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مقدمه

•

در دهههای اخیر با توجه به تحوالت مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فناورانه مانند افزایش شهرنشینی ،تغییر در الگوی مصرف و میزان مصـرفگرایی
و افزایش نفوذ و بهرهگیری از فناوریهای نوین ،زندگی بشر با چالشها و مسائل جدیدی در سبک زندگی و محـی زیسـت مواجـه شـده اسـت.
پدیدههایی مانند چاقی و پیری جامعه ،کمبود منابع آبی پایدار ،تغییرات آب و هوایی ،آلودگی هوا ،ایمنی و امنیت غذایی و پسماند در دهههای اخیـر
به مسائلی کلیدی برای بشر تبدیل شدهاند که آینده و بقای ما را تحت تاثیر خود قرار میدهند .با این وجود ایـن چالشهـا در نـو خـود پـارادایم

جدیدی از زندگی را رقم زده است که مملو از فرصتها و الگوهای نوین کسبوکار میباشد.
•

با گسترش شرکتهای نوپا (استارتآپها) و اکوسیستمهای استارتآپی در سالهای اخیر ،عالوه بـر توجـه بـه حوزههـایی کـه بازگشـت سـریع
اقتصادی داشتهاند و با مدلهای کسبوکار جدید توانستهاند خدمات و ارزشهای جدیدی را با بهرهوری باالتر و با قیمـت پـایینتر بـه مشـتریان
عرضه کنند ،روند روبهرشدی از استارتآپهایی دیده میشود که با تمرکز بر حل مسائل و چالشهای کلیـدی زنـدگی امـروزی ،عـالوه بـر ارایـه

•

•

راهحلهای خالقانه مبتنی بر مدلهای کسبوکار جدید ،به حل این مسائل و چالشها کمکهای بزرگی کردهاند.
با توجه به اینکه در سالهای اخیر یکی از ماموریتها و جهتگیریهای اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کمک به توسعه زیسـتبو
شرکتهای نوپا و شرکتهای دانشبنیان بوده است ،شناسایی جهتگیریهای موجود این شرکتها از یک سو و شناخت موضوعات و چالشهـای
راهبردی کشور از سوی دیگر میتواند به راهنمایی مسیرهای جدید برای شـکلگیری و رشـد اینگونـه شـرکتها کمـک کنـد .بنـابراین ،یکـی از
رسالتهای معاونت علمی هدایت و بازگشایی مسیرهایی جدید برای اکوسیستم شرکتهای نوپا و دانشبنیان بوده تا هم اثـرات اقتصـادی و هـم
اثرات اجتماعی آنها را به حداکثر برساند.
از این رو ،طرح آیندهنگاری ملی که دبیرخانه آن در معاونت علمی و فناوری مستقر اسـت ،تـالش داشـته اسـت ضـمن بررسـی الگوهـای نـوین
کسبوکارهای نوپا در سطح جهانی و مقایسه آن با رفتارهای شرکتهای نوپای ایرانی ،بر حوزههای نوینی متمرکز شـود کـه میتواننـد بیشـترین
تاثیرات اجتماعی را عالوه بر دستاورد اقتصادی داشته باشند .در این طرح ،با بهرهگیری از رویکرد ترازیابی و شناخت مهمترین روندهای حاکم بـر
تحوالت اکوسیستمهای استارتآپی سعی شده است که مسیرهای جدیدی برای شرکتهای نوپا و دانشبنیان ایرانی شناسایی و معرفی شوند.
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مقدمه

•

در سالهای اخیر با توسعه اکوسیستم کارآفرینی شرکتهای نوپا در ایران و افزایش تعداد شرکتهای نوپا در کشور ،زمینه ایجاد اشتغال و به ظهور
رسیدن ایدههای نوآورانه جوانان و فارغالتحصیالن دانشگاهی فراهم گردیده است .هماکنون که این پارادایم جدید خلق ثروت در حال رشد میباشد
و از نوپایی خارج شده است نیازمند متنو سازی و تمرکز بیشتر بر حوزههای جدید میباشد.

•

اغلب ایدهها و فعالیتهای اکوسیستم موجود بر روی فعالیتهای خدماتی مانند فروش ،حملونقل و غذا بهصورت آنالین متمرکز شدهاند و با توجه به
موفقیت چند شرکت در این حوزهها ،اغلب افراد جدیدی که میخواهند به این حوزه وارد شوند به همین حوزهها وارد میشوند .ایـن موضـو مطمئنـا
نرخ شکست را در این حوزهها باال برده و از سوی دیگر میتواند منجر به سرخوردگی کارآفرینان از یک سو و همچنـین کـاهش اثـرات اقتصـادی و
ایجاد اشتغال در اکوسیستم شود.

•

هدایت کارآفرینان و بهویژه سرمایهگذاران جدیدی که به اکوسیستم وارد میشوند به سمت حوزههای کمتر مورد توجه و بـا پتانسـیل بـاال و اثـرات
اجتماعی و اقتصادی و ملی باال در شرای کنونی هم به بقای اکوسیستم کمک خواهد کرد و هم اثرات آن را افزایش خواهد داد .با توجه به چالشهای

روزافزون کشور در عرصههایی مانند کشاورزی ،سبک زندگی شهرنشینی ،مسائل اجتماعی ،محی زیست ،آلودگی و انرژی و مواردی از ایـن دسـت،
ورود کارآفرینان و اکوسیستم استارتآپی به این حوزهها احتماال به علت نبود رقیبهای سنتی میتواند اثرات بیشتری بر اقتصـاد و اشـتغال داشـته
باشند و عالوه بر این به حل مسائل و مشکالت اجتماعی و ملی نیز کمک نمایند.
معاونت سیاستگذاری و توسعه
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
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معرفی برنامه ملی آیندهنگاري و ارتباط آن با اکوسيستم استارت آپی

• پس از انجا مطالعات مقدماتی و مرور تجربیات سایر کشورها ،انجا برنامه ملی آیندهنگاری علم و فناوری توس معاونت علمی و فناوری ریاسـت
جمهوری پیشنهاد و با پیگیری این طرح در شورای عالی علـو  ،تحقیقـات و فنـاوری ،براسـاو مصـوبه شـماره /154202ت51377هــ مـورخ
 1393/12/17هیات وزیران ،اجرای این برنامه بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان دبیرخانه این برنامه قرار گرفته است.
• دبیرخانه برنامه ملی آیندهنگاری در راستای هدف اصلی خود در ارائه تصویری شفاف از آینده به ذینفعـان سـطوح مختلـف و توسـعه تفکـر حـامی
اکوسیستم استارتآپی ،با ابزارهای مختلفی اقدا به گفتمانسازی پیرامون توسعه اکوسیستم استارتآپی نموده است.

ایجاد درک عينی در
ارتباط با آینده و تغييرات
آن

ایجاد مکانيزم هشداردهی
نسبت به تغييرات آینده

ارتقاي دانش ذينقعان در
راستاي خلق جامعه دانشی

اجماع و ایجاد مدل ذهنی
مشترک در خصوص اتخاذ
راهبردها و سياستها در سطح
ملی

مشارکت خصوصی ـ دولتی در
طراحی راهحلها و
اولویتهاي ملی

کارکردهای مورد انتظار برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوری

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

9

معرفی طرح بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپ
•

در فاز اول از طرح حاضر حوزههای استارتآپی مساله محور مورد مطالعه قرار گرفتهاند کـه عبارتنـد از .1 :مـدیریت پسـماند .2 ،ورزش و سـالمت
جسمی .3 ،مدیریت آلودگی هوا .4 ،کشاورزی .5 ،مدیریت آب و خشکسالی  .6سالمت دیجیتال  .7خدمات اجتماعی  .8کاالهای زودمصرف  .9انرژی

 .10گردشگری  .11خودرو  .12بیمه  .13آموزش ،که در قالب گزارشهای مجزا تولید و ارائه میشوند.
•

هر گزارش دربرگیرنده بخشهای مختلفی است که از تحلیلهای کالن هر موضو شرو شده و با پیوند میان چالشهـا و موضـوعات راهبـردی هـر
حوزه با الگوهای کسبوکار شرکتهای نوپای جهانی و معرفی استارتآپهای مهم ادامه پیدا میکند و در نهایت مجموعهای از تحلیلهای مبتنی بـر
شناخت فناوریها ،مدلهای کسبوکار و الگوهای تامین مالی و نحوه بزرگشدن آنها خاتمه مییابد .بنابراین هر گزارش دربرگیرنده سه بخش اصلی
است:

10

o

تحلیلی بر وضعیت کالن آن حوزه و شناسایی موضوعات راهبردی و چالشهای کلیدی مرتب

o

شناسایی و معرفی استارتآپهای کلیدی در هر موضو راهبردی

o

جمعبندی و تحلیل از منظر فناوریها ،حوزه فعالیت ،مدل کسبوکار و نحوه پاسخگویی به چالشهای کلیدی آن حوزه

 .4استارتآپهاي حوزهي کشاورزي

4ـ .1بررسی وضعيت کالن حوزه

چالشها و فرصتهاي کليدي حوزه کشاورزي

2
4
6
8
10
12

1

آسیبپذیریباالیمحصوالتکشاورزیودامیدرمقابلشرایطآبوهوایینامساعد(خشکسالی،توفان،سیلو)...

ازدسترفتنحجمزیادیازمحصوالتوکاهشبهرهوریبهدلیلعدماطالعازوضعیتونیازهایهرمحصول

3

هدررفتنمقدارزیادیازمنابعارزشمندمانندآب،کودوآفتکشدراستفادهازروشهایسنتیآبیاریوکوددهی

وابستگیفعالیتهایکشاورزیمانندبرداشتمحصوالتبهدردسترسبودننیرویکارماهردرزمانمناسبکههر
روزکمیابترشدهوهزینهیآننیزافزایشمییابد.

