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مقدمه

شـینی،  مانند افـزای  شهرن مختلف اقتصادی، اجتماعی و فناورانه اخیر با توجه به تحوالت در دهه های •

زنـدگی  ، نـوین فناوری های از بهره گیری و افزای  نفوذ و مصرف گرایی تغییر در الگوی مصرف و میزان 

ماننـد  پدیده هایی. چال  ها و مسائل جدیدی در سبک زندگی و محیط زیست مواجه شده استبشر با 

ت غذایی و کمبود منابع آبی پایدار، تغییرات آب و هوایی، آلودگی هوا، ایمنی و امنیپیری جامعه، چاقی و 

تحـت تـاریر   که آینده و بقای ما راشده اند اخیر به مسائلی کلیدی برای بشر تبدیل دهه های پسماند در 

ه با این وجود این چال  ها در نوع خود پارادایم جدیدی از زندگی را رقم زده است ک. می دهندخود قرار 

.مملو از فرصت ها و الگوهای نوین کسب وکار می باشد

وه بـر  اخیـر، عـال  سال های در اکوسیستم های استارت آپی و ( استارت آپ ها)نوپا شرکت های با گسترش •

سـته انـد   توانجدیـد  مدل های کسب وکار و با داشته اند که بازگشت سریع اقتصادی حوزه هایی توجه به 

، رونـد  به مشـتریان عرضـه کننـد   پایین تر باالتر و با قیمت بهره وری جدیدی را با ارزش های خدمات و 

گی کلیـدی زنـد  چـال  هـای   که با تمرکز بر حل مسائل و می شود دیده استارت آپ هایی از روبه رشدی 

و جدید، بـه حـل ایـن مسـائل    مدل های کسب وکار خالقانه مبتنی بر راه حل های امروزی، عالوه بر ارایه 

. کرده اندبزرگی چال  ها کمک های 
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مقدمه

ـ  جهت گیری های و ماموریت ها اخیر یکی از سال های با توجه به اینکه در • اوری اصلی معاونت علمـی و فن

ـ  شرکت های دانـ  بنیـان   نوپا و زیست بوم شرکت های ریاست جمهوری کمک به توسعه  ت، بـوده اس

راهبـردی چال  هـای  از یک سو و شناخت موضوعات و شرکت ها موجود این جهت گیری های شناسایی 

ـ و رشد اینگونـه  شکل گیری به راهنمایی مسیرهای جدید برای می تواند کشور از سوی دیگر  رکت هـا  ش

ـ      رسالت های بنابراین، یکی از . کمک کند رای معاونت علمـی هـدایت و بازگشـایی مسـیرهایی جدیـد ب

هـا را بـه   بوده تا هم اررات اقتصادی و هم ارـرات اجتمـاعی آن  دان  بنیان نوپا و شرکت های اکوسیستم 

. حداکثر برساند

داشـته  ملی که دبیرخانه آن در معاونت علمی و فناوری مستقر است، تالشآینده نگاری از این رو، طرح •

نوپـا در سـطح جهـانی و مقایسـه آن بـا رفتارهـای      کسب وکارهای است ضمن بررسی الگوهای نوین 

ت اجتمـاعی را  بیشترین تـاریرا می توانند نوینی متمرکز شود که حوزه های نوپای ایرانی، بر شرکت های 

ـ   بهـره گیـری   در این طرح، با . عالوه بر دستاورد اقتصادی داشته باشند ناخت از رویکـرد ترازیـابی و ش

ی جدیدی سعی شده است که مسیرهااکوسیستم های استارت آپی روندهای حاکم بر تحوالت مهم ترین 

. ایرانی شناسایی و معرفی شونددان  بنیان نوپا و شرکت های برای 
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عـداد  نوپـا در ایـران و افـزای  ت   شـرکت هـای   اخیر با توسعه اکوسیستم کارآفرینی سال های در •

نوآورانـه جوانـان و  ایـده هـای   نوپا در کشور، زمینه ایجاد اشتغال و به ظهـور رسـیدن   شرکت های 

ت در حال که این پارادایم جدید خلق رروهم اکنون . دانشگاهی فراهم گردیده استفارغ التحصیالن 

جدیـد  ه هـای  حوزو تمرکز بیشتر بر متنوع سازی و از نوپایی خارج شده است نیازمند می باشد رشد 

.  می باشد

و ل ونقل حمخدماتی مانند فروش، فعالیت های اکوسیستم موجود بر روی فعالیت های و ایده ها اغلب •

ب افـراد  ، اغلحوزه هاو با توجه به موفقیت چند شرکت در این شده اند آنالین متمرکز به صورت غذا 

ئنـا   مطماین موضوع . می شوندوارد حوزه ها به این حوزه وارد شوند به همین می خواهند جدیدی که 

رینـان  منجر به سرخوردگی کارآفمی تواند باال برده و از سوی دیگر حوزه ها نرخ شکست را در این 

.  از یک سو و همچنین کاه  اررات اقتصادی و ایجاد اشتغال در اکوسیستم شود
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ـ  مـی شـوند   جدیدی که به اکوسیسـتم وارد  به ویژه سرمایه گذاران هدایت کارآفرینان و • مت بـه س

ـ    حوزه های  رایط کمتر مورد توجه و با پتانسیل باال و اررات اجتماعی و اقتصـادی و ملـی بـاال در ش

ـ . کنونی هم به بقای اکوسیستم کمک خواهد کرد و هم اررات آن را افزای  خواهد داد ه بـه  با توج

ـ    عرصه هایی کشور در چال  های روزافزون  ائل مانند کشاورزی، سـبک زنـدگی شهرنشـینی، مس

ـ    تم اجتماعی، محیط زیست، آلودگی و انرژی و مواردی از این دسـت، ورود کارآفرینـان و اکوسیس

تری بر اقتصاد اررات بیشمی تواند سنتی رقیب های به علت نبود حوزه ها احتماال  به این استارت آپی 

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

توسعهمعاونت سیاستگذاری و 

جمهوریعلمی و فناوری ریاست معاونت 
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و ارتباط آن با اکوسيستم استارت آپیآینده نگاري معرفی برنامه ملی 

گاری علـم  نپس از انجام مطالعات مقدماتی و مرور تجربیات سایر کشورها، انجام برنامه ملی آینده•

در و فناوری توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهـوری پیشـنهاد و بـا پیگیـری ایـن طـرح      

هــ مـورخ   51377ت/154202شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، براساس مصـوبه  شـماره   

هیات وزیران، اجرای این برنامه بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری17/12/1393

.به عنوان دبیرخانه این برنامه قرار گرفته است

انتظار برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوریمورد کارکردهای 

11

اجماع و ایجاد مدل 
ذهنی مشترک در 

خصوص اتخاذ راهبردها 
یها در سطح ملو سياست

ایجاد مکانيزم  
ه هشداردهی نسبت ب

تغييرات آینده

ر  ایجاد درک عينی د
ارتباط با آینده و 

تغييرات 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   نگاری در راستای هدف اصلی خود در ارائه تصـویری شـفاف از آی  دبیرخانه برنامه ملی آینده•

لفـی اقـدام بـه    مختهایآپی، با ابزارذینفعان سطوح مختلف و توسعه تفکر حامی اکوسیستم استارت

.آپی نموده استسازی پیرامون توسعه اکوسیستم استارتگفتمان

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

12

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

. 1: کـه عبارتنـد از  گرفته اند مساله محور مورد مطالعه قرار استارت آپی حوزه 5در فاز اول از طرح حاضر •

مـدیریت آب و  . 5کشـاورزی،  . 4مدیریت آلودگی هوا، . 3ورزش و سالمت جسمی، . 2مدیریت پسماند، 

. می شوندخشکسالی که در قالب پنج گزارش مجزا تولید و ارایه 

ا پیوند کالن هر موضوع شروع شده و بتحلیل های مختلفی است که از بخ  های هر گزارش دربرگیرنده •

نوپای جهـانی و معرفـی  کسب وکار شرکت های و موضوعات راهبردی هر حوزه با الگوهای چال  ها میان 

، اوری هـا فنمبتنی بر شناخت تحلیل های از مجموعه ای و در نهایت می کند مهم ادامه پیدا استارت آپ های 

ـ   . می یابدآنها خاتمه بزرگ شدن و الگوهای تامین مالی و نحوه مدل های کسب وکار  زارش بنـابراین هـر گ

: دربرگیرنده سه بخ  اصلی است

o بطکلیدی مرتچال  های تحلیلی بر وضعیت کالن آن حوزه و شناسایی موضوعات راهبردی و

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

o ـ   کسـب وکـار   ، حوزه فعالیـت، مـدل   فناوری هاو تحلیل از منظر جمع بندی ه و نحـوه پاسـخگویی ب

کلیدی آن حوزهچال  های 
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مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

14

بررسی کالن حوزه و ( گام اول
شناسایی موضوعات کلیدی 

با ( چال  ها و فرصت ها)
PESTبهره گیری از روش 

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

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

https://angel.coوب سایت 

گزین  استارت ( گام چهارم
آپهای مهم و استخراج اطالعات 
تکمیلی برای 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 های مختل( گام ششم
روی شرکت ها مبتنی بر مدل های 
درآمدی، حوزه های فناوری و 

فناوری های کلیدی و میزان درآمدها و 
هاunicornشناسایی 
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از بهـره گیـری  بـا  ( فرصت هـا و چال  ها )بررسی کالن حوزه و شناسایی موضوعات کلیدی ( گام اول
: PESTروش 

ال  ها چو تحلیل محیط موجود در هر حوزه، مهم ترین آینده نگاری در این گام ضمن بررسی مطالعات 
ـ و چـال  هـا   تا بر اساس آن بتوان پیوندی میـان ایـن   استخراج شده و موضوعات کلیدی  ای راه کاره

.  ارایه نموداستارت آپی 

15

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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استخراج حوزه های اصلی فعالیت ها در هر حوزه با بهـره گیـری از روش زنجیـره ارزش یـا      ( گام دوم
:دسته بندی های استاندارد

ه گیـری از  در این گام ضمن بررسی رویکردهای مرتبط با تقسیم بندی فعالیت های در هر حوزه با بهـر 
لی دیگـر،  روش هایی مانند زنجیره ارزش و یا درخت فعالیت ها و یا دسته بندی های استاندارد بین المل

.  حوزه های اصلی فعالیت در هر حوزه استخراج شده است

16

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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بررسی و شناسایی استارت آپ های هر حوزه بر اساس حوزه های اصلی فعالیت از وب( گام سوم
:https://angel.coسایت های معتبر به ویژه وب سایت 

در این گام ضمن بررسی وب سایت های مهم، استارت آپ های موجود در هر حوزه شناسایی شد و  
. لیست اولیه از استارت آپ ها استخراج گردیدیک 

17

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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وب سایت از استارت آپ ها مهم و استخراج اطالعات تکمیلی برای استارت آپ های گزین  ( گام چهارم
https://www.crunchbase.com 

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

18

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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ها شرکتت استخراج لیست نهایی استارت آپ ها و تکمیل اطالعات آنها با بررسی وب سای( گام پنجم
و همچنین ارتباط ایمیلی با شرکت ها

در این گام برای هر شـرکت مجموعـه ای از اطالعـات در قالـب یـک شناسـنامه اسـتخراج شـده و         
یـین شـده   موضوعاتی مانند نحوه تامین مالی، نحوه رشد، مدل کسب و کار و فناوری های کلیدی آنها تب

.  است

19

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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ـ حوزه های درآمدی، مدل های مبتنی بر شرکت ها مختلف بر روی تحلیل های انجام ( گام ششم اوری و فن
:هاunicornکلیدی و میزان درآمدها و شناسایی فناوری های 

تفاده، مورد اسفناوری های از منظرهای مختلف مانند تحلیل ها از مجموعه ای در این گام برای هر شرکت 
ـ    ... ، حوزه فعالیت، مخاطبان و مدل های کسب وکار میمات ارایه شده است کـه امکـان پشـتیبانی از تص

.  می کنندکارآفرینانه یا سیاستی را فراهم 

20

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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حوزه ي کشاورزياستارت آپ هاي . 4

بررسی وضعيت کالن حوزه. 1ـ4
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چالش ها و فرصت هاي کليدي حوزه کشاورزي

(...ن،سیلوخشکسالی،توفا)آسیبپذیریباالیمحصوالتکشاورزیودامیدرمقابلشرایطآبوهوایینامساعد 1

داریمحدودیتمنابعوزمینبرایتامیننیازغذاییجمعیتروبهرشدواثراتمخربزیستمحیطیفعالیتهایگستردهیکشاورزیودام 5

ازدسترفتنحجمزیادیازمحصوالتوکاهشبهرهوریبهدلیلعدماطالعازوضعیتونیازهایهرمحصول 2

پیچیدگیمدیریتیکپارچهوکارآمدفعالیتهایکشاورزیودامداری 8
بازاروجودواسطههایمتعددوعدمدسترسیمستقیمبهتامینکنندگان،مصرفکنندگاناصلیوتحوالت 7

ردگرانبودنبسیاریازتجهیزاتنوینکشاورزیوعدمبهصرفهبودنتهیهیآنهابرایکشاورزانخ9

اسبکههروابستگیفعالیتهایکشاورزیمانندبرداشتمحصوالتبهدردسترسبودننیرویکارماهردرزمانمن
.روزکمیابترشدهوهزینهیآننیزافزایشمییابد 4

وسعهبهرهوریپایینوعدمهمگامیباپیشرفتهایفناورانهبهدلیلپایینبودنسطحعلمیکشاورزاندرکشورهایدرحالت10

تازهافزایشحساسیتافرادجامعهبررویکیفیتوتازگیموادغذاییوتمایلآنهابهمصرفموادغذاییارگانیکو 6

هدررفتنمقدارزیادیازمنابعارزشمندمانندآب،کودوآفتکشدراستفادهازروشهایسنتیآبیاریوکوددهی 3

22www.irpublicpolicy.ir



راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

:1فرصت /چالش

انواع کنترل مستمر شرایط محیطی با استفاده از
انه ای  سنسورهای استفاده شده در سیستم های گلخ

و کشت در محیط های داخلی

ه های با استفاده از تحلیل داد)پیش بینی شرایط آب وهوایی 
و  اطالع رسانی رویدادهای ( تاریخی و یادگیری ماشین

آب وهوایی به کشاورزان

کشاورزان و مزرعه داران مرسومگلخانه داران و کشاورزان شهری و خانگی

:راهکار

:مخاطب

جایگاه در زنجيره  
:فعاليت  ها

12

روش هاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(1راهکار)کشتعمودی،هیدروپونیکوایروپونیک:سیستمهایکشاورزیشهری•

تسهيل و بهبود فعاليت هاي مدیریتی
(2راهکار)یاطالعاتوخدماتپشتیبانتصمیمدهندهپلتفرمارائه•

ی  آسيب پذیري باالي محصوالت کشاورزي و دامی در مقابل شرایط آب وهوای
...(خشکسالی، توفان، سيل و )نامساعد 
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

:2فرصت /چالش
از دست رفتن حجم زیادي از محصوالت و کاهش بهره وري به دليل عدم اطالع ازوضعيت و

نيازهاي هر محصول

یگلخانه داران و کشاورزان شهری و خانگ

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجيره فعاليت  ها

و اندازه گیری مستمر میزان آب
ا مواد مغذی مورد نیاز هرگیاه ب
استفاده از سنسورهای داخل 

خاک

1
ق با کشت گیاهان در شرایط کامال کنترل شده مطاب
شت نیاز هر گیاه با استفاده از سیستم های نوین ک

(مانند هیدروپونیک و ایروپونیک)

2
ی شناسایی و تحلیل نیازها
یر هرگیاه با استفاده از تصاو

هوایی و پردازش و تحلیل 
آن  ها

3

روش هاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(2و1راهکارهای)کشتعمودی،هیدروپونیکوایروپونیک:سیستمهایکشاورزیشهری•
(3راهکار)تصویربرداریهوایی•

کشاورزان و مزرعه داران مرسوم
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

:3فرصت /چالش
ی  هدر رفتن مقدار زیادي از منابع ارزشمند مانند آب، کود و آفت کش در استفاده از روش هاي سنت

آبياري و کوددهی

ورد تعیین دقیق میزان آب و مواد مغذی م
ورهانیاز هرگیاه با استفاده از انواع سنس

کاهش نیاز به آب در کشاورزی با استفاده از
سیستم های کشت نوین بدون خاک مانند 

هیدروپونیک و ایروپونیک

گلخانه داران و کشاورزان شهری و خانگی کشاورزان و مزرعه داران مرسوم

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجيره فعاليت  ها

12
بهینه سازی میزان آبیاری و 
ی کوددهی با استفاده از فناوری ها
رباتیک و اینترنت اشیا

3

روش هاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(2و1راهکارهای)کشتعمودی،هیدروپونیکوایروپونیک:سیستمهایکشاورزیشهری•
(3راهکار)سیستمهایآبیاریوکوددهیهوشمند•
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

:4فرصت /چالش
يروي کار وابستگی فعاليت هاي کشاورزي مانند برداشت محصوالت به دردسترس بودن ن

ماهر در زمان مناسب که هر روز کمياب تر شده و هزینه ي آن نيز افزایش می یابد

ی به تبدیل تراکتورهای سنت
تراکتورهای خودران با 
 اس استفاده از فناوری جی پی
و اینترنت اشیا 

ا کاهش نیاز به نیروی انسانی ب
انجام فعالیت هایی مانند چیدن

با ... میوه، آبیاری، کوددهی و 
و استفاده از فناوری های رباتیک

Machine Vision

کشاورزان و مزرعه داران مرسوم

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

2
انجام خودکار بسیاری از 
فعالیت های کشاورزی مانند 
ی و تنظیم شرایط محیط، آبیار
ت کوددهی در سیستم های کش
نوین و در محیط های بسته

گلخانه داران و کشاورزان شهری و خانگی

روش هاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(3و2راهکارهای)اتوماسیون،رباتیکوتراکتورهایخودران•
(2راهکار)سیستمهایآبیاریوکوددهیهوشمند•
(4کارراه)کشتعمودی،هیدروپونیکوایروپونیک:سیستمهایکشاورزیشهری•

3
ایجاد امکان جستجو، مقایسه و 
استخدام موقت کارگران فصلی
مزارع برای انجام فعالیت های 
کشاورزی و دامداری با استفاده از

پلتفرم های آنالین

4

(1راهکار )تسهيل و بهبود فعاليت هاي مدیریتی 

1
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

:5فرصت /چالش
يت هاي  محدودیت منابع و زمين براي تامين نياز غذایی جمعيت رو به رشد و اثرات مخرب زیست محيطی فعال

(...از بين رفتن  جنگل ها و مراتع، فرسایش خاک، توليد گازهاي گلخانه اي و )گسترده ي کشاورزي و دامداري 

ترویج، آموزش و تامین 
تجهیزات مورد نیاز کشت
پراکنده محصوالت 
کشاورزی در منزل و یا 

محل مصرف

ند کاهش نیاز به منابع محدود مان
م های آب و خاک با استفاده سیست

کشت نوین بدون خاک مانند 
هیدروپونیک و ایروپونیک

گلخانه داران و کشاورزان شهری و خانگی

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

افزایش میزان بهره وری به ازای هر 
متر مربع زمین با استفاده از 
ودی سیستم های کشت به صورت عم
و در محیط های شهری

123
تولید محصوالت دامی مانند 
گوشت، شیر، تخم مرغ و چرم 
ور بدون نیاز به پرورش دام و طی
با استفاده از کشت سلولی

4

روش هاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(2و1راهکارهای)کشتعمودی،هیدروپونیکوایروپونیک:سیستمهایکشاورزیشهری•
(4راهکارهای)کشتسلولیومحصوالتآزمایشگاهی•

