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مقدمه

شـینی، مانند افـزایش شهرنمختلف اقتصادي، اجتماعی و فناورانه اخیر با توجه به تحوالت در دهه هاي •
زنـدگی ، نـوینفناوري هاي از بهره گیري و افزایش نفوذ و مصرف گرایی تغییر در الگوي مصرف و میزان 

ماننـد پدیـده هایی. چالش ها و مسائل جدیدي در سبک زندگی و محیط زیست مواجه شده استبشر با 
ت غـذایی و کمبود منابع آبی پایدار، تغییرات آب و هوایی، آلودگی هوا، ایمنی و امنیپیري جامعه، چاقی و 

تحـت تـاثیر که آینده و بقاي ما راشده اند اخیر به مسائلی کلیدي براي بشر تبدیل دهه هاي پسماند در 
ه با این وجود این چالش ها در نوع خود پارادایم جدیدي از زندگی را رقم زده است ک. می دهندخود قرار 

.مملو از فرصت ها و الگوهاي نوین کسب وکار می باشد
وه بـر اخیـر، عـالسال هاي در اکوسیستم هاي استارت آپی و ) استارت آپ ها(نوپا شرکت هاي با گسترش •

سـته اند توانجدیـد مـدل هاي کسـب وکار و با داشته اند که بازگشت سریع اقتصادي حوزه هایی توجه به 
، رونـد به مشـتریان عرضـه کننـدپایین تر باالتر و با قیمت بهره وري جدیدي را با ارزش هاي خدمات و 

گی کلیـدي زنـدچالش هـاي که با تمرکز بر حل مسـائل و می شود دیده استارت آپ هایی از روبه رشدي 
و جدید، بـه حـل ایـن مسـائلمدل هاي کسب وکار خالقانه مبتنی بر راه حل هاي امروزي، عالوه بر ارایه 

. کرده اندبزرگی چالش ها کمک هاي 
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مقدمه

اوري اصلی معاونت علمـی و فنـجهت گیري هاي و ماموریت ها اخیر یکی از سال هاي با توجه به اینکه در •
ت، بـوده اسـشـرکت هاي دانش بنیـان نوپـا و زیست بوم شرکت هاي ریاست جمهوري کمک به توسعه 

راهبـرديچالش هـاي از یک سو و شناخت موضوعات و شرکت ها موجود این جهت گیري هاي شناسایی 
رکت ها شـو رشـد اینگونـه شکل گیري به راهنمایی مسیرهاي جدید براي می تواند کشور از سوي دیگر 

راي معاونت علمـی هـدایت و بازگشـایی مسـیرهایی جدیـد بـرسالت هاي بنابراین، یکی از . کمک کند
هـا را بـه بوده تا هم اثرات اقتصادي و هم اثـرات اجتمـاعی آندانش بنیان نوپا و شرکت هاي اکوسیستم 

. حداکثر برساند
داشـته ملی که دبیرخانه آن در معاونت علمی و فناوري مستقر است، تـالشآینده نگاري از این رو، طرح •

نوپـا در سـطح جهـانی و مقایسـه آن بـا رفتارهـايکسب وکارهاي است ضمن بررسی الگوهاي نوین 
ت اجتمـاعی را بیشـترین تـاثیرامی توانند نوینی متمرکز شود که حوزه هاي نوپاي ایرانی، بر شرکت هاي 

ناخت از رویکـرد ترازیـابی و شـبهره گیـري در این طرح، بـا . عالوه بر دستاورد اقتصادي داشته باشند
ي جدیدي سعی شده است که مسیرهااکوسیستم هاي استارت آپی روندهاي حاکم بر تحوالت مهم ترین 

. ایرانی شناسایی و معرفی شونددانش بنیان نوپا و شرکت هاي براي 
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عـداد نوپـا در ایـران و افـزایش تشـرکت هاي اخیر با توسعه اکوسیستم کـارآفرینی سال هاي در •
نوآورانـه جوانـان وایـده هاي نوپا در کشور، زمینه ایجاد اشتغال و بـه ظهـور رسـیدن شرکت هاي 

ت در حال که این پارادایم جدید خلق ثروهم اکنون . دانشگاهی فراهم گردیده استفارغ التحصیالن 
جدیـد ه هـاي حوزو تمرکز بیشتر بر متنوع سازي و از نوپایی خارج شده است نیازمند می باشد رشد 

.   می باشد
و ل ونقل حمخدماتی مانند فروش، فعالیت هاي اکوسیستم موجود بر روي فعالیت هاي و ایده ها اغلب •

ب افـراد ، اغلحوزه هاو با توجه به موفقیت چند شرکت در این شده اند آنالین متمرکز به صورت غذا 
ئنـاً مطماین موضوع . می شوندوارد حوزه ها به این حوزه وارد شوند به همین می خواهند جدیدي که 

رینـان منجر به سرخوردگی کارآفمی تواند باال برده و از سوي دیگر حوزه ها نرخ شکست را در این 
. از یک سو و همچنین کاهش اثرات اقتصادي و ایجاد اشتغال در اکوسیستم شود

مقدمه
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مت بـه سـمی شـوند جدیدي که بـه اکوسیسـتم وارد به ویژه سرمایه گذاران هدایت کارآفرینان و •
رایط کمتر مورد توجه و با پتانسیل باال و اثرات اجتماعی و اقتصـادي و ملـی بـاال در شـحوزه هاي 

ه بـه با توجـ. کنونی هم به بقاي اکوسیستم کمک خواهد کرد و هم اثرات آن را افزایش خواهد داد
ائل مانند کشاورزي، سـبک زنـدگی شهرنشـینی، مسـعرصه هایی کشور در چالش هاي روزافزون 

تم اجتماعی، محیط زیست، آلودگی و انرژي و مواردي از این دسـت، ورود کارآفرینـان و اکوسیسـ
تري بر اقتصاد اثرات بیشمی تواند سنتی رقیب هاي به علت نبود حوزه ها احتماالً به این استارت آپی 

.  مک نمایندو اشتغال داشته باشند و عالوه بر این به حل مسائل و مشکالت اجتماعی و ملی نیز ک

توسعهمعاونت سیاستگذاري و 
جمهوريعلمی و فناوري ریاست معاونت 

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

گاري علـم نپس از انجام مطالعات مقدماتی و مرور تجربیات سایر کشورها، انجام برنامه ملی آینده•
در و فناوري توسط معاونت علمی و فناوري ریاست جمهـوري پیشـنهاد و بـا پیگیـري ایـن طـرح

هــ مـورخ 51377ت/154202شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري، براساس مصـوبه  شـماره 
هیات وزیران، اجراي این برنامه بر عهده معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري17/12/1393

.به عنوان دبیرخانه این برنامه قرار گرفته است

انتظار برنامه ملی آینده نگاري علم و فناوريمورد کارکردهاي 

اجماع و ایجاد مدل 
ذهنی مشترك در 

خصوص اتخاذ راهبردها 
یها در سطح ملو سیاست

ایجاد مکانیزم 
ه هشداردهی نسبت ب

تغییرات آینده

ر ایجاد درك عینی د
ارتباط با آینده و 

تغییرات آن

تی مشارکت خصوصی ـ دول
ها و حلدر طراحی راه

هاي ملیاولویت

ارتقاي دانش 
نقعان در راستايذي

خلق جامعه دانشی
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نـده بـه نگاري در راستاي هدف اصلی خود در ارائه تصـویري شـفاف از آیدبیرخانه برنامه ملی آینده•
لفـی اقـدام بـه مختهايآپی، با ابزارذینفعان سطوح مختلف و توسعه تفکر حامی اکوسیستم استارت

.آپی نموده استسازي پیرامون توسعه اکوسیستم استارتگفتمان

مهمترین اهداف مدنظر در برنامه ملی آینده نگاري علم و فناوري در جهت توسعه اکوسیستم استارت آپی

و ارتباط آن با اکوسیستم استارت آپیآینده نگاري معرفی برنامه ملی 
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معرفی طرح بررسی تجربیات جهانی شرکت هاي استارت آپ

. 1: کـه عبارتنـد ازگرفته اند مساله محور مورد مطالعه قرار استارت آپی حوزه 5در فاز اول از طرح حاضر •
مـدیریت آب و . 5کشـاورزي، . 4مدیریت آلودگی هوا، . 3ورزش و سالمت جسمی، . 2مدیریت پسماند، 

. می شوندخشکسالی که در قالب پنج گزارش مجزا تولید و ارایه 
ا پیونـد کالن هر موضوع شروع شده و بتحلیل هاي مختلفی است که از بخش هاي هر گزارش دربرگیرنده •

نوپاي جهـانی و معرفـیکسب وکار شرکت هاي و موضوعات راهبردي هر حوزه با الگوهاي چالش ها میان 
، اوري هـافنمبتنی بر شناخت تحلیل هاي از مجموعه اي و در نهایت می کند مهم ادامه پیدا استارت آپ هاي 

زارش بنـابراین هـر گـ. می یابدآنها خاتمه بزرگ شدن و الگوهاي تامین مالی و نحوه مدل هاي کسب وکار 
: دربرگیرنده سه بخش اصلی است

o بطکلیدي مرتچالش هاي تحلیلی بر وضعیت کالن آن حوزه و شناسایی موضوعات راهبردي و
o کلیدي در هر موضوع راهبردي استارت آپ هاي شناسایی و معرفی
o ه و نحـوه پاسـخگویی بـکسـب وکار ، حـوزه فعالیـت، مـدل فناوري هاو تحلیل از منظر جمع بندي

کلیدي آن حوزهچالش هاي 
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مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

بررسی کالن حوزه و ) گام اول
شناسایی موضوعات کلیدي 

با ) چالش ها و فرصت ها(
PESTبهره گیري از روش 

استخراج حوزه هاي ) گام دوم
اصلی فعالیت ها در هر حوزه با 

بهره گیري از روش زنجیره ارزش
یا  دسته بندي هاي استاندارد

بررسی و شناسایی) گام سوم
استارت آپ هاي هر حوزه بر 
از اساس حوزه هاي اصلی فعالیت
وب سایت هاي معتبر به ویژه 

https://angel.coوب سایت 

گزینش استارت ) گام چهارم
آپهاي مهم و استخراج اطالعات 

تکمیلی براي استارت آپ ها از
وب سایت 

https://www.crunchbase.com

استخراج لیست ) گام پنجم
نهایی استارت آپ ها و تکمیل
اطالعات آنها با بررسی وب 
سایت شرکت ها و همچنین 

ارتباط ایمیلی با شرکت ها

ف بر انجام تحلیل هاي مختل) گام ششم
روي شرکت ها مبتنی بر مدل هاي 

درآمدي، حوزه هاي فناوري و 
فناوري هاي کلیدي و میزان درآمدها و 

هاunicornشناسایی 
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از بهره گیـريبـا ) فرصـت هاو چالش هـا (بررسی کالن حوزه و شناسایی موضوعات کلیدي ) گام اول
:  PESTروش 

الش ها چو تحلیل محیط موجود در هر حوزه، مهم ترین آینده نگاري در این گام ضمن بررسی مطالعات 
اي راه کارهـو چالش هـا تا بر اساس آن بتوان پیونـدي میـان ایـن استخراج شده و موضوعات کلیدي 

. ارایه نموداستارت آپی 

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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استخراج حوزه هاي اصلی فعالیت ها در هر حوزه با بهـره گیـري از روش زنجیـره ارزش یـا  ) گام دوم
:دسته بندي هاي استاندارد

ه گیـري از در این گام ضمن بررسی رویکردهاي مرتبط با تقسیم بندي فعالیت هاي در هر حوزه با بهر
لی دیگـر، روش هایی مانند زنجیره ارزش و یا درخت فعالیت ها و یا دسته بندي هاي استاندارد بین المل

. حوزه هاي اصلی فعالیت در هر حوزه استخراج شده است

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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اصـلی فعالیـت از حوزه هـاي هـر حـوزه بـر اسـاس اسـتارت آپ هاي بررسی و شناسـایی ) گام سوم
:https://angel.coوب سایت معتبر به ویژه وب سایت هاي 

ک یـموجود در هر حوزه شناسایی شد و استارت آپ هاي مهم، وب سایت هاي در این گام ضمن بررسی 
. استخراج گردیداستارت آپ ها لیست اولیه از 

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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وب سایت از استارت آپ ها مهم و استخراج اطالعات تکمیلی براي استارت آپ هاي گزینش ) گام چهارم
https://www.crunchbase.com 

د و بـا هر حوزه شناسـایی شـمهم ترین استارت آپ هاي در این گام با بررسی وب سایت کرانچ بیس، 
. دمهم استخراج گردیاستارت آپ هاي از کوچک تر رشد و ارزش آنها یک لیست شاخص هاي توجه به 

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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شـرکت ها وب سایتبا بررسی آن ها و تکمیل اطالعات استارت آپ ها استخراج لیست نهایی ) گام پنجم
شرکت هاو همچنین ارتباط ایمیلی با 

از اطالعـات در قالـب یـک شناسـنامه اسـتخراج شـده و مجموعـه اي در این گام براي هـر شـرکت 
یین شـده تبآن ها کلیدي فناوري هاي موضوعاتی مانند نحوه تامین مالی، نحوه رشد، مدل کسب و کار و 

. است

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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اوري و فنـحوزه هاي درآمدي، مدل هاي مبتنی بر شرکت ها مختلف بر روي تحلیل هاي انجام ) گام ششم
:هاunicornکلیدي و میزان درآمدها و شناسایی فناوري هاي 

تفاده، مورد اسفناوري هاي از منظرهاي مختلف مانند تحلیل ها از مجموعه اي در این گام براي هر شرکت 
میمات ارایه شده است کـه امکـان پشـتیبانی از تصـ... ، حوزه فعالیت، مخاطبان و مدل هاي کسب وکار

.  می کنندکارآفرینانه یا سیاستی را فراهم 

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت آب و خشکسالی. 5

بررسی وضعیت کالن حوزه. 1ـ5
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چالش ها و فرصت هاي کلیدي حوزه مدیریت آب و خشکسالی

صنعتیهدر رفت باالي آب به دلیل عدم مصرف صحیح و یا عدم آگاهی از میزان آب مصرفی در فعالیت هاي مختلف روزمره، کشاورزي و 3

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

صنعتیمحدود بودن منابع آب شیرین و ضررهاي محیط زیستی باالي راهکارهاي موجود براي تامین آب مانند آب شیرین کن هاي 1

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

هدر رفتن حجم زیادي از آب هاي با قابلیت استفاده مجدد به دلیل ورود مستقیم به سیستم هاي فاضالب شهري  8

هري و روستاییافزایش حساسیت افراد جامعه به کیفیت آب و بی اعتمادي به آب هاي آشامیدنی لوله کشی در بسیاري از مناطق ش 6

خت، هزینه ي به دالیلی مانند عدم وجود زیرسا(عدم دسترسی به آب سالم و تصفیه شده ي لوله کشی در بسیاري از مناطق محروم 
...)باالي حق اشتراك، بالیاي طبیعی و  2
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