5

محدودیتمنابعوزمینبرایتامیننیازغذاییجمعیتروبهرشدواثراتمخربزیستمحیطیفعالیتهایگستردهیکشاورزیودامداری

افزایشحساسیتافرادجامعهبررویکیفیتوتازگیموادغذاییوتمایلآنهابهمصرفموادغذاییارگانیکو تازه

7

وجودواسطههایمتعددوعدمدسترسیمستقیمبهتامینکنندگان،مصرفکنندگاناصلیوتحوالت بازار

پیچیدگیمدیریتیکپارچهوکارآمدفعالیتهایکشاورزیودامداری

9

گرانبودنبسیاریازتجهیزاتنوینکشاورزیوعدمبهصرفهبودنتهیهیآنهابرایکشاورزانخرد

بهرهوریپایینوعدمهمگامیباپیشرفتهایفناورانهبهدلیلپایینبودنسطحعلمیکشاورزاندرکشورهایدرحالتوسعه

راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرح شده
آسيبپذیري باالي محصوالت کشاورزي و دامی در مقابل شرایط آبوهوایی
نامساعد (خشکسالی ،توفان ،سيل و )...

چالش/فرصت :1
1

راهکار:

کنترل مستمر شرایط محیطی با استفاده از انواع
سنسورهای استفاده شده در سیستمهای گلخانهای
و کشت در محیطهای داخلی

مخاطب:

گلخانهداران و کشاورزان شهری و خانگی

2

پیشبینی شرایط آبوهوایی (با استفاده از تحلیل دادههای
تاریخی و یادگیری ماشین) و اطالع رسانی رویدادهای
آبوهوایی به کشاورزان

کشاورزان و مزرعهداران مرسوم

روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق

جایگاه در زنجيره
فعاليتها:

•

سیستمهایکشاورزیشهری:کشتعمودی،هیدروپونیکوایروپونیک(راهکار)1

تسهيل و بهبود فعاليتهاي مدیریتی
•

پلتفرمارائهدهندهیاطالعاتوخدماتپشتیبانتصمیم(راهکار)2
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راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرح شده
چالش/فرصت :2

از دست رفتن حجم زیادي از محصوالت و کاهش بهرهوري به دليل عدم اطالع ازوضعيت و
نيازهاي هر محصول

1
راهکار:

مخاطب:

اندازهگیری مستمر میزان آب و
مواد مغذی مورد نیاز هرگیاه با
استفاده از سنسورهای داخل
خاک

14

2
کشت گیاهان در شرایط کامال کنترل شده مطابق با
نیاز هر گیاه با استفاده از سیستمهای نوین کشت
(مانند هیدروپونیک و ایروپونیک)

گلخانهداران و کشاورزان شهری و خانگی

جایگاه در زنجيره فعاليتها:

3

شناسایی و تحلیل نیازهای
هرگیاه با استفاده از تصاویر
هوایی و پردازش و تحلیل
آنها

کشاورزان و مزرعهداران مرسوم

روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
•
•

سیستمهایکشاورزیشهری:کشتعمودی،هیدروپونیکوایروپونیک(راهکارهای 1و)2
تصویربرداریهوایی(راهکار)3

راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرح شده
چالش/فرصت :3

1
راهکار:

هدر رفتن مقدار زیادي از منابع ارزشمند مانند آب ،کود و آفتکش در استفاده از روشهاي سنتی
آبياري و کوددهی

2
تعیین دقیق میزان آب و مواد مغذی مورد
نیاز هرگیاه با استفاده از انواع سنسورها

کشاورزان و مزرعهداران مرسوم

3
کاهش نیاز به آب در کشاورزی با استفاده از
سیستمهای کشت نوین بدون خاک مانند
هیدروپونیک و ایروپونیک

بهینهسازی میزان آبیاری و
کوددهی با استفاده از فناوریهای
رباتیک و اینترنت اشیا

گلخانهداران و کشاورزان شهری و خانگی

مخاطب:

جایگاه در زنجيره فعاليتها:

روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
•
•

سیستمهایکشاورزیشهری:کشتعمودی،هیدروپونیکوایروپونیک(راهکارهای 1و)2
سیستمهایآبیاریوکوددهیهوشمند(راهکار)3
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راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرح شده
چالش/فرصت :4
1
راهکار:

وابستگی فعاليتهاي کشاورزي مانند برداشت محصوالت به دردسترس بودن نيروي کار
ماهر در زمان مناسب که هر روز کميابتر شده و هزینهي آن نيز افزایش مییابد

2

ایجاد امکان جستجو ،مقایسه و
استخدام موقت کارگران فصلی
مزارع برای انجام فعالیتهای
کشاورزی و دامداری با استفاده از
پلتفرمهای آنالین

Machine Vision

مخاطب:

جایگاه در زنجيره فعاليتها:

کاهش نیاز به نیروی انسانی با
انجام فعالیتهایی مانند چیدن
میوه ،آبیاری ،کوددهی و  ...با
استفاده از فناوریهای رباتیک و

کشاورزان و مزرعهداران مرسوم

4

3
تبدیل تراکتورهای سنتی به
تراکتورهای خودران با
استفاده از فناوری جیپیاس
و اینترنت اشیا

انجام خودکار بسیاری از
فعالیتهای کشاورزی مانند
تنظیم شرایط محیط ،آبیاری و
کوددهی در سیستمهای کشت
نوین و در محیطهای بسته

گلخانهداران و کشاورزان شهری و خانگی

تسهيل و بهبود فعاليتهاي مدیریتی (راهکار )1
روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق

•
•
•
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اتوماسیون،رباتیکوتراکتورهایخودران(راهکارهای 2و)3
سیستمهایآبیاریوکوددهیهوشمند(راهکار)2
سیستمهایکشاورزیشهری:کشتعمودی،هیدروپونیکوایروپونیک(راهکار)4

راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرح شده
چالش/فرصت :5

محدودیت منابع و زمين براي تامين نياز غذایی جمعيت رو به رشد و اثرات مخرب زیستمحيطی فعاليتهاي
گستردهي کشاورزي و دامداري (از بين رفتن جنگلها و مراتع ،فرسایش خاک ،توليد گازهاي گلخانهاي و )...

1
راهکار:

افزایش میزان بهرهوری به ازای هر
متر مربع زمین با استفاده از
سیستمهای کشت به صورت عمودی
و در محیطهای شهری

2

کاهش نیاز به منابع محدود مانند
آب و خاک با استفاده سیستمهای
کشت نوین بدون خاک مانند
هیدروپونیک و ایروپونیک

گلخانهداران و کشاورزان شهری و خانگی

مخاطب:

جایگاه در زنجيره فعاليتها:

3

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

4

تولید محصوالت دامی مانند
گوشت ،شیر ،تخممرغ و چرم
بدون نیاز به پرورش دام و طیور
با استفاده از کشت سلولی

تولیدکنندگان صنعتی و آزمایشگاهی
محصوالت کشاورزی و دامی

روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
•
•

سیستمهایکشاورزیشهری:کشتعمودی،هیدروپونیکوایروپونیک(راهکارهای 1و)2
کشتسلولیومحصوالتآزمایشگاهی (راهکارهای)4

ارتقاي سطح علمی کشاورزان و شکلدهی شبکههاي تخصصی (راهکار )3
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راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرح شده
چالش/فرصت :6

افزایش حساسيت افراد جامعه بر روي کيفيت و تازگی مواد غذایی و تمایل آنها به مصرف مواد
غذایی ارگانيک و تازه

1
راهکار:

مخاطب:

2

استفاده از محیطهای
بستهی تحت کنترل جهت
کشت در محیطهای
شهری

ایجاد مزارع کشت (گلخانهای یا
غیرگلخانهای) در نزدیکی
فروشگاهها و مراکز پخش به منظور
حفظ تازگی محصوالت

کشاورزان و مزرعهداران مرسوم

جایگاه در زنجيره فعاليتها:

4

3
ترویج ،آموزش و تامین تجهیزات
مورد نیاز کشت پراکنده
محصوالت کشاورزی در منزل و یا
محل مصرف

گلخانهداران و کشاورزان شهری

پلتفرمهای فروش
محصوالت کشاورزی
خانگی

کشاورزان خانگی

روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
•

سیستمهایکشاورزیشهری:کشتعمودی،هیدروپونیکوایروپونیک(راهکارهای 1و)2

ارتقاي سطح علمی کشاورزان و شکلدهی شبکههاي تخصصی (راهکار )3
خرید و فروش آنالین (راهکار )4
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راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرح شده
وجود واسطههاي متعدد و عدم دسترسی مستقيم به تامينکنندگان،

چالش شماره :7

مصرفکنندگان اصلی و تحوالت بازار

1
راهکار:

مخاطب:

مقایسه ،دریافت مشاوره و
خرید تجهیزات و مواد مورد
نیاز با استفاده از پلتفرمهای
آنالین

تامینکنندگان

جایگاه در زنجيره فعاليتها:

2

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

مصرفکنندگان نهایی

3

تسهیل فعالیتهای بازاریابی و فروش
کشاورزان و دامداران و اطالع رسانی در
خصوص رویدادهای بازار مانند نمایشگاهها و
فروشهای ویژه با استفاده از پلتفرمهای آنالین

کشاورزان و دامداران

4

اتصال مستقیم بازیگران
مختلف حوزه با یکدیگر از
طریق ایجاد شبکههای
تخصصی

فروشگاهها و خرده فروشان

خرید و فروش آنالین (راهکارهاي  1و )2
تسهيل و بهبود فعاليتهاي مدیریتی (راهکار )3

ارتقاي سطح علمی کشاورزان و شکلدهی شبکههاي تخصصی (راهکار )5
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راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرح شده
چالش/فرصت :8

پيچيدگی مدیریت یکپارچه و کارآمد فعاليتهاي کشاورزي و دامداري

1
راهکار:

تسهیل و برنامهریزی فعالیتها ( از آمادهسازی زمین تا
بازاریابی و فروش محصوالت) ،تخصیص منابع ،اطالع
از وضعیت محصوالت ،آب و هوا و بازار و مدیریت
یکپارچهی مزارع با استفاده از داشبوردهای مدیریتی

 2سیستمهای ثبت خودکار وضعیت
محصوالت و فعالیتهای درحال انجام و
نمایش این اطالعات به صورت لحظهای
در قالب یک داشبورد مدیریتی

کشاورزان و مزرعهداران مرسوم

مخاطب:

جایگاه در زنجيره فعاليتها:

تسهيل و بهبود فعاليتهاي مدیریتی (راهکار  1و )2

روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
•
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تصویربرداریهوایی(راهکار)3

3

پیشبینی میزان برداشت
محصوالت کشاورزی با استفاده
از تصاویر هوایی و پردازش و
تحلیل آنها

دولت و نهادهای سیاستگذار

راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرح شده
گران بودن بسياري از تجهيزات نوین کشاورزي و عدم به صرفه بودن تهيهي آنها براي
کشاورزان خرد

چالش شماره :9

2

1
راهکار:

پلتفرمهای آنالین اجاره تجهیزات
کشاورزی و دامداری

مخاطب:

جایگاه در زنجيره فعاليتها:

کشاورزان و دامداران خرد

پلتفرمهای آنالین خرید و فروش
تجهیزات استفاده شده و دست دوم

کشاورزان و دامداران با توان مالی ضعیف

خرید و فروش آنالین
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راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرح شده
چالش/فرصت :10

بهرهوري پایين و عدمهمگامی با پيشرفتهاي فناورانه به دليل پایين بودن سطح علمی کشاورزان در
کشورهاي در حال توسعه

1
راهکار:

3

2
آموزش مهارتهای کشاورزی و
دامداری با استفاده از پلتفرمهای
آنالین و آفالین

مخاطب:

برگزاری دورههای آموزشی-ترویجی آنالین و
آفالین در خصوص نحوه استفاده و مزیتهای
هریک از تجهیزات نوین کشاورزی و دامداری

تشویق و ترویج همافزایی ،یادگیری جمعی و به
اشتراک گذاشتن تجربیات موفق در خصوص
روشها و رویکردهای نوین کشاورزی و دامداری
با ایجاد شبکههای تخصصی

کشاورزان و دامداران

جایگاه در زنجيره فعاليتها:
ارتقاي سطح علمی کشاورزان و شکلدهی شبکههاي تخصصی
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جمعبندي زنجيرهي فعاليتهاي استارتآپی حوزه کشاورزي

4

 .1-1فروشمستقیممحصوالت
 .2-1تامینبذر،اقالممصرفیوتجهیزات

خرید و فروش

1
.1-2

کشتسلولیومحصوالتآزمایشگاهی

 .2-2سیستمهایکشاورزیشهری:کشت
عمودی،هیدروپونیکوایروپونیک
 .3-2تصویربرداریهوایی
 .4-2اتوماسیون،رباتیکوتراکتورهایخودران

 .5-2سیستمهایآبیاریوکوددهیهوشمند

 .1-4پلتفرمشبکهسازی

آنالین

 .2-4پلتفرمآموزشیوفرهنگسازی

ارتقاي سطح
علمی کشاورزان و
شکلدهی شبکههاي

روشهاي نوین

زنجیره
فعالیت

کشاورزي و
کشاورزي دقيق

2

تخصصی

تسهيل و بهبود
فعاليتهاي
مدیریتی

3
 .1-3پلتفرممدیریتوبرنامهریزیفعالیتهای
کشاورزی
 .2-3پلتفرمارائهدهندهیاطالعاتوخدمات
پشتیبانتصمیم
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استارتآپهاي حوزهي کشاورزي ـ به تفکيک جایگاه در زنجيره فعاليتها
2

روشهاینوینکشاورزیوکشاورزیدقیق

.1-2کشتسلولیومحصوالت .2-2سیستمهایکشاورزیشهری:کشت
عمودی،هیدروپونیکوایروپونیک
آزمایشگاهی

3

تسهیلوبهبودفعالیتهایمدیریتی

.2-3پلتفرمارائهدهند هی
.1-3پلتفرممدیریتو
برنامهریزیفعالیتهایکشاورزی اطالعاتوخدماتپشتیبانتصمیم

4

.3-2تصویربرداریهوایی

ارتقایسطحعلمیکشاورزان و
شکلدهیشبکههایتخصصی
.1-4پلتفرمشبکهسازی

.2-4پلتفرم
آموزشی
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.4-2سیستمهایآبیاریو
کوددهیهوشمند

1

.5-2اتوماسیون،رباتیکو
تراکتورهایخودران

خریدوفروشآنالین

.2-3فروشمستقیممحصوالت

.1-3تامینبذر،اقالممصرفی
وتجهیزات

فراوانی استارتآپهاي حوزهي کشاورزي به تفکيک زنجيرهي فعاليتها
پلتفرمآموزشیوفرهنگسازی
فروشمستقیممحصوالت
%8
%13

پلتفرمشبکهسازی
%4

تامینبذر،اقالممصرفیوتجهیزات
%5

پلتفرمارائهدهندهیاطالعاتوخدماتپشتیبانتصمیم

کشتسلولیومحصوالتآزمایشگاهی

%13

%5
سیستمهایکشاورزیشهری:کشت

پلتفرممدیریتوبرنامهریزیفعالیتهایکشاورزی

عمودی،هیدروپونیکوایروپونیک

%12

%13
تصویربرداریهوایی

%10

سیستمهایآبیاریوکوددهیهوشمند
اتوماسیون،رباتیکوتراکتورهایخودران

%10

%7
خریدوفروشآنالین
روشهاینوینکشاورزیوکشاورزیدقیق
تسهیلوبهبودفعالیتهایمدیریتی

*درصدهابهصورتتقریبیوبراساسنمونه 200تاییازلیستاستارتآپهای
حوزهیکشاورزیدرپایگاهدادهیسایت Angel.coتهیهشدهاست.

ارتقایسطحعلمیکشاورزانوشکلدهی
شبکههایتخصصی
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 .4استارتآپهاي حوزهي کشاورزي

4ـ .2خرید و فروش آنالین

چالشها/فرصتهاي مطرح در زمينهي
خرید و فروش آنالین و راهکارهاي ارائه شده براي آنها
چالشها و فرصتهاي مطرح در زمينهي خرید و فروش آنالین

6
7
9

افزایشحساسیتافرادجامعهبررویکیفیتوتازگیموادغذاییوتمایلآنهابهمصرفموادغذاییارگانیکو
تازه
وجودواسطههایمتعددوعدمدسترسیمستقیمبهتامینکنندگانومصرفکنندگاناصلیکهموجبسودکمتر
کشاورزانوهمچنینعدماطالعآنهاازتحوالتبازاروطرحهاییمانندفروشویژهویانمایشگاههامیشود
گرانبودنبسیاریازتجهیزاتنوینکشاورزیوعدمبهصرفهبودنتهیهیآنهابرایکشاورزانخرد

راهکارهاي مطرح در زمينهي خرید و فروش آنالین
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پلتفرمهای فروش
محصوالت
کشاورزی خانگی

پلتفرمهای آنالین جهت
فروش عمدهی محصوالت
به صورت مستقیم

فروش تجهیزات
استفاده شده و
دست دوم

اجاره تجهیزات ،خرید
تجهیزات استفاده شده

پلتفرمهای آنالین جهت مقایسه،
دریافت مشاوره و خرید تجهیزات
و مواد مورد نیاز
پلتفرمهای آنالین جهت
خردهفروشی محصوالت به
مصرفکنندگان نهایی

پلتفرمهای آنالین تسهیل
فعالیتهای بازاریابی و
فروش کشاورزان و دامداران
پلتفرمهای آنالین جهت مقایسه،
دریافت مشاوره و خرید تجهیزات
و مواد مورد نیاز

4ـ .2خرید و فروش آنالین
خرید و فروش محصوالت کشاورزی و دامی

استارتآپهاي فعال در زمينهي خرید و فروش آنالین (محصوالت کشاورزي و دامی)

نامشرکتMeicai :
حوزهفعالیت :فروش محصوالت کشاورزی و دامی
پلتفرم خرید مواد اولیه تازه از
محصول/خدمت:
کشاورزان توسط رستوارنها
کلسرمایهتامینشده 652.6 :میلیون دالر
آخریننوعتامینسرمایهSeries E :
گروهمخاطب :کشاورزان ،رستورانها

توضیح:
این شرکت اپلیکیشن تلفن همراه برای خرید مسـتقیم محصـوالت تـازهی کشـاورزی توسـ
رستورانهای کوچک و متوس چین ارائه کرده است .این اپلیکیشن به رستورانها این امک ان را میده د
تا محصوالت مورد نیاز خود را با قیمت ارزانتر از مزارع خریداری کنند .رستورانها بایستی سفارش خود را ی ک روز
زودتر در اپلی ثبت کنند و بر اساس سفارش ثبت شده شرکت به خرید محصوالت از کشاورزان و ارس ال رایگ ان آن
به رستوران اقدام خواهد کرد .همچنین این شرکت با کامیوندارها به صورت  Freelancerهمکاری میکن د و ب ا
توجه به امتیازهایی که رانندگان از مشتریان دریافت میکنند ،درجهی آنها و همچنین میزان پرداخت ساعتی آنه ا
را افزایش میدهد .همچنین این شرکت عالوه بر انبارهای خودش جهت جمعآوری و ارسال سفارشها ،با انباره ای
متعددی در سطح چین نیز همکاری میکند .همچنین جهت تسریع فرآیند ،شرکت انواع مختلف راهکارهای پرداخت
مانند استفاده از  WeChat Pay ،Alipayو یا پرداخت در محل را به مشتریان ارائه میکند.