تولیدکنندگان صنعتی و آزمایشگاهی
محصوالت کشاورزی و دامی 

(3راهکار )ارتقاي سطح علمی کشاورزان و شکل دهی شبکه هاي تخصصی 
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

افزایش حساسيت افراد جامعه بر روي کيفيت و تازگی مواد غذایی و تمایل آن ها به مصرف مواد  :6فرصت /چالش
غذایی ارگانيک و تازه 

استفاده از محیط های 
هت بسته ی تحت کنترل ج
کشت در محیط های 

شهری

گلخانه ای یا )ایجاد مزارع کشت 
در نزدیکی ( غیرگلخانه ای

ور فروشگاه ها و مراکز پخش به منظ
حفظ تازگی محصوالت

ت ترویج، آموزش و تامین تجهیزا
مورد نیاز کشت پراکنده 

ا محصوالت کشاورزی در منزل و ی
محل مصرف

کشاورزان خانگیکشاورزان و مزرعه داران مرسوم

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجيره فعاليت  ها

123

روش هاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(2و1راهکارهای)کشتعمودی،هیدروپونیکوایروپونیک:سیستمهایکشاورزیشهری•

پلتفرم های فروش 
محصوالت کشاورزی 

خانگی

4

(3ار راهک)ارتقاي سطح علمی کشاورزان و شکل دهی شبکه هاي تخصصی 

(4راهکار )خرید و فروش آنالین 

گلخانه داران و کشاورزان شهری
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

:7چالش شماره 
وجود واسطه هاي متعدد و عدم دسترسی مستقيم به تامين کنندگان،  

اصلی و تحوالت بازارمصرف کنندگان 

مقایسه، دریافت مشاوره و 
خرید تجهیزات و مواد مورد 

رم های نیاز با استفاده از پلتف
آنالین

فروش عمده و یا خرده فروشی 
محصوالت کشاورزی و دامداری به 
صورت مستقیم با استفاده از 

پلتفرم های آنالین

فروشگاه ها و خرده فروشانکشاورزان و دامداران

:راهکار

:مخاطب

:  هاجایگاه در زنجيره فعاليت

12

(  2و 1راهکارهاي )خرید و فروش آنالین 

تامین کنندگان

تسهیل فعالیت های بازاریابی و فروش 
کشاورزان و دامداران و اطالع رسانی در 
خصوص رویدادهای بازار مانند نمایشگاه ها و

نالینفروش های ویژه با استفاده از پلتفرم های آ

مصرف کنندگان نهایی

3
ن اتصال مستقیم بازیگرا
ز مختلف حوزه با یکدیگر ا
طریق ایجاد شبکه های 

تخصصی

4

(5هکار را)ارتقاي سطح علمی کشاورزان و شکل دهی شبکه هاي تخصصی 

(3راهکار )تسهيل و بهبود فعاليت هاي مدیریتی 
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

پيچيدگی مدیریت یک پارچه و کارآمد فعاليت هاي کشاورزي و دامداري:8فرصت /چالش

کشاورزان و مزرعه داران مرسوم

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجيره فعاليت  ها

ن تا از آماده سازی زمی) تسهیل و برنامه ریزی فعالیت ها 
طالع ، تخصیص منابع، ا(بازاریابی و فروش محصوالت

از وضعیت محصوالت، آب و هوا و بازار و مدیریت 
تییک پارچه ی مزارع با استفاده از داشبوردهای مدیری

سیستم های ثبت خودکار وضعیت 
محصوالت و فعالیت های درحال انجام و 
نمایش این اطالعات به صورت لحظه ای

در قالب یک داشبورد مدیریتی

(2و 1راهکار )تسهيل و بهبود فعاليت هاي مدیریتی 

پیشبینی میزان برداشت2
اده محصوالت کشاورزی با استف

از تصاویر هوایی و پردازش و 
تحلیل آن ها 

دولت و نهادهای سیاست گذار

3 1

روش هاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(3راهکار)تصویربرداریهوایی•
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

:9چالش شماره 
ا براي گران بودن بسياري از تجهيزات نوین کشاورزي و عدم به صرفه بودن تهيه ي آن ه

کشاورزان خرد

ات  پلتفرم های آنالین اجاره تجهیز
کشاورزی و دامداری

پلتفرم های آنالین خرید و فروش  
تجهیزات استفاده شده و دست دوم

کشاورزان و دامداران با توان مالی ضعیف

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجيره فعاليت  ها

12

خرید و فروش آنالین

کشاورزان و دامداران خرد
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

کشاورزان در بهره وري پایين و عدم همگامی با پيشرفت هاي فناورانه به دليل پایين بودن سطح علمی:10فرصت /چالش
کشورهاي در حال توسعه

آموزش مهارت های کشاورزی و 
دامداری با استفاده از پلتفرم های

آنالین و آفالین

و ترویجی آنالین-برگزاری دوره های آموزشی
ای آفالین در خصوص نحوه استفاده و مزیت ه

هریک از تجهیزات نوین کشاورزی و دامداری

و به تشویق و ترویج هم افزایی، یادگیری جمعی
اشتراک گذاشتن تجربیات موفق در خصوص

روش ها و رویکرد های نوین کشاورزی و دامداری 
با ایجاد شبکه های تخصصی

کشاورزان و دامداران

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجيره فعاليت  ها

123

یارتقاي سطح علمی کشاورزان و شکل دهی شبکه هاي تخصص
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جمع بندي زنجيره ي فعاليت هاي استارت  آپی حوزه کشاورزي

1

روش هاي نوین  

کشاورزي و 

کشاورزي دقيق

زنجیره
فعالیت

2

3

4
خرید و فروش 

آنالین

ارتقاي سطح 

علمی کشاورزان و 

ي شکل دهی شبکه ها

تخصصی

ود تسهيل و بهب

فعاليت هاي 

مدیریتی

مندسیستمهایآبیاریوکوددهیهوش

کشت:سیستمهایکشاورزیشهری
عمودی،هیدروپونیکوایروپونیک

راناتوماسیون،رباتیکوتراکتورهایخود

تصویربرداریهوایی
یاطالعاتوخدماتدهندهپلتفرمارائه

پشتیبانتصمیم

یتهایپلتفرممدیریتوبرنامهریزیفعال
کشاورزی

زاتتامینبذر،اقالممصرفیوتجهی

فروشمستقیممحصوالت
پلتفرمشبکهسازی

ازیوفرهنگسپلتفرمآموزشی

2-4.

2-3.

2-2.

2-5.

3-1.

3-2.

4-1.

4-2.
1-1.

1-2.

اهیکشتسلولیومحصوالتآزمایشگ 2-1.
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تفکيک جایگاه در زنجيره فعاليت هاکشاورزي ـ به استارت آپ هاي حوزه ي 

خریدوفروشآنالین

روشهاینوینکشاورزیوکشاورزیدقیق

وارتقایسطحعلمیکشاورزانریتیتسهیلوبهبودفعالیتهایمدی
یشکلدهیشبکههایتخصص

2

31 4
یدهندهپلتفرمارائه.3-2

میماطالعاتوخدماتپشتیبانتص
پلتفرممدیریتو.3-1

زیبرنامهریزیفعالیتهایکشاور

پلتفرم.4-2
آموزشی

اتوماسیون،رباتیکو.2-5
تراکتورهایخودران

سیستمهایآبیاریو.2-4
کوددهیهوشمند

تصویربرداریهوایی.2-3
تکش:سیستمهایکشاورزیشهری.2-2

عمودی،هیدروپونیکوایروپونیک

یتامینبذر،اقالممصرف.3-1
وتجهیزات

تفروشمستقیممحصوال.3-2
سازیپلتفرمشبکه.4-1

تکشتسلولیومحصوال.2-1
آزمایشگاهی
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فراوانی استارت آپ هاي حوزه ي کشاورزي به تفکيک زنجيره ي فعاليت  ها

تاییازلیستاستارتآپهای200درصدهابهصورتتقریبیوبراساسنمونه*
.تهیهشدهاستAngel.coحوزهیکشاورزیدرپایگاهدادهیسایت

فروشمستقیممحصوالت

13%

زاتتامینبذر،اقالممصرفیوتجهی

5%

اهیکشتسلولیومحصوالتآزمایشگ

5%

کشت:سیستمهایکشاورزیشهری

عمودی،هیدروپونیکوایروپونیک

13%

تصویربرداریهوایی

اتوماسیون،رباتیکوتراکتورهایخودران10%

7%

سیستمهایآبیاریوکوددهیهوشمند

10%

رزیپلتفرممدیریتوبرنامهریزیفعالیتهایکشاو

12%

میاطالعاتوخدماتپشتیبانتصمیدهندهپلتفرمارائه

13%

ازیپلتفرمشبکهس

4%

یپلتفرمآموزشیوفرهنگساز

8%
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قروشهاینوینکشاورزیوکشاورزیدقی

ریتیتسهیلوبهبودفعالیتهایمدی

ارتقایسطحعلمیکشاورزانوشکلدهی
شبکههایتخصصی
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فرصت هاي مطرح در زمينه ي /چالش ها
و فروش آنالین و راهکارهاي ارائه شده براي آن هاخرید 

روجودواسطههایمتعددوعدمدسترسیمستقیمبهتامینکنندگانومصرفکنندگاناصلیکهموجبسودکمت
کشاورزانوهمچنینعدماطالعآنهاازتحوالتبازاروطرحهاییمانندفروشویژهویانمایشگاههامیشود

رگانیکوافزایشحساسیتافرادجامعهبررویکیفیتوتازگیموادغذاییوتمایلآنهابهمصرفموادغذاییا
تازه

دگرانبودنبسیاریازتجهیزاتنوینکشاورزیوعدمبهصرفهبودنتهیهیآنهابرایکشاورزانخر

6
7

9

راهکارها ي مطرح در زمينه ي خرید و فروش آنالین

پلتفرم های فروش
محصوالت  

کشاورزی خانگی

سه، پلتفرم های آنالین جهت مقای
دریافت مشاوره و خرید تجهیزات

و مواد مورد نیاز  

پلتفرم های آنالین جهت
فروش عمده ی محصوالت  

به صورت مستقیم

پلتفرم های آنالین جهت 
خرده فروشی محصوالت به 
مصرف کنندگان نهایی

هیل  پلتفرم های آنالین تس
فعالیت های بازاریابی و 
فروش کشاورزان و دامداران

اجاره تجهیزات، خرید 
دهتجهیزات استفاده ش

فروش تجهیزات 
استفاده شده و 
دست دوم

ه، پلتفرم های آنالین جهت مقایس
دریافت مشاوره و خرید تجهیزات

و مواد مورد نیاز  

چالش ها و فرصت هاي مطرح در زمينه ي خرید و فروش آنالین
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(محصوالت کشاورزي و دامی)استارت آپ هاي فعال در زمينه ي خرید و فروش آنالین 

:توضیح

www.meicai.cn

توسـط  این شرکت اپلیکیشن تلفن همراه برای خرید مسـتقیم محصـوالت تـازه ی کشـاورزی    

ان را می دهدد  این اپلیکیشن به رستوران ها این امک. رستوران های کوچک و متوسط چین ارائه کرده است

ا یدک روز  رستوران ها بایستی سفارش خود ر. تا محصوالت مورد نیاز خود را با قیمت ارزان تر از مزارع خریداری کنند

ال رایگدان آن  زودتر در اپلی ثبت کنند و بر اساس سفارش ثبت شده شرکت به خرید محصوالت از کشاورزان و ارس

همکاری می کند و بدا  Freelancerهمچنین این شرکت با کامیون دارها به صورت . به رستوران اقدام خواهد کرد

اعتی آن هدا  توجه به امتیازهایی که رانندگان از مشتریان دریافت می کنند، درجه ی آن ها و همچنین میزان پرداخت س

ی همچنین این شرکت عالوه بر انبارهای خودش جهت جمع آوری و ارسال سفارش ها، با انبارهدا . را افزایش می دهد

ای پرداخت همچنین جهت تسریع فرآیند، شرکت انواع مختلف راهکاره. متعددی در سطح چین نیز همکاری می کند

.و یا پرداخت در محل را به مشتریان ارائه می کندAlipay ،WeChat Payمانند استفاده از 

آنالین/پلتفرم نرم افزاری:فناوریهایکلیدی

2014:سالتاسیس

چین:موقعیتجغرافیایی

کشاورزان، رستوران ها:گروهمخاطب

Meicai:نامشرکت

واسطه گری:مدلدرآمد

6و 10، 7فرصت های /چالش:مسائلراهبردی

پلتفرم خرید مواد اولیه تازه از :خدمت/محصول
کشاورزان توسط رستوارن ها

فروش محصوالت کشاورزی و دامی:حوزهفعالیت

میلیون دالر652.6:هکلسرمایهتامینشد

Series E:آخریننوعتامینسرمایه
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:توضیح

www.missfresh.cn

امـی  این شرکت یک بازار خرده فروشی آنالین انواع محصوالت کشاورزی و د

می مانند اندواع  افراد می توانند با استفاده از اپلیکیشن این شرکت اقال. تازه ارائه کرده است

سداعت بعدد از   2میوه، سبیزیجات، گوشت و تخم مرغ را سفارش دهندد و شدرکت حدداکتر تدا     

همچندین عدالوه بدر ارسدال     . دریافت سفارش، محصوالت را بده مشدتریان تحویدل مدی دهدد     

ی خودکدار  محصوالت تازه، مشتریان می توانند با استفاده از اپلیکیشن ارائه شدده از یخچدال هدا   

ا تدنقالت  شرکت که در فروشگاه ها و مراکز پرتردد شهری قرار گرفته اند، انواع میوه، آب میوه و ی

میلیون کاربر فعدال در مداه دارد کده در حدوزه ی خدود      1این شرکت بیش از . را خریداری کنند

.باالترین میزان مشتری به حساب می آید

آنالین/پلتفرم نرم افزاری:فناوریهایکلیدی

2014:سالتاسیس

چین:موقعیتجغرافیایی

یکشاورزان، مصرف کنندگان نهای:گروهمخاطب

MissFresh:نامشرکت

واسطه گری:مدلدرآمد

6و 10، 7فرصت های /چالش:مسائلراهبردی

خرده فروشی آنالین محصوالت :خدمت/محصول
کشاورزی و دامی تازه

فروش محصوالت کشاورزی و دامی:حوزهفعالیت

میلیون دالر410:هکلسرمایهتامینشد

Series C:آخریننوعتامینسرمایه
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:توضیح

http://www.aggrigator.com/

چـک  این شرکت پلتفرمی آنالین ارائه داده است که از طریق آن کشاورزان مزرعه هـای کو 

ر بازارهـای  بتوانند با قیمتی منصفانه محصوالت خود را به مشتریان خود عرضـه کننـد و د  

م آن است کده  از جمله ویژگی های این پلتفر. محلی هفتگی محصوالت را به مشتریان تحویل دهند

ی منجدر  کشاورز می تواند خودش برای محصول خودش قیمت تعیین کند که این امر بعد از مدت زمان کوتداه 

مشدتریان  محصوالت خریداری شده توسدط . به به دست آمدن قیمتی منصفانه برای کشاورز و خریدار می شود

در بازارهای محلی که هر هفته در محله های مشخص شده در شهر های مخاطب این شرکت برگزار مدی شدود   

.توسط کشاورزان به طور مستقیم به خریداران تحویل داده می شود

آنالین/پلتفرم نرم افزاری:فناوریهایکلیدی

2010:سالتاسیس

فرانسه:موقعیتجغرافیایی

کشاورزان:گروهمخاطب

La Ruche Qui Dit Oui:نامشرکت

واسطه گری:مدلدرآمد

6و 7فرصت های /چالش:مسائلراهبردی

صوالت پلتفرم آنالین فروش مستقیم مح:خدمت/محصول
کشاورزی

فروش محصوالت کشاورزی و دامی:حوزهفعالیت

میلیون دالر13.1:کلسرمایهتامینشده

Series B:آخریننوعتامینسرمایه
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:توضیح

http://www.aggrigator.com/

رزی این شرکت پلتفرمی جهت خرید و فروش محصوالت محلـی کشـاو  

فرد این شرکت که از خروجی های مرکز رشدد دانشدگاه اسدتن   . تازه ارائه کرده است

ی کند و به است، با ایجاد امکان دسترسی به بازارهای بزرگتر، کشاورزان خُرد را توانمند م

اری، آن ها این امکان را می دهد تا با فروش مستقیم به طیف وسدیعی از خریدداران تجد   

رای این شرکت همچندین در پلتفدرم خدود بخشدی بد     . کسب وکار خود را گسترش دهند

ی ارائده برخد  . مدیریت انبار محصوالت کشاورزان خرد و متوسط نیدز ارائده کدرده اسدت    

وسط این آموزش ها برای باالتر بردن کیفیت محصوالت نیز از دیگر خدمات ارائه شده ت

.شرکت به کشاورزان می توان نام برد

آنالین/پلتفرم نرم افزاری:فناوریهایکلیدی

2015:سالتاسیس

ایاالت متحده امریکا:موقعیتجغرافیایی

کشاورزان:گروهمخاطب

Aggrigator:نامشرکت

واسطه گری:مدلدرآمد

6و 10، 7فرصت های /چالش:مسائلراهبردی

ی پلتفرم خرید و فروش محصوالت محل:خدمت/محصول
تازه

فروش محصوالت کشاورزی و دامی:حوزهفعالیت

میلیون دالر3.3:کلسرمایهتامینشده

Venture:آخریننوعتامینسرمایه
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:توضیح

www.produceRun.com

رزان این شرکت پلتفرمی آنالین ارائه داده است کـه از طریـق آن کشـاو   

اطبـان  می توانند به فعالیت های بازاریابی دیجیتال و معرفـی خـود بـه مخ   

بده خدود   به این ترتیب، هر کشاورز می تواند در این سایت صدفحه ای مربدو   . بپردازند

ان ارائه ایجاد کند که عالوه بر توضیح فعالیت های خود، محصوالت خود را نیز به مخاطب

 هدایی  امکان خریدهای حجیم به طور مستقیم از کشاورزان یکدی دیگدر از ویژگدی   . نماید

ارائه آموزش ها و مشداوره هدایی بدرای   . است که این وب سایت به کشاورزان ارائه می دهد

ارائده  بازاریابی آنالین و همچنین ارائه بیمه محصوالت کشاورزی از جمله دیگر خددمات 

.شده توسط این شرکت است

آنالین/پلتفرم نرم افزاری:فناوریهایکلیدی

2014:سالتاسیس

ایاالت متحده امریکا:موقعیتجغرافیایی

کشاورزان، خریداران عمده:گروهمخاطب

ProduceRun:نامشرکت

:مدلدرآمد
واسطه گری•
فروش مستقیم خدمات •

7فرصت  /چالش:مسائلراهبردی

ازاریابی  پلتفرم آنالین انجام فعالیت های ب:خدمت/محصول
توسط کشاورزان

فروش محصوالت کشاورزی و دامی:حوزهفعالیت

هزار دالر20:کلسرمایهتامینشده

Seed:آخریننوعتامینسرمایه
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:توضیح

www.bumpercrop.co

ی این شرکت پلتفرمی بـرای خریـدوفروش محصـوالت کشـاورزی خـانگ     

پرورش محصوالت کشاورزی مختلف در حیا  و باغچه ی خانده هدا   . فراهم آورده است

وال میدزان  امری بسیار متداول در بسیاری از کشورها مانند امریکا تبدیل شده است؛ اما معم

مجبور به محصوالت تولید شده از مقدار مورد نیاز یک خانواده کمتر است و بسیاری از افراد

وسط ایدن  پلتفرم ارائه شده ت. دور ریختن یا دادن آن به دیگران به صورت رایگان می شوند

شرکت به کاربران خود اجازه می دهد این محصوالت کشداورزی مدازاد خدود را بدا قیمتدی     

ران شود و مناسب در این پلتفرم می توانند عرضه کنند تا هم بخشی از هزینه های آن ها جب