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

تامین آب مانند آب شیرین کن هاي صنعتی

هريمصرف کنندگان خانگی و ش

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت  ها

استفاده از مواد جایگزین آب در 
ی فعالیت هایی که مصرف آب باالی

ا مانند شست وشو منسوجات ب(دارند 
)استفاده از کربن دي اکسید مایع

جذب و بازیابی رطوبت موجود در هوا به
ر منظور تامین آب آشامیدنی به ویژه د
ا محل هایی که دسترسی به آب پاك ب

محدودیت هایی مواجه است

تامین نیاز به آب با روش هاي جایگزین

سیستم هاي آب شیرین کن 
کوچک، ماژوالر و مبتنی بر 
انرژي هاي تجدیدپذیر براي 

ستسازگاري بیشتر با محیط زی

1
جمع آوري، 
تصفیه و 

بهسازي آب 
باران

234

آبصنایع با مصرف بااليالممناطق محروم و فاقد دسترسی به آب س کشاورزان
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

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

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

ایجاد جریان درآمدي ثابت و قابل 
فعال پیش بینی براي شرکت هاي آبرسان

در مناطق محروم با ارائه سیستم هاي 
خرید آب به صورت پیش پرداخت

تامین آب سالم با راهکارهاي خالقانه و 
مقرون به صرفه مانند نی هاي تصفیه، 

فیه ي سطل هاي داراي فیلتر، سیستم هاي تص
به افراد ساکن در مناطق ... ارزان قیمت و 

محروم

ساکنان مناطق محروم و فاقد دسترسی به آب سالم

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجیره فعالیت  ه

ب و توسعه  زیرساخت هاي تصفیه ي آ
آب رسانی به مناطق محروم و 
ر کمک هاي مالی به آن ها با تکیه ب

جذب کمک هاي مالی

123
ی کاهش هزینه ي فعالیت هاي آب رسان

با راهکارهاي خالقانه از یک سو و 
کمک به پرداخت قبوض آب با 

همکاري خیرین و بانک ها از سوي 
دیگر

4

سالمتامین آب شرب براي مناطق محروم و فاقد دسترسی به آب

رومشرکت هاي تصفیه آب و آب رسانی فعال در مناطق مح

24www.irpublicpolicy.ir



راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

ت هاي هدر رفت باالي آب به دلیل عدم مصرف صحیح و یا عدم آگاهی از میزان آب مصرفی در فعالی:3فرصت /چالش
مختلف روزمره، کشاورزي و صنعتی

پایش و تحلیل میزان مصرف و دریافت 
راهکارهاي کاهش مصرف متناسب با الگوي 

نند مصرف شخص با استفاده از فناوري هایی ما
ین سنسور، اینترنت اشیا و پلتفرم هاي آنال

کاهش میزان آب مصرفی براي 
ده از فعالیت هاي کشاورزي با استفا

سیستم هاي هوشمند و خودکار 
اهآبیاري متناسب با نیاز هر گی

کشاورزان و مزرعه داران مرسوممصرف کنندگان خانگی و شهري

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت  ها

کاهش میزان آب مصرفی در فعالیت هاي1
روزمره مانند استحمام با کمک 

ی هوش مصنوعی و تنظیم میزان آب خروج
نندهبا توجه به نوع فعالیت فرد مصرف ک

3

پایش و مدیریت مصرف آب

2
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

بکه، عرضه و پیچیدگی مدیریت شبکه ي آب رسانی شهري و روستایی به دلیل گستردگی ش:4چالش شماره 
...تقاضاي غیرپایدار، خرابی هاي سیستم و 

تسهیل نظارت و مدیریت 
شبکه ي آب رسانی با کمک 
اتوماسیون و سیستم هاي 

ت اشیانظارتی مبتنی بر اینترن

مواردي تسهیل تصمیم گیري هاي مدیریتی از طریق پیش بینی
قاضا، همچون الگوي رفتاري مصرف کنندگان و افزایش بیش از حد ت

کاهش عرضه با توجه شرایط محیطی و سخت افزاري و همچنین
یکرد تحلیل احتمال شکست شبکه و ترکیدگی لوله ها با تکیه بر رو

داده

:راهکار

:مخاطب

:  هاجایگاه در زنجیره فعالیت

12

مدیریت آب رسانی شهري و روستایی

شرکت هاي آب

ین ایجاد ارتباط قوي تر و کارآمدتر ب
ا شرکت هاي آب و مصرف کنندگان ب
هدف بهبود کمیت و کیفیت آب
ت تامین شده و همچنین بهبود خدما

آب رسانی

مشترکان آب

3
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

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

انتقال آب

ی با تشخیص نشتی هاي خرد و پنهان خانگ
ي استفاده از فناوري هایی مانند سنسورها

ففراصوت و یا تحلیل داده هاي میزان مصر

پیش بینی احتمال وقوع 
 ي ترکیدگی لوله ها در شبکه

رد آب رسانی با استفاده از رویک
داده کاوي

شهرداري ها و شرکت هاي آب رسان

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت  ها

12

)1راهکار (پایش و مدیریت مصرف آب 

يمصرف کنندگان خانگی و شهر

ه هاي تشخیص ترکیدگی ها و نشتی هاي پنهان لول
تحلیل آبرسانی با استفاده از رویکردهاي نوین مانند

...تصاویر ماهواره اي، استفاده از ربات هاي کوچک و 

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 حساسیت افراد جامعه به کیفیت آب و بی اعتمادي به آب هاي آشامیدنی لوله
دست رفتن بسیاري از مواد معدنی مفید آب طی فرآیند هاي تصفیه ي شهري

 ي آب و آب سرد کن هاي با قابلیت تصفیه
بهسازي آن با انواع امالح معدنی، 
ویتامین ها، طعم ها و خواص مختلف

خانگی سیستم هاي تصفیه ي آب لوله کشی
هوشمند با قابلیت هایی همچون 

از (شخصی سازي ویژگی هاي آب مورد نیاز 
...)نظر خواص، طعم و 

ورت سیستم هاي آنالیز آب مصرفی به ص
یر به عنوان مثال متصل به ش(مستمر 

و و یا به صورت دستگاهی مستقل) آب
قابل حمل

مصرف کنندگان خانگی باشگاه هاي ورزشی، هتل ها و امکان عمومی

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت  ها

123

آنالیز، تصفیه و بهسازي آب شرب لوله کشی

شرکت ها و سازمان هاي اداري
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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 محیطی باالیی به همراه دارد

عموم افراد جامعه

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت  ها

رفی ترویج استفاده از بطري هاي فلزي و غیر یک بار مصرف با مع
مکان هایی که به افراد اجازه ي پر کردن مجدد بطري هاي خود را 

به عنوان مثال رستوران ها، فروشگاه ها، آب سردکن هاي (می دهند 
در قالب یک پلتفرم آنالین...) شهري و 

1
ن و تامین آب مورد نیاز مصرفی کارکنان و ورزشکارا
ت سایر افراد با استفاده از آب سرد کن هاي با قابلی

تصفیه ي آب و بهسازي آن با انواع امالح معدنی، 
ویتامین ها، طعم ها و خواص مختلف

3

شیآنالیز، تصفیه و بهسازي آب شرب لوله ک

باشگاه هاي ورزشی، هتل ها و امکان عمومیشرکت ها و سازمان هاي اداري

29 www.irpublicpolicy.ir



راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

ستم هاي هدر رفتن حجم زیادي از آب هاي با قابلیت استفاده مجدد به دلیل ورود مستقیم به سی:8فرصت /چالش
فاضالب شهري 

در سیستم هاي تصفیه و به سازي
و محل تولید فاضالب هاي صنعتی

کشاورزي

سیستم هاي بازیابی آب هاي خاکستري
آب هاي حاصل از استحمام، شستن(خانگی 

براي استفاده مجدد آن ها...) لباس و 

استفاده از رویکردهاي نوآورانه و مقرون 
به صرفه براي جذب آالینده هاي فاضالب 

ژل هاي فیبر کربن-مانند استفاده از هوا

مصرف کنندگان خانگی و شهري

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت  ها

123

تصفیه  ي فاضالب هاي خانگی و صنعتی

شاورزيتولید کنندگان عمده ي فاضالب هاي صنعتی و ک
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جمع بندي زنجیره ي فعالیت هاي استارت  آپی حوزه مدیریت آب و خشکسالی

آنالیز، تصفیه و 
بهسازي آب شرب 

لوله کشی
1

2

پایش و مدیریت 
مصرف آب

مدیریت آب رسانی 
تصفیه فاضالب هايشهري و روستایی

خانگی و صنعتی

تامین نیاز به آب با
روش هاي جایگزین

تامین آب شرب براي 
مناطق محروم و فاقد 
دسترسی به آب سالم

3

4

5

6

زنجیره 
فعالیت ها

31 www.irpublicpolicy.ir



فراوانی استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت آب و خشکسالی 
در هریک از اجزاي زنجیره ي فعالیت ها

پایش و مدیریت مصرف آب

24%

مدیریت آب رسانی شهري و روستایی

آنالیز، تصفیه و بهسازي آب شرب 24%
لوله کشی

22%

یتصفیه فاضالب هاي خانگی و صنعت

14%

نتامین نیاز به آب با روش هاي جایگزی

9%

تامین آب شرب براي 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 هاي حوزه ي آب در پایگاه داده ي سایت 

*
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استارت آپ هاي منتخب حوزه ي مدیریت آب و خشکسالی
به تفکیک جایگاه در زنجیره فعالیت ها

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

یتصفیه فاضالب هاي خانگی و صنعت 4
تامین آب شرب براي مناطق محروم و فاقد

دسترسی به آب سالم 6

ه کشیآنالیز، تصفیه و بهسازي آب شرب لول 1

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

بهسازيآنالیز، تصفیه و . 2ـ5
شرب لوله کشیآب 
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استارت آپ هاي حوزه ي آنالیز، تصفیه و بهسازي آب شرب لوله کشی

:توضیح

www.bevi.co

وعم هاطدرتصفیه شدهآبتولیدقابلیتباهوشمندسردکنآبنوعیشرکتاین
ورومیزيمدلدودردستگاهاین.استکردهارائه)...وگازدارساده،(مختلفنوع هاي

خصی سازيشآببهلوله کشیآبتبدیلجهتتجهیزاتنوعوفرآیند.استشدهارائهبازاربهایستاده
گیهمآبطعم دارکردنوتصفیهمخازنرومیزيمدلدرکهتفاوتاینبااستیکساندوهردرشده

سرورهايبهاشیااینترنتطریقازهمچنینسیستماین.شونددادهقراربایستیدستگاهزیرکابینتدر
ویس،سرجهتراشرکتمتخصصانخودکارطوربهنیازصورتدرومی باشدمتصلشرکتمرکزي
ارفمصبرايدستگاهاینحاضرحالدر.می سازدمطلعدستگاهتعمیروطعم هامخزنمجددپرکردن
ازیکهر.استشدهارائهدستاینازمکان هاییورستوران هاهتل ها،ورزشی،باشگاه هايشرکتی،
.می باشدنفر100نیازپاسخگويتقریبیطوربهنیزدستگاههروداردانقضاتاریخماه3حدودطعم ها

2013:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

 کشیآنالیز، تصفیه و بهسازي آب شرب لوله:حوزه فعالیت

مصرف کنندگان خانگی، شرکت هاي آب:گروه مخاطب

داده کاوي، پلتفرم آنالین:فناوري هاي کلیدي

Bevi:نام شرکت

فروش مستقیم محصوالت•:مدل درآمد
دریافت حق اشتراك•

7و 6فرصت  /چالش:مسائل راهبردي

آبشناسایی و رفع عیوب لوله ها و نشت:خدمت/محصول

میلیون دالر24,6:کل سرمایه  تامین شده

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

:توضیح

www.myflowater.com

مانندیمکان هایدرکهاستکرده ارائهآبتصفیه کننده يآب سردکنشرکتاین
اینصفیهتسیستم.استاستفادهقابلورزشیباشگاه هايوخریدمراکزشرکت ها،

فعالاکسیژننارگیل،نکربفیلترپیشرفته،اسمزکربن،فیلتررسوب،فیلترمرحله يهفتازدستگاه
شرکتاینکهاهدافیازیکی.استشدهتشکیلیافتهبهبودالکترولیتوبهبودیافتهآلکالینشده،

بآدادنقراردسترسدرمی کند،دنبالشهرسطحدرتصفیهایستگاه هايایندادنقراربا
استبطريداخلآشامیدنیآب هايومعدنیآب هايخریدکاهشومردمبهکیفیتباآشامیدنی

بطريمیلیون35ازبیشخریدازتوانستهشرکتاینتاکنونراستاایندرکه
همچنینوآب سردکنفروشازشرکتایندرآمد.کندجلوگیريآشامیدنیآب

.شوندتعویضبایدمرتبهیکسالیکهاستآنفیلترهاي

2010:سال تاسیس

ایاالت متحده:یموقعیت جغرافیای

له کشیآنالیز، تصفیه و بهسازي آب شرب لو:حوزه فعالیت

...شرکت  ها، مراکز خرید، باشگاه ها و :گروه مخاطب

...فیلترهاي کربنی، رسوبی و :فناوري هاي کلیدي

FloWater:نام شرکت

فروش مستقیم محصوالت:مدل درآمد

7و 6فرصت هاي /چالش:مسائل راهبردي

آب سردکن تصفیه کننده آب:خدمت/محصول

میلیون دالر7,7:هکل سرمایه  تامین شد

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

:توضیح

www.mitte.co

کـه امکـان این شرکت سیسـتم خـانگی تصـفیه و بهسـازي آب لوله کشـی طراحـی کـرده اسـت
و شخصی سازي آب آشامیدنی را براي هر فرد با استفاده از مخزن هاي مختلف حـاوي مـواد معـدنی

به طـوري کـه در طراجی این دستگاه از چرخه ي طبیعی تصفیه آب الهام گرفته شده است. طبیعی مفید، ارائه می دهد
نـد تـا ابتدا دستگاه با روش تقطیر آب را پاك سازي کرده و در گام بعدي آب از مخزن هاي داراي مواد معـدنی عبـور می ک

نـوع . تاین شرکت براي سلیقه ها و شرایط مختلف سه نوع مخزن مواد معدنی ارائه کـرده اسـ. امالح را به خود جذب کند
واد نـوع دوم درصـد امـالح و مـ. اول نوع عادي بوده که یک ترکیب متعادل از امالح و مواد معدنی مفید به آب می افزایـد

ی و ذهنی بهـره  معدنی بسیار باالیی به آب می افزاید و براي افرادي که می خواهند از این امالح براي بهبود عملکرد فیزیک
زیکـی و الکترولیت باال تولید می کند و براي ریکـاوري بعـد از تمرین هـاي فیPHسومین نوع نیز آب با . ببرند مفید است

ت این شرک. لیتر آب غنی شده تولید می کنند400هریک از این مخزن ها تا . سخت و باال بردن سطح انرژي مناسب است
.همچنین اپلیکیشنی براي ثبت آنالین سفارش خرید مخزن ها ارائه کرده است