مسائلراهبردی :چالش/فرصتهای  10 ،7و 6
مدلدرآمد :واسطهگری
موقعیتجغرافیایی :چین
سالتاسیس2014 :
فناوریهایکلیدی :پلتفرم نرمافزاری/آنالین
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www.meicai.cn

استارتآپهاي فعال در زمينهي خرید و فروش آنالین (محصوالت کشاورزي و دامی)

نامشرکتMissFresh :
حوزهفعالیت :فروش محصوالت کشاورزی و دامی
خرده فروشی آنالین محصوالت
محصول/خدمت:
کشاورزی و دامی تازه
کلسرمایهتامینشده 410 :میلیون دالر
آخریننوعتامینسرمایهSeries C :
گروهمخاطب :کشاورزان ،مصرفکنندگان نهایی

توضیح:
این شرکت یک بازار خرده فروشی آنالین انوا محصوالت کشاورزی و دامـی
تازه ارائه کرده است .افراد میتوانند با استفاده از اپلیکیشن این شرکت اقالمی مانند ان واع
میوه ،سبیزیجات ،گوشت و تخممرغ را س فارش دهن د و ش رکت ح داکار ت ا  2س اعت بع د از
دریافت س فارش ،محص والت را ب ه مش تریان تحوی ل میده د .همچن ین ع الوه ب ر ارس ال
محصوالت تازه ،مشتریان میتوانند با استفاده از اپلیکیشن ارائ ه ش ده از یخچاله ای خودک ار
شرکت که در فروشگاهها و مراکز پرتردد شهری قرار گرفتهاند ،انواع میوه ،آبمیوه و یا ت نقالت
را خریداری کنند .این شرکت بیش از  1میلیون کاربر فع ال در م اه دارد ک ه در ح وزهی خ ود
باالترین میزان مشتری به حساب میآید.

مسائلراهبردی :چالش/فرصتهای  10 ،7و 6
مدلدرآمد :واسطهگری
موقعیتجغرافیایی :چین
سالتاسیس2014 :
فناوریهایکلیدی :پلتفرم نرمافزاری/آنالین

www.missfresh.cn
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استارتآپهاي فعال در زمينهي خرید و فروش آنالین (محصوالت کشاورزي و دامی)

نامشرکتLa Ruche Qui Dit Oui :
حوزهفعالیت :فروش محصوالت کشاورزی و دامی
پلتفرم آنالین فروش مستقیم محصوالت
محصول/خدمت:
کشاورزی
کلسرمایهتامینشده 13.1 :میلیون دالر

آخریننوعتامینسرمایه:

Series B

توضیح:
این شرکت پلتفرمی آنالین ارائه داده است که از طریق آن کشاورزان مزرعـههای کوچـک
بتوانند با قیمتی منصفانه محصوالت خود را به مشتریان خـود عرضـه کننـد و در بازارهـای
محلی هفتگی محصوالت را به مشتریان تحویل دهند .از جمله ویژگیهای این پلتفرم آن است ک ه
کشاورز میتواند خودش برای محصول خودش قیمت تعیین کند که این امر بعد از مدت زمان کوت اهی منج ر
به به دست آمدن قیمتی منصفانه برای کشاورز و خریدار میشود .محصوالت خریداری شده توس ط مش تریان
در بازارهای محلی که هر هفته در محلههای مشخص شده در شهرهای مخاطب این شرکت برگ زار میش ود
توسط کشاورزان به طور مستقیم به خریداران تحویل داده میشود.

گروهمخاطب :کشاورزان
مسائلراهبردی :چالش/فرصتهای  7و 6
مدلدرآمد :واسطهگری
موقعیتجغرافیایی :فرانسه
سالتاسیس2010 :
فناوریهایکلیدی :پلتفرم نرمافزاری/آنالین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي خرید و فروش آنالین (محصوالت کشاورزي و دامی)
توضیح:

نامشرکتAggrigator :
حوزهفعالیت :فروش محصوالت کشاورزی و دامی
پلتفرم خرید و فروش محصوالت محلی
محصول/خدمت:
تازه
کلسرمایهتامینشده 3.3 :میلیون دالر

آخریننوعتامینسرمایه:

Venture

گروهمخاطب :کشاورزان
مسائلراهبردی :چالش/فرصتهای  10 ،7و 6

این شرکت پلتفرمی جهت خرید و فروش محصوالت محلـی کشـاورزی
تازه ارائه کرده است .این شرکت که از خروجیهای مرک ز رش د دانش گاه اس تنفرد
است ،با ایجاد امکان دسترسی به بازارهای بزرگتر ،کشاورزان خُرد را توانمند میکند و به
آنها این امکان را میدهد تا با فروش مستقیم به طی ف وس یعی از خری داران تج اری،
کسبوکار خود را گسترش دهند .این ش رکت همچن ین در پلتف رم خ ود بخش ی ب رای
مدیریت انبار محصوالت کشاورزان خرد و متوسط نی ز ارائ ه ک رده اس ت .ارائ ه برخ ی
آموزشها برای باالتر بردن کیفیت محصوالت نیز از دیگر خدمات ارائه شده توسط ای ن
شرکت به کشاورزان میتوان نام برد.

مدلدرآمد :واسطهگری
موقعیتجغرافیایی :ایاالت متحده امریکا
سالتاسیس2015 :
فناوریهایکلیدی :پلتفرم نرمافزاری/آنالین

http://www.aggrigator.com/
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استارتآپهاي فعال در زمينهي خرید و فروش آنالین (محصوالت کشاورزي و دامی)
توضیح:

نامشرکتProduceRun :
حوزهفعالیت :فروش محصوالت کشاورزی و دامی
پلتفرم آنالین انجام فعالیتهای بازاریابی
محصول/خدمت:
توسط کشاورزان

کلسرمایهتامینشده:

 20هزار دالر

آخریننوعتامینسرمایه:

Seed

گروهمخاطب :کشاورزان ،خریداران عمده

مسائلراهبردی:

این شرکت پلتفرمی آنالین ارائه داده است کـه از طریـق آن کشـاورزان
میتوانند به فعالیتهای بازاریابی دیجیتال و معرفـی خـود بـه مخاطبـان
بپردازند .به این ترتیب ،هر کشاورز میتواند در این سایت ص فحهای مرب و ب ه خ ود
ایجاد کند که عالوه بر توضیح فعالیتهای خود ،محصوالت خود را نیز به مخاطبان ارائ ه
نماید .امکان خریدهای حجیم به طور مستقیم از کش اورزان یک ی دیگ ر از ویژگیه ایی
است که این وبسایت به کشاورزان ارائه میدهد .ارائ ه آموزشه ا و مش اورههایی ب رای
بازاریابی آنالین و همچنین ارائه بیمه محصوالت کشاورزی از جمله دیگ ر خ دمات ارائ ه
شده توسط این شرکت است.

چالش/فرصت 7

• واسطهگری
مدلدرآمد:
• فروش مستقیم خدمات

موقعیتجغرافیایی:

ایاالت متحده امریکا

سالتاسیس2014 :
فناوریهایکلیدی :پلتفرم نرمافزاری/آنالین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي خرید و فروش آنالین (محصوالت کشاورزي و دامی)
نامشرکتBumperCrop :
حوزهفعالیت :فروش محصوالت کشاورزی و دامی
پلتفرم خرید و فروش محصوالت
محصول/خدمت:
کشاورزی خانگی

توضیح:

این شرکت پلتفرمی بـرای خریـدوفروش محصـوالت کشـاورزی خـانگی
فراهم آورده است .پرورش محصوالت کشاورزی مختلف در حیا و باغچ هی خان هها
امری بسیار متداول در بسیاری از کشورها مانند امریکا تبدیل شده است؛ اما معموال می زان
محصوالت تولید شده از مقدار مورد نیاز یک خانواده کمتر است و بسیاری از افراد مجبور به
دور ریختن یا دادن آن به دیگران به صورت رایگان میشوند .پلتفرم ارائه شده توس ط ای ن

گروهمخاطب :کشاورزان خانگی
مسائلراهبردی :چالش/فرصتهای  7و 6

شرکت به کاربران خود اجازه میدهد این محصوالت کش اورزی م ازاد خ ود را ب ا قیمت ی
مناسب در این پلتفرم میتوانند عرضه کنند تا هم بخشی از هزینههای آنها جبران ش ود و
هم بتوانند محصوالت با کیفیت خود را با همسایگان و هم شهریهای خود شریک شوند.

مدلدرآمد :واسطهگری
موقعیتجغرافیایی :ایاالت متحده امریکا
سالتاسیس2012 :
فناوریهایکلیدی :پلتفرم نرمافزاری/آنالین

www.bumpercrop.co

35

4ـ .2خرید و فروش آنالین
تامین بذر ،اقالم مصرفی و تجهیزات

استارتآپهاي فعال در زمينهي خرید و فروش آنالین (تامين بذر ،اقالم مصرفی و تجهيزات)
توضیح:

نامشرکتAgroStar :
حوزهفعالیت :تامین بذر ،اقالم مصرفی و تجهیزات
پلتفرم آنالین خرید اقالم مورد نیاز
محصول/خدمت:
کشاورزان
کلسرمایهتامینشده 14 :میلیون دالر

آخریننوعتامینسرمایه:

Series B

گروهمخاطب :کشاورزان

این شرکت یک پلتفر آنالین برای خرید اقال مورد نیاز کشـاورزان ماننـد
دانههای انوا محصوالت کشاورزی ،انـوا کودهـای شـیمیایی و ارگانیـک،
انوا آفتکشها و تجهیزات کشاورزی خودکار ارائه کـرده اسـت .اپلیکیش ن
تلفن همراه این شرکت نیز به عنوان راه ارتباطی اصلی آنها با مشتریان خود تعری ف ش ده
است هرچند امکان ثبت سفارش از طریق وبسایت نیز وجود دارد .همچن ین در اپلیکیش ن،
مقاالت ،ویدیوهای آموزشی و اطالعات گون اگونی در خص وص بهب ود به رهوری و کش ت
پرثمرتر به کشاورزان ارائه شده است.