.شوندهم بتوانند محصوالت با کیفیت خود را با همسایگان و هم شهری های خود شریک

آنالین/پلتفرم نرم افزاری:فناوریهایکلیدی

2012:سالتاسیس

ایاالت متحده امریکا:موقعیتجغرافیایی

کشاورزان خانگی:گروهمخاطب

BumperCrop:نامشرکت

واسطه گری:مدلدرآمد

6و 7فرصت های /چالش:مسائلراهبردی

پلتفرم خرید و فروش محصوالت :خدمت/محصول
کشاورزی خانگی

فروش محصوالت کشاورزی و دامی:حوزهفعالیت
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(تتجهيزاتامين بذر، اقالم مصرفی و )استارت آپ هاي فعال در زمينه ي خرید و فروش آنالین 

:توضیح

http://www.aggrigator.com/

ان ماننـد  این شرکت یک پلتفرم آنالین برای خرید اقالم مورد نیاز کشاورز

، دانه های انواع محصوالت کشاورزی، انواع کودهـای شـیمیایی و ارگانیـک   

شدن  اپلیکی. انواع آفت ک  ها و تجهیزات کشاورزی خودکار ارائه کرده اسـت 

عریدف شدده   تلفن همراه این شرکت نیز به عنوان راه ارتباطی اصلی آن ها با مشتریان خود ت

کیشدن،  همچنین در اپلی. است هرچند امکان ثبت سفارش از طریق وب سایت نیز وجود دارد

مقاالت، ویدیوهای آموزشی و اطالعات گوناگونی در خصدوص بهبدود بهدره وری و کشدت    

.پرثمرتر به کشاورزان ارائه شده است

آنالین/پلتفرم نرم افزاری:فناوریهایکلیدی

2008:سالتاسیس

هند:موقعیتجغرافیایی

کشاورزان:گروهمخاطب

AgroStar:نامشرکت

واسطه گری:مدلدرآمد

چالش:مسائلراهبردی 7و 10فرصت های /

پلتفرم آنالین خرید اقالم مورد نیاز :خدمت/محصول
کشاورزان

تامین بذر، اقالم مصرفی و تجهیزات:حوزهفعالیت

میلیون دالر14:کلسرمایهتامینشده

Series B:آخریننوعتامینسرمایه
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:توضیح

www.agriconomie.com

دن و این شرکت پلتفرمی آنالین برای اجاره ی انواع تجهیزات کشـاورزی، از دسـتگاه شـخم ز   

دف این ه. کاشت دانه تا دستگاه های سم پاش و برداشت محصول به کشاورزان ارائه کرده است

یا امکان خریدد  شرکت ترویج استفاده از فناوری های نوین در بین کشاورزانی که در مزارع کوچک فعالیت می کنند و

سدترده ای داشدته   این شرکت با دولت هند نیز توانسته همکاری گ. تجهیزات گران قیمت مانند تراکتور را ندارند، است

روسدتا در اطدراف خدود    15تدا  10باشد و در مناطق مختلف هند مراکز متعددی احداث کردند که هریک به حددود  

تدی  در حال حاضر خدمات این شرکت محدود به یک استان است اما در برنامه ی چندد سدال آ  . خدمات ارائه می کنند

شداورزان  این شرکت همچندین ک . خود گسترش محدود ه جغرافیایی و محصوالت تحت پوشش را نیز قرار داده است

.سنتی را طی نشست های متعدد از مزایای استفاده از تجهیزات نوین آگاه می سازد

آنالین/پلتفرم نرم افزاری:فناوریهایکلیدی

2013:سالتاسیس

هند:موقعیتجغرافیایی

کشاورزان:گروهمخاطب

EM3 AgriServices:نامشرکت

دریافت حق اشتراک:مدلدرآمد

چالش:مسائلراهبردی 7و 10، 9فرصت های /

پلتفرم اجاره ی تجهیزات پیشرفته ی:خدمت/محصول
کشاورزی

تامین بذر، اقالم مصرفی و تجهیزات:حوزهفعالیت

میلیون دالر13.3:کلسرمایهتامینشده

Series B:آخریننوعتامینسرمایه
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:توضیح

www.machinio.com

عتی این شرکت موتور جستجویی بـرای خریـدوفروش ماشـین آالت صـن    

ه تجهیزات ایدن شدرکت محددود بد    .استفاده شده و دست دوم ارائه کرده است

ه شده حوزه ی کشاورزی نیست اما این حوزه یکی از اصلی ترین بخش ها و محصوالت ارائ

در حال حاضر در کشورهای متعددی امکان دسترسی بده  . دهددراین سایت را تشکیل می

.ماشین آالت کشاورزی توسط این مجموعه فراهم شده است

آنالین/پلتفرم نرم افزاری:فناوریهایکلیدی

2013:سالتاسیس

ایاالت متحده امریکا:موقعیتجغرافیایی

االت کشاورزان، فروشندگان ماشین:گروهمخاطب
کشاورزی

machinio:نامشرکت

واسطه گری:مدلدرآمد

چالش:مسائلراهبردی 7و 9فرصت های /

موتور جست وجوی خرید و فروش :خدمت/محصول
ماشین آالت کشاورزی دست دوم

تامین بذر، اقالم مصرفی و تجهیزات:حوزهفعالیت

میلیون دالر4:کلسرمایهتامینشده

Series A:آخریننوعتامینسرمایه
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:توضیح

www.agriconomie.com

مـورد  این شرکت یک پلتفرمی آنالین برای خرید انواع تجهیزات و اقـالم 

ن از جمله اقالمی کده در وب سدایت اید   .نیاز کشاورزی و دامداری ارائه کرده است

ات شرکت می توان تهیه نمود عبارت است از انواع دانه، کدود، آفدت کدش، ابدزارآالت، قطعد     

ه شدرکتی  این شرکت هدف خود را تبدیل شدن بد . تراکتور و بسیاری اقالم دیگر می پردازد

.در حوزه ی متمرکز کشاورزی تعریف نموده استAmazonهمچون 

آنالین/پلتفرم نرم افزاری:فناوریهایکلیدی

2014:سالتاسیس

فرانسه:موقعیتجغرافیایی

کشاورزان:گروهمخاطب

Agriconomie:نامشرکت

واسطه گری:مدلدرآمد

چالش:مسائلراهبردی 7فرصت  /

ز پلتفرم آنالین خرید اقالم مورد نیا:خدمت/محصول
کشاورزی

تامین بذر، اقالم مصرفی و تجهیزات:حوزهفعالیت
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روش هاي نوین کشاورزي و  . 3ـ4
کشاورزي دقيق
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فرصت هاي مطرح در زمينه ي روش هاي نوین کشاورزي و  /چالش ها
کشاورزي دقيق و راهکارهاي ارائه شده براي آن ها

چالش ها و فرصت هاي مطرح در زمينه ي روش هاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق

انمناسبوابستگیفعالیتهایکشاورزیمانندبرداشتمحصوالتبهدردسترسبودننیرویکارماهردرزم
کههرروزکمیابترشدهوهزینهیآننیزافزایشمییابد 4

...(خشکسالی،توفان،سیلو)آسیبپذیریباالیمحصوالتکشاورزیودامیدرمقابلشرایطآبوهوایینامساعد 1
ازدسترفتنحجمزیادیازمحصوالتوکاهشبهرهوریبهدلیلعدماطالعازوضعیتونیازهایهرمحصول 2

کوددهیهدررفتنمقدارزیادیازمنابعارزشمندمانندآب،کودوآفتکشدراستفادهازروشهایسنتیآبیاریو 3

کوتازهافزایشحساسیتافرادجامعهبررویکیفیتوتازگیموادغذاییوتمایلآنهابهمصرفموادغذاییارگانی 6

هایمحدودیتمنابعوزمینبرایتامیننیازغذاییجمعیتروبهرشدواثراتمخربزیستمحیطیفعالیت
..(.ازبینرفتنجنگلهاومراتع،فرسایشخاک،تولیدگازهایگلخانهایو)گستردهیکشاورزیودامداری 5

پیچیدگیمدیریتیکپارچهوکارآمدفعالیتهایکشاورزیودامداری8
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راهکار هاي مطرح در زمينه ي روش هاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق

فرصت هاي مطرح در زمينه ي روش هاي نوین کشاورزي و  /چالش ها
کشاورزي دقيق و راهکارهاي ارائه شده براي آن ها

استفاده از فناوری جی پی اس و 
کتورهای  اینترنت اشیا برای تبدیل ترا

سنتی به تراکتورهای خودران

برای استفاده از رباتیک و بینایی ماشین
انسانی انجام فعالیت هایی که نیاز به نیروی

و مانند چیدن میوه، علف هرز، آبیاری)دارد 
توسط ربات( کوددهی

آبیاری و اسپری کردن آفت کش ها به وسیله ی
 کردن میزان رباتیک و بینایی ماشین به منظور بهینه

مصرف مواد هم از منظر هزینه و هم از منظر تامین
کامل نیازهای گیاه

استفاده سیستم های کشت نوین و در  
طی، محیط های بسته که کنترل شرایط محی

کار  آبیاری و کوددهی به صورت مستمر و خود
انجام می پذیرد

استفاده از سنسور های داخل
خاک برای میزان آب و مواد 
مغذی مورد نیاز هرگیاه

تصویربرداری هوایی جهت اطالع از 
وضعیت و نیاز گیاهان

رل استفاده از محیط های بسته ی تحت کنت
جهت کشت در محیط های شهری

ایجاد مزارع کشت 
گلخانه ای یا  )

ی در نزدیک( غیرگلخانه ای
فروشگاه ها و مراکز پخش
به منظور حفظ تازگی  

محصوالت

کشت پراکنده محصوالت کشاورزی در
منزل و یا محل مصرف

سیستم های کشت عمودی شبینی  استفاده از تصاویر هوایی برای پی
میزان محصوالت

گوشت، کشت سلولی به منظور تولید محصوالت دامی مانند
شیر، تخم مرغ و چرم بدون نیاز به پرورش دام و طیور

مقاوم سازی گیاهان با استفاده میکروب های محافظ در 
مقابل شرایط نامساعد محیطی
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روش هاي نوین کشاورزي  . 3ـ4
و کشاورزي دقيق

کشت  سلولی و آزمایشگاهی 
کشاورزی و دامیمحصوالت 
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دقيقاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي روش هاي نوین کشاورزي و کشاورزي 
(کشاورزي و دامیآزمایشگاهی محصوالت کشت  سلولی و )

:توضیح

www.impossiblefoods.com

impossibleعنوانتحتمحصولیمختلفگیاهانازاستفادهباشرکتاین Burgerروانه ی

زااستفادهبدونآن هاگوشتکههستندبرگریساندویچ هایواقعدرکهاستکردهبازار

کهستاهِمنوعیکهلگ هموگلوبین،عنوانتحتماده ایابتدامنظور،اینبرای.استآمدهبدستحیوانات

سپس.ردداگاوماهیچه یدرموجودهِمپروتئینبهزیادیشباهتکهشدهاستخراجمی شود،یافتسویاریشه یدر

جدامخمرزاهِمسپس.می کندرشدمخمرتخمیر،فرآیندباوشدهافزودهمخمررشته یبهسویالگ هموگلوبینژن

درودموجهِمباگیاهدرموجودهِمشباهتدلیلبه.می شوداستفادهبرگرساندویچقالبدرمصرفبرایوشده

باشرکتاینحاضرحالدر.دارندمعمولیبرگرهایبامشابهعطروطعمبرگرهااینحیوانات،ماهیچه ی

.کندعرضهمشتریانبهراخودبرگرهایآن هاطریقازتامی کنندهمکاریامریکادرفعالفست فودهای

زیست فناوری و کشت سلولی:فناوریهایکلیدی

2011:سالتاسیس

ایاالت متحده امریکا:موقعیتجغرافیایی

فست فودها:گروهمخاطب

Impossible Foods:نامشرکت

فروش مستقیم محصوالت:مدلدرآمد

5فرصت  /چالش:مسائلراهبردی

برگرهای تولید شده با گوشت  :خدمت/محصول
آزمایشگاهی

کشت  سلولی و محصوالت آزمایشگاهی:حوزهفعالیت

میلیون دالر387.5:کلسرمایهتامینشده

Late Stage:آخریننوعتامینسرمایه
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:توضیح

www.indigoag.com

وکردهرشدباگیاهکهمی دهدقرارگیاهاندانه هایدرمیکروبنوعیشرکتاین
شرایطمقابلدرراآنوفراگرفتهراگیاهسطحکهطوریبهمی کنندپیداتکثیر
سالرانهزاطیکههستندمعتقدشرکتایندانشمندان.می کندمقاوم ترنامساعدمحیطی
وبذرهادرویافته اندتکاملگیاهانخودمانندبوده اندگیاهانرویبرکهمیکروب هاییکشاورزی،
بااابتددرجهتایناز.رفته اندبینازمفیدمیکروب هایاینازبرخینوینکشاورزیروش های

رایطشدرکهمیکروب هاییانواعشرکتاینجهان،مختلفنقا درمشابهگیاهانازنمونه برداری
محیطیطشرایبرایراراهکارهابهترینوکردهشناساییراهستندگیاهانرویبرآ ب وهواییمختلف
مقابلدرتمقاوممانندخواصیکهرامیکروب هااینشرکتاینسپس.می کنددسته بندیگوناگون

شناسایید،می آورارمغانبهگیاهبرایرامحصولمیزانافزایشونیتروژنبهنیازکاهشخشکسالی،
می شوندیرتکتنیزمیکروب هااینگیاه،رشدباترتیباینبه.می دهدقرارگیاهاندانه هایدروکرده
اییدانه هحاضرحالدرشرکتاین.می سازندبهره منددارندخودهمراهبهکهمزیت هاییازراگیاهو

.می کندارائهکشاورزانبهفروشبرایگندموسویابرنج،ذرت،کتان،برای

زیست فناوری:فناوریهایکلیدی

2014:سالتاسیس

ایاالت متحده امریکا:یموقعیتجغرافیای

کشاورزان:گروهمخاطب

indigo Agriculture:نامشرکت

فروش مستقیم بذر به کشاورزان:مدلدرآمد

5و 1فرصت  /چالش:مسائلراهبردی

بذرهای دارای میکروب های با خاصیت :خدمت/محصول
محافظت از گیاه در مقابل شرایط  

محیطی

ت کشت  سلولی و آزمایشگاهی محصوال:حوزهفعالیت
کشاورزی و دامی

میلیون دالر359:دهکلسرمایهتامینش

Series D:آخریننوعتامینسرمایه
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دقيقاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي روش هاي نوین کشاورزي و کشاورزي 
(کشاورزي و دامیآزمایشگاهی محصوالت کشت  سلولی و )
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:توضیح

www.perfectdayfoods.com

برای این . این شرکت نوعی شیر به بازار ارائه کرده است که برای به دست آوردن آن دام نقشی ندارد

یعندی  )یر منظور، این شرکت نوعی مخمر تولید کرده است که بدا تخمیدر شدکر، آن را تبددیل بده پدروتئین  موجدود در شد        

است که گداو هدا   روش استفاده شده برای انجام این فرآیند بسیار مشابه با همان روشی. می کند( پروتئین های وِی و کازئین

لم تر، بدون نیاز بده  در مقایسه با شیر به دست آمده از دام، این شیر سا. برای تبدیل قند غذای خود به شیر استفاده می کنند

دیگدر رویکدرد   از طدرف . استرلیزه کردن، بدون گلوتن و بدون الکتوز بوده که از این جهت با بدن انسان سازگارتر می باشد

و اثدرات مخربدی   استفاده شده توسط این شرکت در مقایسه با دامداری های صنعتی بسیار سازگارتر با محیط زیست اسدت 

مانند تولید حجم باالی گازهای گلخانه ای، قدرار دادن دام هدا تحدت رژیدم هدای غدذایی خداص بدرای شدیردهی بیشدتر و           

یار پدایین تدر از   سو استفاده برخی دامداران در کیفیت محصوالت را از بین می برد و هزینه ی تولید شیر در این روش نیز بسد 

نیدر نیدز   این شرکت در حال برنامه ریزی برای ارائده سدایر محصدوالت لبندی مانندد پ     . مدیریت یک دامداری صنعتی است

.می باشد

زیست فناوری و کشت سلولی:فناوریهایکلیدی

2014:سالتاسیس

ایرلند:موقعیتجغرافیایی

:گروهمخاطب
در گام نخست افرادی که به دلیل )جامع 

ت مشکل گوارش و یا گیاه خوار بودن محصوال
.(لبنی مصرف نمی کنند

Perfect Day Foods:نامشرکت

فروش مستقیم محصوالت:مدلدرآمد

5فرصت  /چالش:مسائلراهبردی

شیر مصنوعی :خدمت/محصول

کشت  سلولی و محصوالت آزمایشگاهی:حوزهفعالیت

میلیون دالر26.8:کلسرمایهتامینشده

Series A:آخریننوعتامینسرمایه
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و کشاورزي دقيق

:شهریسیستم های کشاورزی 
عمودی، هیدروپونیک و ایروپونیککشت 
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:توضیح

www.aerofarms.com

روپونیـک  این شرکت سیستمی جهت کشت در محیط ها بسته و کنترل شده بـا اسـتفاده از رویکـرد ای   

ین و استفاده از المپ های ال ای دی و فروش محصوالت در قالب انواع ساالد به صورت آنال( هواکشت)

ی مواد در این سیستم ریشه گیاهان به جای آن که در خاک قرار گیرد در مه هوای مرطوب، اکسیژن و هوا. ارائه داده است

آب کمتر نسبت بده  % 40آب کمتر نسبت به سیستم های کشاورزی در زمین و % 95این سیستم . مغذی مورد نیاز قرار می گیرد

به کشداورزان  همچنین نیازهای غذایی گیاهان به طور دقیق و مستمر پایش شده و. سیستم های هیدروپونیک مصرف می کند

ند؛ در نتیجه ی این امکان را می دهد به طور دقیق آن چیزی که گیاهان برای رشد نیاز دارند را به میزان مورد نیاز به گیاه برسان

مربدع از  این عمل، زمان کشت برای گیاهان مشابه نسبت به روش های سنتی نصف شده و بهره وری در مقایسده بدا هدر متدر    

ن این شرکت محصوالت خود را به صورت عمده به رستوران ها مدی فروشدند و همچندی   . برابر شده است390زمین کشاورزی 

بنددی ارائده   به مشتریان خرد به صدورت بسدته  Dream Greensاین شرکت محصوالت خود را در وب سایتی تحت عنوان 

.می کند

سنسور، اتوماسیون، پلتفرم آنالین:فناوریهایکلیدی

2004:سالتاسیس

ایاالت متحده امریکا:موقعیتجغرافیایی

کشاورزان، خانگی:گروهمخاطب

AeroFarms:نامشرکت

دامداری/فروش محصوالت کشاورزی:مدلدرآمد

6و 5، 3، 2، 1فرصت های /چالش:مسائلراهبردی

و سیستم کشت ایروپونیک شهری:خدمت/محصول
فروش آنالین محصوالت

روش های نوین کشاورزی و کشاورزی دقیق:حوزهفعالیت

میلیون دالر138:کلسرمایهتامینشده

Series D:آخریننوعتامینسرمایه
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي روش هاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
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www. brightfarms.com

ـ      ه این شرکت گلخانه هایی در نزدیکی فروشگاه های بزرگ مواد غـذایی احـدام مـی کنـد ک

ـ     د و درنتیجه هزینه ی باالی ارسال محصوالت از مزرعه به فروشگاه ها کـاه  پیـدا مـی کن

جداد شدده   در سیستم های گلخانه ای ای. همچنین محصوالت تازه در اختیار فروشگاه ها قرار می گیرد