2016:سال تاسیس

آلمان:یموقعیت جغرافیای

رب آنالیز، تصفیه و بهسازي آب ش:حوزه فعالیت
لوله کشی

مصرف کنندگان خانگی:گروه مخاطب

فیلتر هاي حاوي مواد معدنی، پلتفرم و اپلیکیشن آنالین:فناوري هاي کلیدي

mitte:نام شرکت

فروش مستقیم محصول:مدل درآمد

6فرصت  /چالش:مسائل راهبردي

ازي سیستم تصفیه و بهس:خدمت/محصول
آب خانگی

هزار دالر327:هکل سرمایه  تامین شد

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

:توضیح

www.ternwater.com

باانهمزمآب،شیرهايسربهاتصالباکهاستکردهطراحیهوشمندقطعه ايشرکتاین
ماندهباقیعمرهمچنینوآبمصرفمیزانآب،کیفیتخصوصدرراکاربرآب،تصفیه ي

اپلیکیشنباسرعتبهومی شودمتصلآبشیرهايانواعبهسادگیبهدستگاهاین.می سازدمطلعفیلتر
فلوراید،کلر،کرم،ازعبارت اندکهراآبکلیديآالینده7دستگاهاین.می پردازداطالعاتتبادلبهمربوطه
همچنین.می کندمقایسهجهانیاستانداردهايباراآبدرشدهحلجامداتمیزانمجموعوPHسرب،سختی،
ثبتمشتريرايبرافیلترتعویضسفارشباشد،فیلترتعویضبهنیازکهزمانیهوشمندصورتبهدستگاه
راآن هابایداربرککهاستنمونه برداريکیت هايمی کند،ارائهشرکتاینکهمحصوالتیازدیگریکی.می کند

کیفیتشده،الارسآبآنالیزبانیزشرکتوکندارسالشرکتبرايسپسوکندپرخودمنزللوله کشیآببا
.می دهدقرارکاربراختیاردرخودآنالینپلتفرمقالبدرراآبآن

2016:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

ه کشیآنالیز، تصفیه و بهسازي آب شرب لول:حوزه فعالیت

خانگی:گروه مخاطب

فیلتر، پلتفرم آنالین و اپلیکیشن، اینترنت اشیا:فناوري هاي کلیدي

Tern Water:نام شرکت

فروش مستقیم محصول:مدل درآمد

6و 3فرصت هاي /چالش :مسائل راهبردي

شیر هوشمند آب:خدمت/محصول

هزار دالر300:هکل سرمایه  تامین شد

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

:توضیح

www.lishtot.com

یکدحدر(کوچکدستگاهیآبنبودنیابودنآشامیدنقابلتشخیصمنظوربهشرکتاین
راآنبایددستگاهاینازاستفادهبراي.استکردهارائهTESTDROPنامبهقیمتارزانو)جاکلیدي

وشوداندهچرخباآرامیبهآبظرفسپس،)نیستآببامستقیمتماسبهنیازي(قرارآببطريیالیواننزدیک
رويبرکهقرمزوآبیچراغدوطریقازثانیه4الی2مدتدردستگاهسپسشود،دادهحرکتباالسمتبهدستگاه

دکمهسهدستگاهاینرويبرهمچنین.خیریااستآشامیدنقابلآبکهمی دهداطالعمصرف کنندهبهداردوجودآن
باکهعتطبیداخلآبوبطريداخلآبلوله کشی،آبازعبارت اندکهداردوجودکاربرتوسطآبمنبعتعیینبراي

ازاستفادهباتگاهدساینتشخیصمکانیسم.کندکمکارزیابیشدندقیق تربهمی تواندکاربرمربوطهآبنوعانتخاب
دیگر،بارتعبه.می باشدآشامیدنقابلآبمغناطیسیمیدانبابررسیموردآبمغناطیسیمیدانالگويمقایسه
از هاییانحرافآب،چرخاندننتیجهدرشدهایجادمغناطیسیمیدانباشند،داشتهوجودآبداخلآالیندهذراتچنانچه
داده هايثبتبرايهمچنین.می دهدتشخیصراانحرافایندستگاهکهداشتخواهدانتظارموردمغناطیسیمیدان

.استکردهارائهنیزهمراهتلفناپلیکیشنیکشرکتدستگاه،ازاستفادهبهمربوطتاریخی

2015:سال تاسیس

نسرزمین هاي اشغالی فلسطی:موقعیت جغرافیایی

 کشیآنالیز، تصفیه و بهسازي آب شرب لوله:حوزه فعالیت

فردي:گروه مخاطب

سنسورهاي مغناطیسی، پلتفرم آنالین و اپلیکیشن:فناوري هاي کلیدي

Lishtot:نام شرکت

فروش مستقیم محصول:مدل درآمد

6فرصت /چالش:مسائل راهبردي

ن آبدستگاه تشخیص قابل آشامیدن بود:خدمت/محصول
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استارت آپ هاي حوزه ي آنالیز، تصفیه و بهسازي آب شرب لوله کشی

:توضیح

www.oceowater.online/oceo/website/index

تگاه تصـفیه ي این شرکت با ترکیب سیستم هاي تصفیه ي آب مرسوم و اینترنت اشیا، یک دس
اه را بـه آب خانگی ارائه کرده است که در آن تعیین زمان و برنامه ریزي براي سرویس دسـتگ

رکت بـا ایـن شـ. طور خودکار و بر مبناي کیفیت آب خروجی توسط خود شرکت انجام می پـذیرد
وجی، وضـعیت اتصال مستقیم دستگاه هاي تصفیه به سرور هاي خود، به طور مستمر عملکرد دستگاه، میزان آب خر

مـان کـه فیلترها، کیفیت آب خروجی و سایر عوامل مهم را کنترل می کند و بدون نیاز بـه تمـاسِ مشـتري، هـر ز
. سـال می کنـدکیفیت آب خروجی دستگاه از حد استاندارد پایین تر آید، شرکت افرادي را براي سـرویس دسـتگاه ار

ب نمـایش دستگاه نیز با نمایشگر دیجیتالی که بر روي آن نصب شـده اسـت، کیفیـت آب خروجـی را بـه مخاطـ
قابـل توجـه همچنـین نکتـه ي. فرآیند استفاده شده براي تصفیه در این دستگاه، اسمز معکوس می باشـد. می دهد

هزینـه دیگر، نوع کسب درآمد شرکت است که بر اساس آن مشتریان به ازاي هـر لیتـر آب مصـرفی بـه شـرکت
.  پرداخت می کنند و هزینه اي براي خرید محصول و یا سرویس و نگهداري آن دریافت نمی شود

2016:سال تاسیس

هند:موقعیت جغرافیایی

ه کشیآنالیز، تصفیه و بهسازي آب شرب لول:حوزه فعالیت

مصرف کنندگان خانگی:گروه مخاطب

اسمز معکوس، اینترنت اشیا:فناوري هاي کلیدي

OCEO:نام شرکت

فروش مستقیم محصوالت:مدل درآمد

6فرصت /چالش:مسائل راهبردي

منددستگاه تصفیه آب خانگی هوش:خدمت/محصول
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استارت آپ هاي حوزه ي آنالیز، تصفیه و بهسازي آب شرب لوله کشی

:توضیح

www.vitanourishwater.com

ارائـه می کنـد کـه B6و C ،B1 ،B3 ،B5این شرکت آب هاي غنی شده با ویتامین هـاي 
واد مغـذي و براي این منظور، م. مانند آب هاي آشامیدنی معمولی کامال بدون رنگ و بو هستند

ایع در مـایع ویتامین ها تا مقیاس نانو کوچک می شوند و سپس با مولکول هاي آب به صورت یک محلول م
ط مولکول هـاي این ترکیب به نحوي انجام می شود که ویتامین ها توسـ. بی رنگ و بی بو ترکیب می شوند

. شـدآب کامال محافظت می شوند که در نتیجه آب تا لحظـه ي ورود بـه بـدن سـاختاري پایـدار داشـته با
می باشد که موجـب برگشـت تعـادل بـه بـدن ) 9در حدود (در ناحیه بازي PHهمچنین این آب ها داراي 

عـادل از ت... انسان می شود که در نتیجه ي استفاده از غذاهاي اسیدي مانند شـکر، قهـوه، گوشـت قرمـز و 
.خارج شده است

2015:سال تاسیس

ایاالت متحده:یموقعیت جغرافیای

ب آنالیز، تصفیه و بهسازي آب شر:حوزه فعالیت
لوله کشی

افراد جامعه:گروه مخاطب

نانو فناوري:فناوري هاي کلیدي

Vitanourish:نام شرکت

فروش مستقیم محصوالت:مدل درآمد

6فرصت  /چالش:مسائل راهبردي

آب هاي آشامیدنی غنی شده: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(
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استارت آپ هاي حوزه ي پایش و مدیریت مصرف آب 

:توضیح

www.rachio.com

ر هايشیهوشمندکنترلجهتسیستمیشرکتاینتوسطشدهارائهمحصول
لیاصخدمت.استمنازلحیاط هايوباغچه هايآبیاريفرآیندخودکارسازيوآب پاش

شخصییارهايدستیاوهوشمندتلفن هايطریقازآبیاريفرآیندکنترلشرکت،اینتوسطشدهارائه
مع آوريجباخدمت،اینبرعالوهسیستماین.است)آمازونشخصیدستیار(الکسامانندهوشمند
.نمایدمتنظیهواخشکییاوبارندگیمیزانمبنايبرراآبیاريمیزانمی تواندآب وهواییاطالعات
شناساییکانامکهمی کندارائهخودسیستمباهمراهنیزوایرلسیجریان سنج هايشرکتاینهمچنین

فرآهمبرانکاربرايراشرایطایندرآبیاريمدیریتوآنالینصورتبهلوله هاترکیدگییاونشت
.می کند

2012:سال تاسیس

ایاالت متحده امریکا:یموقعیت جغرافیای

پایش و مدیریت مصرف آب :حوزه فعالیت

آبیاري خانگی و کشاورزي:گروه مخاطب

پلتفرم نرم افزاري و آنالین، اتوماسیون:فناوري هاي کلیدي

Rachio:نام شرکت

فروش مستقیم محصوالت:مدل درآمد

3فرصت /چالش :مسائل راهبردي

ندسیستم هاي آبیاري و کوددهی هوشم:خدمت/محصول

میلیون دالر20,5: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،توسطآبمصرفمدیریتبرايآنالینپلتفرمیشرکتاین
طریقاز.تاسکردهارائهآبشرکت هايباکارآمدترتعاملونشتیوقوعپیش بینیصورتدرهشدار

آنالینورتصبهراخودقبوضکنند،مشاهدهلحظهدرراخودآبمصرفمیزانمی توانندمشتریانآنالینپلتفرماین
جامعهگینمیانباراخودمصرفمیزانکنند،مشاهدهراماهانتهايتاخودمصرفیآبمیزانپیش بینیکنند،پرداخت
استايردرکلیدينکاتومشاوره هاوکننددریافترامربوطهراهکارهايوهشدارآبنشتیصورتدرکنند،مقایسه
بهکههدمی دراامکاناینآبشرکت هايومشتریانبهپلتفرمایندیگرطرفاز.نمایندمشاهدهراخودمصرفکاهش
نیزآبکت هايشر.می کندجلوگیريتلفنیتماس هايوحضوريمراجعاتازوباشندتعاملدریکدیگرباآنالینصورت
عملکردی توانندمشدهگرفتهنظردرمدیریتیداشبوردازاستفادهبامشتریان،باهزینه ترکموکارآمد ترتعاملبرعالوه

.نمایندتدریافارشدمدیریتبهارائهبرايراخودساالنه يوماهانهعملکرديمختلفگزارش هايوکنندتحلیلراخود
ورانهنوآرویکردهايباراآبشرکت هايتوسطهدفگروه هايبهگروهیپیام هايارسالامکانپلتفرماینهمچنین

.استکردهتسهیلبسیار

2009:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

پایش و مدیریت مصرف آب :حوزه فعالیت

مصرف کنندگان خانگی، شرکت هاي آب:گروه مخاطب

داده کاوي، پلتفرم آنالین:فناوري هاي کلیدي

WaterSmart:نام شرکت Software

دریافت حق اشتراك :مدل درآمد

5و 3فرصت هاي /چالش:مسائل راهبردي

پلتفرم آنالین مدیریت مصرف آب:خدمت/محصول

میلیون دالر13,4: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

واستکردهارائهگیاهاننیازهايومحیطیشرایطبررسیجهتسنسورهاییشرکتاین
هینه يبآبیاريبرنامه ریزيجهتکشاورزانبهبینش هاينرم افزاريپلتفرمیکقالبدر

جملهازمختلفداده ايجریان40ازبیششرکتاینتوسطشدهارائهسنسورهاي.می کندارائهزمین ها
برو دهدمیکشاورزانبهراگیاهانسالمتیوتبخیرورطوبتمیزانخورشید،نورمیزانهوایی،وآبشرایط

.نندکبرنامه ریزيراکوددهییاوبرداشتآبیاري،مانندخودفعالیت هايمی توانندکشاورزاناساساین
هدفاورزيکشزمینبرايخاصطوربهآب وهواییپیش بینی هايشرکت،ایننرم افزاريپلتفرمدرهمچنین

واییآب وهوداده هايهمزمانترکیبشرکت،اینتوسطشدهارائهفردبهمنحصرویژگی.می شودارائهنیز
.استیاهانگوضعیتمورددردقیق ترتحلیل هايارائهمنظوربهشدندگردآوريسنسورباکهگیاهانشرایط

2013:سال تاسیس

ایاالت متحده امریکا:موقعیت جغرافیایی

پایش و مدیریت مصرف آب :حوزه فعالیت

کشاورزي:گروه مخاطب

داده کاوي، هوش مصنوعی، پتلفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

Arable:نام شرکت

:مدل درآمد
خدمات/فروش مستقیم تجهیزات•
دریافت حق اشتراك•

3فرصت /چالش :مسائل راهبردي

ندسیستم هاي آبیاري و کوددهی هوشم:خدمت/محصول

میلیون دالر9,8: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 راهکاري براي تشخیص نشتی هاي لوله هاي آب ارائه کرده است که مب
اي بـراي ایـن منظـور در ابتـدا کارشناسـان شـرکت لولـه ه. تحلیل داده هاي میزان مصرف آب اسـت

تمر و سـپس بـا پـایش مسـ. ساختمان را بازرسی می کنند و سنسورها را در مسیر لوله هاي آب قـرار می دهنـد
ی می کند و به تحلیل الگوي مصرف آب، نرم افزار ارائه شده هرگونه رفتار غیرمتعارف مانند نشت آب را شناسای

داشـبورد همچنـین بـر روي اپلیکیشـن و. افراد راهکارهایی براي صرفه جویی در مصرف آب نیز ارائه می کنـد
در صـورت آنالین ارائه شده توسط این شرکت، تحلیل میزان مصرف آب به تفکیک هـر اتـاق و پیـام  اخطـار

از ایـن شـرکت هزینـه ي نصـب و تجهیـزات انـدکی. وجود نشتی و راهکارهاي جلوگیري از آن ارائه می شود
ی مبلغـی بـه عنـوان مشتریان خود دریافت می کند و مشتریان به منظور استفاده از داشبورد و اپلیکیشن بایسـت