مسائلراهبردی :چالش/فرصتهای  10و 7
مدلدرآمد :واسطهگری
موقعیتجغرافیایی :هند
سالتاسیس2008 :
فناوریهایکلیدی :پلتفرم نرمافزاری/آنالین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي خرید و فروش آنالین (تامين بذر ،اقالم مصرفی و تجهيزات)

نامشرکتEM3 AgriServices :
حوزهفعالیت :تامین بذر ،اقالم مصرفی و تجهیزات
پلتفرم اجارهی تجهیزات پیشرفتهی
محصول/خدمت:
کشاورزی
کلسرمایهتامینشده 13.3 :میلیون دالر

آخریننوعتامینسرمایه:

Series B

توضیح:
این شرکت پلتفرمی آنالین برای اجارهی انوا تجهیزات کشـاورزی ،از دسـتگاه شـخم زدن و
کاشت دانه تا دستگاههای سم پاش و برداشت محصول به کشاورزان ارائه کرده است .هدف ای ن
شرکت ترویج استفاده از فناوریهای نوین در بین کشاورزانی که در مزارع کوچک فعالیت میکنند و یا امکان خری د
تجهیزات گرانقیمت مانند تراکتور را ندارند ،است .این شرکت با دولت هند نیز توانسته همکاری گس تردهای داش ته
باشد و در مناطق مختلف هند مراکز متعددی احداث کردند که هریک ب ه ح دود  10ت ا  15روس تا در اط راف خ ود
خدمات ارائه میکنند .در حال حاضر خدمات این شرکت محدود به یک استان است اما در برنامهی چن د س ال آت ی
خود گسترش محدوده جغرافیایی و محصوالت تحت پوشش را نیز قرار داده است .این شرکت همچن ین کش اورزان
سنتی را طی نشستهای متعدد از مزایای استفاده از تجهیزات نوین آگاه میسازد.

گروهمخاطب :کشاورزان

مسائلراهبردی :چالش/فرصتهای  10 ،9و 7
مدلدرآمد :دریافت حق اشتراک
موقعیتجغرافیایی :هند
سالتاسیس2013 :
فناوریهایکلیدی :پلتفرم نرمافزاری/آنالین

www.agriconomie.com
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استارتآپهاي فعال در زمينهي خرید و فروش آنالین (تامين بذر ،اقالم مصرفی و تجهيزات)
توضیح:

نامشرکتmachinio :
حوزهفعالیت :تامین بذر ،اقالم مصرفی و تجهیزات
موتور جستوجوی خرید و فروش
محصول/خدمت:
ماشینآالت کشاورزی دست دوم
کلسرمایهتامینشده 4 :میلیون دالر

آخریننوعتامینسرمایه:

این شرکت موتور جستجویی بـرای خریـدوفروش ماشـینآالت صـنعتی
استفاده شده و دست دو ارائه کرده است .تجهیزات ای ن ش رکت مح دود ب ه
حوزهی کشاورزی نیست اما این حوزه یکی از اصلیترین بخشها و محصوالت ارائه شده
دراین سایت را تشکیل میدهد .در حال حاضر در کشورهای متعددی امکان دسترسی ب ه
ماشینآالت کشاورزی توسط این مجموعه فراهم شده است.

Series A

گروهمخاطب :کشاورزان ،فروشندگان ماشیناالت
کشاورزی
مسائلراهبردی :چالش/فرصتهای  9و 7
مدلدرآمد:واسطهگری
موقعیتجغرافیایی :ایاالت متحده امریکا
سالتاسیس2013 :
فناوریهایکلیدی :پلتفرم نرمافزاری/آنالین
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www.machinio.com

استارتآپهاي فعال در زمينهي خرید و فروش آنالین (تامين بذر ،اقالم مصرفی و تجهيزات)

نامشرکتAgriconomie :
حوزهفعالیت :تامین بذر ،اقالم مصرفی و تجهیزات
پلتفرم آنالین خرید اقالم مورد نیاز
محصول/خدمت:
کشاورزی
گروهمخاطب :کشاورزان

توضیح:

این شرکت یک پلتفرمی آنالین برای خرید انوا تجهیـزات و اقـال مـورد
نیاز کشاورزی و دامداری ارائه کرده است .از جمله اقالمی ک ه در وبس ایت ای ن
شرکت میتوان تهیه نمود عبارت است از ان واع دان ه ،ک ود ،آف تکش ،اب زارآالت ،قطع ات
تراکتور و بسیاری اقالم دیگر میپردازد .این شرکت هدف خود را تبدیل ش دن ب ه ش رکتی
همچون  Amazonدر حوزهی متمرکز کشاورزی تعریف نموده است.

مسائلراهبردی :چالش/فرصت 7
مدلدرآمد :واسطهگری
موقعیتجغرافیایی :فرانسه
سالتاسیس2014 :
فناوریهایکلیدی :پلتفرم نرمافزاری/آنالین

www.agriconomie.com
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 .4استارتآپهاي حوزهي کشاورزي

4ـ .3روشهاي نوین کشاورزي و
کشاورزي دقيق

چالشها/فرصتهاي مطرح در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و
کشاورزي دقيق و راهکارهاي ارائه شده براي آنها
چالشها و فرصتهاي مطرح در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق

1
 2ازدسترفتنحجمزیادیازمحصوالتوکاهشبهرهوریبهدلیلعدماطالعازوضعیتونیازهایهرمحصول
هدررفتنمقدارزیادیازمنابعارزشمندمانندآب،کودوآفتکشدراستفادهازروشهایسنتیآبیاریو کوددهی
3
وابستگیفعالیتهایکشاورزیمانندبرداشتمحصوالتبهدردسترسبودننیرویکارماهردرزمانمناسب
 4کههرروزکمیابترشدهوهزینهیآننیزافزایشمییابد
محدودیتمنابعوزمینبرایتامیننیازغذاییجمعیتروبهرشدواثراتمخربزیستمحیطیفعالیتهای
5
گستردهیکشاورزیودامداری(ازبینرفتنجنگلهاومراتع،فرسایشخاک،تولیدگازهایگلخانهایو)...
 6افزایشحساسیتافرادجامعهبررویکیفیتوتازگیموادغذاییوتمایلآنهابهمصرفموادغذاییارگانیکوتازه
پیچیدگیمدیریتیکپارچهوکارآمدفعالیتهایکشاورزیودامداری
8
آسیبپذیریباالیمحصوالتکشاورزیودامیدرمقابلشرایطآبوهوایینامساعد(خشکسالی،توفان،سیلو)...
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چالشها/فرصتهاي مطرح در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و
کشاورزي دقيق و راهکارهاي ارائه شده براي آنها
راهکارهاي مطرح در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
ایجاد مزارع کشت
(گلخانهای یا
غیرگلخانهای) در نزدیکی
فروشگاهها و مراکز پخش
به منظور حفظ تازگی
محصوالت

استفاده از رباتیک و بینایی ماشین برای
انجام فعالیتهایی که نیاز به نیروی انسانی
دارد (مانند چیدن میوه ،علف هرز ،آبیاری و
کوددهی) توسط ربات
تصویربرداری هوایی جهت اطالع از
وضعیت و نیاز گیاهان

کشت پراکنده محصوالت کشاورزی در
منزل و یا محل مصرف
استفاده از سنسورهای داخل
خاک برای میزان آب و مواد
مغذی مورد نیاز هرگیاه

استفاده سیستمهای کشت نوین و در
محیطهای بسته که کنترل شرایط محیطی،
آبیاری و کوددهی به صورت مستمر و خودکار
انجام میپذیرد
استفاده از محیطهای بستهی تحت کنترل
جهت کشت در محیطهای شهری

استفاده از تصاویر هوایی برای پیشبینی
میزان محصوالت

استفاده از فناوری جیپیاس و
اینترنت اشیا برای تبدیل تراکتورهای
سنتی به تراکتورهای خودران

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

سیستمهای کشت عمودی

آبیاری و اسپری کردن آفتکشها به وسیلهی
رباتیک و بینایی ماشین به منظور بهینهکردن میزان
مصرف مواد هم از منظر هزینه و هم از منظر تامین
کامل نیازهای گیاه

مقاوم سازی گیاهان با استفاده میکروبهای محافظ در
مقابل شرایط نامساعد محیطی
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4ـ .3روشهاي نوین کشاورزي
و کشاورزي دقيق
کشت سلولی و آزمایشگاهی
محصوالت کشاورزی و دامی

استارتآپهاي فعال در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(کشت سلولی و آزمایشگاهی محصوالت کشاورزي و دامی)
نامشرکتImpossible Foods :
حوزهفعالیت :کشت سلولی و محصوالت آزمایشگاهی
محصول/خدمت :برگرهای تولید شده با گوشت
آزمایشگاهی
کلسرمایهتامینشده 387.5 :میلیون دالر
آخریننوعتامینسرمایهLate Stage :
گروهمخاطب :فستفودها

توضیح:
این شرکت با استفاده از گیاهان مختلف محصولی تحت عنوان  impossible Burgerروانهی
بازار کرده است که در واقع ساندویچهای برگری هستند که گوشت آنها بدون استفاده از
حیوانات بدست آمده است .برای این منظور ،ابتدا مادهای تحت عنوان لگهموگلوبین ،که نوعی هِم است که
در ریشهی سویا یافت میشود ،استخراج شده که شباهت زیادی به پروتئین هِم موجود در ماهیچهی گاو دارد .سپس
ژن لگهموگلوبین سویا به رشتهی مخمر افزوده شده و با فرآیند تخمیر ،مخمر رشد میکند .سپس هِم از مخمر جدا
شده و برای مصرف در قالب ساندویچ برگر استفاده میشود .به دلیل شباهت هِم موجود در گیاه با هِم موجود در
ماهیچهی حیوانات ،این برگرها طعم و عطر مشابه با برگرهای معمولی دارند .در حال حاضر این شرکت با
فستفودهای فعال در امریکا همکاری میکنند تا از طریق آنها برگرهای خود را به مشتریان عرضه کند.