گاه و توسط این شرکت، با استفاده از نیروی انسدانی همدان منطقده بده کشدت محصدوالت مدورد نظدر فروشد         

ایدن  . ی گیردبسته بندی آن ها پرداخته می شود و به این ترتیب محصوالت تازه و محلی در اختیار خریداران قرار م

راه انددازی  شرکت در حال حاضر سه مزرعه در ایالت های ویرجینیا، الینویز و پنسیلوانیای امریکدا دارد و در حدال  

مصدرف سدوخت و تدا    % 95راهکار ارائه شده توسط این شرکت، تا . چهارمین مزرعه خود در ایاالت اوهایو است

ن شدرکت  همچنین سیستم آبیاری گردشی گلخانه های ای. زمین مورد نیاز برای کشت را کاهش داده است% 90

.کاهش داده  است% 85مصرف آب را تا 

سیستم گلخانه ای، سنسور، اتوماسیون و رباتیک:فناوریهایکلیدی

2011:سالتاسیس

ایاالت متحده امریکا:موقعیتجغرافیایی

فروشگاه های بزرگ:گروهمخاطب

BrightFarms:نامشرکت

فروش محصوالت کشاورزی:مدلدرآمد

6و 3، 2، 1فرصت ها /چالش:مسائلراهبردی

کی  سیستم های کشت گلخانه ای در نزدی:خدمت/محصول
فروشگاه های بزرگ

روش های نوین کشاورزی و کشاورزی دقیق:حوزهفعالیت

میلیون دالر57.9:کلسرمایهتامینشده

Series C:آخریننوعتامینسرمایه
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:توضیح

freshboxfarms.com

( آبکشت)این شرکت، به ارائه محصوالت گیاهی تازه که توسط سیستم های  هیدروپونیک

معمدوال  .و در محیط های بسته ی شهری کشت شده است را به مشتریان خود ارائه می کند

اده از نیدروی کدار   شرکت این سیستم ها را در فضاهایی مانند انبارهای قدیمی و متروکه برپا می کند و با استف

ا تعریف ب. محلی، به تولید محصوالت کشاورزی تازه و محلی برای فروشگاه های طرف قرارداد خود می پردازد

ته مایل به عنوان محدود ه ی مناسب برای پوشش توسدط هدر سیسدتم، ایدن شدرکت توانسد      100محدوده ی 

رای هزینه ی حمل ونقل را به طور قابل توجهی کاهش دهد، اشتغال زایی برای افدرادی کده شدانس کمتدر بد     

تریان خدود  یافتن شغل در محله های حاشیه شهر داشته اند ایجاد کند و محصوالت تازه و با کیفیت برای مشد 

والت خود این شرکت همچنین دستورالعمل های برای تهیه انواع غذا و ساالد با استفاده از محص. فرآهم نماید

.در وب سایت خود قرار داده است

سنسور، اتوماسیون، پلتفرم آنالین:فناوریهایکلیدی

2015:سالتاسیس

ایاالت متحده امریکا:موقعیتجغرافیایی

فروشگاه های بزرگ:گروهمخاطب

FreshBox:نامشرکت Farms

دامداری/فروش محصوالت کشاورزی:مدلدرآمد

6و 5، 3، 2، 1فرصت های /چالش:مسائلراهبردی

اده از تامین محصوالت کشاورزی با استف:خدمت/محصول
سیستم  کشت عمودی و شهری

روش های نوین کشاورزی و کشاورزی دقیق:حوزهفعالیت

میلیون دالر26:کلسرمایهتامینشده
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www.freightfarms.com

ارائـه کـرده اسـت کـه در واقـع یـک       Leafy Green Machineاین شرکت سیستمی تحت عنوان 

نتینر قـرار  سیستم کشت هیدروپونیک عمودی تحت شرایط محیطی کنترل شده بوده که در یـک کـا  

تم تنظدیم شدرایط   این کانتینر نسبت به محیط بیرون عایق بندی شده تدا بدا اسدتفاده از سنسدورها و سیسد     . گرفته است

 همراه ارائه کرده است این شرکت همچنین اپلیکیشنی برای تلفن. محیطی خودکار، وضعیت محیط کامال تحت کنترل باشد

رم افدزار ویددیوها و   همچنین این ن. که کشاورزان می توانند از هرکجا که هستند شرایط داخل کانتینر را پایش و کنترل کنند

ایر تفداوت سیسدتم کشدت ایدن شدرکت بدا سد       . مقاالت آموزشی برای پرورش گیاهان را در اختیار کاربران قدرار مدی دهدد   

ار بگیرندد،  سیستم های هیدروپونیک و عمودی این است که در اینجا به جای آنکه گیاهان در طبقات قفسه های عمودی قر

ه درجه با زمین خواهند داشت تا بتوان بیشترین بهر90در واقع داخل ستون هایی به صورت عمودی قرار می گیرند و زاویه ی

ان مدورد  آب و مواد مغذی از باالی هر ستون به صورت گردشی وارد خاک شده و هر گیاه بده میدز  . را از فضای کانتینر برد

متر مربع مساحت دارد در طدول  320با این روش این کانتینر که . نیاز خود تغذیه کرده و باقی از پایین ستون خارج می شود

5کند و میزان آب مصرفی آن نیدز کمتدر از   متر مربعی تولید می8000سال محصولی برابر با میزان محصوالت یک زمین 

.گالن در روز است

سنسور، اتوماسیون، پلتفرم آنالین:فناوریهایکلیدی

2010:سالتاسیس

ایاالت متحده امریکا:موقعیتجغرافیایی

کشاورزان:گروهمخاطب

Freight Farms:نامشرکت

خدمات /فروش مستقیم تجهیزات•:مدلدرآمد
دامداری/فروش محصوالت کشاورزی•

6و 5، 3، 2، 1فرصت های /چالش:مسائلراهبردی

ه صورت سیستم هیدروپونیک و کشت ب:خدمت/محصول
عمودی

روش های نوین کشاورزی و کشاورزی دقیق:حوزهفعالیت

میلیون دالر12.2:هکلسرمایهتامینشد

Series B:آخریننوعتامینسرمایه
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www.bitwaterfarms.com

ـ   ب حیـات  این شرکت سیستم هایی برای کنترل محیط و تامین شـرایط مناس

ایی بدرای  این سیستم از سنسورها و کنترلره.حشرات به طور خودکار ارائه کرده است

حاضدر دو ندوع   در حال. کنترل سیستم گرمایش، پمپ ها و سیستم روشنایی تشکیل شده است

قاتی است و محصول توسط این شرکت ارائه شده است که یکی واحد کوچک، اقتصادی و تحقی

ه شدده  همچنین نرم افدزار توسدعه داد  . نوع دوم واحد فلزی، بزرگ و در مقیاس صنعتی می باشد

نام دارد، مسئولیت یک پارچه سازی سیسدتم را بدر عهدده دارد و   BitBoxتوسط این شرکت که 

بدرای کنتدرل سیسدتم را نیدز ارائده      Alexaامکان اتصال با فناوری های هوش مصنوعی مانند 

.می دهد

سنسور، اتوماسیون، هوش مصنوعی:فناوریهایکلیدی

2015:سالتاسیس

ایاالت متحده امریکا:موقعیتجغرافیایی

پرورش دهندگان حشرات:گروهمخاطب

Bitwater:نامشرکت

خدمات /فروش مستقیم تجهیزات:مدلدرآمد

2و 1چالش های :مسائلراهبردی

ط  سیستم اتوماسیون و کنترل شرای:خدمت/محصول
محیطی کشت حشرات

روش های نوین کشاورزی و کشاورزی دقیق:حوزهفعالیت

هزار دالر900:کلسرمایهتامینشده

Seed:آخریننوعتامینسرمایه
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www.alescalife.com

شهری این شرکت سیستمی جهت کشت هیدروپونیک محصوالت کشاورزی در محیط های

رائـه  و فروش این محصوالت در قالب انواع ساالد به صورت آنالین بـه مصـرف کننـدگان ا   

ل فضدای  این سیستم که به صورت طراحی شده در یک کانتینر است، مزرعه ای کوچک در داخ.کرده است

ند انواع ساالد ها شهری ارائه می کند که با استفاده از اپلیکیشن طراحی شده، افراد می توانند انواع سفارش ها مان

از و سبزیجات موجود را سفارش دهند؛ برای هر کانتینر یدک نفدر مسدئول وجدود دارد کده عدالوه نگهدداری       

ی توانندد  محصوالت، سفارش های مشتریان را نیز با استفاده از مواد اولیه غنی و تازه تهیه مدی کندد و افدراد مد    

از ایدن  همچنین این شرکت مدل دیگدری . سفارش خود را در زمان تعیین شده در محل مزرعه تحویل بگیرند

کدرده  سیستم که داخل یک کمد قرار دارد را برای کشت سبزیجات در خانه، رستوران ها و فروشدگاه هدا ارائده   

. داست که به وسیله ی آن افراد می توانند خودشان به راحتی محصوالت مورد نیاز خود را کشت کنن

نرم افزاری/سنسور، اتوماسیون، پلتفرم آنالین:فناوریهایکلیدی

2016:سالتاسیس

چین:موقعیتجغرافیایی

کشاورزان، خانگی:گروهمخاطب

Alesca:نامشرکت Life

خدمات /فروش مستقیم تجهیزات•:مدلدرآمد
دامداری/فروش محصوالت کشاورزی•

6و 5، 3، 2، 1فرصت های /چالش:مسائلراهبردی

ری و سیستم کشاورزی هیدروپونیک شه:خدمت/محصول
فروش آنالین محصوالت

روش های نوین کشاورزی و کشاورزی دقیق:حوزهفعالیت

اعالم نشده:کلسرمایهتامینشده

Seed:آخریننوعتامینسرمایه
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www.gardenplug.com

این شرکت مجموعه های برای کشـت محصـوالت گیـاهی داخـل گلـدان در منـزل بـه        

مشتریان خود ارائه می کند که در آن به جای خاک از دانه هـای مخصـوح حـاوی مـواد     

ی، مواد مغدذی  این مجموعه حاوی گلدان استیل، لوله  آبرسان. معدنی مورد نیاز گیاه استفاده می شود

ایدن  . ، می باشدGP Bottomو سطح پایینی گلدان، GP Topو دانه های مخصوص برای سطح باالیی، 

 کندد  دانه های مخصوص تمامی مواد مورد نیاز گیاه که از طریق خاک و کود آن را به طور معمول تامین می

ب تدر  در اختیار گیاه قرار می دهد و همچنین امکان جریدان بهتدر اکسدیژن و آب را نیدز بدرای تغذیده مناسد       

ته است کده  این شرکت در حال حاضر به توسعه ی سنسورهای بی سیم پرداخ. ریشه های گیاه فرآهم می کند

.  از طریق آن ها مواردی همچون نور، دما، دمای خاک، رطوبت و مقاومت آبی گیاه اندازه گیری می شود

سنسور:فناوریهایکلیدی

2016:سالتاسیس

ایاالت متحده امریکا:موقعیتجغرافیایی

خانگی:گروهمخاطب

GardenPlug:نامشرکت

خدمات /فروش مستقیم تجهیزات:مدلدرآمد

6و 4، 3فرصت ها /چالش:مسائلراهبردی

گلدان های کشت بدون خاک:خدمت/محصول

روش های نوین کشاورزی و کشاورزی دقیق:حوزهفعالیت
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دقيقاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي روش هاي نوین کشاورزي و کشاورزي 
(تصویربرداري هوایی)

:توضیح

www.orbitalinsight.com

ه از این شرکت با اسـتفاده از تصـاویر باکیفیـت بـه دسـت آمـد      

ـ      ی و ماهواره ها و در قالب یک پلتفرم آنالیـن، بـه ارائـه پـی  بین

بین  های کـاربردی در خصـوح میـزان محصـوالت کشـاورزی      

ن هرچند حوزه هایی که ایدن شدرکت در آ  . راهبردی مانند گندم می پردازد

در ی غدذای فعالیت می کند محدود به کشاورزی نیست، امدا کشداورزی و امنیدت    

ا تحلیدل  این شدرکت بد  . امریکا یکی از کلیدی ترین حوزه های فعالیت آن ها است

ه تصاویر ماهواره، وضعیت آب وهوایی و داده های تاریخی، هفته هدا قبدل از آن کد   

، برآوردهای رسمی در خصوص میزان محصوالت زراعدی امریکدا منتشدر شدوند    

طلع کاربران خود را از وضعیت کشاورزی و میزان محصوالت کشاورزی امریکا م

ولدت  می کند تا هم خریداران و فروشندگان بتوانندد برنامده ریدزی کنندد و هدم د     

ر صورت مانند واردات د)فرصت کافی برای اخذ تدابیر مربوطه در شرایط مختلف 

ار داشدته  در اختید ( کم بودن تولید یا یافتن بازار صادرات در صورت باال بودن آن

حلیل ها همچنین این شرکت داشبوردی در سایت خود برای مشاهده این ت. باشد

.در نظر گرفته است

پردازش تصاویر هوایی، پلتفرم نرم افزاری:فناوریهایکلیدی

2013:سالتاسیس

ایاالت متحده امریکا:موقعیتجغرافیایی

ها، نهادهای NGOکشاورزان، دولت، :گروهمخاطب
سیاست گذار

Orbital Insight:نامشرکت

دریافت حق اشتراک:مدلدرآمد

8فرصت  /چالش:مسائلراهبردی

ت سیستم پیش بینی میزان محصوال:خدمت/محصول
کشاورزی با تحلیل تصاویر هوایی

تصویربرداری هوایی:حوزهفعالیت

میلیون دالر78.7:کلسرمایهتامینشده
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www.ceresimaging.net

فـی  این شرکت سیستمی جهت تصاویربرداری هـوایی از طریـق هواپیمـا و ارائـه تحلیـل هـای مختل      

ورت بهینده  از طریق این سیستم کشاورزان  می توانند به ص. درخصوح وضعیت هرگیاه به کشاورزان ارائه می دهد

ای مخصوص و در گام نخست شرکت با استفاده از دوربین ه. نیازهای گیاهان برای رشد و ثمربخشی مناسب را برآورده کنند

ه دوربدین هدای اسدتفاده شدده مجهدز بد      . از طریق هواپیما، تصاویری جزئی از زمین های کشاورزی مد نظدر تهیده مدی کندد    

عددی،  در گام ب. قرمز را تحت پوشش قرار می دهدسنسورهایی بوده که طول موج مرئی تا طول موج های انتهای طیف مادون

دسدت  تصاویر گردآوری شده توسط روش های پردازش تصویر، یک پارچه شده و تصویر کلی از زمدین زراعدی مدد نظدر بده     

یدز  متر بر پیکسل است که به شرکت امکان ارائده تحلیدل در سدطح هدر گیداه را ن     1تا 0.2دقت این سیستم در حد . می آید

در گام آخر، بر مبنای نوع محصول کشاورزی مربوطه و با تحلیدل و مددل سدازی داده هدای بدسدت آمدده، شدرکت        . می دهد

، (Water Stress)این تحلیدل هدا شدامل تحلیدل میدزان آب      . تحلیل هایی در زمینه های مختلف به کشاورزان ارائه می کند

، گرمدایی و شدمارش تعدداد    (NVDI)تحلیل کلروفیل یا سبزینه گیاهان، تحلیل شاخص نرمال شده تفداوت پوشدش گیداهی    

.  درختان می باشد

پردازش تصاویر هوایی:فناوریهایکلیدی

2014:سالتاسیس

ایاالت متحده امریکا:موقعیتجغرافیایی

کشاورزان:گروهمخاطب

Ceres Imaging:نامشرکت

فروش مستقیم خدمات به کشاورزان:مدلدرآمد

2فرصت ها /چالش:مسائلراهبردی

ن سیستم تصویربرداری از زمی:خدمت/محصول
آنکشاورزی با هواپیما و تحلیل

تصویربرداری هوایی:حوزهفعالیت

میلیون دالر10.5:کلسرمایهتامینشده

Series A:آخریننوعتامینسرمایه
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www.terravion.com

ـ    ه این شرکت با ارائه خدمات تصویربرداری هوایی دوره ای در زمان فصل رشد محصـوالت، کشـاورزان را ب

. ی کندطور هفتگی در خصوح وضعیت محصوالت، نیازهای آن ها و آمادگی محصوالت برای برداشت مطلع م

عمولی اسدت کده   نوع اول تصویر م. برای این منظور این شرکت چهار نوع تحلیل بر مبنای تصاویر هوایی به مشتریان ارائه می دهد

ه تفداوت پوشدش   نوع دوم تصاویر مبتنی بدر شداخص نرمدال شدد    . به کشاورز کمک می کند یکنواختی پوشش گیاهی را بررسی کند

سومین . را در اختیار کشاورزان قرار میدهد( leaf area)است که مواردی همچون استرس، بایومس و سطح برگ ( NVDI)گیاهی 

اسدت کده   نوع، تصویر مادون قرمز است که این تصویر منطقه ی رویشی را نشان می دهد و آخدرین ندوع تصدویر، تصدویر حرارتدی     

ز گیری کرد و مبنای بسیاری شاخص های استرس آبی گیاهان نید مواردی از قبیل میزان رطوبت خاک را از طریق آن می توان اندازه

دی بدرای  ایدن شدرکت همچندین داشدبور    . این شرکت برای تصویربرداری هواپیماهای کوچک دو نفره اسدتفاده مدی کندد   . می باشد

.مشاهده تصاویر و تحلیل های آن ها در اختیار کاربران قرار می دهد

پردازش تصاویر هوایی:فناوریهایکلیدی

2013:سالتاسیس

ایاالت متحده امریکا:موقعیتجغرافیایی

کشاورزان:گروهمخاطب

TerrAvion:نامشرکت

دریافت حق اشتراک:مدلدرآمد

2فرصت  /چالش:مسائلراهبردی

و سیستم تصویربرداری هوایی:خدمت/محصول
تحلیل آن ها

تصویربرداری هوایی:حوزهفعالیت

میلیون دالر10.1:کلسرمایهتامینشده

Series A:آخریننوعتامینسرمایه
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www.skycision.com

 ریـزی حرکـت و   این شرکت، یک اپلیکیشن تلفن همراه و همچنین پلتفرم آنالین به منظور برنامه

ـ   در ایدن  .تتصویربرداری هوایی توسط پهپاد و همچنین تحلیل تصاویر گرفته شده ارائه کـرده اس

ازهدا و همچندین   اپلیکیشن عالوه  بر مشاهده این تحلیل ها، امکاناتی مانند بررسی وضعیت آب و هوایی، برنامه ریدزی پرو 

ریان خدود  به بیان دقیق تر، در گام نخسدت ایدن شدرکت بده مشدت     . مشاهده نقشه های به دست آمده نیز ارائه شده است

تهیده  DJIانندد  مشاوره می دهد تا هواپیمای بدون سرنشین و دوربین متناسب با نیاز خود را از تولیدد کننددگان معتبدر م   

رای تصدویر  سپس افراد می بایست در اپلیکشن توسعه داده شده توسط این شرکت، زمدین مدورد نظدر خدود را بد     . کنند

پس از انجدام  . داپلیکشن برنامه ریزی مسیر حرکت پهپاد را به صورت خودکار انجام می ده. برداری هوایی تعریف نمایند

ل تصداویر بده کداربر    تصویربرداری، کاربر بایست تصاویر به دست آمده را در پرتال خود بارگزاری کند و سیستم با تحلی

ایج بده  پلتفرم نرم افزاری این شدرکت عدالوه بدر نتد    . اطالعاتی در خصوص وضعیت محصوالت کشاورزی ارائه می دهد

.را نیز نمایش می دهد... دست آمده از تحلیل تصاویر هوایی، داده های شرایط محیطی مانند دما، آب و هوا و 