.حق اشتراك به صورت ساالنه به شرکت پرداخت کنند

2016:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

پایش و مدیریت مصرف آب :حوزه فعالیت

خانگی:گروه مخاطب

داده کاوي و هوش مصنوعی، پلتفرم آنالین:فناوري هاي کلیدي

Flow Labs:نام شرکت

فروش مستقیم تجهیزات•:مدل درآمد
دریافت حق اشتراك •

5فرصت  /چالش:مسائل راهبردي

سیستم پایش و تشخیص نشتی:خدمت/محصول

هزار دالر825: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

باهکاستباغچهآبیاريکوچکرباتیکشرکت،اینتوسطشدهارائهمحصول
چه هاباغآبیاريبهخاك،نوعوآب وهواییوضعیتگیاه،نوعمانندعواملیبهتوجه

طوربهمی تواندومی دهدقرارپوششتحترامتردهشعاعبهمحدوده ايرباتاین.می پردازد
راهرايب.کندآب رسانیباشدداشتهقرارمحدودهایندرکهدرختییاوگلدانهرگیاه،بهمستقیم
وگیاهانوعنومحلرایانه،یاوتبلتهوشمند،تلفنیکطریقازبایستیابتدادرربات،ایناندازي

آبعیتوضگیاه،هرنیازهايبهتوجهبارباتخودپسآنازوکردتعیینرامنطقهخاكنوعهمچنین
.می دهدانجامراآبیاريخودکارصورتبهخاك،نوعهمچنینوهواییو

2014:سال تاسیس

ایاالت متحده امریکا:یموقعیت جغرافیای

پایش و مدیریت مصرف آب :حوزه فعالیت

آبیاري خانگی و کشاورزي:گروه مخاطب

اینترنت اشیا، رباتیک:فناوري هاي کلیدي

Droplet:نام شرکت

فروش مستقیم تجهیزات:مدل درآمد

3فرصت /چالش :مسائل راهبردي

مندسیستم هاي آبیاري و کوددهی هوش:خدمت/محصول

هزار دالر450: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،هنگامدرمصرفیآبهوشمندسازيوکاهشمنظوربهشرکتاین
وآبریانجتنظیموکنترلدستگاهیکازسیستماین.استکردهارائهحمامدوشهوشمندکنترل

وبودهحرکتیسنسورهايدارايجریانتنظیمدستگاه.استشدهتشکیلهمراهتلفناپلیکیشنیکهمچنین
زیردقیقاردفوقتیمثالعنوانبه.می کندتنظیممی دهدانجامفردکهفعالیتیبامتناسبراآبجریانشدت
زدنشامپومشغولاحتماالباشد،دوشازدورکمیفردکهزمانیمی شود،برقرارکاملجریانباشد،دوش

تنظیمبرايآبیتامی کندتنظیمقبلازراآبدمايدوشسیستماینهمچنین.می یابدکاهشجریانومی باشد
اهده يمشامکانهمواستحمامبراينظرموردزمانتعیینامکانهمآنالیناپلیکیشن.نرودهدربهآبدماي
.می دهدکاربربهراسایرینباآنمقایسه يواستحمامطولدرمصرفیآبمیزان

2015:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

پایش و مدیریت مصرف آب :حوزه فعالیت

خانگی:گروه مخاطب

اینترنت اشیا، پلتفرم انالین:فناوري هاي کلیدي

Eva Shower:نام شرکت

فروش مستقیم محصول:مدل درآمد

3فرصت /چالش:مسائل راهبردي

سیستم کنترل هوشمند دوش حمام:خدمت/محصول

هزار دالر140: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 هايتشخیصبرايدستگاهیشرکتاین
دستگاهاین.ازدمی سمطلعآنالیناپلیکیشنیکازاستفاهباراکاربرنشتی،وجودصورتدر
وشدهمتصلخانگیآباصلیلوله يمسیررويبراستاشیااینترنتوفراصوتسنسور هايبرمبتنیکه

اندازه گیريقابلیتدستگاهاینسنسورهاي.می دهدانجامراآبمصرفنوعومیزانمستمرپایش
اطالعاتترنتاینبهدستگاهاتصالزماندرآنپشتیباننرم افزارداراست،راآبازاستفادهمیزانکوچک ترین

امکانیناکاربربههمچنینوکردخواهدارسالکاربربرايهشداردستگاهنشتیزماندرمی کند،دریافترا
کرداهدخومشخصماشینیادگیريازاستفادهبادستگاهاین.کندقطعراآبجریاندورراهازتامی دهدرا

.استشدهمصرف)...ونشتظرف ها،شست وشوياستحمام،(هدفیچهبرايآبکه

2015:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

پایش و مدیریت مصرف آب :حوزه فعالیت

خانگی:گروه مخاطب

داده کاوي، هوش مصنوعی، پلتفرم آنالین، سنسور هاي فراصوت:فناوري هاي کلیدي

Buoy Labs:نام شرکت

فروش مستقیم محصوالت:مدل درآمد

5فرصت  /چالش:مسائل راهبردي

سیستم پایش و تشخیص نشتی:خدمت/محصول

هزار دالر60: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 هامسافرانتوسطمصرفیآبلحظه يدرپایشجهتسیستمیشرکتاین
ارائهکارراهدر.استکردهارائهآن هاآبمصرفمیزانمبنايبرمشتریانبهتخفیفوپاداش

سافرانمبرقوآبمصرفنوعومیزانآب،لوله هايمسیردرسنسورهايدادنقرارباشرکت،اینتوسطشده
.شددخواهنمطلعسرعتبه)لولهنشتیمانند(غیرمعمولرفتارهرگونهوجودصورتدرومی کنندرصدرا

ضرردههبمنجرحتیکهطوريبهباشدباالبسیارمی تواندمواردبرخیدرهتل هامصرفیبرقوآبهزینه ي
تمامیبرايبرقوآبماهانهقبضمیزاناساسبرهتلنرخافزایشطرفیاز.شودهتل هابرخیشدن

ازتفادهاسبا.می شودبازاردرهتلرقابتقدرتکاهشمنجر)ندارندخاصیمصرفکهآن هاییحتی(مسافران
کممصرفیکهافراديبهوکننددریافتبیشتريهزینه يمصرفپرافرادازمی توانندهتل هاسیستم،این

ردواستنشدهعرضهبازاربهعمدهطوربهاینمحصولهنوز.کننداهداجوایزيیاوتخفیفداشته اند
.استاولیهنمونه يمرحله ي

2015:سال تاسیس

پرتغال:موقعیت جغرافیایی

پایش و مدیریت مصرف آب :حوزه فعالیت

هتل ها:گروه مخاطب

اینترنت اشیا، پلتفرم آنالین، داده کاوي، سنسور:فناوري هاي کلیدي

optishower:نام شرکت

فروش مستقیم تجهیزات•:مدل درآمد
دریافت حق اشتراك •

3فرصت /چالش:مسائل راهبردي

اسیستم پایش میزان مصرف آب در هتل ه:خدمت/محصول
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استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت آب و خشکسالی. 5

آب رسانیمدیریت . 4ـ5
و روستاییشهري 
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استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت آب رسانی شهري و روستایی

:توضیح

www.en.i2owater.com

يشبکه  هاکارآمدترمدیریتمنظوربهنرم افزاريوسخت افزاريراهکارهاییشرکتاین
پایشمانندفعالیت هاییانجامامکانآندرکهاستکردهارائهروستاییوشهريآب رسانی

ارائهبرکاربهشبکهفشاراتوماسیونوراه دورازکنترلهمچنینوهشدارهادریافتشبکه،
قراربادارد،نامdNetکهنخستمحصولدر.استکردهارائهمحصولنوعسهشرکتراستا،ایندر.می شود

شبکهزامختلفیتحلیل هايواعتمادقابلاطالعاتشبکه،درنظرمدمحل هايدراندازه گیريدستگاه هايدادن
وتحلیل هااماداردقبلیمحصولمشابهسازوکاريدارد،نامiNetکهسیستمدومین.می شودارائهکاربربهرا

سیستمیکنیزشرکتاینمحصولسومین.می کندارائهآبجریانوفشارخصوصدردقیق تريبینش هاي
بهودورراهازتامی دهدراامکاناینکاربربهوداردنامoNetکهاستآبفشارخودکاربهینه سازيوکنترل

دریافته ايهزینتجهیزاتاولیهنصببرايشرکتاین..کندتنظیمراشبکهبرايبهینه يفشارخودکارطور
یستمسازبهره بردنبراياشتراكحقعنوانبهرامبلغیسالیانهصورتبهآبشرکت هايبلکهنمی کند

.کنندپرداختمی بایست

2005:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت جغرافیایی

مدیریت آب رسانی شهري و روستایی:حوزه فعالیت

شهري:گروه مخاطب

سنسور، داده کاوي و هوش مصنوعی، اتوماسیون:فناوري هاي کلیدي

i2o:نام شرکت

دریافت حق اشتراك:مدل درآمد

4فرصت /چالش:مسائل راهبردي

راهکارهاي مدیریت خودکار و هوشمند :خدمت/محصول
شبکه ي آب رسانی

میلیون پوند12,2: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 راهکاري مبتنی بر داده کاوي براي پیش بینـی احتمـال شکسـت شـبکه ي آب
آب می تواننـد با استفاده از سیستم ارائه شده توسط ایـن شـرکت، شـرکت هاي. ترکیدگی لوله ها ارائه کرده است

ان هزینه هاي تعویض لوله ها ي آب را به مقدار قابل توجهی کاهش دهند چرا که اگـر لولـه ها دیـر تعـویض شـوند، امکـ
شـوند، ترکیدگی و خسارت هاي مالی بسیاري وجود دارد و اگر لوله ها را زودتر از پایـان یـافتن عمـر مفیدشـان تعـویض

ه نصـب، سیستم ارائه شده توسط این شرکت با تجمیع داده هاي تاریخ مربـوط بـ. درواقع سرمایه زیادي هدر خواهد رفت
الگـوریتم تعمیرات و میزان استفاده از هر لوله و همچنین داده هاي محیطی و زمین شناسی، و همچنین با استفاده از یک

تـایج در قالـب در نهایـت، ن. یادگیري ماشین، براي هر بخش از شبکه ي لوله ها، یک احتمال شکست پیش بینی می کنـد
آن هـایی لولـه ها، تنهـا  ي یک پلتفرم آنالین مبتنی بر نقشه هاي جغرافیایی به کاربر ارائه می شود تا به جاي تعویض کلیه

.که احتمال شکست باالیی دارند تعویض یا تعمیر شوند

2015:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

مدیریت آب رسانی شهري و روستایی:حوزه فعالیت

شرکت هاي آب، شهرداري ها:گروه مخاطب

داده کاوي و یادگیري ماشین، پلتفرم آنالین:فناوري هاي کلیدي

Fracta:نام شرکت

دریافت حق اشتراك :مدل درآمد

5و 4فرصت هاي /چالش:مسائل راهبردي

وله هاپلتفرم پیش بینی احتمال ترکیدگی ل:خدمت/محصول

میلیون دالر3,5: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.valorwater.com

الـب این شرکت مجموعه اي از راهکارهاي مبتنی بر داده کاوي و تحلیـل رفتـار مصـرف کنندگان در ق
اننـد پلتفرم هاي نرم افزاري مختلف ارائه کرده است که بـا بـه کارگیري آن هـا شـرکت هاي آب می تو

 Cutoffراهکـار نخسـت . بینش هایی در راستاي بهبود عملکرد و افزایش درآمـد خـود دریافـت کننـد
Analyzerننـد نام دارد که با استفاده از آن شـرکت هاي آب می تواننـد مشـتریانی کـه قـوبض خـود را پرداخـت نمی ک

د در نظـر بگیرنـد و شناسایی و دسته بندي کنند، رفتار آن ها را پیش بینی کنند و این پیش بینی را در محاسبه ي درآمـد خـو
. شـته باشـدارتباط با مشتري و طرح هاي پرداخت آن ها را بهینه کنند تا کمترین عدم پرداختی و یا فرار از پرداخت وجود دا

نام دارد که در واقع با استفاده از داده کـاوي، خطاهـاي سیسـتم هاي Hidden Revenue Locatorدومین محصول 
شناسـایی و اندازه گیري میزان مصرف آب که موجب کمتر محاسبه شدن هزینه ي آب پرداختی توسط مشترکان می شود را

نام محصول دیگر ارائه شده توسط این شرکت است S.M.A.R.T. Targets for Conservation. برطرف می کند
ی بـراي ایـن شـرکت همچنـین محصـوالت. که براي تقسیم بندي مشترکان به گروه هاي هدف مختلف اسـتفاده می شـود

.شبیه سازي مصرف آب و محاسبه ي انرژي مصرفی در فرآیند آب رسانی نیز ارائه کرده است

2014:سال تاسیس

ایاالت متحده امریکا:موقعیت جغرافیایی

مدیریت آب رسانی شهري و روستایی:حوزه فعالیت

شهري:گروه مخاطب

داده کاوي، اینترنت اشیا:فناوري هاي کلیدي

Valor Water:نام شرکت

فروش مستقیم تجهیزات•:مدل درآمد
دریافت حق اشتراك •

4فرصت /چالش:مسائل راهبردي

زان پلتفرم تحلیل رفتار و می:خدمت/محصول
مصرف مشترکان آب

میلیون دالر2,8: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،بحرانشرایطپیش دستانه يمدیریتبرايآنالینپلتفرمیشرکتاین
ساتتاسیعملیاتیهزینه هايکاهشراهکارهايارائههمچنینوغیرمعمولالگوهاي

دقیقرياندازه گیوکنترلسامانه يباسادگیبهسیستماین.استکردهارائهفاضالبوآب
یکازپس.می شودپارچهیکمی شوداستفادهفاضالبوآبتاسیساتدرمعمولطوربهکهاسکادا

رفتارريیادگیبهشروعتاریخیداده هايازاستفادهباشدهارائهمصنوعیهوشسیستم،پارچه سازي
خصوصدر هاییپیش بینیسیستمشده،انجامیادگیري هايمبنايبرنیزآخرگامدر.می کندسیستم
وادگیريیفرآیندکهآنجااز.می دهدارائهکاربرانبهآگاهانه ترتصمیم گیريمنظوربهمصرفمیزان

شرایطبامواجهيبراراکاربرانمی تواندسیستمبنابراینمی پذیرد،انجاممستمرصورتبهپیش بینی
اطالعبهنیزرامصرفغیرمعمولالگوهايیاوسازدمطلع)انتظارحدازبیشتقاضايمانند(بحرانی

گرافیکیرتصوبهکاربرانبهتحلیل هاارائهمنظوربهمدیریتیداشبورديهمچنین.برساندشرکت ها
.استشدهگرفتهنظردرسیستمایندر

2016:سال تاسیس

کانادا:موقعیت جغرافیایی

مدیریت آب رسانی شهري و روستایی:حوزه فعالیت

شرکت هاي آب :گروه مخاطب

هوش مصنوعی، داده کاوي، پلتفرم آنالین:فناوري هاي کلیدي

EMAGIN:نام شرکت

دریافت حق اشتراك :مدل درآمد

4فرصت /چالش:مسائل راهبردي

مصرف پلتفرم پیش بینی و مدیریت الگوي:خدمت/محصول
شبکه آب رسانی

میلیون دالر2,2: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 انرژي این شرکت پلتفرم آنالینی براي تحلیل و کاهش هزینه هاي جاري و مص
ل داده هـاي در این پلتفرم بر اسـاس تحلیـ. در سیستم هاي تصفیه ي آب ارائه کرده است