مسائلراهبردی :چالش/فرصت 5
مدلدرآمد :فروش مستقیم محصوالت
موقعیتجغرافیایی :ایاالت متحده امریکا
سالتاسیس2011 :

فناوریهایکلیدی :زیست فناوری و کشت سلولی
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www.impossiblefoods.com

استارتآپهاي فعال در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(کشت سلولی و آزمایشگاهی محصوالت کشاورزي و دامی)

نامشرکت:

indigo Agriculture

کشت سلولی و آزمایشگاهی محصوالت
حوزهفعالیت:
کشاورزی و دامی
بذرهای دارای میکروبهای با خاصیت
محصول/خدمت:
محافظت از گیاه در مقابل شرایط
محیطی
کلسرمایهتامینشده 359 :میلیون دالر
آخریننوعتامینسرمایهSeries D :
گروهمخاطب :کشاورزان

مسائلراهبردی :چالش/فرصت  1و 5

توضیح:
این شرکت نوعی میکروب در دانههای گیاهان قرار میدهد که باگیاه رشد کرده و
تکثیر پیدا میکنند به طوری که سطح گیاه را فراگرفته و آن را در مقابل شرای
محیطی نامساعد مقاو تر میکند .دانشمندان این شرکت معتقد هستند که طی هزاران سال
کشاورزی ،میکروبهایی که بر روی گیاهان بودهاند مانند خود گیاهان تکامل یافتهاند و در بذرها و
روشهای کشاورزی نوین برخی از این میکروبهای مفید از بین رفتهاند .از این جهت در ابتدا با
نمونهبرداری از گیاهان مشابه در نقا مختلف جهان ،این شرکت انواع میکروبهایی که در شرایط
مختلف آبوهوایی بر روی گیاهان هستند را شناسایی کرده و بهترین راهکارها را برای شرایط محیطی
گوناگون دستهبندی میکند .سپس این شرکت این میکروبها را که خواصی مانند مقاومت در مقابل
خشکسالی ،کاهش نیاز به نیتروژن و افزایش میزان محصول را برای گیاه به ارمغان میآورد ،شناسایی
کرده و در دانههای گیاهان قرار میدهد .به این ترتیب با رشد گیاه ،این میکروبها نیز تکایر میشوند
و گیاه را از مزیتهایی که به همراه خود دارند بهرهمند میسازند .این شرکت در حال حاضر دانههایی
برای کتان ،ذرت ،برنج ،سویا و گندم برای فروش به کشاورزان ارائه میکند.

مدلدرآمد :فروش مستقیم بذر به کشاورزان
موقعیتجغرافیایی :ایاالت متحده امریکا
سالتاسیس2014 :

فناوریهایکلیدی :زیست فناوری

www.indigoag.com
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استارتآپهاي فعال در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(کشت سلولی و آزمایشگاهی محصوالت کشاورزي و دامی)
نامشرکتPerfect Day Foods :
حوزهفعالیت :کشت سلولی و محصوالت آزمایشگاهی

محصول/خدمت :شیر مصنوعی
کلسرمایهتامینشده 26.8 :میلیون دالر
آخریننوعتامینسرمایهSeries A :
جامع (در گام نخست افرادی که به دلیل
گروهمخاطب :مشکل گوارش و یا گیاهخوار بودن محصوالت
لبنی مصرف نمیکنند).
مسائلراهبردی :چالش/فرصت 5

توضیح:
این شرکت نوعی شیر به بازار ارائه کرده است که برای به دست آوردن آن دا نقشی ندارد .برای ای ن
منظور ،این شرکت نوعی مخمر تولید کرده است که ب ا تخمی ر ش کر ،آن را تب دیل ب ه پ روتئین موج ود در ش یر (یعن ی
پروتئینهای وِی و کازئین) میکند .روش استفاده شده برای انجام این فرآیند بسیار مشابه با همان روشی است ک ه گاوه ا
برای تبدیل قند غذای خود به شیر استفاده میکنند .در مقایسه با شیر به دست آمده از دام ،این شیر سالمتر ،بدون نی از ب ه
استرلیزه کردن ،بدون گلوتن و بدون الکتوز بوده که از این جهت با بدن انسان سازگارتر میباشد .از ط رف دیگ ر رویک رد
استفاده شده توسط این شرکت در مقایسه با دامداریهای صنعتی بسیار سازگارتر با محیط زیس ت اس ت و اث رات مخرب ی
مانند تولید حجم باالی گازهای گلخان های ،ق رار دادن دامه ا تح ت رژیمه ای غ ذایی خ اص ب رای ش یردهی بیش تر و
سواستفاده برخی دامداران در کیفیت محصوالت را از بین میبرد و هزینهی تولید شیر در این روش نی ز بس یار پ ایینتر از
مدیریت یک دامداری صنعتی است .این شرکت در حال برنامهریزی ب رای ارائ ه س ایر محص والت لبن ی مانن د پنی ر نی ز
میباشد.

مدلدرآمد :فروش مستقیم محصوالت
موقعیتجغرافیایی :ایرلند
سالتاسیس2014 :

فناوریهایکلیدی :زیستفناوری و کشت سلولی
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www.perfectdayfoods.com

4ـ .3روشهاي نوین کشاورزي
و کشاورزي دقيق
سیستمهای کشاورزی شهری:
کشت عمودی ،هیدروپونیک و ایروپونیک

استارتآپهاي فعال در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(سيستمهاي کشاورزي شهري :کشت عمودي ،هيدروپونيک و ایروپونيک)
نامشرکتAeroFarms :
حوزهفعالیت :روشهای نوین کشاورزی و کشاورزی دقیق
سیستم کشت ایروپونیک شهری و
محصول/خدمت:
فروش آنالین محصوالت
کلسرمایهتامینشده 138 :میلیون دالر
آخریننوعتامینسرمایهSeries D :

توضیح:
این شرکت سیستمی جهت کشت در محی ها بسته و کنترل شـده بـا اسـتفاده از رویکـرد ایروپونیـک
(هواکشت) و استفاده از المپهای ال ای دی و فروش محصوالت در قالب انوا ساالد به صورت آنالیـن
ارائه داده است .در این سیستم ریشه گیاهان به جای آنکه در خاک قرار گیرد در مه هوای مرطوب ،اکسیژن و هوای مواد
مغذی مورد نیاز قرار میگیرد .این سیستم  %95آب کمتر نسبت به سیستمهای کشاورزی در زمین و  %40آب کمتر نسبت ب ه
سیستمهای هیدروپونیک مصرف میکند .همچنین نیازهای غذایی گیاهان به طور دقیق و مستمر پایش شده و ب ه کش اورزان
این امکان را میدهد به طور دقیق آنچیزی که گیاهان برای رشد نیاز دارند را به میزان مورد نیاز به گیاه برسانند؛ در نتیج هی
این عمل ،زمان کشت برای گیاهان مشابه نسبت به روشهای سنتی نصف شده و بهرهوری در مقایس ه ب ا ه ر مت ر مرب ع از

گروهمخاطب :کشاورزان ،خانگی

زمین کشاورزی  390برابر شده است .این شرکت محصوالت خود را به صورت عمده ب ه رس تورانها میفروش ند و همچن ین
این شرکت محصوالت خود را در وبسایتی تحت عنوان  Dream Greensبه مشتریان خرد ب ه ص ورت بس تهبن دی ارائ ه

مسائلراهبردی :چالش/فرصتهای  5 ،3 ،2 ،1و 6

میکند.

مدلدرآمد :فروش محصوالت کشاورزی/دامداری
موقعیتجغرافیایی :ایاالت متحده امریکا
سالتاسیس2004 :

فناوریهایکلیدی :سنسور ،اتوماسیون ،پلتفرم آنالین
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www.aerofarms.com

استارتآپهاي فعال در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(سيستمهاي کشاورزي شهري :کشت عمودي ،هيدروپونيک و ایروپونيک)
توضیح:

نامشرکتBrightFarms :

این شرکت گلخانههایی در نزدیکی فروشگاههای بزرگ مـواد غـذایی احـدای میکنـد کـه

حوزهفعالیت:روشهای نوین کشاورزی و کشاورزی دقیق
سیستمهای کشت گلخانهای در نزدیکی
محصول/خدمت:
فروشگاههای بزرگ
کلسرمایهتامینشده 57.9 :میلیون دالر

آخریننوعتامینسرمایه:

Series C

گروهمخاطب :فروشگاههای بزرگ

درنتیجه هزینهی باالی ارسال محصوالت از مزرعه به فروشـگاهها کـاهش پیـدا میکنـد و
همچنین محصوالت تازه در اختیار فروشگاهها قرار میگیرد .در سیستمهای گلخانهای ایج اد ش ده
توسط این شرکت ،با استفاده از نیروی انس انی هم ان منطق ه ب ه کش ت محص والت م ورد نظ ر فروش گاه و
بستهبندی آنها پرداخته میشود و به این ترتیب محصوالت تازه و محلی در اختیار خریداران قرار میگیرد .ای ن
شرکت در حال حاضر سه مزرعه در ایالتهای ویرجینیا ،الینویز و پنسیلوانیای امریک ا دارد و در ح ال راهان دازی

چهارمین مزرعه خود در ایاالت اوهایو است .راهکار ارائه شده توسط این شرکت ،تا  %95مص رف س وخت و ت ا
 %90زمین مورد نیاز برای کشت را کاهش داده است .همچنین سیستم آبیاری گردشی گلخانههای این ش رکت
مصرف آب را تا  %85کاهش داده است.