پلتفرم نرم افزاری، پردازش تصاویر هوایی:فناوریهایکلیدی

2015:سالتاسیس

ایاالت متحده امریکا:موقعیتجغرافیایی

کشاورزان:گروهمخاطب

Skycision:نامشرکت

دریافت حق اشتراک:مدلدرآمد

2فرصت ها /چالش:مسائلراهبردی

ل تصاویر اپلیکیشن کنترل پهپاد و تحلی:خدمت/محصول
هوایی

تصویربرداری هوایی:حوزهفعالیت

میلیون دالر1.4:کلسرمایهتامینشده

Seed:آخریننوعتامینسرمایه
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www.honeycombcorp.com

اورزی این شرکت پهپادهای مجهز به دوربین مخصوح تصویربرداری از زمین های کش

ـ   ود ارائـه  به همراه پلتفرمی نرم افزاری برای مشاهده تحلیل ها و تصاویر به مشـتریان خ

هرچند همراه با پهپاد این شرکت بده مشدتریان خدود آمدوزش چگدونگی اسدتفاده از آن را هدم        . می دهد

ه از پهپداد  می دهد، اما به دلیل وجود ویژگی خلبان خودکار در این پهپاد، نیازی به تجربه ی بداالی اسدتفاد  

ر گدام بعددی   نیست و صرفا کافی است تا کاربر محدوده ی جغرافیایی زمین را برای پهپاد تعریدف کندد و د  

اویر و تصد . خود پهپاد مسیر حرکت خود را مشخص کرده و از سطح تعیدین شدده تصدویربرداری مدی کندد     

و همچنین تصاویر مبتنی بدر شداخص   HDنقشه های تولید شده توسط این سیستم از نوع تصاویر معمولی 

یر نرم افزار توسعه داده شده نیز امکان تحلیل آسدان تصداو  . است( NVDI)نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی 

.هوایی تهیه شده در کوتاه ترین زمان را برای کاربر فراهم می آورد

پردازش تصاویر هوایی، پلتفرم نرم افزاری و آنالین:فناوریهایکلیدی

2012:سالتاسیس

ایاالت متحده امریکا:موقعیتجغرافیایی

کشاورزان:گروهمخاطب

HoneyComb:نامشرکت Corporation

فروش مستقیم تجهیزات به کشاورزان:مدلدرآمد

2فرصت ها /چالش:مسائلراهبردی

رم پهپاد تصویربرداری هوایی و پلتف:خدمت/محصول
نرم افزاری تحلیل آن

تصویربرداری هوایی:حوزهفعالیت

هزار دالر415.9:کلسرمایهتامینشده

Series A:آخریننوعتامینسرمایه
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www.airwood.in

ـ   )این شرکت یک سیستم مشاوره و ارائه خدمات کشاورزی دقیـق یـک پارچـه     ا از کاشـت دانـه ت

آغاز کرد و متمرکز بدر حدوزه ی   AIRWOODاین شرکت در ابتدا کار خود را تحت عنوان . ارائه می کند( برداشت

وارد تصویربرداری هوایی بوده و به ارائه بینش هدایی در خصدوص سدطوس اسدترس و بیمداری هدای گیاهدان و سدایر مد         

بده  aibono، این شرکت حوزه ی فعالیت جامع تری برای خود تعریف نمود و تحدت عندوان   2014از سال . می پرداخت

خدمات آن ها با تحلیل زمین و ارائده مشداوره درخصدوص   . ارائه خدمات جامع هوشمند سازی کشاورزی در هند می پردازد

نوع دانده،  پس از انتخاب. بهترین نوع دانه باتوجه به شرایط محیط و بازار آغاز می شود و تا برداشت محصول ادامه دارد

 سدایت هدای   این اپلیکشین امکاناتی همچدون اجداره تراکتدور از وب   . اطالعات کشاورز و زمین در اپلیکیشن وارد می شود

ان قدرار  مربوطه و یادآوری فعالیت های کشاورزی و همچنین داشبورد مدیریت فعالیت هدای کشداورزی در اختیدار کداربر    

اعد باشد و به کمک سنسورها و دوربین ها به صورت مستمر گیاهان پایش می شوند تا شرایط محیطی آن ها مس. دهدمی

توسدط کارشناسدان انددازه گیدری     ECو phمیزان آب و کود کافی به همگی رسیده باشد، به صدورت هفتگدی سدطح    

می پردازد تا می شود و هر دو هفته نیز شرکت به وسیله ی پهپاد به تصویربرداری هوایی از زمین و محصوالت کشاورزی

رخصوص این روند در کنار ارائه پیش بینی ها و راهکارهایی د. تحلیل ها جامعی در خصوص وضعیت محصوالت ارائه دهد

.بحران هایی مانند توفان تا زمان برداشت محصول ادامه می یابد

پلتفرم نرم افزاری و آنالین، پردازش تصاویر هوایی:فناوریهایکلیدی

2014:سالتاسیس

هند:یموقعیتجغرافیای

کشاورزان:گروهمخاطب

AirWood:نامشرکت

فروش مستقیم خدمات به کشاورزان:مدلدرآمد

10و 8، 2، 1فرصت ها /چالش:مسائلراهبردی

سیستم خدمات جامع کشاورزی از :خدمت/محصول
انتخاب بذر تا برداشت

تصویربرداری هوایی:حوزهفعالیت

Seed:آخریننوعتامینسرمایه
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:توضیح

www.clearpathrobotics.com

ائـه  این شرکت رباتی برای شناسایی و چیدن میوه ی سیب از درخـت طراحـی و ار  

رباتیک فعالیت این شرکت محدود به حوزه ی کشاورزی نبوده و به طور کلی در حوزه ی. کرده است

اعی، از جمله حوزه های تمرکز این شرکت می توان به حوزه هایی همچون معددن، دفد  . فعالیت می کنند

اری به عنوان نمونه ای از حوزه ی کشاورزی، ایدن شدرکت بدا همکد    . لجستیک و کشاورزی اشاره نمود

ایدن ربدات در   . رباتی برای چیدن سیب از درخت طراحی کرده اسدت Fresh Fruit Roboticشرکت 

فاده از بازوی رباتیک ابتدا با استفاده از بینایی ماشین سیب های درخت را شناسایی می کند، سپس با است

هرچند الزم به ذکر اسدت کده ایدن   . درجه آزادی دارد به سمت سیب رفته و آن را می چیند3خود که 

ولی ربات در مقابل درخت هایی سیب اصالس شده عملکرد بهتری دارد و پیچیدگی درخدت هدای معمد   

.کاهش می دهدکارایی آن را 

اتوماسیون و رباتیک، سنسور و بینایی ماشین، خودروی بدون سرنشین:فناوریهایکلیدی

2009:سالتاسیس

کانادا:موقعیتجغرافیایی

کشاورزان:گروهمخاطب

Clearpath:نامشرکت Robotics

خدمات /فروش مستقیم تجهیزات:مدلدرآمد

4فرصت /چالش:مسائلراهبردی

–فناوری رباتیک :خدمت/محصول
ربات های چیدن سیب

اتوماسیون، رباتیک و تراکتورهای خودران:حوزهفعالیت

میلیون دالر41.6:هکلسرمایهتامینشد

Series B:آخریننوعتامینسرمایه
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www.harvestcroo.com

سیستم با توجه این. این شرکت سیستمی رباتیک برای چیدن خودکار توت فرنگی ارائه کرده است

ی برای حفدظ  به چالش کمبود نیروی کار ماهر و در دسترس و همچنین نیاز به برداشت سریع و به هنگام توت فرنگ

ن اید . کیفیت آن که خود فرآیندی ظریف و با دقت است، چالشدی کلیددی در ایدن حدوزه را هددف قدرار داده اسدت       

اشدت  محصول عالوه بر کاهش هزینه ی نیروی انسانی، با برداشدت بده موقدع تدوت فرنگدی هدا و جلدوگیری از برد       

ایدن  . مدی دهدد  توت فرنگی های نرسیده و یا بیش از حد رسیده، کیفیت و میزان محصول قابل فروش را نیز افزایش

دستگاه با استفاده از فناوری جی پی اس و رادار به طور دقیدق محدل خدود در زمدین کشداورزی و محدل بوتده هدای        

و پردازش تصویر، توت فرنگی های رسدیده را  Machine Visionتوت فرنگی را مشخص کرده، سپس با استفاده از 

. ی دهدد شناسایی کرده و با استفاده از بازوی رباتیک خود آن ها را می چیند و در بسته های بدا وزن مشدخص قدرار مد    

 هدای  همچنین این سیستم اطالعاتی همچون میزان محصول، بیماری و آفت های گیاهان و برخی دیگر از شداخص 

.سالمت گیاه را نیز گردآوری می کند

سنسور، اتوماسیون، داده کاوی و هوش مصنوعی:فناوریهایکلیدی

2013:سالتاسیس

ایاالت متحده امریکا:موقعیتجغرافیایی

کشاورزان:گروهمخاطب

harvest croo:نامشرکت

خدمات /فروش مستقیم تجهیزات:مدلدرآمد

4فرصت /چالش:مسائلراهبردی

سیستم چیدن خودکار توت فرنگی:خدمت/محصول

اتوماسیون، رباتیک و تراکتورهای خودران:حوزهفعالیت

میلیون دالر2.5:کلسرمایهتامینشده

Seed:آخریننوعتامینسرمایه
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www.eFarmer.mobi

و از راه دور GPSاین شرکت به طراحی سیستمی برای هدایت تراکتورهـا از طریـق   

که در پلتفدرم هدای مختلدف در    efarmerبرای این منظور کاربر ابتدا باید نرم افزار . پرداخته است

عدات  دسترس است را دانلود و نصب کند و سپس در آن ابعاد، موقعیدت، ندوع محصدول و سدایر اطال    

را به تراکتور fieldBeeسپس رهیاب . زمین های کشاورزی و همچنین تراکتورهای خود را وارد نماید

را در زمین مد نظر قرار داده مدی شدود تدا از    RTK Bee Stationمتصل کرده و ایستگاه مبدا رهیابی 

نقشه ی از پیش طریق ارتبا  و مقایسه موقعیت مکانی بین سیستم رهیاب و ایستگاه مبدا و همچنین

. ان داده شودوارد شده، مسیر دقیق حرکت تراکتورها برای پوشش کامل مزرعه به راننده ی تراکتور نش

ه بدا نصدب   به تازگی این شرکت برای برخی تراکتورها، امکان فرمان خودکار را نیز ارائه کرده است ک

از آن به جای فرمان اصلی تراکتدور، امکدان مسدیریابی و حرکدت خودکدار تراکتورهدا در مسدیرهای       

.پیش تعیین شده به وجود می آید

خودروی بدون سر نشین و جی پی اس:فناوریهایکلیدی

2016:سالتاسیس

هلند:موقعیتجغرافیایی

کشاورزان:گروهمخاطب

eFarmer:نامشرکت B.V.

(تجهیزات)فروش مستقیم محصول •:مدلدرآمد
(نرم افزار)حق اشتراک •

8و 4فرصت های /چالش:مسائلراهبردی

به سیستم تبدیل تراکتورهای سنتی:خدمت/محصول
تراکتورهای خودران

اتوماسیون، رباتیک و تراکتورهای خودران:حوزهفعالیت

میلیون دالر1.5:کلسرمایهتامینشده

Seed:آخریننوعتامینسرمایه
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www.Smart-Ag.com

ا این شرکت سه محصول ارائه کرده است از طریق آن ها به مشتریان خـود ایـن امکـان ر   

ـ  ه طـور  می دهد تا تراکتورهای سنتی خود را به تراکتورهای خودران تبدیل کرده و آن ها را ب

یک پلتفرم قابل نصب بر روی تراکتورهدا اسدت  smartHPبه بیان دقیق تر، . یکپارچه مدیریت نمایند

ورهای خودران تبددیل  که با استفاده از جی پی اس، اینترنت اشیا و بینایی ماشین، تراکتورهای سنتی را به تراکت

، سیستمی ساده است که بر روی تراکتورهدا نصدب شدده و  و اندواع اطالعدات و     smartNXسیستم . میکند

ودرو، داده ها از قبیل ظرفیت، نوع محصول کشاورزی، طول و سرعت دوران تیغه ی برنده، سرعت و دنده ی خد 

موقعیت جغرافیایی، میزان سوخت و میزان رطوبدت مخدزن را گدردآوری کدرده و ایدن اطالعدات را بدا سدایر         

ایدن  autocartدر نهایدت سیسدتم   . تراکتورها و سیستم مرکزی از طریق فضای ابری به اشتراک می گذارد

د، محل تخلیده  امکان را به مشتریان می دهد تا در لحظه تراکتورها را رصد و کنترل کنند، سرعت را تنظیم کنن

. بار را مشخص کنند و آن ها را با سایر تراکتورها به صورت پیوسته مدیریت کنند

خودروی بدون سر نشین، اینترنت اشیا، سنسور و بینایی ماشین:فناوریهایکلیدی

2016:سالتاسیس

ایاالت متحده امریکا:موقعیتجغرافیایی

کشاورزان:گروهمخاطب

Smart Ag:نامشرکت

:مدلدرآمد
smartHP)خدمات  /فروش مستقیم تجهیزات•

(smartNXو 
(autocart)دریافت حق اشتراک •

4فرصت /چالش:مسائلراهبردی

  خودران تبدیل تراکتورهای سنتی به تراکتورهای:خدمت/محصول
و سیستم کنترل هوشمند آن ها

اتوماسیون، رباتیک و تراکتورهای خودران:حوزهفعالیت
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:توضیح

www.bluerivertechnology.com

، رباتیک و یادگیری ماشدین مدی پدردازد کده از طریدق آن      Machine Visionاین شرکت به ارائه سیستمی مبتنی بر 

. ی پدذیرد سم پاشی گیاهان به منظور از بین علف های هرز به صورت دقیق و بدون آسیب رساندن به خود گیاه انجدام مد  

سپس بدا سدم   این سیستم در ابتدا به طور دقیق محصوالت کشاورزی و علف های هرز را از یکدیگر شناسایی می کند و

رورش با توجه به پیچیدگی و هزینه بر بدودن چیددن علدف هدای هدرز در پد      . پاشی دقیق علف های هرز را از بین می برد

سیسدتم کده   کاهو، سیستم اولیه ارائه شده توسط این شرکت در ابتدا متمرکز بر این محصول بود، امدا نسدخه ی جدیدد   

See & Sprayر همچنین ایدن شدرکت د  . نام دارد، مجموعه ی گسترده تری از محصوالت کشاورزی را در بر می گیرد

مین کشاورزی، نوع حال توسعه ی سیستمی مبتنی بر هواپیمای بدون سرنشین است که ابتدا یک پایش جامع از سطح ز

این شرکت عدالوه  . کمک کندSee & Sprayو فراوانی گیاهان و علف های هرز داشته باشد تا به دقت بیشتر سیستم 

بر فروش مستقیم این محصوالت، از بین بردن علف های هرز را به عنوان یک خدمت نیز ارائه می کند

بینایی ماشین، داده کاوی و هوش مصنوعی:فناوریهایکلیدی

2011:سالتاسیس

ایاالت متحده امریکا:موقعیتجغرافیایی

کشاورزان:گروهمخاطب

Blue River Technology:نامشرکت

خدمات /فروش مستقیم تجهیزات:مدلدرآمد

3و 2فرصت ها /چالش:مسائلراهبردی

ف های سیستم خودکار سم پاشی دقیق عل:خدمت/محصول
هرز

سیستم های آبیاری و کوددهی هوشمند:حوزهفعالیت

میلیون دالر30.3:کلسرمایهتامینشده

Series B:آخریننوعتامینسرمایه

84www.irpublicpolicy.ir



:توضیح

www.rachio.com

ر هـای  محصول ارائه شده توسط این شرکت سیستمی جهت کنتـرل هوشـمند شـی   

خددمت  . آب پاش و خودکارسازی فرآیند آبیاری باغچه های و حیاط های منـازل اسـت  

یا دسدتیارهای  اصلی ارائه شده توسط این شرکت، کنترل فرآیند آبیاری از طریق تلفن های هوشمند و

دمت، بدا  این سیستم عالوه بدر ایدن خد   . است( دستیار شخصی آمازون)شخصی هوشمند مانند الکسا 

هدوا  جمع آوری اطالعات آب وهوایی می تواند میزان آبیاری را بر مبنای میزان بارنددگی و یدا خشدکی   

ئه می کند کده  همچنین این شرکت جریان سنج های وایرلسی نیز همراه با سیستم خود ارا. تنظیم نماید

شرایط را برای امکان شناسایی نشت و یا ترکیدگی لوله ها به صورت آنالین و مدیریت آبیاری در این

.کاربران فرآهم می کند

پلتفرم نرم افزاری و آنالین، اتوماسیون:فناوریهایکلیدی

2012:سالتاسیس

ایاالت متحده امریکا:موقعیتجغرافیایی

خانگی و کشاورزی:گروهمخاطب

Rachio:نامشرکت

فروش مستقیم تجهیزات به کشاورزان:مدلدرآمد

3، 2فرصت ها /چالش:مسائلراهبردی

اغچه هاسیستم کنترل هوشمند آبیاری ب:خدمت/محصول

سیستم های آبیاری و کوددهی هوشمند:حوزهفعالیت

میلیون دالر20.5:کلسرمایهتامینشده

Series B:آخریننوعتامینسرمایه
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www.cropx.com

و این شرکت، بدا اسدتفاده از سیسدتم یدک پارچده ی متشدکل از سنسدورهای داخدل خداک         

ری و اپلیکیشن آنالین که به کشاورزان ارائه می دهدد، آن هدا را در خصدوص نیازهدای آبیدا     

این به منظور استفاده از خدمات. کوددهی هریک بخش های زمین کشاورزی مطلع می سازد

خدود را  شرکت، ابتدا با کمک  نقشه ی هوایی موجود در سایت افراد بایدد زمدین کشداورزی   

با بررسی و تحلیل زمین کشداورزی آن را بده چندد    CropXسپس شرکت . مشخص کنند

ا نصدب  بد . ناحیه ی مجزا تقسیم می کند که هر ناحیه توسط یک سنسور پایش خواهدد شدد  

ایش سنسورها در زمین، شرایط خاک مانند میزان رطوبت و نیتروژن بده صدورت مسدتمر پد    

ورد شده و به صورت روزانه به کشاورزان اطالعاتی در خصوص میزان آبیاری و کوددهی مد 

.نیاز ارسال می شود

سنسور، اینترنت اشیا، پلتفرم آنالین و نرم افزاری:فناوریهایکلیدی

2013:سالتاسیس

ینسرزمین های اشغالی فلسط:موقعیتجغرافیایی

کشاورزان:گروهمخاطب

CropX:نامشرکت

خدمات/فروش تجهیزات•:مدلدرآمد
دریافت حق اشتراک•

3، 2، 1فرصت ها /چالش:مسائلراهبردی

د نیاز سیستم پایش میزان آب و کود مور:خدمت/محصول
گیاهان

سیستم های آبیاری و کوددهی هوشمند:حوزهفعالیت

میلیون دالر10:کلسرمایهتامینشده

Series A:آخریننوعتامینسرمایه
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:توضیح

www.arable.com

ه اسـت  این شرکت سنسورهایی جهت بررسی شرایط محیطی و نیازهای گیاهان ارائه کرد

ری بهینه ی و در قالب یک پلتفرم نرم افزاری بین  های به کشاورزان جهت برنامه ریزی آبیا

جریان داده ای مختلدف از جملده   40سنسورهای ارائه شده توسط این شرکت بیش از . زمین ها ارائه می کند

ی دهد و بر شرایط آب و هوایی، میزان نور خورشید، میزان رطوبت و تبخیر و سالمتی گیاهان را به کشاورزان م

. کنندد این اساس کشاورزان می توانند فعالیت های خود مانند آبیاری، برداشدت و یدا کدوددهی را برنامده ریدزی     