وسـط پلتفرم ارائه شـده ت. موجود، بینش ها و راهکارهایی براي کاهش مصرف انرژي ارائه می گردد
ه از منابع این شرکت مبتنی بر داده کاوي و هوش مصنوعی بوده و با تحلیل داده هاي گردآوري شد

ی که از آن جای. مختلف، مدیریت را در خصوص وضعیت موجود و چالش هاي کلیدي مطلع می سازد
شـرکاي طراحی این سیستم با تمرکز بر حوزه ي سیسـتم هاي تصـفیه آب و بـا همکـاري نزدیـک

.ردي ارائه دهدصنعتی انجام پذیرفته است، در نتیجه سیستم می تواند راهکارهاي عملیاتی و کارب

2016:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

مدیریت آب رسانی شهري و روستایی:حوزه فعالیت

تصفیه خانه هاي آب:گروه مخاطب

داده کاوي و هوش مصنوعی، پلتفرم آنالین:فناوري هاي کلیدي

Pluto AI:نام شرکت

دریافت حق اشتراك :مدل درآمد

4و 3فرصت هاي /چالش:مسائل راهبردي

پلتفرم آنالین براي مدیریت و کاهش :خدمت/محصول
هزینه هاي تصفیه خانه هاي آب

میلیون دالر2,1: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 کندشناساییرابازارتقاضايونیازهاداده کاوي،ازاستفادهباشرکتاین
نیازباقمطابوکارآمدتربازاریابیبرايبینش هاییآبتامین کنندهشرکت هايبازاریابی

آبقاضايتوعرضهمیزانازعظیمداده ايپایگاهشرکتمنظور،اینبراي.می کندارائهمصرف کنندگان
ینهمچنوصنعتیواحدهايفعالیتمجوزهايقانونی،الزاماتشمالی،آمریکايمختلفمناطقوشهرهادر

حلیلتبا.می کندبه روزرسانیوتکمیلمستمرطوربهراآنوکردهجمع آوريشهرداري هابرنامه هايوبودجه ها
کیفیت،مختلفمناطقدرآبکمبودمیزانخصوصدربینش هاییوپیش بینی هامی تواندشرکتداده ها،این
زرگبصنایعوشهرداري هاخودبرعالوه.کندارائهخودمخاطبانبهجدیدبازارختیبهورودفرصت هايوآب

رکت هايشآب رسان،شرکت هايکنند،دركبهترراخودشرایطمی توانندطریقاینازکهآبمصرف کننده ي
بازاریابیرايباطالعاتاینازمی توانندنیزبزرگوکوچکاستارت آپ هايبسیاريوتصفیهفیلترهايساخت

.نماینداستفادهخودهدفمند

2011:سال تاسیس

کانادا:موقعیت جغرافیایی

مدیریت آب رسانی شهري و روستایی:حوزه فعالیت

شهرداري ها، صنایع بزرگ، تامین کنندگان آب:گروه مخاطب

داده کاوي و هوش مصنوعی، پلتفرم آنالین:فناوري هاي کلیدي

WatrHub:نام شرکت

دریافت حق اشتراك:مدل درآمد

4فرصت /چالش:مسائل راهبردي

ار و ارائه پلتفرم آنالین تحلیل رفتار باز:خدمت/محصول
بینش هاي بازاریابی

هزار دالر500: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 کنندگانبینواسطیکعنوانبهشرکتاین
دوبهازنیمورداطالعاتارائهباتامی کندعملآب رسانیشرکت هايونیستپایدارلوله کشی

ق،مناطایندر.یابدکاهششدهارسالآبکمیتوکیفیتزمان،خصوصدرقطعیتعدمطرف،
 کنندگانمصرفاختیاردرآبروزازساعت هاییدرتنهاگاهونیستثابتوپایدارامريمواقعازبسیاريدرآبارسال

ارسالساعاتتغییراتخصوصدرراتوزیع کنندگانومصرف کنندگانشرکت،اینتوسطشدهارائهپلتفرم.داردقرار
درعاتیاطالداده ها،تحلیلوجمع آوريباهمچنین.کنندتنظیمراخودبرنامه يتامی سازدمطلعپیامکطریقازآب

تقاضازاکمترآبمواقعیومکان هاچهدراینکهخصوصدربینش هاییشده،ارسالآبکیفیتوکمیتخصوص
رکت هايشبهاست،شدهآلودهدیگرمسائلیاولوله هافرسودگیدلیلبهآبمکان هاییچهدرواستشدهتامین
.می کندارائهآبکننده يتامین

2009:سال تاسیس

هند:موقعیت جغرافیایی

مدیریت آب رسانی شهري و روستایی:حوزه فعالیت

شرکت هاي آب رسان، مناطق محروم:گروه مخاطب

پلتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

NextDrop:نام شرکت

دریافت حق اشتراك:مدل درآمد

4فرصت /چالش:مسائل راهبردي

رضه شدهپلتفرم پایش کمیت و کیفیت آب ع:خدمت/محصول

هزار دالر120: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 هايمسیردرپنهاننشتی هايشناساییجهتسریعوصرفهبهراهکاريشرکتاین
شدهائهارآنالینپلتفرمدرمنظوراینبراي.می شودبردهبهرهماهوره ايتصاویرتحلیلازآندرکهاستکرده
ساختهايبناسایروساختمان هاسپسمی شود،دریافتنظرموردمحدودهبهمربوطماهواره ايتصاویرابتداشرکتاینتوسط

تحلیلیتمالگوریازاستفادهبابعديگامدر.شوندتحلیلآمادهتامی شودحذفتصاویرازگیاهیپوشش هايهمچنینوبشر
در.می شودشناساییزمینسطحزیریاوسطحدرموجودشربقابلآب هايبهمربوطنشانه هايشرکت،اینتوسطشدهطراحی
فاصله يبهتوجهبا.می شوددادهنمایشکاربربهGISنقشه هايقالبدرشرکت،آنالینپلتفرمدرنشتی هاایننیزنهایت

هزینهنظرازهمترتیباینبهکهمی گیردبردررامتر3عمقومربعکیلومتر3.5حددرمساحتیتصویرهرزمین،ازماهواره ها
ALOSژاپنیماهواره يباشرکتایننیزتصاویردریافتبراي.استصرفهبهبسیارتشخیصسرعتنظرازهمو بهکه2

وشتینمشاهدهصورتدرسریعهشدارهاي.می کندهمکارياست،مجهزدیگرسیاراتدرزیرزمینیآبکشفجهتسیستمی
شرکت،اینخدماتازاستفادهمنظوربه.استسیستمایندرشدهارائهخدماتدیگرجملهازلوله هاتعمیراتبودنکارآمدتایید
کنندپرداختاشتراكحقساالنهیاوفصلیماهانه،صورتبهمی توانندسازمان هایاافراد

2013:سال تاسیس

ینسرزمین هاي اشغالی فلسط:موقعیت جغرافیایی

مدیریت آب رسانی شهري و روستایی:حوزه فعالیت

شهري:گروه مخاطب

تحلیل تصاویر ماهواره اي، پلتفرم آنالین:فناوري هاي کلیدي

UTILIS:نام شرکت

دریافت حق اشتراك :مدل درآمد

5و 4فرصت هاي /چالش:مسائل راهبردي

دگی هاي سیستم شناسایی نشتی و ترکی:خدمت/محصول
پنهان لوله ها با تصاویر ماهوراه اي
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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 هايدرموجودنشتیآب،جریانقطع

موجوددسترسینقاطیاوآتش نشانیشیر هاي تقاطع،نقاطازرارباتاینمی بایستمنظوراینبراي.کردشناسایی
دروجودمسنسورکهکجاهر.کردخواهدحرکتلولهمسیردرآبجریانازاستفادهبارباتسپسوکردواردلوله هادر

ارسالکتشرابريسروربهراموقعیتاینومی کندثبتراآندقیقموقعیتبدهد،تشخیصرانشتییکربات
کهی کنهممشخصدقیقطوربهشرکتنرم افزاريپلتفرمربات،اینازشدهدریافتاطالعاتازاستفادهبا.می کند

ايفناوري هبهنسبتفناورياینبرتري هايجملهاز.استمقدارچههریکبزرگیوداده اندرخکجادرنشتی ها
کوچکنشتی هايتشخیصقابلیتهمچنینوموقعیتتعییندرباالتربسیاردقتبهمی توانصوتبرمبتنیمرسوم

.کرداشارهلولهترکیدگیبهشدنتبدیلازقبل

2017:سال تاسیس

ایاالت متحده امریکا:موقعیت جغرافیایی

مدیریت آب رسانی شهري و روستایی:حوزه فعالیت

شهري:گروه مخاطب

رباتیک، سنسور:فناوري هاي کلیدي

Pipeguard:نام شرکت Robotics

دریافت حق اشتراك :مدل درآمد

5و 4فرصت هاي /چالش:مسائل راهبردي

ی لوله هاربات شناسایی ترکیدگی و نشت: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 براي تامین آب مورد نیاز بخش انرژي ارائه کرده اسـ
دگان آب در آن به مصرف کنندگان عمده ي آب امکان جستجو، مقایسه و خرید از تامین کنن

صـوص یکی از چالش هاي کلیدي شرکت هاي فعال در زمینه ي انرژي، بـه خ. و فاضالب ارائه شده است
ن امر بازاري در بخش نفت و گاز، یافتن منابع پایدار آب براي انجام فعالیت هاي خود بوده است به طوري که ای

رم آنالینـی از این رو، این شرکت پلتف. میلیارد دالر تنها در ایاالت متحده امریکا ایجاد کرده است20به ارزش 
نندگان آب و ارائه کرده که در آن شرکت هاي حوزه ي انرژي می توانند بر مبناي موقعیت جغرافیایی خود تامین ک
در حـال . ننـدفاضالب را پیدا کنند، قیمت و ظرفیت آن ها را با هم مقایسه کنند و براي خرید ثبـت سـفارش ک

شـرکت حـوزه ي 150هزار تامین کننده آب در پایگاه داده این شرکت وجود دارد و بـیش از 100حاضر بیش از 
.باالدست نفت و گاز نیز از این اطالعات و پایگاه داده استفاده می کنند

2014:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

مدیریت آب رسانی شهري و روستایی:حوزه فعالیت

با شرکت هاي تامین کننده ي آب، صنایع:گروه مخاطب
مصرف آب باال مانند نفت و گاز

پلتفرم آنالین:فناوري هاي کلیدي

Sourcewater:نام شرکت

دریافت حق اشتراك :مدل درآمد

4فرصت /چالش:مسائل راهبردي

بازار آنالین خرید عمده ي آب و فاضالب:خدمت/محصول
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استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت آب و خشکسالی. 5

فاضالب هايتصفیه  ي . 5ـ5
و صنعتیخانگی 
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استارت آپ هاي حوزه ي تصفیه  ي فاضالب هاي خانگی و صنعتی

:توضیح

www.cambrianinnovation.com

پاكآببهکشاورزيوصنعتیشهري،فاضالب هايتبدیلجهتسیستمیشرکتاین
کهراکتوريدرسیستم،ایندر.استکردهارائهبیوالکتریکفناوريطریقازانرژيو

EcoVoltزیست گاز(انرژياستخراجوفاضالببهسازيبهالکتریکینظرازفعالباکتري هايداردنام(
آبازراباکتري هاتوسطتجزیهقابلآلیمواددرصد80تافرآینداین.می پردازندهوازيهضمطریقاز

بیشتارکردن،فیلتفرآیندازاستفادهباسپس.می کندتولیدتواننیزکیلو وات200تا40ومی کندحذف
برهعالو.می شودخارجسیستمازمجدداستفادهامکانباآبوشدهحذفآبآالینده هايازدرصد99از

وصولمحارائهبراينیزدیگريراهکارشرکتمشتریان،برايسیستمراه اندازيوتجهیزاتفروش
هرازايبهمصرف کنندهازبلکهنمی فروشدراسیستمشرکتآندرکهاستگرفتهنظردرخودخدمت

تملکحتتتاسیساتدررابهسازيعملیاتومی کنددریافتاشتراكحقشدهبهسازيفاضالبگالن
.می دهدانجامخودش

2006:سال تاسیس

ایاالت متحده امریکا:موقعیت جغرافیایی

تصفیه  ي فاضالب هاي خانگی و صنعتی:حوزه فعالیت

صنایع تولید کننده عمده ي فاضالب:گروه مخاطب

هضم  هوازي، فیلتر  :فناوري هاي کلیدي

Cambrian Innovation:نام شرکت

:مدل درآمد
فروش مستقیم محصوالت•
دریافت حق اشتراك•

8فرصت /چالش:مسائل راهبردي

سیستم بهسازي فاضالب پراکنده:خدمت/محصول

میلیون دالر6,9:کل سرمایه  تامین شده

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

:توضیح

www.nexusewater.com

ن آب هـا این شرکت دستگاه هایی به منظور جذب انرژي موجود در آب هاي خاکستري و تصفیه ای
هاي خاکستري در منزل آب هـاي خـارج شـده از سـینکمنظور از آب. براي استفاده مجدد ارائه کرده است 

ع آب هـا دو ایـن نـو. ظرفشویی و روشویی و حمام است که قابلیت تصفیه و استفاده مجدد در خانـه را دارا می باشـند
اسـت کـه ویژگی نخست آن. ویژگی کلیدي دارند که موجب شده این شرکت تمرکز خود را بر این نوع آب قرار دهد

بتـدا از این رو، در سیستم طراحی شده توسط شـرکت، ا. این آب ها معموال گرم بوده و انرژي زیادي همراه خود دارند
ذب آب هاي خاکستري داخل مخازنی جمع  می شوند و انرژي حرارتی آن ها براي استفاده مجدد در آب گرم کن منزل ج

ه در ویژگی دوم این نوع آب ها آن است که معموال آالینده هاي پیچیده و خطرناکی در آن ها وجـود نـدارد کـ. می شود
د بـا عبـور از نتیجه در سیستم ارائه شده، با یک فرآیند تصفیه آب هاي خاکستري که گرماي خـود را از دسـت داده انـ

.فیلتر ها تصفیه شده و مجدد براي فعالیت هایی مانند استحمام می توان از آن ها استفاده نمود

2009:سال تاسیس

استرالیا:موقعیت جغرافیایی

تصفیه  ي فاضالب هاي خانگی و صنعتی:حوزه فعالیت

خانگی:گروه مخاطب

-:فناوري هاي کلیدي

Nexus eWater:نام شرکت

فروش مستقیم محصوالت:مدل درآمد

8فرصت /چالش:مسائل راهبردي

سیستم بازیابی آب خاکستري:خدمت/محصول

میلیون دالر4:کل سرمایه  تامین شده

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

:توضیح

www.ecoworth-tech.com

Carbon(کربنفیبرژل-هواجنسازماننداسفنجمحصوالتیشرکتاین Fiber Aerogel(کردهارائه
.می کندبجذخودبهراآندرموجودارگانیکآالینده هايتمامیفاضالبمسیردرگرفتنقرارباکهاست
.می باشدمجددتفادهاسقابلوزیستمحیطباسازگارغیرسمی،کهاستباالبسیارجذبقابلیتبامادهیککربنفیبرهواژل