مسائلراهبردی :چالش/فرصتها  3 ،2 ،1و 6
مدلدرآمد:فروش محصوالت کشاورزی
موقعیتجغرافیایی :ایاالت متحده امریکا

سالتاسیس2011 :
فناوریهایکلیدی :سیستم گلخانهای ،سنسور ،اتوماسیون و رباتیک

www. brightfarms.com
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استارتآپهاي فعال در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(سيستمهاي کشاورزي شهري :کشت عمودي ،هيدروپونيک و ایروپونيک)
توضیح:

نامشرکتFreshBox Farms :

این شرکت ،به ارائه محصوالت گیاهی تازه که توس سیستمهای هیدروپونیک (آبکشت)
حوزهفعالیت :روشهای نوین کشاورزی و کشاورزی دقیق
تامین محصوالت کشاورزی با استفاده از
محصول/خدمت:
سیستم کشت عمودی و شهری
کلسرمایهتامینشده 26 :میلیون دالر

گروهمخاطب :فروشگاههای بزرگ
مسائلراهبردی :چالش/فرصتهای  5 ،3 ،2 ،1و 6

و در محی های بستهی شهری کشت شده است را به مشتریان خود ارائه میکند .معم وال
شرکت این سیستمها را در فضاهایی مانند انبارهای قدیمی و متروکه برپا میکند و با استفاده از نی روی ک ار
محلی ،به تولید محصوالت کشاورزی تازه و محلی برای فروشگاههای طرف قرارداد خود میپردازد .با تعریف
محدودهی  100مایل به عنوان محدودهی مناسب برای پوشش توس ط ه ر سیس تم ،ای ن ش رکت توانس ته
هزینهی حملونقل را به طور قابل توجهی کاهش دهد ،اشتغال زایی برای اف رادی ک ه ش انس کمت ر ب رای
یافتن شغل در محلههای حاشیه شهر داشتهاند ایجاد کند و محصوالت تازه و با کیفیت برای مش تریان خ ود
فرآهم نماید .این شرکت همچنین دستورالعملهای برای تهیه انواع غذا و ساالد با استفاده از محصوالت خود
در وبسایت خود قرار داده است.

مدلدرآمد :فروش محصوالت کشاورزی/دامداری
موقعیتجغرافیایی :ایاالت متحده امریکا
سالتاسیس2015 :

فناوریهایکلیدی :سنسور ،اتوماسیون ،پلتفرم آنالین
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freshboxfarms.com

استارتآپهاي فعال در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(سيستمهاي کشاورزي شهري :کشت عمودي ،هيدروپونيک و ایروپونيک)
توضیح:
نامشرکتFreight Farms :

این شرکت سیستمی تحت عنوان  Leafy Green Machineارائـه کـرده اسـت کـه در واقـع یـک

حوزهفعالیت :روشهای نوین کشاورزی و کشاورزی دقیق

سیستم کشت هیدروپونیک عمودی تحت شرای محیطی کنترل شده بوده کـه در یـک کـانتینر قـرار

سیستم هیدروپونیک و کشت به صورت
محصول/خدمت:
عمودی
کلسرمایهتامینشده 12.2 :میلیون دالر
آخریننوعتامینسرمایهSeries B :
گروهمخاطب :کشاورزان

مسائلراهبردی :چالش/فرصتهای  5 ،3 ،2 ،1و 6
مدلدرآمد • :فروش مستقیم تجهیزات/خدمات
• فروش محصوالت کشاورزی/دامداری

گرفته است .این کانتینر نسبت به محیط بیرون عایقبندی ش ده ت ا ب ا اس تفاده از سنس ورها و سیس تم تنظ یم ش رایط
محیطی خودکار ،وضعیت محیط کامال تحت کنترل باشد .این شرکت همچنین اپلیکیشنی برای تلفنهمراه ارائه کرده است
که کشاورزان میتوانند از هرکجا که هستند شرایط داخل کانتینر را پایش و کنترل کنند .همچنین این نرماف زار وی دیوها و
مقاالت آموزشی برای پرورش گیاهان را در اختیار ک اربران ق رار میده د .تف اوت سیس تم کش ت ای ن ش رکت ب ا س ایر
سیستمهای هیدروپونیک و عمودی این است که در اینجا به جای آنکه گیاهان در طبقات قفسههای عمودی ق رار بگیرن د،
در واقع داخل ستونهایی به صورت عمودی قرار میگیرند و زاویهی 90درجه با زمین خواهند داشت تا بتوان بیشترین بهره
را از فضای کانتینر برد .آب و مواد مغذی از باالی هر ستون به صورت گردشی وارد خاک شده و هر گیاه ب ه می زان م ورد
نیاز خود تغذیه کرده و باقی از پایین ستون خارج میشود .با این روش این کانتینر که  320متر مربع مساحت دارد در ط ول

سال محصولی برابر با میزان محصوالت یک زمین  8000متر مربعی تولید میکند و میزان آب مصرفی آن نی ز کمت ر از 5
گالن در روز است.

موقعیتجغرافیایی :ایاالت متحده امریکا
سالتاسیس2010 :

فناوریهایکلیدی :سنسور ،اتوماسیون ،پلتفرم آنالین

www.freightfarms.com
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استارتآپهاي فعال در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(سيستمهاي کشاورزي شهري :کشت عمودي ،هيدروپونيک و ایروپونيک)
توضیح:

نامشرکتBitwater :
حوزهفعالیت :روشهای نوین کشاورزی و کشاورزی دقیق
سیستم اتوماسیون و کنترل شرایط
محصول/خدمت:
محیطی کشت حشرات

کلسرمایهتامینشده:

 900هزار دالر

آخریننوعتامینسرمایه:

Seed

گروهمخاطب :پرورشدهندگان حشرات

این شرکت سیستمهایی برای کنترل محی و تامین شـرای مناسـب حیـات
حشرات به طور خودکار ارائه کرده است .این سیستم از سنسورها و کنترلرهایی ب رای
کنترل سیستم گرمایش ،پمپها و سیستم روشنایی تشکیل شده است .در حال حاض ر دو ن وع
محصول توسط این شرکت ارائه شده است که یکی واحد کوچک ،اقتصادی و تحقیقاتی است و
نوع دوم واحد فلزی ،بزرگ و در مقیاس صنعتی میباشد .همچنین نرماف زار توس عه داده ش ده
توسط این شرکت که  BitBoxنام دارد ،مسئولیت یکپارچهس ازی سیس تم را ب ر عه ده دارد و
امکان اتصال با فناوریهای هوش مصنوعی مانن د  Alexaب رای کنت رل سیس تم را نی ز ارائ ه
میدهد.

مسائلراهبردی :چالشهای  1و 2
مدلدرآمد :فروش مستقیم تجهیزات/خدمات

موقعیتجغرافیایی:

ایاالت متحده امریکا

سالتاسیس2015 :

فناوریهایکلیدی :سنسور ،اتوماسیون ،هوش مصنوعی
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استارتآپهاي فعال در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(سيستمهاي کشاورزي شهري :کشت عمودي ،هيدروپونيک و ایروپونيک)
توضیح:

نامشرکتAlesca Life :
حوزهفعالیت :روشهای نوین کشاورزی و کشاورزی دقیق
سیستم کشاورزی هیدروپونیک شهری و
محصول/خدمت:
فروش آنالین محصوالت
کلسرمایهتامینشده :اعالم نشده

آخریننوعتامینسرمایه:

Seed

گروهمخاطب :کشاورزان ،خانگی

این شرکت سیستمی جهت کشت هیدروپونیک محصوالت کشاورزی در محی های شهری
و فروش این محصوالت در قالب انوا ساالد به صورت آنالیـن بـه مصـرفکنندگان ارائـه
کرده است .این سیستم که به صورت طراحی شده در یک کانتینر است ،مزرعهای کوچک در داخ ل فض ای
شهری ارائه میکند که با استفاده از اپلیکیشن طراحی شده ،افراد میتوانند انواع سفارشها مانند انواع س االدها
و سبزیجات موجود را سفارش دهند؛ برای هر کانتینر ی ک نف ر مس ئول وج ود دارد ک ه ع الوه نگه داری از
محصوالت ،سفارشهای مشتریان را نیز با استفاده از مواد اولیه غن ی و ت ازه تهی ه میکن د و اف راد میتوانن د
سفارش خود را در زمان تعیین شده در محل مزرعه تحویل بگیرند .همچنین این شرکت مدل دیگ ری از ای ن

سیستم که داخل یک کمد قرار دارد را برای کشت سبزیجات در خانه ،رس تورانها و فروش گاهها ارائ ه ک رده
است که به وسیلهی آن افراد میتوانند خودشان به راحتی محصوالت مورد نیاز خود را کشت کنند.

مسائلراهبردی :چالش/فرصتهای  5 ،3 ،2 ،1و 6
• فروش مستقیم تجهیزات/خدمات
مدلدرآمد:
• فروش محصوالت کشاورزی/دامداری
موقعیتجغرافیایی :چین
سالتاسیس2016 :

فناوریهایکلیدی :سنسور ،اتوماسیون ،پلتفرم آنالین/نرمافزاری

www.alescalife.com
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استارتآپهاي فعال در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(سيستمهاي کشاورزي شهري :کشت عمودي ،هيدروپونيک و ایروپونيک)
نامشرکتGardenPlug :

توضیح:
این شرکت مجموعههای برای کشـت محصـوالت گیـاهی داخـل گلـدان در منـزل بـه

حوزهفعالیت :روشهای نوین کشاورزی و کشاورزی دقیق

مشتریان خود ارائه میکند که در آن به جای خاک از دانـههای مخصـوح حـاوی مـواد
معدنی مورد نیاز گیاه استفاده میشود .این مجموعه حاوی گلدان استیل ،لوله آبرسانی ،مواد مغ ذی

محصول/خدمت :گلدانهای کشت بدون خاک

و دانههای مخصوص برای سطح باالیی GP Top ،و سطح پایینی گلدان ،GP Bottom ،میباشد .ای ن
دانههای مخصوص تمامی مواد مورد نیاز گیاه که از طریق خاک و کود آن را به طور معمول تامین میکن د

گروهمخاطب :خانگی

در اختیار گیاه قرار میدهد و همچنین امک ان جری ان بهت ر اکس یژن و آب را نی ز ب رای تغذی ه مناس بتر
ریشههای گیاه فرآهم میکند .این شرکت در حال حاضر به توسعهی سنسورهای بیسیم پرداخته است ک ه

مسائلراهبردی :چالش/فرصتها  4 ،3و 6

از طریق آنها مواردی همچون نور ،دما ،دمای خاک ،رطوبت و مقاومت آبی گیاه اندازهگیری میشود.