اورزی هدف همچنین در پلتفرم نرم افزاری این شرکت، پیش بینی های آب وهوایی به طور خاص برای زمین کش

هدوایی و  ویژگی منحصر به فرد ارائه شده توسط این شرکت، ترکیب همزمدان داده هدای آب و  . نیز ارائه می شود

.یاهان استشرایط گیاهان که با سنسور گردآوری شدند به منظور ارائه تحلیل های دقیق تر در مورد وضعیت گ

داده کاوی، هوش مصنوعی، پتلفرم نرم افزاری:فناوریهایکلیدی

2013:سالتاسیس

ایاالت متحده امریکا:موقعیتجغرافیایی

کشاورزی:گروهمخاطب

Arable:نامشرکت

خدمات/فروش مستقیم تجهیزات•:مدلدرآمد
دریافت حق اشتراک•

3، 2، 1فرصت ها /چالش:مسائلراهبردی

میزان سیستم پایش وضعیت گیاهان و:خدمت/محصول
آب و کود مورد نیاز

سیستم های آبیاری و کوددهی هوشمند:حوزهفعالیت

میلیون دالر9.8:هکلسرمایهتامینشد

Series A:آخریننوعتامینسرمایه
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:توضیح

www.smartdroplet.com

ـ  ه بـا  محصول ارائه شده توسط این شرکت، یک ربات کوچک آبیاری باغچه است ک

اغچـه هـا   توجه به عواملی مانند نوع گیاه، وضعیت آب وهوایی و نوع خاک، به آبیاری ب

این ربات محدوده ای به شعاع ده متر را تحت پوشش قرار می دهدد و مدی تواندد بده طدور     . می پردازد

بدرای راه  .مستقیم به هرگیاه، گلدان و یا درختی که در این محدوده قرار داشته باشدد آب رسدانی کندد   

وع گیاهدان و  اندازی این ربات، در ابتدا بایستی از طریق یک تلفن هوشمند، تبلت و یا رایانه، محل و ن

عیت همچنین نوع خاک منطقه را تعیین کرد و از آن پس خود ربات با توجه به نیازهای هر گیداه، وضد  

.آب و هوایی و همچنین نوع خاک، به صورت خودکار آبیاری را انجام می دهد

اینترنت اشیا، رباتیک:فناوریهایکلیدی

2014:سالتاسیس

ایاالت متحده امریکا:موقعیتجغرافیایی

خانگی و کشاورزی:گروهمخاطب

Droplet:نامشرکت

فروش مستقیم تجهیزات به کشاورزان:مدلدرآمد

3، 2فرصت ها /چالش:مسائلراهبردی

ربات آبیاری هوشمند:خدمت/محصول

سیستم های آبیاری و کوددهی هوشمند:حوزهفعالیت

هزار دالر450:کلسرمایهتامینشده

Seed:آخریننوعتامینسرمایه
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www.tevatronic.net

ـ  ورهای خـود  این شرکت سیستم خودکار آبیاری ارائه کرده است که با استفاده از سنس

پس ابتدا شرایط خاک اطراف گیاه را به صورت سه بعدی مورد بررسی قرار می دهد و س

راحی کدرده،  سنسورهایی که این شرکت ط.بر اساس نیاز گیاه عملیات آبیاری را انجام می دهد

م میدزان  در داخل زمین و در کنار گیاهان قرار می گیرد و با استفاده از اندازه گیری فشار خاک، به طور مداو

آب و رطوبت موجود در خاک را اندازه گیدری مدی کندد و هدر لحظده ایدن اطالعدات بده پردازندده اصدلی           

افدت،  هنگامی که میزان رطوبت تا حد تعیین شده کاهش ی. نام دارد ارسال می شودValve Switchکه

از . روع کندد با استفاده از الگوریتم طراحی شده، سرور به سیستم آبرسانی فرمان می دهد تدا آبیداری را شد   

آبیداری بده   طرف دیگر سنسور زمانی که سطح فشار در اطراف گیاه تا حد معین کاهش یافت، دستور قطع

.ودسیستم ارسال میکند تا گیاه نه کمبود آب داشته باشد و نه بیش از حد به آن آبرسانی ش

سنسور، اینترنت اشیا، اتوماسیون:فناوریهایکلیدی

2012:سالتاسیس

ینسرزمین های اشغالی فلسط:یموقعیتجغرافیای

کشاورزی:گروهمخاطب

tevatronic:نامشرکت

خدمات /فروش مستقیم تجهیزات:مدلدرآمد

3، 2، 1فرصت ها /چالش:مسائلراهبردی

اف سیستم پایش سه بعدی خاک اطر:خدمت/محصول
گیاه و اتوماسیون آبیاری

سیستم های آبیاری و کوددهی هوشمند:حوزهفعالیت
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:توضیح

www.digitalspringnet.com

در این شرکت دو نوع سنسور اندازه گیری میزان رطوبت، دما و ندور طراحدی کدرده اسدت کده یکدی      

یط های گلدان ها کاربرد دارد و دیگری به صورت مجموعه ای از سنسورهای بی سیم است که برای مح

نام دارد کده  Daisyسنسورهای بی سیم طراحی شده برای گلدان ها، . باز مانند باغچه ها کاربرد دارد

ک ، دما و نور محیط گیاه، این اطالعات را به صورت لحظده ای در قالدب ید   بعد از اندازه گیری رطوبت

ین دفعدات آبیداری   این اپلیکیشن همچن. اپلیکیشن تلفن همراه و یا تبلت در اختیار کاربر قرار می دهد

. سال مدی کندد  گیاهان را نیز ثبت می کند و به کاربر پیام هایی جهت یادآوری آبیاری و وضعیت گیاه ار

ارائه کرده است که برای اندازه گیری میزان eccoاین شرکت همچنین سیستم دیگری تحت عنوان 

رطوبت در محیط های باز و کنتدرل سیسدتم هدای آبیداری اسدتفاده مدی شدود کده از یدک مجموعده           

.سنسورهای به هم مرتبط و یک کنترل مرکزی تشکیل شده است

سنسور، اینترنت اشیا، پلتفرم نرم افزاری:فناوریهایکلیدی

2013:سالتاسیس

ایاالت متحده امریکا:یموقعیتجغرافیای

خانگی:گروهمخاطب

Digital Spring:نامشرکت

خدمات /فروش مستقیم تجهیزات:مدلدرآمد

3، 2، 1فرصت ها /چالش:مسائلراهبردی

دان و سیستم پایش مبزان رطوبت گل:خدمت/محصول
گیاهان داخل باغچه

سیستم های آبیاری و کوددهی هوشمند:حوزهفعالیت
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فرصت هاي مطرح در زمينه ي تسهيل و بهبود فعاليت هاي  /چالش ها
مدیریتی و راهکارهاي ارائه شده براي آن ها

چالش ها و فرصت هاي مطرح در زمينه ي تسهيل و بهبود فعاليت هاي مدیریتی

دیریتتخصیصوظایفوم)پیچیدگیمدیریتیکپارچهوکارآمدفعالیتهایکشاورزیودامداریدرسطحمزارع
(امنیتغذایی)وملی(فعالیتها

...(سیلوخشکسالی،توفان،)آسیبپذیریباالیمحصوالتکشاورزیودامیدرمقابلشرایطآبوهوایینامساعد 1

8

بسودکمتروجودواسطههایمتعددوعدمدسترسیمستقیمبهتامینکنندگانومصرفکنندگاناصلیکهموج
کشاورزانوهمچنینعدماطالعآنهاازتحوالتبازاروطرحهاییمانندفروشویژهویانمایشگاههامیشود 7

ریتیراهکارهاي مطرح در زمينه ي تسهيل و بهبود فعاليت هاي مدی

نظور استفاده از پلتفرم های آنالین به م
جستجو، مقایسه و استخدام موقت 
کارگران فصلی مزارع برای انجام 
فعالیت های کشاورزی و دامداری

 وهوایی سیستم های پیش بینی شرایط آب
ی و با استفاده از تحلیل داده های تاریخ)

و  اطالع رسانی ( یادگیری ماشین
رویدادهای آب وهوایی به کشاورزان

سیستم های ثبت خودکار وضعیت 
محصوالت و فعالیت های درحال انجام و
نمایش این اطالعات به صورت 
تیلحظه ای در قالب یک داشبورد مدیری

از )ت ها داشبوردهای مدیریتی جهت تسهیل و برنامه ریزی فعالی
ص ، تخصی(آماده سازی زمین تا بازاریابی و فروش محصوالت

ت  منابع، اطالع از وضعیت محصوالت، آب و هوا و بازار و مدیری
یک پارچه ی مزارع

وش پلتفرم های آنالین تسهیل فعالیت های بازاریابی و فر
کشاورزان و دامداران و اطالع رسانی در خصوص رویدادهای بازار

مانند نمایشگاه ها و فروش های ویژه

کارماهردروابستگیفعالیتهایکشاورزیمانندبرداشتمحصوالتبهدردسترسبودننیروی
زمانمناسبکههرروزکمیابترشدهوهزینهیآننیزافزایشمییابد 4
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مدیریتیاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي تسهيل و بهبود فعاليت هاي 
(فعاليت هاي کشاورزيبرنامه ریزي پلتفرم مدیریت و )

:توضیح

www.farmlogs.com

یریت شرکت به ارائه پلتفرمی نرم افزاری پرداخته که به کشـاورزان در انـواع فعالیـت هـا از مـد     این

ط این شرکت در این راستا نرم افزار ارائه شده توس. فعالیت های کشاورزی تا بازاریابی و فروش یاری می رساند

، بارندگی و شامل بخش های بازاریابی، برنامه ریزی، گزارش دهی، ثبت خودکار فعالیت ها، تصویربرداری سالمت محصوالت

د و در بخش بازاریابی، امکاناتی همچدون بررسدی قیمدت بدازار، ارزیدابی ریسدک، بدرآورد کدل درآمد         . موارد دیگر می شود

زمین در بخش برنامه ریزی مواردی همچون میزان کاشت در هر. پیش بینی آن و هدف گذاری میزان فروش ارائه می گردد

ار امکدان  این نرم افز. از هریک از انواع محصول، فعالیت های کشاورزی و انواع هزینه های کشاورزی در نظر گرفته می شود

تلفن همراه کشداورزان  GPSثبت خودکار فعالیت های کشاورزی با حداقل ورود اطالعات به صورت دستی و با استفاده از 

مدت زمان، و کارگران را نیز ارائه می دهد به طوری که کاربر تنها الزم است نوع فعالیت را انتخاب کرده و سیستم خودش

اری سدالمت  در بخش تصدویربرد . سرعت، سطح پوشش داده شده و بسیاری موارد دیگر را به صورت خودکار ثبت می کند

والت در محصوالت نیز این نرم افزار با تحلیل تصاویر ماهوراه ای به اطالعاتی در خصوص کمبود ها و بیماری هدای محصد  

.اختیار کاربران قرار می دهد

آنالین/پلتفرم نرم افزاری:فناوریهایکلیدی

2012:سالتاسیس

ایاالت متحده امریکا:یموقعیتجغرافیای

کشاورزان:گروهمخاطب

FarmLogs:نامشرکت

دریافت حق اشتراک:مدلدرآمد

8فرصت  /چالش:مسائلراهبردی

پلتفرم جامع مدیریت فعالیت های:خدمت/محصول
کشاورزی

 های  پلتفرم مدیریت و برنامه ریزی فعالیت:حوزهفعالیت
کشاورزی

میلیون دالر37:دهکلسرمایهتامینش

Series C:آخریننوعتامینسرمایه
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:توضیح

www.stellapps.com

لبنیات ارائه این شرکت پلتفرم های آنالینی برای جمع آوری اطالعات و پای  زنجیره تامین شیر و

یات در کشور هندد  به عبارت دیگر، این شرکت سیستم های مختلفی برای کل زنجیره ی تامین شیر و لبن. کرده است

طراحدی شدده اسدت کده کلیده      SmartFarmsدر ابتدای این زنجیره، نرم افزاری تحدت عندوان   . طراحی کرده است

رکت تحدت  در زمینه ی تدامین شدیر، ایدن شد    . فعالیت ها و تولیدات یک واحد دامداری را پایش، ضبط و تحلیل می کند

ه ارائه کرده است که وظیفه ی ساماندهی شیر خریداری شده از دامداران خرد در هند را برعهدSmartAMCUعنوان 

ریددار  دارد به طوری که کیفیت و وزن شیر آن ها را اندازه می گیرد و متناسب با آن ها بدرآورد قیمدت آن شدیر را بده خ    

ندام دارد، شدرایط محیطدی نگهدداری شدیر، مانندد دمدا و        ConTrakسومین نرم افزار این شرکت کده  . اعالم می کند

طراحدی  AgRupayدر انتهای زنجیره نیز این شرکت پلتفرم فروشی تحت عندوان  . پاکیزگی محفظه را پایش می کند

لغ پرداختی کرده است که از طریق آن کشاورزان و دامداران بتوانند به آسانی محصوالت خود را به فروش برسانند و مب

ارائه نموده است کده در  MooKareاین شرکت همچنین نرم افزاری تحت عنوان . را به صورت یکپارچه دریافت کنند

ایدن شدرکت عدالوه بدر ایدن      . لحظه  وضعیت دام ها را پایش کرده و از وضعیت سالمت آن ها گزارش ارائده مدی دهدد   

.نرم افزارها، برخی سخت افزارها مانند سنسورهای پایش وضعیت را نیز ارائه می دهد

پلتفرم آنالین:فناوریهایکلیدی

2011:سالتاسیس

هند:یموقعیتجغرافیای

دامداران:گروهمخاطب

Stellapps:نامشرکت

حق اشتراک•:مدلدرآمد
یفروش مستقیم به مصرف کننده نهای•

10و 8، 7، 2فرصت های /چالش:مسائلراهبردی

نیاتسیستم پایش زنجیره تامین لب:خدمت/محصول

 های  پلتفرم مدیریت و برنامه ریزی فعالیت:حوزهفعالیت
کشاورزی

میلیون دالر14:دهکلسرمایهتامینش

Series B:آخریننوعتامینسرمایه
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:توضیح

www.trecker.com

ایـن پلتفـرم   این شرکت به ارائه پلتفرمی برای کشاورزان پرداخته است که با استفاده از

ریت کاربران قادر خواهند بود، فعالیت های اقتصادی و کسب وکاری و زمانی خـود را مـدی  

ند سدازی  از جمله امکانات ارائه شده توسط این نرم افزار، مسدت . کرده و برنامه ریزی زمانی انجام دهند

شده ی  کامل و خودکار فعالیت های کشاورزی، مشاهده فعالیت های در حال انجام در هر زمین با استفاده از نق

سدایر  موجود در نرم افزار و جی پی اس تلفن های همراه، مدیریت و برنامه ریزی فعالیت های افراد، تجهیدزات و 

بدرای  . ارمنابع و برآورد هزینه ی هریک بر اساس محاسبه ی ساعت کاری مفید و غیرمفید به صدورت خودکد  

د و اپلیکیشدن بدا   مستندسازی خودکار فعالیت ها، کاربر بایستی نوع فعالیت، زمین و زمان شروع را تعیین کند 

.استفاده از جی پی اس تلفن همراه مدت زمان مفید  و غیر مفید انجام فعالیت را ثبت می کند

آنالین/پلتفرم نرم افزاری:فناوریهایکلیدی

2012:سالتاسیس

آلمان:یموقعیتجغرافیای

کشاورزان:گروهمخاطب

Trecker.com:نامشرکت

دریافت حق اشتراک•:مدلدرآمد
•Freemium

8فرصت  /چالش:مسائلراهبردی

پلتفرم مدیریت و برنامه ریزی  :خدمت/محصول
فعالیت های اقتصادی و مدیریتی

 های  پلتفرم مدیریت و برنامه ریزی فعالیت:حوزهفعالیت
کشاورزی

میلیون یورو2.3:دهکلسرمایهتامینش

Series A:آخریننوعتامینسرمایه
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:توضیح

www.agrimap.com

این . تین شرکت به ارائه نرم افزاری برای مدیریت زمین های کشاورزی پرداخته اسا

ه این نرم افدزار  امکاناتی ک. نرم افزار در سه پلتفرم تلفن همراه، تبلت و رایانه های شخصی ارائه می شود

ف و به کشاورزان ارائه می دهد شامل مواردی همچون ثبت سوابق فعالیت های مزرعده، تقسدیم وظدای   

ات با سدایر  امکاناتی همچون به اشتراک گذاشتن اطالع. برنامه ریزی برای فعالیت های کشاورزی است

عیت جغرافیدایی از  افراد، امکان جستجو و نقشه ای با قابلیت کلیک به منظور برنامه ریزی مبتنی بر موق

ه نسخه های با امکانات محدود این نرم افزار بد . این نرم افزار استجمله دیگر امکانات ارائه شده توسط

.ودصورت رایگان و نسخه ی کامل به صورت دریافت حق اشتراک ماهانه به مشتریان ارائه می ش

آنالین/پلتفرم نرم افزاری:فناوریهایکلیدی

2006:سالتاسیس

نیوزیلند:موقعیتجغرافیایی

کشاورزان:گروهمخاطب

Agrimap:نامشرکت

دریافت حق اشتراک•:مدلدرآمد
•Freemium

8فرصت  /چالش:مسائلراهبردی

نرم افزار مدیریت زمین های کشاورزی:خدمت/محصول

شاورزیپلتفرم مدیریت و برنامه ریزی فعالیت های ک:حوزهفعالیت

میلیون دالر1.1:کلسرمایهتامینشده

Series A:آخریننوعتامینسرمایه
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:توضیح

www.ganaz.com

جـام  این شرکت پلتفرمی آنالیـن بـرای جسـتجو، مقایسـه و اسـتخدام کـارگران فصـلی بـرای ان        
در این اپلیکیشن هر کارگر مزرعه و همچندین هدر مزرعده بدرای خدود یدک      .  فعالیت های مزرعه ارائه کرده است

کنندد، شدعاع   از طریق این اپلیکیشن مزرعه داران می توانند موقعیت شدغلی موقدت خدود را منتشدر    . پروفایل کاربری دارند

اق بده انجدام کدار    جغرافیایی مد نظر خودشان برای ارسال پیام موقعیت شغلی را تعیین کنند، پیام های کارگرانی کده مشدت  

از طدرف  . گیرندد هستند را دریافت کنند و برای مصاحبه و نهایی کردن استخدام با کارگرانی که مطلوب تر باشند تمداس ب 

ن، مدت زمدان  دیگر این اپلیکیشن به کارگران نیز این امکان را می دهد تا اطالعاتی در خصوص نوع کار، میزان پرداخت آ

رفه تر اتخداد  انجم و همچنین سایر مزایایی که آن موقعیت شغلی دارند مطلع گردند و تصمیمی آگاهانه تر و  مقرون به ص

مکدان ترجمده   از طرف دیگر چون بیشتر کارگران مزارع در امریکا، اهل کشور مکزیک می باشدند، ایدن اپلیکیشدن ا   . کنند

ه و از مزرعده داران بده   این اپلیکیشن برای کارگران رایگان بود. پیام ها و متن آگهی ها به زبان اسپانیایی را نیز ارائه می کند