دردفعیاجددماستفادهقابلآببهتبدیلراآنوکندحذففاضالبازراارگانیکموادازوسیعیگستره يمی تواندمادهاین
. شوندمیخارجشدهجذبموادتمامیآن،بهدادنحرارتیامادهاینفشرده کردنباسادگیبههمچنین.نمایدزیستمحیط

مخزنتهدسدوازکهمی کندارائهفاضالبتصفیه يسیستمیکقالبدرراخودمحصولشرکتخواص،اینبهتوجهبا
.می کندعبورخزنمدواینازشدنتصفیهجهتمتناوبصورتبهفاضالبواستشدهتشکیلکربنفیبرهواژلفیلترداراي
درشدهجذبآالینده هايخود،درموجودهواژلبهدادنحرارتبادوممخزنمی کند،عبوراولمخزنازفاضالبکهزمانی

فاضالبزمانیکهومی کندمجدداستفادهآماده يراآنوکردهتخیلهراآن
.می شودتکراراولمخزنبرايروندهمینمی کندعبوردومدسته يمخازناز

2016:سال تاسیس

سنگاپور:موقعیت جغرافیایی

تصفیه  ي فاضالب هاي خانگی و صنعتی:حوزه فعالیت

شهري، کشاورزي، صنعتی:گروه مخاطب

هواژل فیبر کربن:فناوري هاي کلیدي

Island Water Technologies:نام شرکت

فروش مستقیم محصوالت:مدل درآمد

8فرصت /چالش :مسائل راهبردي

 هاي هواژل فیبر کربن براي جذب آالینده:خدمت/محصول
ارگانیک فاضالب

هزار دالر777:کل سرمایه  تامین شده

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

:توضیح

www.islandwatertech.com

هسـازي این شرکت دستگاهی قابل جابجایی و مقرون به صرفه جهـت تصـفیه و ب
یدي، فاضالب  ارائه کرده است که به صورت مستقل و با اسـتفاده از انـرژي خورشـ

ایی، این دستگاه بـه طـور خـاص بـراي منـاطق روسـت. انرژي مورد نیاز خود را تامین می کند
کمپ هاي موقت نظامی و غیرنظـامی، فعالیت هـاي دور از محیط هـاي شـهري ماننـد معـدن کاري و 

سـط یـک به منظور انجام فرآیند بهسازي، ابتدا فرآیند هضم  هوازي تو. مناطق حادثه دیده کاربرد دارد
دارد انجـام صفحه ي زیستی بهبود یافته با کمک ترکیبـات پلیمـري کـه در محفظـه ي نخسـت قـرار

ونی سپس خروجی به محفظه ي دوم می رود که در آن فرآیند هاي عبور از فیلتر هـا و ضـدعف. می شود
.  کردن فاضالب براساس نیاز مشتریان انجام می شود

2013:سال تاسیس

کانادا:یموقعیت جغرافیای

تصفیه  ي فاضالب هاي خانگی و صنعتی:حوزه فعالیت

مناطق فاقد سیستم فاضالب:گروه مخاطب

پنل خورشیدي، هضم هوازي:فناوري هاي کلیدي

Island Water Technologies:نام شرکت

فروش مستقیم محصوالت:مدل درآمد

8فرصت /چالش:مسائل راهبردي

سیستم بهسازي فاضالب قابل :خدمت/محصول
جابجایی و خورشیدي

هزار دالر490:دهکل سرمایه  تامین ش

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

آبتامین نیاز به . 6ـ5
روش هاي جایگزینبا 
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استارت آپ هاي حوزه ي تامین نیاز به آب با روش هاي جایگزین

:توضیح

www.tersussolutions.com

ه اسـت این شرکت سیستمی جهت شست وشوي حجم باالي لباس و انواع منسوجات ارائه کـرد
بـزرگ صـنایع نسـاجی دومـین صـنعت.که به جاي آب در آن از دي اکسیدکربن مایع استفاده می شـود

ده آلوده کننده ي آب در دنیا محسوب می شوند و فاضالب خروجی آن ها از آن جا که مـواد شـیمیایی مختلـف آلـوده شـ
زاي ایـن شـرکت سیسـتمی متشـکل از اجـ. است، چالش هاي بسیاري را براي دفع و اسـتفاده مجـدد ایجـاد می کنـد

ي انـواع سخت افزاري، نرم افزاري و مواد شیمیایی ارائه کرده است که بدون نیاز بـه آب عملیـات شست وشـو را بـر رو
تشکیل بخش سخت افزاري از چهار سبد شست وشو براي انواع مختلف منسوجات. پارچه به صورت موثر انجام می دهد

سـیدکربن مـایع شده است که به صورت یک حلقه ي بسته طراحی شده و با کمک سیستم فیلترکـردن مسـتمر، دي اک
م تعـداد دفعـات همچنین شرکت یک نرم افزار براي تنظی. موجود پس از تصفیه مجدد براي شست وشو استفاده می شود

ی تـوان از جمله کاربرد هاي این محصـول م.. شست وشو و مواد شیمیایی مربوط به هر پارچه طراحی و ارائه کرده است
.مودلباس هاي نظامی و آتش نشانی و صنایع نساجی اشاره نیونیفرم به شست وشوي یونیفرم  کارگران، 

2009:سال تاسیس

ایاالت متحده امریکا:یموقعیت جغرافیای

تامین نیاز به آب با روش هاي جایگزین:حوزه فعالیت

شرکت ها و سازمان هاي با حجم باالي :گروه مخاطب
اجیشست وشوي لباس، کارخانجات نس

-:فناوري هاي کلیدي

Tersus:نام شرکت solutions

فروش مستقیم محصوالت:مدل درآمد

1فرصت /چالش:مسائل راهبردي

تفاده سیستم شست وشوي لباس با اس:خدمت/محصول
از دي اکسید کربن مایع

میلیون دالر5:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي تامین نیاز 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 حـاوي
یـن در ا.معدنی ارائه کرده است که انرژي مورد نیاز خود را از انرژي خورشـیدي تـامین می کنـد

از سیستم هوا از طریق دریچه هاي دستگاه به داخل آن کشیده می شود و پس از جـذب رطوبـت آن هـواي خشـک
 شود و با عبور سپس رطوبت جذب شده طی فرآیند تقطیر به آب مقطر تبدیل می. سمت دیگر دستگاه خارج می شود

ج این آب از محفظه ي داراي مواد معدنی، آب داراي امالح مورد نیاز بدن و مناسب بـراي نوشـیدن از دسـتگاه خـار
بطـري آب آشـامیدنی بـه ازاي هـر 20نام دارد، در یک روز آفتابی می تواند تـا Sourceاین دستگاه که . می شود

سـال دارد و 10این دستگاه عمر مفیـدي بـیش از . تولید کند) شامل دو پنل خورشیدي(مجموعه استاندارد دستگاه 
.سال نیز تنها نیاز به تعویض فیلترها و محفظه ي مواد معدنی دارد5هر 

2014:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

تامین نیاز به آب با روش هاي جایگزین:حوزه فعالیت

خانگی:گروه مخاطب

پنل خورشیدي:فناوري هاي کلیدي

Zero Mass Water:نام شرکت

فروش مستقیم محصوالت:مدل درآمد

1فرصت /چالش:مسائل راهبردي

سیستم جذب و بازیابی رطوبت  هواي:خدمت/محصول
خانگی و خورشیدي

میلیون دالر3,8:کل سرمایه  تامین شده

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

:توضیح

www.suntowater.com

یخانگروزمرهمصارفبرايهوادرموجودرطوبتبهسازيوجذبجهتدستگاهیشرکتاین
درموجودهواکش هايکمکباهواجذبطریقازدستگاهایندررطوبتازآبتامینفرآیند.استکردهارائه

.ی شودمخارجدستگاهازخشکهوايوشدهجذبدستگاهتوسطهوارطوبتاینبعديگامدر.می شودآغازدستگاه
 شودمیمحفظه ايواردآباینسپس.می آیددستبهمقطرآبشده،حذب هوايرطوبتتقطیروسازيفشردهبا

اختیاردرمعدنیموادحاويشربقابلآبنهایتدرومی شودافزودهآنبهانساننیازموردمعدنیموادکه
.اشدمی ببازاربهتجاريعرضهازقبلنهاییتست هايانجامحالدردستگاهاین.می گیردقرارمصرف کننده

2012:سال تاسیس

ایاالت متحده:یموقعیت جغرافیای

تامین نیاز به آب با روش هاي جایگزین:حوزه فعالیت

خانگی:گروه مخاطب

-:فناوري هاي کلیدي

SunToWater:نام شرکت

فروش مستقیم محصوالت:مدل درآمد

1فرصت /چالش:مسائل راهبردي

واي سیستم جذب و بازیابی رطوبت  ه:خدمت/محصول
خانگی

میلیون دالر2,5:هکل سرمایه  تامین شد

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

:توضیح

www.tethysdesal.com

ت کـه بـه این شرکت سیستم ماژوالر آب شیرین کن و تصفیه ي آب خورشیدي تولید کرده اسـ
کـانیزم در ایـن سیسـتم همـان م. منظور تامین آب شیرین شهري، کشاورزي و صنعتی کـاربرد دارد

تولید آب شیرین و تبخیر و تقطیر که در طبیعت توسط تابش نور خورشید بر دریاها وجود دارد با سرعت بیشتر براي
بـرق ارائـه می شـود این سیستم به صورت ماژوالر و بدون نیاز به اتصال به شبکه ي. تصفیه شده، باز تولید می شود

مچنـین مصـرف که در نتیجه دو مانع کلیدي بر سر راه فراگیر شدن آب شیرین کن ها یعنی نیاز به فضاي بزرگ و ه
فاده از آن در ویژگی ماژوالر بودن این سیستم همچنـین امکـان اسـت. انرژي تجدیدناپذیر باال را برطرف کرده است

.مقیاس هاي مختلف مانند براي یک مزرعه، یک کارخانه و حتی یک شهر را ایجاد کرده است

2014:سال تاسیس

سرزمین هاي اشغالی فلسطین:موقعیت جغرافیایی

تامین نیاز به آب با روش هاي جایگزین:حوزه فعالیت

شهري، کشاورزي، صنعتی:گروه مخاطب

پنل خورشیدي:فناوري هاي کلیدي

TETHYS:نام شرکت

فروش مستقیم محصوالت:مدل درآمد

1فرصت /چالش:مسائل راهبردي

الرسیستم آب شیرین کن خورشیدي ماژو:خدمت/محصول

هزار دالر500:کل سرمایه  تامین شده

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

:توضیح

www.vitalityvector.com

تفادهاسهوادرموجودآبرطوبتبازیابیوجذببرايصرفهبهمقروندستگاهیشرکتاین
واولیه هزینه يآن هابیشتراماداردوجودبازاردرمتعدديهوايرطوبتبازیابیسیستم هايهرچند.استکرده

وسطتشدهارائهسیستماما.کرداستفادهراآن هامی توانمحدوديمحیط هايدریاودارندباالیینگهداريیا
انجامراخودفعالیتنیزکیلوگرم/گرم4حدودرطوبتمیزانباحتیمختلفمحیط هايدرمی تواندشرکتاین
کالري900,000والکتریکیانرژيکیلو وات50بهتنهاآبلیتر1000بازیابیبرايسیستماینهمچنین.دهد

خورشیدييانرژیاوسوختزباله سوز،مانندمختلفمنابعازمی تواندنیزانرژياینکهداردنیازگرماییانرژي
وشهريهیافتتوسعهکمترمکان هايیاوآبنظرازخودکفاگلخانه هايایجادبرايسیستماین.شودتامین

می تواننیزاییزدبیابانبرايسیستماینازهمچنین.داردکاربردآشامیدنیآببهمحدوددسترسیباروستایی
.بردبهره

2016:سال تاسیس

هلند:موقعیت جغرافیایی

تامین نیاز به آب با روش هاي جایگزین:حوزه فعالیت

مناطق محروم:گروه مخاطب

-:فناوري هاي کلیدي

VITALITY VECTOR:نام شرکت

فروش مستقیم محصوالت:مدل درآمد

1فرصت /چالش:مسائل راهبردي

سیستم جذب و بازیابی رطوبت  هوا:خدمت/محصول

سرمایه (Grantهزار دالر50:کل سرمایه  تامین شده
)شخصی اعالم نشده

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

:توضیح

www.thinkphi.com

وجمع آوريوکیالکتریانرژيتولیدقابلیتبامی کندارائهمنظورهچندسایبان هاییشرکتاین
انجامراایبانسعنوانبهخودابتدایینقشکهحالعیندرسایبان هااین.استکردهارائهبارانآبتصفیه

استفادهبرايومی کنندجذبراخورشیدنورانرژيآن هارويبرموجودولتاییکفوتوصفحاتطریقازمی دهند،
امهنگدرساخت،نوعدلیلبههمچنین.می کنندذخیرهخودباطري هايدرراآن الکتریکیانرژيعنوانبه

متسبهسایبانمرکزيمیله يدرموجودلوله يطریقازآباینمی شود،جمعآنمرکزدربارانآببارندگی
آبندارداستاحدتاومی کندعبورسایبانمیله يدرموجودفیلترهايداخلازخودمسیردروکردهحرکتزمین
آن هاآبتصفیهرايبمنابعدیگریاوآبمخازنبهاتصالقابلیتهمچنینسیستماین.می شودتصفیهشربقابل

بهاستفادهویالکتریکخودروهايسوختجایگاه هايبهتبدیلمانندقابلیت هاییسایباناین.می باشددارانیزرا
برقوآببهمناسبدسترسیباآزادفضايدرکارمحل هايایجادهمچنینوپارك هاوپارکینگ هاسایبانعنوان

.می کندفراهمراروشناییو

2015:سال تاسیس

هند:موقعیت جغرافیایی

تامین نیاز به آب با روش هاي جایگزین:حوزه فعالیت

شهري:گروه مخاطب

فیلتر براي تصفیه آب، پنل خورشیدي:فناوري هاي کلیدي

Think Phi:نام شرکت

فروش مستقیم محصوالت:مدل درآمد

1فرصت /چالش:مسائل راهبردي

ري و سایبان خورشیدي با قابلیت جمع آو:خدمت/محصول
تصفیه ي آب باران

اعالم نشده:کل سرمایه  تامین شده

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

شربتامین آب . 7ـ5
محروممناطق براي 

فاقد دسترسی به آب سالمو 

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

.مرگ در جهان به دلیل بیماري هاي مربوط به آب رخ می دهد5مرگ از هر 1
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الماستارت آپ هاي حوزه ي تامین آب شرب براي مناطق محروم و فاقد دسترسی به آب س

:توضیح

www.waterislife.com

کمترومحروممناطقبرايشربآبتامینوتصفیهخالقانه يمختلفطرح هايشرکت،این
شرکتنای.می کنداجراومالیتامینمردمی،کمک هايجمع آوريازاستفادهبارایافتهتوسعه

کمک هايبرتکیهباومی کندشناساییراآبرسانیسیستمبهسازيوآبتصفیه يبراينوآورانهراهکارهاي
رخیبمثالعنوانبه.می دهدارائهنیازمندافرادبهراراهکارهااینمربوطه،افرادوشرکت هاباهمکاريومردمی

انوفیلترندارايسطل هايخرید:ازعبارت اندکنندمالیکمکآندرمشارکتبرايمی توانندافرادکهطرح هاییاز
حفرواپمپ هقراردادنخورشیدي،آبتصفیه يسیستم هايخریدآب،تصفیه ينی هايآب،تصفیه يبراي

