبرایفعالیتهایکشاورزیب
سببااستفادهازسیستمهایهوشمندوخودکارآبیاریمتنا

نیازهرگیاه
B2B

فروش مستقیم 
محصوالت

دریافت حق اشتراک

و هوش داده کاوی
مصنوعی

سنسورهای صوتی، 
...حرکتی، رطوبتی و 

/  پلتفرم آنالین
فزارو نرم ااپلیکیشن 

اتوماسیون و رباتیک
اینترنت اشیا

و هوش داده کاوی
مصنوعی

سنسورهای صوتی، 
...حرکتی، رطوبتی و 
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 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

زنجیره فعالیت
یفناوری اصلمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی 
کلیدی

پیچیدگیمدیریتشبکهی

هآبرسانیشهریوروستاییب

رضهودلیلگستردگیشبکه،ع

تقاضایغیرپایدار،خرابیهای

...سیستمو

مکتسهیلنظارتومدیریتشبکهیآبرسانیباک
نترنتاشیااتوماسیونوسیستمهاینظارتیمبتنیبرای

بینیتسهیلتصمیمگیریهایمدیریتیازطریقپیش
شمواردیهمچونالگویرفتاریمصرفکنندگانوافزای
یوبیشازحدتقاضا،کاهشعرضهباتوجهشرایطمحیط
یدگیسختافزاریوهمچنیناحتمالشکستشبکهوترک

لولههاباتکیهبررویکردتحلیلداده

B2B

ی
ب رسان

ت آ
مدیری

ی
ي و روستای

شهر
3

نرم افزاری پالتفرم 
/App/آنالین

پالتفرم 
آنالین/App/نرم افزاری

B2B

پالتفرم 
آنالین/App/نرم افزاری

ایآبایجادارتباطقویتروکارآمدتربینشرکته
فیتومصرفکنندگانباهدفبهبودکمیتوکی

یآبتامینشدهوهمچنینبهبودخدماتآبرسان

B2B
B2C

فروش مستقیم 
محصوالت

دریافت حق اشتراک

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا

و هوش داده کاوی
مصنوعی
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 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

تزنجیره فعالی
(نوع فعالیت)

مدل درآمدی یفناوری اصلمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی
کلیدی

ازدسترفتنحجمقابلتوجهیازآبهای

جزئیوآشامیدنیلولهکشیبهدلیلنشتیهای

یاپنهانلولههایانتقالآب

یلولههاپیشبینیاحتمالوقوعترکیدگ

درشبکهیآبرسانیبااستفادهاز

رویکرددادهکاوی

نهانتشخیصترکیدگیهاونشتیهایپ

ردهایلولههایآبرسانیبااستفادهازرویک

،نوینمانندتحلیلتصاویرماهوارهای

...استفادهازرباتهایکوچکو

B2B

ی
ب رسان

ت آ
مدیری

ی
ي و روستای

شهر
3

پالتفرم 
آن/App/نرم افزاری

الین

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

B2B

فروش مستقیم 
محصوالت

دریافت حق اشتراک

و هوش داده کاوی
مصنوعی

و هوش مصنوعیداده کاوی
اتوماسیون و رباتیک

اینترنت اشیا
سنسورهای صوتی، 
...حرکتی، رطوبتی و 
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 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

تزنجیره فعالی
(نوع فعالیت)

مدل درآمدی یفناوری اصلمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی
کلیدی

هدررفتنحجمزیادیازآبهایباقابلیت

استفادهمجددبهدلیلورودمستقیمبه

سیستمهایفاضالبشهری

سیستمهایبازیابیآبهایخاکستری
نآبهایحاصلازاستحمام،شست)خانگی

برایاستفادهمجددآنها...(لباسو

محلسیستمهایتصفیهوبهسازیدر
اورزیتولیدفاضالبهایصنعتیوکش

B2B ب ه
ال

صفيه  فاض
ت

ي 
یا

ی و صنعت
خانگ

4

B2B

استفادهازرویکردهاینوآورانهومقرون
ببهصرفهبرایجذبآالیندههایفاضال

نژلهایفیبرکرب-ماننداستفادهازهوا
B2B

تفروش مستقیم محصوال

دریافت حق اشتراک ...فیلترهای کربنی، رسوبی و 
فرآیند های شیمیایی 
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 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