ازای انتشار موقعیت شغلی و یا ارتبا  با کارگران هزینه ای دریافت می کند

آنالین/پلتفرم نرم افزاری:فناوریهایکلیدی

2017:سالتاسیس

ایاالت متحده امریکا:موقعیتجغرافیایی

کشاورزان، کارگران مزارع:گروهمخاطب

Ganaz:نامشرکت

دریافت حق اشتراک:مدلدرآمد

4فرصت  /چالش:مسائلراهبردی

مزارع پلتفرم جستجو و استخدام کارگران:خدمت/محصول
و ارتبا  با آن ها

پلتفرم مدیریت و برنامه ریزی فعالیت های:حوزهفعالیت
کشاورزی

هزار دالر200:کلسرمایهتامینشده

Seed:آخریننوعتامینسرمایه
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:توضیح

www.tambero.com

ت اطالعات این شرکت به ارائه پلتفرمی تحت فضای ابری برای رب

ـ    ت و تحلیل وضعیت انواع حیوانات، محصـوالت کشـاورزی پرداخ

اع دام، ثبت سیستم ارائه شده توسط این شرکت، امکان ثبت اطالعات انو. است

اطالعات و سدوابق بهداشدتی و تولیددات هدر دام، هشددارها و اعدالن هدایی در        

از خصوص عملکرد هر دام و در نهایت استخراج گزارش های مختلدف مددیریتی  

.جمله امکاناتی است که این نرم افزار به کاربران خود ارائه میدهد

آنالین/پلتفرم نرم افزاری:فناوریهایکلیدی

2014:سالتاسیس

آرژانتین:یموقعیتجغرافیای

کشاورزان، دامداران:گروهمخاطب

Tambero:نامشرکت

دریافت حق اشتراک:مدلدرآمد

8فرصت  /چالش:مسائلراهبردی

یل  پلتفرم آنالین برای ثبت و تحل:خدمت/محصول
اطالعات دام و محصوالت کشاورزی

 های  پلتفرم مدیریت و برنامه ریزی فعالیت:حوزهفعالیت
کشاورزی
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بهبودتسهيل و . 4ـ4
مدیریتیفعاليت هاي 

ی اطالعات  دهندهپلتفرم ارائه
تصمیمخدمات پشتیبان و 
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مدیریتیاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي تسهيل و بهبود فعاليت هاي 
(تصميمخدمات پشتيبان اطالعات و ي دهندهپلتفرم ارائه)

:توضیح

www.prospera.ag

بینی میزان تولیـد و وضـعیت   این شرکت پلتفرمی برای تحلیل داده های کشاورزی، پی 

تم هدای  برای این منظور، پلتفرمی طراحی گردیدده اسدت کده مبتندی بدر الگدوری      . بازار ارائه داده است

 هدای کشداورزی بدا    این سیستم با تحلیل تصاویر زمین. پیشرفته ی یادگیری ماشین و هوش مصنوعی است

، اطالعاتی در خصدوص وجدود آفدت یدا بیمداری، پدایش       (CNN)استفاده از روش شبکه ی عصبی پیچشی 

ویکدرد  همچنین این نرم افزار از ر. فعالیت های کشاورزی و برآورد میزان محصول را به مخاطب ارائه می کند

فاده برای حل مسائل پیچیده ی برنامه ریزی و تخصیص مندابع اسدت  ( Deep Learning)یادگیری عمیق 

ان ارائه می کند همچنین این شرکت سنسورهایی برای پایش محیط به همراه سیستم خود به مشتری. می کند

نیدز  در آخدر . که انواع داده های کشاورزی که در سیستم مورد استفاده قرار می گیرند را جمع آوری مدی کندد  

. دهدسیستم با توجه به تحلیل هایی که انجام می دهد، راهکارها و پیشنهاداتی به کشاورزان ارائه می

سنسور، داده کاوی، پلتفرم نرم افزاری:فناوریهایکلیدی

2014:سالتاسیس

رژیم اشغال گر فلسطین:یموقعیتجغرافیای

کشاورزان، دامداران:گروهمخاطب

Prospera:نامشرکت Technologies

دریافت حق اشتراک:مدلدرآمد

8و  2فرصت های /چالش:مسائلراهبردی

ان تولید  پلتفرم پیش بینی میز:خدمت/محصول
و وضعیت بازار

ی اطالعات و خدمات  دهندهپلتفرم ارائه:حوزهفعالیت
پشتیبان تصمیم

میلیون دالر22:دهکلسرمایهتامینش

Series B:آخریننوعتامینسرمایه
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:توضیح

www.farmnote.jp

ـ   ی و این شرکت سیستمی جهت جمع آوری اطالعات و مدیریت محصـوالت لبن

یسدتم  ایدن س .احشام مبتنی بر انواع سنسورها و هوش مصنوعی ارائه کرده اسـت 

اردی گیری در حوزه ی مدیریت ساخته شده است و مدو برای جمع آوری اطالعات به منظور تصمیم

دیریتی همچون تعداد دام، میزان تولید هرکدام، وضعیت سالمتی آن ها و بسیاری فعالیت های مد 

رائده  آن ها همچنین سنسدورهای حرارتدی ای ا  . دامداری ها در این پلتفرم در نظر گرفته شده است

مدک  کرده اند که به دام متصل شده و اطالعات حیاتی و مربو  به سالمت آن را در لحظه بده ک 

افدزود  همچنین این پلتفرم عالوه بر نمایش اطالعدات، امکدان  . هوش مصنوعی بررسی می کند

.یادداشت به هر بخش را نیز به کاربر ارائه می کند

آنالین، سنسور، هوش مصنوعی/پلتفرم نرم افزاری:فناوریهایکلیدی

2013:سالتاسیس

ژاپن:موقعیتجغرافیایی

دامداران:گروهمخاطب

Farmnote:نامشرکت

دریافت حق اشتراک•:مدلدرآمد
•Freemium

8و  2فرصت های /چالش:مسائلراهبردی

سیستم جمع آوری اطالعات در  :خدمت/محصول
خصوص دام و محصوالت لبنی

ی اطالعات و خدمات  دهندهپلتفرم ارائه:حوزهفعالیت
پشتیبان تصمیم

میلیون دالر6.3:هکلسرمایهتامینشد

Series A:آخریننوعتامینسرمایه

103

مدیریتیاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي تسهيل و بهبود فعاليت هاي 
(تصميمخدمات پشتيبان اطالعات و ي دهندهپلتفرم ارائه)

www.irpublicpolicy.ir



:توضیح

www.esoko.com

وسـعه  ی در دسترس قرار دادن اطالعات مورد نیاز کشاورزان در مناطق کمتر تاین شرکت درزمینه

. ود ارائه مدی کندد  در این راستا شرکت سه نوع محصول به مخاطبان خ. یافته مانند غنا و تانزانیا فعالیت می کند

ماری نام دارد، سیستمی برای انجام فعالیدت هدای پیمایشدی مانندد تحقیقدات بدازار، سرشد       Inystمحصول نخست که 

ه بدرای  کارگران و کشاورزان و مواردی از این قبیل است که از آن می توان برای ثبت اطالعات و رصد ایجنت هدایی کد  

رای ارتبا  مدوثر بدین   محصول دوم این شرکت، پلتفرمی مبتنی بر پیامک ب. کشاورزان فعالیت می کنند نیز استفاده نمود

ها و پروژه های مختلف با کشاورزان است تا آن ها را در خصدوص اطالعیده هدا، پیشدنهادات خریدد ویدژه،       NGOدولت، 

نام دارد، + Knowledgeدر نهایت سومین محصول این شرکت که . اطالعات هواشناسی و وضعیت بازار مطلع نماید

اورزان امکدان را  با توجه به اینکه دسترسی به اینترنت در تمامی مکان ها و زمان ها برای کشاورزان ممکن نیست، به کش

اینترندت  می دهد تا صفحه و اطالعات مورد نظر خود را زمانی که آنالین هستند یافته و ذخیره کنند و در زمانی کده بده  

.دسترسی ندارند بتوانند از آن استفاده کنند

آنالین، داده کاوی و هوش مصنوعی /پلتفرم نرم افزاری:فناوریهایکلیدی

2006:سالتاسیس

کنیا:موقعیتجغرافیایی

کشاورزان مناطق محروم:گروهمخاطب

Esoko:نامشرکت

فروش مستقیم خدمات به کشاورزان:مدلدرآمد

7و 10، 8فرصت های /چالش:مسائلراهبردی

پلتفرم ارائه اطالعات مورد نیاز به :خدمت/محصول
کشاورزان مناطق محروم

ی اطالعات و دهندهپلتفرم ارائه:حوزهفعالیت
خدمات پشتیبان تصمیم

میلیون دالر1.5:کلسرمایهتامینشده

Venture:آخریننوعتامینسرمایه
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:توضیح

www.bovcontrol.com

( ریتی آنالیـن یک اپلیکیشن تلفن همراه و یک داشبورد مـدی )این شرکت پلتفرمی آنالین 

وح برای جمع آوری اطالعات و تحلیل آن ها با هدف بهبود تولید فراورده های دامی به خص

طالعدات  اپلیکیشن ارائه شده بده مزرعده داران امکدان دسترسدی بده ا     . گوشت و شیر ارائه کرده است

 شدده بده   مختلف گردآوری شده را در لحظه می دهد و کشاورز می تواند با استفاده از داشبورد مدیریتی طراحی

 هدای  جمع آوری اطالعات به طور خودکار از طریق دسدتگاه . مقایسه اطالعات و تحلیل آسان تر آن ها بپردازد

ته شناسایی، گوشواره های دام ها، چیپ ست ها، ترازوهای کوچک و یا هر دستگاهی که دامددار در اختیدار داشد   

فی کندد و  برای شروع کار دامدار بایستی با ورود اطالعات هر دام آن را به سیستم معر. باشد انجام می پذیرد

تی، اندواع و  سپس با بررسی مداوم شاخص ها، سیستم تحلیل های گوناگونی مانند نیازهدای غدذایی و بهداشد   

 internet ofاین شرکت خدمت خود را تحت مفهوم بددیع  . میزان محصوالت، به دامداران ارائه می شود

cowsیا اینترنت گاوها را مطرس کرده است.

پلتفرم آنالین:فناوریهایکلیدی

2012:سالتاسیس

برزیل:موقعیتجغرافیایی

دامداران:گروهمخاطب

bovcontrol:نامشرکت

دریافت حق اشتراک:مدلدرآمد

5و  1فرصت های /چالش:مسائلراهبردی

پلتفرم آنالین جمع آوری و تحلیل :خدمت/محصول
اطالعات دامداری ها

ی اطالعات و خدمات پشتیباندهندهپلتفرم ارائه:حوزهفعالیت
تصمیم

میلیون دالر1.2:کلسرمایهتامینشده

Seed:آخریننوعتامینسرمایه
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:توضیح

www.Cheruvu.in

نظور ارائـه  این شرکت پلتفرمی آنالین و مبنی بر داده کاوی و هوش مصنوعی به م

وح در تحلیل های مختلف برای بهبود عملکرد کشاورزان و کاه  ریسک به خص

وایی، این شرکت با ترکیب اطالعات آب و هد . کشورهای در حال توسعه ارائه کرده است

عمدده  . ندآزمایش های خاک و تجارب سایر کشاورزان به تصمیم گیری بهتر کشاورزان کمک می ک

ر نظدر گدرفتن   فعالیت این شرکت در دو دسته ی ارزیابی عملکرد کشاورزان نسبت به گذشدته بدا د  

فعالیت سایر کشاورزان منطقه از یدک سدو و ارزیدابی مدواد معددنی موجدود در خداک کده توسدط         

عیت آب و کارشناسان خودشان نمونه برداری و آنالیز می شود، تحلیل تصداویر هدوایی، تحلیدل وضد    

.هوایی و ارائه مشاوره در این حوزه ها از سوی دیگر است، تقسیم می شود

آنالین، داده کاوی و هوش مصنوعی  /پلتفرم نرم افزاری:فناوریهایکلیدی

2014:سالتاسیس

هند:یموقعیتجغرافیای

کشاورزان:گروهمخاطب

Cheruvu:نامشرکت

فروش مستقیم خدمات به کشاورزان:مدلدرآمد

8و  2فرصت های /چالش:مسائلراهبردی

پلتفرم داده کاوی و هوش مصنوعی  :خدمت/محصول
فعالیت های کشاورزی

ی اطالعات و خدمات  دهندهپلتفرم ارائه:حوزهفعالیت
پشتیبان تصمیم
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کشاورزانارتقاي سطح علمی . 5ـ4
شکل دهی شبکه هاي تخصصیو 

www.irpublicpolicy.ir



فرصت هاي مطرح در زمينه ي ارتقاي سطح علمی کشاورزان و/چالش ها
شکل دهی شبکه هاي تخصصی و راهکارهاي ارائه شده براي آن ها

راهکارهاي مطرح در زمينه ي ارتقاي سطح علمی کشاورزان و شکل دهی شبکه هاي تخصصی

ترویج، آموزش و تامین تجهیزات 
مورد نیاز کشت پراکنده محصوالت
کشاورزی در منزل و یا محل مصرف

ایجاد شبکه های تخصصی
ن  برای اتصال مستقیم میا
بازیگران مختلف حوزه

ین پلتفرم های آنالین و آفال
آموزش مهارت های  
کشاورزی و دامداری

ین ترویجی آنالین و آفال-برگزاری دوره های آموزشی
در خصوص نحوه استفاده و مزیت های هریک از 

تجهیزات نوین کشاورزی و دامداری

ص ایجاد شبکه های تخصصی برای هم افزایی در خصو
روش ها و رویکرد های نوین میان خود کشاورزان و 

دامداران

چالش ها و فرصت هاي مطرح در زمينه ي ارتقاي سطح علمی کشاورزان و شکل دهی شبکه هاي تخصصی

رزاندربهرهوریپایینوعدمهمگامیباپیشرفتهایفناورانهبهدلیلپایینبودنسطحعلمیکشاو
کشورهایدرحالتوسعه

ادغذاییافزایشحساسیتافرادجامعهبررویکیفیتوتازگیموادغذاییوتمایلآنهابهمصرفمو
ارگانیکوتازه

بسودکمتروجودواسطههایمتعددوعدمدسترسیمستقیمبهتامینکنندگانومصرفکنندگاناصلیکهموج
دکشاورزانوهمچنینعدماطالعآنهاازتحوالتبازاروطرحهاییمانندفروشویژهویانمایشگاههامیشو

10

6

7

108www.irpublicpolicy.ir



استارت آپ هاي فعال در زمينه ي ارتقاي سطح علمی کشاورزان و شکل دهی شبکه هاي تخصصی

:توضیح

www.farmersbusinessnetwork.com

که در این شرکت، شبکه ای جامع و یک پارچه برای کشاورزان ایجاد کرده است

آن به کشاورزان این امکان داده می شود تا به صـورت ناشـناس داده هـای در    

ایی با خصوح انواع مباحث کشاورزی مانند بهره وری دانه ها تا قیمت مواد شیم

و نجش همچنین اعضای این شبکه خدمات جامعی مانندد سد  . دیگران به اشتراک بگذارند

benchmarking( زراعی)میزان تولید، تحلیل عملکرد محصوالت و تحلیل های برزشناسی

 سایت این همچنین در وب. مبتنی بر داده های واقعی ازسوی افراد عضو شبکه را دریافت می کنند

برای خرید شرکت خدماتی همچون اتصال کشاورزان به صورت مستقیم به تامین کنندگان آن ها

ریدد  بازاریدابی محصدوالت کشداورزی و همچندین امکدان خ     . با قیمت مناسب نیز ارائه می گردد

.اعتباری از تامین کنندگان از دیگر خدمات ارائه شده به اعضای این شبکه است

آنالین/پلتفرم نرم افزاری:فناوریهایکلیدی

2014:سالتاسیس

ایاالت متحده امریکا:یموقعیتجغرافیای

کشاورزان:گروهمخاطب

Farmers Business Network:نامشرکت

دریافت حق اشتراک:مدلدرآمد

10و 7فرصت های /چالش:مسائلراهبردی

شبکه تخصصی و جامع حوزه ی  :خدمت/محصول
کشاورزی

پلتفرم شبکه سازی:حوزهفعالیت

میلیون دالر193.9:دهکلسرمایهتامینش

Series D:آخریننوعتامینسرمایه
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي ارتقاي سطح علمی کشاورزان و شکل دهی شبکه هاي تخصصی

:توضیح

www.growtheplanet.com

نـین  این شرکت، به ارائه پلتفرم نرم افزاری آموزش پرورش سبزیجات در خانـه و همچ 

پلتفدرم . کیت ها پرورش آن ها که شامل دانه، گلدان، خاک و کـود مـی باشـد، مـی پـردازد     

ر ارتبا  بدا  اطالعات د. ارائه شده توسط این شرکت به کاربر برای ایجاد یک باغچه ی خانگی کمک می کند

ی هدای  نحوه ی ساخت و طراحی با توجه به فضای موردنظر کاربر و ارائه اطالعات تکمیلی دربداره ی ویژگد  

یدروی  همچندین بدا پ  . گیاهان و نحوه ی رشد آن ها و سیستم آبیاری الزم، ازجمله خدمات این شرکت است

تقریبدا کددام   گام به گام از دستورالعمل های ارائه شده، اپلیکیشن می تواند پیش بینی کند که در هدر زمدان  

فاده از آن محصوالت شما به خوبی رسیده و آماده مصرف هستند و دستورپخت غذاهایی که می توان با است

رورش کیت های پرورش گیاهان مختلف، کیدت هدای پد   . محصوالت تهیه نمود را برای کاربر ارسال می کند

والتی و همچنین انواع آفت کش از جلمه دیگر محصد ...( مانند پاستا و )گیاهان مربو  به غذاهای مختلف 

.رسداست که توسط این شرکت به فروش می

آنالین/پلتفرم نرم افزاری:فناوریهایکلیدی

2011:سالتاسیس

ایتالیا:یموقعیتجغرافیای

خانگی:گروهمخاطب

Grow the Planet:نامشرکت

فروش مستقیم تجهیزات:مدلدرآمد

6و 10فرصت های /چالش:مسائلراهبردی

پلتفرم آموزش و توانمندسازی:حوزهفعالیت

هزار دالر563.9:هکلسرمایهتامینشد
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي ارتقاي سطح علمی کشاورزان و شکل دهی شبکه هاي تخصصی

:توضیح

www.livestockCity.com

صـی از  این شرکت به ارائه پلتفرمی یک پارچه برای ایجاد شـبکه ای تخص 

ی ها دامداران با هدف پاسخ به بسیاری از نیازهای آن ها مانند اطالع از حراج

ئده شدده   پلتفرم ارا. و بازار تا دفتر کاری مجازی برای دامپروران ارائه داده است

مللی برای توسط این شرکت امکان اتصال دامداران با سایر دامداران منطقه و در سطح بین ال

ریت هزینه ها همچنین این پلتفرم امکان مدی. ایجاد یک شبکه تخصصی را نیز ارائه می دهد

امکدان دیگدر ایدن پلتفدرم ایجداد راه هدای       . و جمع آوری اطالعدات را بده کداربر مدی دهدد     

اربران خریدوفروش انواع دام است و این پلتفرم خدمات حمل ونقل احشام را نیز در اختیار کد 

.قرار می دهد

آنالین/پلتفرم نرم افزاری:فناوریهایکلیدی

2014:سالتاسیس

ایاالت متحده امریکا:یموقعیتجغرافیای

دامداران:گروهمخاطب

LivestockCity:نامشرکت

دریافت حق اشتراک:مدلدرآمد

10و 7فرصت های /چالش:مسائلراهبردی

ات  پلتفرم آنالین اطالع رسانی و خدم:خدمت/محصول
مجازی دامداران

پلتفرم شبکه سازی:حوزهفعالیت
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي ارتقاي سطح علمی کشاورزان و شکل دهی شبکه هاي تخصصی

:توضیح

www.livestockconnect.com.au

صـال  این شرکت وب سایتی راه اندازی کرده است که به عنوان پلتفـرم ات 

صصـی  بین فعالین مختلف حوزه ی پرورش دام و با هدف ایجاد شبکه ی تخ

رفه این وب سایت همچنین به صورت یک بازار دو ط. در این حوزه ایجاد شده است

در ایدن وب سدایت  . نیز عمل کرده و خریداران دام را به فروشدندگان آن متصدل مدی کندد    

ظدر  بخش هایی برای اطالع رسانی در خصوص اخبار و اطالعیه های مربو  به دام نیدز در ن 