.بارانآبجمع آوريبرايمصنوعیحوزچه هايحفروآبچاه هاي

2007:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

تامین آب شرب براي مناطق محروم و فاقد :حوزه فعالیت
دسترسی به آب سالم

مناطق محروم:گروه مخاطب

-:فناوري هاي کلیدي

WATERisLIFE:نام شرکت

Non-Profit:مدل درآمد

2فرصت /چالش:مسائل راهبردي

نی هاي تصفیه ي آب، سطل هاي داراي:خدمت/محصول
...نانو فیلتر و 

میلیون دالر3,5:درآمد سالیانه
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الماستارت آپ هاي حوزه ي تامین آب شرب براي مناطق محروم و فاقد دسترسی به آب س

:توضیح

www.offgridbox.com

وحرومممناطقبرايتجدیدپذیربرقوتصفیه شدهآبهمزمانتامینمنظوربهشرکت،این
ارائهدید پذیرتجبرقتولیدوآبتصفیهسیستممتشکلجابجاییقابلمحفظه ايدیده،حادثه
شدهنصبآنرويبرکهکوچکیباديتوربینهمچنینوخورشیديپنل هايطریقازسیستماین.استکرده
کیبهمجهزمحفظهاینهمچنین.می پردازدخودباتري هايدرآنذخیره يوالکتریکیانرژيتامینبهاست،

مخزنواردجمع آوريازبعدآباینکهمی باشد)دریاآبحتیوچاهرودخانه ها،باران،آب(آبجمع آوريسیستم
استرلیزهوفیلتر(فیهتصوسازيشیرینفرآینددستگاه،خودتوسطشدهتولیدبرقازبخشیمصرفباوشدهدستگاه
نقاطدردستگاهاینازعدد28کنونتا.می شودخارجدستگاهازآشامیدنقابلآبومی شودانجام)آبکردن

.استشدهنصبجهانمختلف

2016:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

تامین آب شرب براي مناطق محروم و فاقد :حوزه فعالیت
دسترسی به آب سالم

مناطق محروم و حادثه دیده:گروه مخاطب

فیلتر آب، پنل خورشیدي، توربین بادي:فناوري هاي کلیدي

OffGridBox:نام شرکت

فروش مستقیم محصوالت•:مدل درآمد
گرنت•

2و 1فرصت هاي /چالش:مسائل راهبردي

یدپذیر با سیستم تصفیه آب و تامین برق تجد:خدمت/محصول
قابلیت جابجایی

هزار دالر905:کل سرمایه  تامین شده

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

:توضیح

www.givemetap.com

ستفادهاترویجطریقازآشامیدنیآبمصرفیکبطري هايکردنجایگزینبرايراهکاريشرکتاین
ایندر.استکردهارائهمختلفمکان هايدرآن هاپرکردنامکانآوردنفراهموفلزيبطري هاياز

یناکناردرومی کندعرضهخودمخاطبانبهآشامیدنیآبنوشیدنوحملجهتفلزيبطري هايشرکتاینراستا،
ردنکپراجازه يداوطلبانهکهفروشگاه هاییورستوران هاکافی شاپ ها،خودتلفن همراهاپلیکیشنطریقازمحصول،

فروشازحاصلدرآمدازبخشیشرکتایندیگر،طرفاز.می کندمعرفیآن هابهمی دهند،افرادبهراآببطري هاي
وانستهتکنونتاشرکتاین.می دهدتخصیصافریقادرمحروممناطقبرايمناسبشربآبتامینبهراخودبطري هاي

همچنین.کندفراهمآشامیدنیآبمناطقایندرنفرهزار23حدودبرايوکنداحداثمحروممناطقدرآبپمپ23است
.بدهندراخودبطري هايرایگانکردنپرامکانافرادبهتاپیوستندجریاناینبهرستورانوفروشگاه2017،817سالتا

2015:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت جغرافیایی

تامین آب شرب براي مناطق محروم و فاقد :حوزه فعالیت
دسترسی به آب سالم

عموم مردم، مناطق محروم:گروه مخاطب

پلتفرم آنالین:فناوري هاي کلیدي

! Give Me Tap:نام شرکت

فروش مستقیم محصوالت:مدل درآمد

7و 2فرصت هاي /چالش :مسائل راهبردي

ي سیستم ترویج استفاده از بطري ها:خدمت/محصول
فلزي به جاي پالستیکی

هزار دالر650:کل سرمایه  تامین شده

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

:توضیح

www.ewaterpay.com

حقزینه يهدریافتبرايراهکاريعنوانبهاشیااینترنتبرمبتنیوهوشمندآبشیریکشرکتاین
ارائهروممحمناطقدرتعمیراتونگهداريوآب رسانیخدماتارائهمنظوربهمشترکانازماهیانهاشتراك

ریانجوجودعدمباشد،ناکارآمدمحروممناطقدرسالمآشامیدنیآبتامینشدهموجبکهچالش هاییازیکی.استکرده
اینشردوستانهبکمک هايدریافتبامواقعبرخیدر.استآبتامین کننده يشرکت هايبرايپیش بینیقابلومشخصدرآمدي

یستم هاساینمدتیازبعددرآمدي،جریانوجودعدمدلیلبهامامی کنندایجادمحروممناطقدرآب رسانیسیستم هايشرکت ها
یک،eWaterشرکتتوسطشدهارائهسیستم.می کنندخودداريآن هاتعمیرازهمآبشرکت هايومی شوندمشکلدچار

تضمین ارمردمبرايپایدارآبتامینهمصرفهبهمقرونوپایینبسیارهزینه يباکهاستآباشتراكحقدریافتراهکار
استفادهابمصرف کنندگانسیستم،ایندر.می کندایجادآبشرکت هايبرايپیش بینیقابلدرآمديجریانهمومی کند

شارژمیزاناساسبرومی کنندشارژراخودمخصوصتگ هايافرادمربوطه،فروشگاه هايازشارژخریدیاهمراهتلفناپلیکیشن
رمپلتفطریقازخرابی،بروزصورتدرآبشرکت هايهمچنین.داشتخواهندراآبایستگاه هايازآبدریافتامکانخود

.گردنداعزاممحلبهتامی شوندمطلعسیستماینآنالین

2014:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت جغرافیایی

تامین آب شرب براي مناطق محروم و فاقد :حوزه فعالیت
دسترسی به آب سالم

خانگی، مناطق محروم:گروه مخاطب

اینترنت اشیا، پلتفرم آنالین:فناوري هاي کلیدي

Island Water Technologies:نام شرکت

دریافت حق اشتراك:مدل درآمد

2فرصت /چالش:مسائل راهبردي

شیر آب هوشمند جهت ارائه آب به میزان :خدمت/محصول
حق اشتراك پیش پرداخته شده

هزار پوند200:کل سرمایه  تامین شده

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

:توضیح

www.detroitwaterproject.org

اناییتوکهافراديبهتخصصیوماديکمک هايجمع آوريمنظوربهپلتفرمیشرکتاین
امکانعدمو)لولهترکیدگیمانند(فنیمشکالتدلیلبهیاندارندراخودآبقبوضپرداخت
اینطریقاز.استکردهارائهشده،قطعشهريآببهآن هادسترسیتعمیرهزینه يپرداخت

مانندخاصیصتخصاگریاونماینداهدانیازمندافرادبهکمکمنظوربهرامبالغیمی توانندخیرخواهافرادپلتفرم،
دارند،کنندککمآبقبض پرداختخصوصدرافرادبهبتواننداستممکنکهمشاغلیسایرولوله کشیوکالت،
انجامباوکمکدرخواستوعضویتبامی تواندنیزنیازمندافراددیگرطرفاز.نمایندآمادگیاعالمکمکجهت

درمالیاتیتخفیفعنوانبهافرادمالیکمک هاي.کندحلراخودآببهدسترسیمشکلشرکتسويازبررسی
.شدخواهدگرفتهنظر

2014:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

تامین آب شرب براي مناطق محروم و فاقد :حوزه فعالیت
دسترسی به آب سالم

اقشار ضعیف و کم درآمد:گروه مخاطب

پلتفرم آنالین:فناوري هاي کلیدي

The Human Utility:نام شرکت

Non-Profit:مدل درآمد

2فرصت /چالش:مسائل راهبردي

پلتفرم جمع اوري کمک هاي مالی براي :خدمت/محصول
پرداخت قبوض آب افراد نیازمند

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

هزار دالر120:کل سرمایه  تامین شده
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الماستارت آپ هاي حوزه ي تامین 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 براي مناطق م
اي کرده است تا در نتیجه ي استفاده از آن هم جریـان درآمـدي قابـل پیش بینـی بـراي شـرکت ه
ب آب رسان در مناطق محروم ایجاد شود و هم از مواجه شدن افراد کم توان با قبض هـاي سـنگین آ

آب قـرار با اسـتفاده از ایـن سیسـتم کـه در مسـیر لولـه هاي. که توانایی پرداخت آن را ندارند جلوگیري شود
ی استفاده می گیرد، افراد می توانند حساب خود را شارژ کنند و بر اساس میزان اعتبار موجود در حساب خود، از آب لوله   کش

راي انجـام در مناطق محروم، بسیاري از افراد توانایی پرداخت مبلغ قبض آب ماهانه و یا پرداخت حق اشـتراك بـ. نمایند
دارد و هـم از لوله کشی را ندارند؛ از طرف دیگر، آب رسانی به این مناطق از طریق تانکرها هم هزینه ي بسـیار بیشـتري

ر و همچنـین این استارت آپ ترکیبـی از سیسـتم خریـد آب از تـانک. نظر سالمت و کیفیت آب چالش هایی ایجاد می کند
ا میزانـی کـه سیستم آب لوله کشی ارائه کرده است که در آن یک دستگاه بر لوله ي آب متصل می شود و به هـر فـرد تـ

ادگی و همچنین افراد می توانند پرداخت خود را به سـ. حساب خود را شارژ کرده است، آب آشامیدنی تصفیه شده می دهد
.با استفاده از هر نوع تلفن همراهی انجام دهند

2015:سال تاسیس

فرانسه:موقعیت جغرافیایی

تامین آب شرب براي مناطق محروم و فاقد :حوزه فعالیت
دسترسی به آب سالم

خانگی، مناطق محروم:گروه مخاطب

نرم افزاري، اینترنت اشیا/پلتفرم آنالین:فناوري هاي کلیدي

CityTaps:نام شرکت

)سازمان ملل(کمک هاي مالی :مدل درآمد

2فرصت /چالش:مسائل راهبردي

سیستم خرید پیش پرداخت آب:خدمت/محصول

گرنت:کل سرمایه  تامین شده

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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الماستارت آپ هاي حوزه ي تامین 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 برداري و نیروهاي مختصـص ج
دمات لوله کشـی آب بـا سیستم لوله کشی آب محلی توسط یک اپلیکیشن آنالین مبتنی بر نقشه، توانسته خـ

ورت در بسیاري از مناطق محروم، افـراد مـدت زمـان زیـادي را بـه صـ. هزینه بسیار پایین براي مناطق محروم ارائه کند
هزینـه هاي سـنگین انجـام عملیـات. روزانه صرف آوردن آب از چاه ها و یا شیرهاي آب مشترك شهري به خانه هاي خود می کننـد

این شـرکت . لوله کشی و عدم توان پرداخت این هزینه ها توسط افراد دو عامل کلیدي براي عدم انجام لوله کشی در این مناطق است
یر لوله کشـی، محـل راهکاري نوآورانه ارائه کرده است که در آن کاربر می تواند با استفاده از یک اپلیکیشن آنالین بر روي نقشه ، مس

ا کمـک چاه یا منبع آب، محل هاي مصرف و بسیار موارد دیگر را به سادگی انتخاب و طراحی کند و براي شرکت ارسـال کنـد تـا بـ
ه صـورت قابـل در نتیجه هزینـه ي نقشـه برداري و لوله کشـی بـ. نمایندگان محلی شرکت عملیات لوله کشی و آب رسانی انجام شود

 کنـد تـا از طرف دیگر شرکت با بانک ها براي ارائه ي وام هاي بدون بهره با اقساط انـدك همکـاري می. توجهی کاهش پیدا می کند
خریـد تجهیـزات و ). دالر در روز1حـدود (افراد بتوانند همان هزینه ي اندك انجام لوله کشی را نیز به صورت اقساط پرداخـت کننـد 

. رکتطراحی سیستم را خود شرکت انجام می دهد و فعالیت هـاي بازاریـابی، سـاخت و سـاز و نگهـداري توسـط نماینـدگی هاي شـ
.از کل سود خود را به نمایندگی ها می دهد% 20همچنین شرکت 

2017:سال تاسیس

اتیوپی:موقعیت جغرافیایی

تامین آب شرب براي مناطق محروم و فاقد :حوزه فعالیت
دسترسی به آب سالم

مناطق محروم:گروه مخاطب

پلتفرم آنالین:فناوري هاي کلیدي

Flowius:نام شرکت

دریافت حق اشتراك:مدل درآمد

2فرصت /چالش:مسائل راهبردي

رداري و اپلیکیشن آنالین جهت نقشه ب:خدمت/محصول
تامین آب لوله کشی ارزان قیمت
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الماستارت آپ هاي حوزه ي تامین آب شرب براي مناطق محروم و فاقد دسترسی به آب س

:توضیح

www.aquswater.com

آبهبدسترسیکهمناطقیبرايشربقابلآبتولیدوتصفیهمنظوربهشرکتاین
عبورواذبهجنیرويازاستفادهباکهاستکردهطراحیفیلتريندارندجاريآبیاولوله کشی

ارائهشربقابلآبخروجی،عنوانبهفیلتر،اینازسطلیکدرموجودشربغیرقابلآب
آبنتیجهدرکهمی بردبینازراآبدرموجودپاتوژن هايازدرصد99.9999تاتصفیهسیستماین.می کند

عمرطولوکندتصفیهمی تواندراآبدقیقهبرلیتر1تافیلترهرهمچنین.می شودمناسبآشامیدنبراي
آببههکافراديبرايراخودفیلترهايازدیگرينوعشرکتاینهمچنین.می باشدسال3نیزفیلترهرمتوسط

.ی دهدمانجامراتصفیهعملومی شودمتصلآبشیربهکهاستکردهطراحیدارنددسترسیلوله کشی

2016:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

تامین آب شرب براي مناطق محروم و فاقد:حوزه فعالیت
دسترسی به آب سالم

مناطق محروم:گروه مخاطب

فیلتر هاي تصفیه آب:فناوري هاي کلیدي

Aqus:نام شرکت

فروش مستقیم تجهیزات:مدل درآمد

2فرصت /چالش:مسائل راهبردي

یروي فیلتر تصفیه ي آب مبتنی بر ن:خدمت/محصول
جاذبه
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الماستارت آپ هاي حوزه ي تامین آب شرب براي مناطق محروم و فاقد دسترسی به آب س

:توضیح

www.waterwalla.org

ناطق فقیر این شرکت با شناسایی راهکارهاي ارزان قیمت تصفیه ي آب خانگی و معرفی آن به م
رسی بـه آب و زاغه نشین هند که کیفیت آب هم بسیار پایین است،  هم در راستاي افزایش دست