تزنجیره فعالی
(نوع فعالیت)

مدل درآمدی یفناوری اصلمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی
کلیدی

محدودبودنمنابعآبشیرینو

ضررهایمحیطزیستیباالی

دراهکارهایموجودبرایتامینآبمانن

آبشیرینکنهایصنعتی

آبجذبوبازیابیرطوبتموجوددرهوابهمنظورتامین
پاکآشامیدنیبهویژهدرمحلهاییکهدسترسیبهآب

بامحدودیتهاییمواجهاست

نیبرسیستمهایآبشیرینکنکوچک،ماژوالرومبت
انرژیهایتجدیدپذیربرایسازگاریبیشتربا

محیطزیست

جمعآوری،تصفیهوبهسازیآبباران

B2B

B2B

ب با 
ن نياز به آ

تامي
ن

ي جایگزی
ش ها

B2Bرو

یکهاستفادهازموادجایگزینآبدرفعالیتهای5
مانندشستوشو)مصرفآبباالییدارند

(ایعمنسوجاتبااستفادهازکربندیاکسیدم
B2B

فروش مستقیم 
محصوالت

فیلترهای کربنی، 
...رسوبی و 
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 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

تزنجیره فعالی
مدل درآمدی فناوری اصلیمخاطبهپاسخ های ارائه شدمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

کلیدی

یبهتوسعهزیرساختهایتصفیهیآبوآبرسان
همناطقمحروموکمکهایمالیبهآنهاباتکی

برجذبکمکهایمالی

B2B

کمکهایمردمی

6
ق 

ي مناط
ب برا

ب شر
ن آ

تامي
ب

ی به آ
محروم و فاقد دسترس

سالم

جذبسرمایه

/  پالتفرم نرم افزاری
App/آنالین

عدمدسترسیبهآبسالمو

اریازتصفیهشدهیلولهکشیدربسی

بهدالیلیمانندعدم)مناطقمحروم

وجودزیرساخت،هزینهیباالیحق

...(اشتراک،بالیایطبیعیو

بهتامینآبسالمباراهکارهایخالقانهومقرون
صرفهمانندنیهایتصفیه،سطلهایدارای

به...وفیلتر،سیستمهایتصفیهیارزانقیمت
افرادساکندرمناطقمحروم

رایایجادجریاندرآمدیثابتوقابلپیشبینیب
شرکتهایآبرسانفعالدرمناطقمحرومباارائه
سیستمهایخریدآببهصورتپیشپرداخت

کاهشهزینهیفعالیتهایآبرسانیبا
راهکارهایخالقانهازیکسووکمکبه
هاپرداختقبوضآبباهمکاریخیرینوبانک

ازسویدیگر

B2B
B2C

B2B

/  نرم افزاریپالتفرم 
App/آنالین

/  پالتفرم نرم افزاری
App/آنالین

/  پالتفرم نرم افزاری
App/آنالین

B2C

فروش مستقیم محصوالت
دریافت حق اشتراک

فیلترهای کربنی،
...رسوبی و 

اینترنت اشیا
...فیلترهای کربنی، رسوبی و 
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استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت آب و خشکسالی. 5

مراحل اجرایی طی شده در . 9ـ5
گزارش هر حوزه



مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

بررسی ( گام اول
کالن حوزه و 
ات شناسایی موضوع

چالش ها و )کلیدی 
با ( فرصت ها

بهره گیری از روش 
PEST

استخراج ( گام دوم
حوزه های اصلی 
فعالیت ها در هر 
ز حوزه با بهره گیری ا
روش زنجیره ارزش 
یا  دسته بندی های