ر مدورد  گرفته شده است تا افراد عالوه بر مطلع شدن از فعالیت های سدایرین، اطالعداتی د  

.ردندنمایشگاه ها، فروش ویژه ها و تغییرات سایر فعالین حوزه ی پرورش دام نیزمطلع گ

آنالین/پلتفرم نرم افزاری:فناوریهایکلیدی

2013:سالتاسیس

استرالیا:یموقعیتجغرافیای

دامداران:گروهمخاطب

Livestock Connect:نامشرکت

دریافت حق اشتراک:مدلدرآمد

10و 7فرصت های /چالش:مسائلراهبردی

وزه ی  پلتفرم اتصال فعالین مختلف ح:خدمت/محصول
دامداری

پلتفرم شبکه سازی:حوزهفعالیت
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فناوري هاي مطرح در استارت آپ هاي حوزه ي کشاورزي

انواع
فناوری

2

1

3

4

5

6

7

8

تصویربرداري
هوایی و 

رپردازش تصوی

ااینترنت اشي

اتوماسيون و 
رباتيک

سنسور و 
Machine 

Vision

پالتفرم نرم افزاري و
اپليکيشن

خودرویبدون
GPSسرنشینو

داده کاوي و 
هوش مصنوعی

زیست فناوري
یو کشت سلول
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استارت آپ هاي حوزه ي کشاورزي ـ به تفکيک انواع فناوري 

رتصویربرداری هوایی و پردازش تصوی

زیست فناوری و 
کشت سلولی

GPSخودروی بدون سر نشین و 

ت اش
اینترن

یا

داده کاوی و هوش مصنوعی

نپلتفرم آنالین، نرم افزار و اپلیکیش

و 
ر 

سو
سن

M
ac

h
in

e 
V

is
io

n

کاتوماسیون و رباتی
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فناوري هاي مطرح  به تفکيک جایگاه در زنجيره فعاليت ها

یتیتسهيل و بهبود فعاليت هاي مدیر

آموزش و فرهنگ سازي خرید و فروش آنالین

روش هاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق

پلتفرمآنالین،نرمافزارواپلیکیشن نپلتفرمآنالین،نرمافزارواپلیکیش

دادهکاویوهوشمصنوعی•
پلتفرمآنالین،نرمافزارواپلیکیشن•

Machine Visionسنسورو•
اینترنتاشیا•

دادهکاویوهوشمصنوعی•
اتوماسیونورباتیک•

کیشنپلتفرمآنالین،نرمافزارواپلی•

Machine Visionسنسورو•

اینترنتاشیا•

خودرویبدونسرنشینوجیپیاس•
تصویربرداریهواییوپردازشتصویر•

زیستفناوریوکشتسلولی•
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مدل هاي درآمدي مطرح در استارت آپ هاي حوزه کشاورزي

توضیحعنوان

هفروشمستقیمخدماتوتجهیزاتجهتانجامفعالیتهایکشااورزیوداماداریباخدمات/فروشمستقیمتجهیزات
مصرفکنندهنهایی

فروشمستقیممحصوالت
فروشمحصوالتکشاورزیودامداریبهمصرفکنندگاندامداری/کشاورزی

دریافتحقاشتراک

باه)سرویسایجادجریاننقدیقابلپیشبینیبادریافتمبلغدسترسیبهمحصولو
دربرخایماوارد.ویاباراسااسمیازاناساتفادهازمحصاول(صورتیکجایادورهای

ممکااناسااتمحصااولپایااهرایگااانباشاادوباارایامکاناااتبیشااترحااقاشااتراک
(Premium)دریافتشود

ههااوتعدادزیادیخریداررابهتعدادزیادیفروشندهمیکندوهرچهتعدادفروشندواسطهگری
.خریدارانبیشترشود،ارزشآنبیشترمیشود
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تفکيک مدل درآمدکشاورزي ـ به استارت آپ هاي حوزه ي 

دامداری/فروشمحصوالتکشاورزی

واسطهگری

خدمات/فروشمستقیمتجهیزات

دریافتحقاشتراک
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مدل هاي مرسوم درآمدي استارت آپ ها به تفکيک جایگاه در زنجيره فعاليت ها

تسهيل و بهبود فعاليت هاي مدیریتی

ارتقاي سطح علمی کشاورزان و شکل دهی شبکه هاي تخصص خرید و فروش آنالین

روش هاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق

خدمات/فروشمستقیمتجهیزات•

خدمات/فروشمستقیمتجهیزات•

دریافتحقاشتراک•

دامداری/فروشمحصوالتکشاورزی•

واسطهگری•
دریافتحقاشتراک•

خدمات/فروشمستقیمتجهیزات•

دریافتحقاشتراک•

خدمات/فروشمستقیمتجهیزات•

کمکهایمردمی•
دریافتحقاشتراک•
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 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

تزنجیرهفعالی
فناوریاصلیمخاطبپاسخهایارائهشدهمسالهیراهبردی(نوعفعالیت)

مدلدرآمدی
کلیدی

م وجود واسطه های متعدد و عدم دسترسی مستقی

که به تامین کنندگان و مصرف کنندگان اصلی

ع موجب سود کمتر کشاورزان و همچنین عدم اطال

آن ها از تحوالت بازار و طرس هایی مانند فروش 

ویژه و یا نمایشگاه ها می شود

پلتفرم های آنالین جهت مقایسه، 

د دریافت مشاوره و خرید تجهیزات و موا

مورد نیاز با کیفیت

ا پلتفرم های آنالین جهت فروش عمده و ی

خرده فروشی محصوالت کشاورزی و 

دامداری به صورت مستقیم

B2B الی
ش آن

خرید و فرو
ن

1

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری
واسطه گری

C2C

B2B

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری پلتفرم های فروش محصوالت

کشاورزی خانگی

C2C
یت و افزایش حساسیت افراد جامعه بر روی کیف

اد تازگی مواد غذایی و تمایل آن ها به مصرف مو

غذایی ارگانیک و تازه 
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 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

تزنجیرهفعالی
فناوریاصلیمخاطبپاسخهایارائهشدهمسالهیراهبردی(نوعفعالیت)

مدلدرآمدی
کلیدی

زی و گران بودن بسیاری از تجهیزات نوین کشاور

ن عدم به صرفه بودن تهیه ی آن ها برای کشاورزا

خرد

زات پلتفرم های آنالین اجاره تجهی

کشاورزی و دامداری

پلتفرم های آنالین خرید و فروش

متجهیزات استفاده شده و دست دو

B2B

ن
الی

ش آن
خرید و فرو

1

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری
C2C

B2B

واسطه گری
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 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

تزنجیرهفعالی
فناوریاصلیمخاطبپاسخهایارائهشدهمسالهیراهبردی(نوعفعالیت)

مدلدرآمدی
کلیدی

د هدر رفتن مقدار زیادی از منابع ارزشمن

ز مانند آب، کود و آفت کش در استفاده ا

روش های سنتی آبیاری و کوددهی

مواد استفاده از سنسور برای تعیین دقیق میزان آب و
مغذی مورد نیاز هرگیاه

نند استفاده سیستم های کشت نوین بدون خاک ما
اورزی هیدروپونیک و ایروپونیک که نیاز به آب در کش
را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد

و کوددهی استفاده از رباتیک و اینترنت اشیا برای آبیاری
بهینه

B2B

B2B

ي
ن کشاورز

ي نوی
ش ها

رو

ق
ي دقي

B2Bو کشاورز

افزایش حساسیت افراد جامعه بر روی  2

آن ها کیفیت و تازگی مواد غذایی و تمایل

به مصرف مواد غذایی ارگانیک و تازه 

ترل استفاده از محیط های بسته ی تحت کن
جهت کشت در محیط های شهری

B2B

B2B
B2C

در ( گلخانه ای یا غیرگلخانه ای)ایجاد مزارع کشت 
فظ نزدیکی فروشگاه ها و مراکز پخش به منظور ح

تازگی محصوالت

داده کاوی و تحلیل داده

اتوماسیون و 
رباتیک

اینترنت اشیا

خودروی بدون 
سسر نشین و جی پی ا

سنسور و 
Machine 

Vision

فروش مستقیم 
خدمات/تجهیزات

دریافت حق اشتراک

فروش محصوالت 
دامداری /کشاورزی
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 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

تزنجیرهفعالی
فناوریاصلیمخاطبپاسخهایارائهشدهمسالهیراهبردی(نوعفعالیت)

مدلدرآمدی
کلیدی

انند وابستگی فعالیت های کشاورزی م

دن  برداشت محصوالت به دردسترس بو

نیروی کار ماهر در زمان مناسب که هر

روز کمیاب تر شده و هزینه ی آن نیز

افزایش می یابد

برای انجام Machine Visionاستفاده از رباتیک و 
د چیدن مانن)فعالیت هایی که نیاز به نیروی انسانی دارد 

توسط ربات...( میوه، آبیاری، کوددهی و 

ای تبدیل استفاده از فناوری جی پی اس و اینترنت اشیا بر
تراکتورهای سنتی به تراکتورهای خودران

اتیک و آبیاری و اسپری کردن آفت کش ها به وسیله ی رب
Machine Visionبه منظور بهینه کردن میزان مواد

ر کامل با کمترین هزینه نیازهای گیاه به طو) مصرفی 
(تامین گردد

B2B

B2B

ي
ن کشاورز

ي نوی
ش ها

رو

ق
ي دقي

B2Bو کشاورز

2

ای  استفاده سیستم های کشت نوین و در محیط ه
وددهی  بسته که کنترل شرایط محیطی، آبیاری و ک
به صورت خودکار انجام می پذیرد

B2B
B2C

اینترنت اشیا

داده کاوی و تحلیل داده

داده کاوی و هوش مصنوعی

یکاتوماسیون و ربات

سنسور

یکاتوماسیون و ربات

فروش مستقیم 
خدمات/تجهیزات

فروش محصوالت 
دامداری /کشاورزی

فروش مستقیم 
خدمات/تجهیزات

اینترنت اشیا

خودروی بدون 
سر نشین و جی پی اس

سنسور و 
Machine 

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

تزنجیرهفعالی
فناوریاصلیمخاطبپاسخهایارائهشدهمسالهیراهبردی(نوعفعالیت)

مدلدرآمدی
کلیدی

نیاز محدودیت منابع و زمین برای تامین

غذایی جمعیت رو به رشد و اثرات 

مخرب زیست محیطی فعالیت های 

ن از بی)گسترده ی کشاورزی و دامداری 

ک، رفتن  جنگل ها و مراتع، فرسایش خا

...(تولید گازهای گلخانه ای و 

ت کشت به صورت عمودی و در محیط های بسته  و تح
ر کنترل شهری و خانگی که بهره وری به ازای هر مت
مربع زمین را به طور قابل توجهی باال می برد

ونیک و سیستم های کشت نوین بدون خاک مانند هیدروپ
ایروپونیک که در آن ها به جای خاک، از جریان هوا یا  

آب حاوی مواد مورد نیاز گیاه استفاده می شود

B2C
B2B

ي
ن کشاورز

ي نوی
ش ها

رو

ق
ي دقي

و کشاورز

B2B

2

نند  کشت سلولی به منظور تولید محصوالت دامی ما
ام و گوشت، شیر، تخم مرغ و چرم بدون نیاز به پرورش د

طیور

B2B
B2C

اینترنت اشیا

داده کاوی و تحلیل داده

داده کاوی و هوش مصنوعی

کاتوماسیون و رباتی

سنسور
فروش مستقیم 

خدمات/تجهیزات

فروش محصوالت 
دامداری /کشاورزی

زیست فناوری و کشت 
سلولی

فروش محصوالت 
دامداری /کشاورزی

د پیچیدگی مدیریت یک پارچه و کارآم

ح فعالیت های کشاورزی و دامداری در سط

تخصیص وظایف و مدیریت  )مزارع 

(امنیت غذایی)و ملی ( فعالیت ها

ا به استفاده از تصاویر هوایی و پردازش و تحلیل آن ه

اورزیمنظور پیشبینی میزان برداشت محصوالت کش
B2G

و تصویربرداری هوایی
پردازش تصویر

داده کاوی و هوش مصنوعی

کدریافت حق اشترا
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زنجیرهفعالیت
فناوریاصلیمخاطبپاسخهایارائهشدهمسالهیراهبردی(نوعفعالیت)

مدلدرآمدی
کلیدی

ی و آسیب پذیری باالی محصوالت کشاورز

دامی در مقابل شرایط آب وهوایی نامساعد
ه از سیستم های گلخانه ای و کشت در محیط های داخلی ک

محیطی انواع سنسورها برای پایش و کنترل مستمر شرایط
استفاده می کنند

استفاده از سنسور های داخل خاک برای اندازه گیری 
مستمر میزان آب و مواد مغذی مورد نیاز هرگیاه

نیک و مانند هیدروپو)استفاده از سیستم های نوین کشت 
ر اساس که تمامی فاکتورهای محیطی دقیقا ب( ایروپونیک

نیاز هرگیاه تامین می شود

B2B

B2B

اینترنت اشیا

داده کاوی و تحلیل داده

خدمات/فروش مستقیم تجهیزات

دریافت حق اشتراک

فروش محصوالت 
دامداری /کشاورزی

ي 
ن کشاورز

ي نوی
ش ها

رو

ق
ي دقي

و کشاورز

B2B

2

از دست رفتن حجم زیادی از 

محصوالت و کاهش بهره وری به دلیل

عدم اطالع ازوضعیت و نیازهای هر 

محصول
لیل  استفاده از تصاویر هوایی و پردازش و تح

B2Gآن  ها جهت اطالع از وضعیت و نیاز گیاهان

B2B

تصویربرداری هوایی و
پردازش تصویر

داده کاوی و هوش مصنوعی

داده کاوی و هوش مصنوعی

یکاتوماسیون و ربات

سنسور
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تزنجیرهفعالی
یفناوریاصلمخاطبپاسخهایارائهشدهمسالهیراهبردی(نوعفعالیت)

مدلدرآمدی
کلیدی

آمد پیچیدگی مدیریت یک پارچه و کار

فعالیت های کشاورزی و دامداری در 

تخصیص وظایف و )سطح مزارع 

(ذاییامنیت غ)و ملی ( مدیریت فعالیت ها

یزی  داشبوردهای مدیریتی جهت تسهیل و برنامه ر
روش  از آماده سازی زمین تا بازاریابی و ف)فعالیت ها 

، تخصیص منابع، اطالع از وضعیت(محصوالت
محصوالت، آب و هوا و بازار و مدیریت  

یک پارچه ی مزارع

تجو، استفاده از پلتفرم های آنالین به منظور جس
ارع مقایسه و استخدام موقت کارگران فصلی مز
برای انجام فعالیت های کشاورزی و دامداری

B2B

B2B

اینترنت اشیا

ل و بهبود 
تسهي

ي مدیریت
ت ها

فعالي
ی

3

سنسور

و سیستم های ثبت خودکار وضعیت محصوالت
ه فعالیت های درحال انجام و نمایش این اطالعات ب
یصورت لحظه ای در قالب یک داشبورد مدیریت

B2B

یکیشنپلتفرم آنالین، نرم افزار و اپل

یکیشنپلتفرم آنالین، نرم افزار و اپل

دریافت حق اشتراک

اتخدم/فروش مستقیم تجهیزات

داده کاوی و هوش مصنوعی

ند وابستگی فعالیت های کشاورزی مان
ن  برداشت محصوالت به دردسترس بود

نیروی کار ماهر در زمان مناسب که هر 
روز کمیاب تر شده و هزینه ی آن نیز 

افزایش می یابد

کیشنپلتفرم آنالین، نرم افزار و اپلی
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تزنجیرهفعالی
(نوعفعالیت)

فناوریاصلیمخاطبپاسخهایارائهشدهمسالهیراهبردی
مدلدرآمدی

کلیدی

و آسیب پذیری باالی محصوالت کشاورزی

دامی در مقابل شرایط آب وهوایی نامساعد 

...(خشکسالی، توفان، سیل و )

با  )ی سیستم های پیش بینی شرایط آب وهوای

یری  استفاده از تحلیل داده های تاریخی و یادگ

و  اطالع رسانی رویدادهای آب وهوایی( ماشین

به کشاورزان

B2B
داده کاوی و هوش مصنوعی

ل و بهبود 
تسهي

ی
ي مدیریت

ت ها
فعالي

3

دریافت حق اشتراک

فروش مستقیم 
خدمات/تجهیزات

یکیشنپلتفرم آنالین، نرم افزار و اپل

یم وجود واسطه های متعدد و عدم دسترسی مستق

ی که به تامین کنندگان و مصرف کنندگان اصل

موجب سود کمتر کشاورزان و همچنین عدم 

اطالع آن ها از تحوالت بازار و طرس هایی مانند  

فروش ویژه و یا نمایشگاه ها می شود

پلتفرم های آنالین تسهیل فعالیت های

بازاریابی و فروش کشاورزان و دامداران و 

اطالع رسانی در خصوص رویدادهای بازار 

مانند نمایشگاه ها و فروش های ویژه

B2Bیکیشنپلتفرم آنالین، نرم افزار و اپل
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تزنجیرهفعالی
فناوریاصلیمخاطبپاسخهایارائهشدهمسالهیراهبردی(نوعفعالیت)

مدلدرآمدی
کلیدی

م وجود واسطه های متعدد و عدم دسترسی مستقی

که به تامین کنندگان و مصرف کنندگان اصلی

ع موجب سود کمتر کشاورزان و همچنین عدم اطال

آن ها از تحوالت بازار و طرس هایی مانند فروش 

ویژه و یا نمایشگاه ها می شود

میان شبکه های تخصصی برای اتصال مستقیم

بازیگران مختلف حوزه

کمک های مردمی

4
ن

ی کشاورزا
ح علم

ط
ي س

ارتقا
یو 

ص
ص

ي تخ
ی شبکه ها

ل ده
شک

حق اشتراک

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

ت و افزایش حساسیت افراد جامعه بر روی کیفی

اد تازگی مواد غذایی و تمایل آن ها به مصرف مو

غذایی ارگانیک و تازه 

ز ترویج، آموزش و تامین تجهیزات مورد نیا

زل و کشت پراکنده محصوالت کشاورزی در من

یا محل مصرف

B2C

B2B
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زنجیرهفعالیت
فناوریاصلیمخاطبپاسخهایارائهشدهمسالهیراهبردی(نوعفعالیت)

مدلدرآمدی
کلیدی

آموزش استفاده از پلتفرم های آنالین و آفالین به منظور
B2Bمهارت های کشاورزی و دامداری

کمک های مردمی

4
ن و

ی کشاورزا
ح علم

ط
ي س

ارتقا

ی
ص

ص
ي تخ

ی شبکه ها
ل ده

شک

جذب سرمایه

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

بهره وری پایین و عدم همگامی با 

ن بودن پیشرفت های فناورانه به دلیل پایی

سطح علمی کشاورزان در کشورهای در 

حال توسعه

ن در ترویجی آنالین و آفالی-برگزاری دوره های آموزشی
خصوص نحوه استفاده و مزیت های هریک از تجهیزات

نوین کشاورزی و دامداری

ایجاد شبکه های تخصصی برای هم افزایی در خصوص  
روش ها و رویکرد های نوین میان خود کشاورزان و دامداران

محدودیت منابع و زمین برای تامین نیاز غذایی

جمعیت رو به رشد و اثرات مخرب زیست محیطی

ین  از ب)فعالیت های گسترده ی کشاورزی و دامداری 

ازهای  رفتن  جنگل ها و مراتع، فرسایش خاک، تولید گ

...(گلخانه ای و 

ت ترویج، آموزش و تامین تجهیزات مورد نیاز کش
پراکنده محصوالت کشاورزی در منزل و یا محل

مصرف

B2B

B2B

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

B2C
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