ن شـرکت بـا به عبارت دیگر، ای. سالم و هم در راستاي ترویج کارآفرینی در این مناطق تالش می کند
 کنـد تـا سازمان هایی متعدد و مختلفی از مراکـز تحقیقـاتی گرفتـه تـا شـرکت هاي بـزرگ بین المللـی همکـاري می

مچنین ایـن ه. راهکارهاي تصفیه آب با قیمت مناسب را شناسایی کرده و به افراد نیازمند مخاطب خود معرفی نماید
آفرینی را نیـز در شرکت تالش می کند تا مبتنی بر راهکارهاي تصفیه آب که شناسایی و معرفی می کند، جریـان کـار

ه اي این مناطق به وجود آورد تا خود افراد نیازمند با احداث فروشگاه و اخذ نمایندگی، این راهکارهـا را بـه هـم محلـ
.هایشان ارائه کنند

2010:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

تامین آب شرب براي مناطق محروم و فاقد :حوزه فعالیت
دسترسی به آب سالم

مناطق محروم:گروه مخاطب

-:فناوري هاي کلیدي

Water Walla:نام شرکت

Non-Profit:مدل درآمد

2فرصت /چالش:مسائل راهبردي

فیه تامین سیستم هاي ارزان قیمت تص:خدمت/محصول
آب و کارآفرینی در مناطق محروم
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استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت آب و خشکسالی. 5

جمع بندي. 8ـ5

www.irpublicpolicy.ir



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

1

2

3
4

5

6

7

انواع 
فناوري

فیلترهاي 
ی کربنی، رسوب

...و 

ااینترنت اشی

اتوماسیون و 
رباتیک

سنسورهاي 
، صوتی، حرکتی

...رطوبتی و 

پالتفرم نرم افزاري و
اپلیکیشن

داده کاوي و 
هوش مصنوعی

فرآیند هاي 
شیمیایی 
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فناوري هاي مطرح به تفکیک جایگاه در زنجیره فعالیت ها

پایش و مدیریت مصرف آب

تامین آب شرب براي مناطق محروم 
فاقد دسترسی به آب سالم

...فیلترهاي کربنی، رسوبی و •

ه کشیآنالیز، تصفیه و بهسازي آب شرب لول

و هوش مصنوعیداده کاوي•

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

...و فیلترهاي کربنی، رسوبی•
فرآیند هاي شیمیایی •

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

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

تصفیه  فاضالب هاي خانگی و صنعتی

مدیریت آب رسانی شهري و روستایی

تامین نیاز به آب با روش هاي جایگزین

...فیلترهاي کربنی، رسوبی و •

اینترنت اشیا•
...و سنسورهاي صوتی، حرکتی، رطوبتی•
اسمز معکوس•
فرآیند هاي شیمیایی •

و هوش مصنوعیداده کاوي•
اینترنت اشیا•
...و سنسورهاي صوتی، حرکتی، رطوبتی•

ی و سنسورهاي صوتی، حرکتی، رطوبت•
...

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

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

داده کاوي و هوش مصنوعی اینترنت اشیایشنپلتفرم آنالین، نرم افزار و اپلیک

کاتوماسیون و رباتی

...سنسورهاي صوتی، حرکتی، رطوبتی و 

...و فیلترهاي کربنی، رسوبی
فرآیند هاي شیمیایی
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دریافت حق اشتراك

مدل هاي 
درآمدي 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 تفکیک جایگاه در زنجیره فعالی

پایش و مدیریت مصرف آب

تامین آب شرب براي مناطق محروم 
فاقد دسترسی به آب سالم

فروش مستقیم محصوالت•

 کشیآنالیز، تصفیه و بهسازي آب شرب لوله

فروش مستقیم محصوالت•
دریافت حق اشتراك•

دریافت حق اشتراك•
فروش مستقیم محصوالت•

دریافت حق اشتراك•
فروش مستقیم محصوالت•

کمک هاي مردمی و نهادهاي •
خیریه دریافت حق اشتراك•

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

دریافت حق اشتراك•
فروش مستقیم محصوالت•

تامین نیاز به آب با روش هاي جایگزین

فروش مستقیم محصوالت•

94www.irpublicpolicy.ir



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

فروش مستقیم محصوالت دریافت حق اشتراك

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

تزنجیره فعالی
)نوع فعالیت(

مدل درآمدي فناوري اصلیمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهمساله ي راهبردي
کلیدي

ر افزایش مصرف آب هاي بسته بندي د

محل کار، باشگاه هاي ورزشی و 

مکان هاي عمومی که هزینه و اثرات 

اه منفی زیست محیطی باالیی به همر

دارد

زي آن با آب سرد کن هاي با قابلیت تصفیه ي آب و بهسا
انواع امالح معدنی، ویتامین ها، طعم ها و خواص 

مختلف

هوشمند سیستم هاي تصفیه ي آب لوله کشی خانگی
ي با قابلیت هایی همچون شخصی سازي ویژگی ها

...)از نظر خواص، طعم و (آب مورد نیاز 

به (ر سیستم هاي آنالیز آب مصرفی به صورت مستم
و یا به صورت ) عنوان مثال متصل به شیر آب

دستگاهی مستقل و قابل حمل

B2B
B2C

B2C

آنالیز، تصفیه و به
ي 

ساز

ی  
ب لوله کش

ب شر
آ

1B2B
B2C

تفروش مستقیم محصوال
دریافت حق اشتراك

اسمز معکوس

و هوش مصنوعیداده کاوي

وبی فیلترهاي کربنی، رس
...و 

کیشن اپلی/پلتفرم آنالین
و نرم افزار

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

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

زنجیره فعالیت
یفناوري اصلمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهمساله ي راهبردي)نوع فعالیت(

مدل درآمدي 
کلیدي

افزایش مصرف آب هاي بسته بندي در

محل کار، باشگاه هاي ورزشی و مکان هاي

عمومی که هزینه و اثرات منفی 

زیست محیطی باالیی به همراه دارد

صرف ترویج استفاده از بطري هاي فلزي و غیر یک بار م
جدد با معرفی مکان هایی که به افراد اجازه ي پر کردن م

به عنوان مثال رستوران ها، (بطري هاي خود را می دهند 
در قالب یک ...) فروشگاه ها، آب سردکن هاي شهري و 

پلتفرم آنالین

و تامین آب مورد نیاز مصرفی کارکنان و ورزشکاران
سایر افراد با استفاده از آب سرد کن هاي با قابلیت

تصفیه ي آب و بهسازي آن با انواع امالح معدنی، 
ویتامین ها، طعم ها و خواص مختلف

B2B
B2C آنالیز، تصفیه و به

ي 
ساز

ی  
ب لوله کش

ب شر
آ

1

B2B
B2C

فروش مستقیم محصوالت
دریافت حق اشتراك

وبی فیلترهاي 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 درآمدي یفناوري اصلمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهمساله ي راهبردي)نوع فعالیت(

کلیدي

هدر رفت باالي آب به دلیل عدم 

مصرف صحیح و یا عدم آگاهی از 

میزان آب مصرفی در فعالیت هاي 

مختلف روزمره، کشاورزي و صنعتی

پایش و تحلیل میزان مصرف و دریافت راهکارهاي کاهش
مصرف متناسب با الگوي مصرف شخص با استفاده از 

اي آنالین فناوري هایی مانند سنسور، اینترنت اشیا و پلتفرم ه

تفاده تشخیص نشتی هاي خرد و پنهان خانگی با اس
از فناوري هایی مانند سنسورهاي فراصوت و یا 

تحلیل داده هاي میزان مصرف

B2B
B2C

B2B
B2C

ف 
ت مصر

ش و مدیری
پای

ب
آ

2

د کاهش میزان آب مصرفی در فعالیت هاي روزمره مانن
استحمام با کمک هوش مصنوعی و تنظیم میزان آب

خروجی با توجه به نوع فعالیت فرد مصرف کننده

B2C
از از دست رفتن حجم قابل توجهی
آب هاي آشامیدنی لوله کشی به

هان دلیل نشتی هاي جزئی  و یا پن
لوله ها ي انتقال آب

ا کاهش میزان آب مصرفی براي فعالیت هاي کشاورزي ب
سب با استفاده از سیستم هاي هوشمند و خودکار آبیاري متنا

نیاز هر گیاه
B2B

فروش مستقیم 
محصوالت

دریافت حق اشتراك

و هوش داده کاوي
مصنوعی

سنسورهاي صوتی، 
...حرکتی، رطوبتی و 

/  پلتفرم آنالین
فزارو نرم ااپلیکیشن 

اتوماسیون و رباتیک
اینترنت اشیا

و هوش داده کاوي
مصنوعی

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

زنجیره فعالیت
یفناوري اصلمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهمساله ي راهبردي)نوع فعالیت(

مدل درآمدي 
کلیدي

پیچیدگی مدیریت شبکه ي

ه آب رسانی شهري و روستایی ب

رضه و دلیل گستردگی شبکه، ع

تقاضاي غیرپایدار، خرابی هاي

...سیستم و 

مک تسهیل نظارت و مدیریت شبکه ي آب رسانی با ک
نترنت اشیااتوماسیون و سیستم هاي نظارتی مبتنی بر ای

 بینی تسهیل تصمیم گیري هاي مدیریتی از طریق پیش
ش مواردي همچون الگوي رفتاري مصرف کنندگان و افزای
ی و بیش از حد تقاضا، کاهش عرضه با توجه شرایط محیط
یدگی سخت افزاري و همچنین احتمال شکست شبکه و ترک

لوله ها با تکیه بر رویکرد تحلیل داده

B2B

ی
ب رسان

ت آ
مدیری

ی
ي و روستای

شهر
3

نرم افزاري پالتفرم 
/App/آنالین

پالتفرم 
آنالین/App/نرم افزاري

B2B

پالتفرم 
آنالین/App/نرم افزاري

اي آب ایجاد ارتباط قوي تر و کارآمدتر بین شرکت ه
فیت و مصرف کنندگان با هدف بهبود کمیت و کی

یآب تامین شده و همچنین بهبود خدمات آب رسان
B2B
B2C

فروش مستقیم 
محصوالت

دریافت حق اشتراك

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا

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

تزنجیره فعالی
مدل درآمدي یفناوري اصلمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهمساله ي راهبردي)نوع فعالیت(

کلیدي

از دست رفتن حجم قابل توجهی از آب هاي 

جزئی  و آشامیدنی لوله کشی به دلیل نشتی هاي

یا پنهان لوله ها ي انتقال آب

ی لوله ها پیش بینی احتمال وقوع ترکیدگ
در شبکه ي آب رسانی با استفاده از

رویکرد داده کاوي

نهان تشخیص ترکیدگی ها و نشتی هاي پ
ردهاي لوله هاي آبرسانی با استفاده از رویک

، نوین مانند تحلیل تصاویر ماهواره اي
...استفاده از ربات هاي کوچک و 

B2B

ی
ب رسان

ت آ
مدیری

ی
ي و روستای

شهر
3

پالتفرم 
آن/App/نرم افزاري

الین

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاري

B2B

فروش مستقیم 
محصوالت

دریافت حق اشتراك

و هوش داده کاوي
مصنوعی

و هوش مصنوعیداده کاوي
اتوماسیون و رباتیک

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

تزنجیره فعالی
مدل درآمدي یفناوري اصلمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهمساله ي راهبردي)نوع فعالیت(

کلیدي

هدر رفتن حجم زیادي از آب هاي با قابلیت 

استفاده مجدد به دلیل ورود مستقیم به 

سیستم هاي فاضالب شهري 

سیستم هاي بازیابی آب هاي خاکستري
ن آب هاي حاصل از استحمام، شست(خانگی 

براي استفاده مجدد آن ها...) لباس و 

محل سیستم هاي تصفیه و به سازي در
اورزيتولید فاضالب هاي صنعتی و کش

B2B ب ه
تصفیه  فاضال

ي 
یا

ی و صنعت
خانگ

4

B2B

استفاده از رویکردهاي نوآورانه و مقرون
ب به صرفه براي جذب آالینده هاي فاضال

نژل هاي فیبر کرب-مانند استفاده از هوا
B2B

تفروش مستقیم محصوال
دریافت حق اشتراك ...فیلترهاي کربنی، رسوبی و 

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

تزنجیره فعالی
مدل درآمدي یفناوري اصلمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهمساله ي راهبردي)نوع فعالیت(

کلیدي

محدود بودن منابع آب شیرین و 

ضررهاي محیط زیستی باالي 

د راهکارهاي موجود براي تامین آب مانن

آب شیرین کن هاي صنعتی

آب جذب و بازیابی رطوبت موجود در هوا به منظور تامین
پاك آشامیدنی به ویژه در محل هایی که دسترسی به آب

با محدودیت هایی مواجه است

نی بر سیستم هاي آب شیرین کن کوچک، ماژوالر و مبت
انرژي هاي تجدیدپذیر براي سازگاري بیشتر با 

محیط زیست

جمع آوري، تصفیه و بهسازي آب باران

B2B

B2B

ب با 
تامین نیاز به آ

ي جایگزین
ش ها

B2Bرو

ی که استفاده از مواد جایگزین آب در فعالیت های5
مانند شست وشو (مصرف آب باالیی دارند 

)ایعمنسوجات با استفاده از کربن دي اکسید م
B2B

فروش مستقیم 
محصوالت

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

تزنجیره فعالی
مدل درآمدي فناوري اصلیمخاطبهپاسخ هاي ارائه شدمساله ي راهبردي)نوع فعالیت(

کلیدي

ی به توسعه  زیرساخت هاي تصفیه ي آب و آب رسان
ه مناطق محروم و کمک هاي مالی به آن ها با تکی

بر جذب کمک هاي مالی
B2B

کمک هاي مردمی

6
ي مناطق 

ب برا
ب شر

تامین آ
ب

ی به آ
محروم و فاقد دسترس

سالم

جذب سرمایه

/  پالتفرم نرم افزاري
App/آنالین

عدم دسترسی به آب سالم و 

اري از تصفیه شده ي لوله کشی در بسی

به دالیلی مانند عدم (مناطق محروم 

وجود زیرساخت، هزینه ي باالي حق 

...)اشتراك، بالیاي طبیعی و 

به تامین آب سالم با راهکارهاي خالقانه و مقرون
صرفه مانند نی هاي تصفیه، سطل هاي داراي 

به ... و فیلتر، سیستم هاي تصفیه ي ارزان قیمت
افراد ساکن در مناطق محروم

راي ایجاد جریان درآمدي ثابت و قابل پیش بینی ب
شرکت هاي آبرسان فعال در مناطق محروم با ارائه

سیستم هاي خرید آب به صورت پیش پرداخت

کاهش هزینه ي فعالیت هاي آب رسانی با 
راهکارهاي خالقانه از یک سو و کمک به 
 ها پرداخت قبوض آب با همکاري خیرین و بانک

از سوي دیگر

B2B
B2C

B2B

/  نرم افزاريپالتفرم 
App/آنالین

/  پالتفرم نرم افزاري
App/آنالین

/  پالتفرم نرم افزاري
App/آنالین

B2C

فروش مستقیم محصوالت
دریافت حق اشتراك

فیلترهاي کربنی،
...رسوبی و 

اینترنت اشیا
...فیلترهاي کربنی، رسوبی و 
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