استاندارد

بررسی و( گام سوم
شناسایی 

استارت آپ های هر 
حوزه بر اساو 
حوزه های اصلی 
فعالیت از 

ر وب سایت های معتب
به ویژه وب سایت 
https://angel.co

گزینش( گام چهارم
استارت آپهای مهم 
و استخراج اطالعات
تکمیلی برای 
استارت آپ ها از 
وب سایت 

https://www.crun
chbase.com

اج استخر( گام پنجم
لیست نهایی 

استارت آپ ها و 
ها تکمیل اطالعات آن
ت با بررسی وب سای

شرکت ها و همچنین
ارتباط ایمیلی با
شرکت ها

انجام ( گام ششم
ر تحلیل های مختلف ب
بر روی شرکت ها مبتنی
مدل های درآمدی، 
حوزه های فناوری و 
فناوری های کلیدی و 
میزان درآمدها و 

هاunicornشناسایی 
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:  PESTاز روش بهره گیری با ( فرصت هاو چالش ها )بررسی کالن حوزه و شناسایی موضوعات کلیدی ( گام اول

ر اسـاو آن تا باستخراج شده و موضوعات کلیدی چالش ها و تحلیل محی  موجود در هر حوزه، مهم ترین آینده نگاری در این گام ضمن بررسی مطالعات 
. ارایه نمودراه کارهای استارت آپی و چالش ها بتوان پیوندی میان این 



:استخراج حوزه های اصلی فعالیت ها در هر حوزه با بهره گیری از روش زنجیره ارزش یا  دسته بندی های استاندارد( گام دوم
الیت ها خت فعدر این گام ضمن بررسی رویکردهای مرتب  با تقسیم بندی فعالیت های در هر حوزه با بهره گیری از روش هایی مانند زنجیره ارزش و یا در

. و یا دسته بندی های استاندارد بین المللی دیگر، حوزه های اصلی فعالیت در هر حوزه استخراج شده است
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مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

اصـلی فعالیـت از حوزه هـای هر حـوزه بـر اسـاو استارت آپ های بررسی و شناسایی ( گام سوم
:https://angel.coوب سایت معتبر به ویژه وب سایت های 

موجود در هر حوزه شناسـایی شـد واستارت آپ های مهم، وب سایت های در این گام ضمن بررسی 
.  استخراج گردیداستارت آپ ها لیست اولیه از یک 



 https://www.crunchbase.comوب سایت از استارت آپ ها مهم و استخراج اطالعات تکمیلی برای استارت آپ های گزینش ( گام چهارم

یسـت رشـد و ارزش آنهـا یـک لشاخص های هر حوزه شناسایی شد و با توجه به مهم ترین استارت آپ های در این گام با بررسی وب سایت کرانچ بیس، 
. مهم استخراج گردیداستارت آپ های از کوچک تر 
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مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

و رکت ها وب سـایت شـبا بررسی آن ها و تکمیل اطالعات استارت آپ ها استخراج لیست نهایی ( گام پنجم
شرکت هاهمچنین ارتباط ایمیلی با 

ی از اطالعات در قالب یک شناسنامه اسـتخراج شـده و موضـوعاتمجموعه ای در این گام برای هر شرکت 
. تبیین شده استآن ها کلیدی فناوری های مانند نحوه تامین مالی، نحوه رشد، مدل کسب و کار و 



سـایی کلیـدی و میـزان درآمـدها و شنافناوری های فناوری و حوزه های درآمدی، مدل های مبتنی بر شرکت ها مختلف بر روی تحلیل های انجام ( گام ششم
unicornها:

... ان و ، حوزه فعالیـت، مخاطبـمدل های کسب وکارمورد استفاده، فناوری های از منظرهای مختلف مانند تحلیل ها از مجموعه ای در این گام برای هر شرکت 
. می کنندارایه شده است که امکان پشتیبانی از تصمیمات کارآفرینانه یا سیاستی را فراهم 
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