مدلدرآمد :فروش مستقیم تجهیزات/خدمات
موقعیتجغرافیایی :ایاالت متحده امریکا
سالتاسیس2016 :

فناوریهایکلیدی :سنسور
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4ـ .3روشهاي نوین کشاورزي
و کشاورزي دقيق
تصویربرداری هوایی

استارتآپهاي فعال در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(تصویربرداري هوایی)
توضیح:

نامشرکتOrbital Insight :

این شرکت بـا اسـتفاده از تصـاویر باکیفیـت بـه دسـت آمـده از

حوزهفعالیت :تصویربرداری هوایی

ماهوارهها و در قالب یـک پلتفـر آنالیـن ،بـه ارائـه پیشبینـی و

سیستم پیشبینی میزان محصوالت
محصول/خدمت:
کشاورزی با تحلیل تصاویر هوایی

کلسرمایهتامینشده:

راهبردی مانند گند میپردازد .هرچند حوزههایی ک ه ای ن ش رکت در آن
فعالیت میکند محدود به کشاورزی نیس ت ،ام ا کش اورزی و امنی ت غ ذایی در

 78.7میلیون دالر

آخریننوعتامینسرمایه:

Series C

گروهمخاطب :کشاورزان ،دولتNGO ،ها ،نهادهای
سیاست گذار

مسائلراهبردی:

بینشهای کـاربردی در خصـوح میـزان محصـوالت کشـاورزی

چالش/فرصت 8

امریکا یکی از کلیدیترین حوزههای فعالیت آنها است .این ش رکت ب ا تحلی ل
تصاویر ماهواره ،وضعیت آبوهوایی و دادههای تاریخی ،هفت هها قب ل از آنک ه

برآوردهای رسمی در خصوص میزان محص والت زراع ی امریک ا منتش ر ش وند،
کاربران خود را از وضعیت کشاورزی و میزان محصوالت کشاورزی امریکا مطل ع
میکند تا هم خریداران و فروش ندگان بتوانن د برنام هریزی کنن د و ه م دول ت
فرصت کافی برای اخذ تدابیر مربوطه در شرایط مختلف (مانند واردات در صورت
کم بودن تولید یا یافتن بازار صادرات در صورت باال ب ودن آن) در اختی ار داش ته

مدلدرآمد :دریافت حق اشتراک

موقعیتجغرافیایی:

ایاالت متحده امریکا

باشد .همچنین این شرکت داشبوردی در سایت خود برای مشاهده این تحلیله ا
در نظر گرفته است.

سالتاسیس2013 :
فناوریهایکلیدی :پردازش تصاویر هوایی ،پلتفرم نرمافزاری
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استارتآپهاي فعال در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(تصویربرداري هوایی)
توضیح:

نامشرکتCeres Imaging :

این شرکت سیستمی جهـت تصـاویربرداری هـوایی از طریـق هواپیمـا و ارائـه تحلیلهـای مختلفـی

حوزهفعالیت :تصویربرداری هوایی

درخصوح وضعیت هرگیاه به کشاورزان ارائه میدهد .از طریق این سیستم کشاورزان میتوانند به صورت بهین ه

سیستم تصویربرداری از زمین
محصول/خدمت:
کشاورزی با هواپیما و تحلیل آن
کلسرمایهتامینشده 10.5 :میلیون دالر

آخریننوعتامینسرمایه:

Series A

گروهمخاطب :کشاورزان
مسائلراهبردی :چالش/فرصتها 2

نیازهای گیاهان برای رشد و ثمربخشی مناسب را برآورده کنند .در گام نخست شرکت با استفاده از دوربینهای مخصوص و
از طریق هواپیما ،تصاویری جزئی از زمینه ای کش اورزی م د نظ ر تهی ه میکن د .دوربینه ای اس تفاده ش ده مجه ز ب ه
سنسورهایی بوده که طول موج مرئی تا طول موجهای انتهای طیف مادونقرمز را تحت پوشش قرار میدهد .در گام بع دی،
تصاویر گردآوری شده توسط روشهای پردازش تصویر ،یکپارچه شده و تصویر کل ی از زم ین زراع ی م د نظ ر ب ه دس ت
میآید .دقت این سیستم در حد  0.2تا  1متر بر پیکسل است که به شرکت امک ان ارائ ه تحلی ل در س طح ه ر گی اه را نی ز
میدهد .در گام آخر ،بر مبنای نوع محصول کشاورزی مربوطه و ب ا تحلی ل و مدلس ازی دادهه ای بدس ت آم ده ،ش رکت
تحلیلهایی در زمینههای مختلف به کشاورزان ارائه میکند .ای ن تحلیله ا ش امل تحلی ل می زان آب (،)Water Stress
تحلیل کلروفیل یا سبزینه گیاهان ،تحلیل شاخص نرمالشده تف اوت پوش ش گی اهی ( ،)NVDIگرم ایی و ش مارش تع داد
درختان میباشد.

مدلدرآمد :فروش مستقیم خدمات به کشاورزان
موقعیتجغرافیایی :ایاالت متحده امریکا
سالتاسیس2014 :
فناوریهایکلیدی :پردازش تصاویر هوایی

www.ceresimaging.net
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استارتآپهاي فعال در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(تصویربرداري هوایی)
نامشرکتTerrAvion :
حوزهفعالیت :تصویربرداری هوایی
سیستم تصویربرداری هوایی و
محصول/خدمت:
تحلیل آنها
کلسرمایهتامینشده 10.1 :میلیون دالر
آخریننوعتامینسرمایهSeries A :
گروهمخاطب :کشاورزان

توضیح:
این شرکت با ارائه خدمات تصویربرداری هوایی دورهای در زمان فصل رشد محصـوالت ،کشـاورزان را بـه
طور هفتگی در خصوح وضعیت محصوالت ،نیازهای آنها و آمادگی محصوالت برای برداشت مطلع میکند.
برای این منظور این شرکت چهار نوع تحلیل بر مبنای تصاویر هوایی به مشتریان ارائه میدهد .نوع اول تصویر معمولی اس ت ک ه
به کشاورز کمک میکند یکنواختی پوشش گیاهی را بررسی کند .نوع دوم تصاویر مبتن ی ب ر ش اخص نرمالش ده تف اوت پوش ش
گیاهی ( )NVDIاست که مواردی همچون استرس ،بایومس و سطح برگ ( )leaf areaرا در اختیار کشاورزان قرار میدهد .سومین
نوع ،تصویر مادون قرمز است که این تصویر منطقهی رویشی را نشان میدهد و آخ رین ن وع تص ویر ،تص ویر حرارت ی اس ت ک ه
مواردی از قبیل میزان رطوبت خاک را از طریق آن میتوان اندازهگیری کرد و مبنای بسیاری شاخصهای استرس آبی گیاهان نی ز
میباشد .این شرکت برای تصویربرداری هواپیماهای کوچک دو نف ره اس تفاده میکن د .ای ن ش رکت همچن ین داش بوردی ب رای
مشاهده تصاویر و تحلیلهای آنها در اختیار کاربران قرار میدهد.

مسائلراهبردی :چالش/فرصت 2
مدلدرآمد :دریافت حق اشتراک
موقعیتجغرافیایی :ایاالت متحده امریکا
سالتاسیس2013 :
فناوریهایکلیدی :پردازش تصاویر هوایی
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استارتآپهاي فعال در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(تصویربرداري هوایی)
توضیح:

نامشرکتSkycision :
حوزهفعالیت :تصویربرداری هوایی
اپلیکیشن کنترل پهپاد و تحلیل تصاویر
محصول/خدمت:
هوایی
کلسرمایهتامینشده 1.4 :میلیون دالر

آخریننوعتامینسرمایه:

Seed

گروهمخاطب :کشاورزان
مسائلراهبردی :چالش/فرصتها 2

این شرکت ،یک اپلیکیشن تلفن همراه و همچنین پلتفر آنالین به منظـور برنامـهریزی حرکـت و
تصویربرداری هوایی توس پهپاد و همچنین تحلیل تصاویر گرفته شده ارائه کـرده اسـت .در ای ن
اپلیکیشن عالوه بر مشاهده این تحلیلها ،امکاناتی مانند بررسی وضعیت آبوهوایی ،برنام هریزی پروازه ا و همچن ین
مشاهده نقشههای بهدست آمده نیز ارائه شده است .به بیان دقیقتر ،در گ ام نخس ت ای ن ش رکت ب ه مش تریان خ ود
مشاوره میدهد تا هواپیمای بدون سرنشین و دوربین متناسب با نیاز خ ود را از تولیدکنن دگان معتب ر مانن د  DJIتهی ه
کنند .سپس افراد میبایست در اپلیکشن توسعه داده شده توسط این ش رکت ،زم ین م ورد نظ ر خ ود را ب رای تص ویر
برداری هوایی تعریف نمایند .اپلیکشن برنامهریزی مسیر حرکت پهپاد را به صورت خودکار انجام میدهد .پس از انج ام
تصویربرداری ،کاربر بایست تصاویر به دست آمده را در پرتال خود بارگزاری کند و سیستم با تحلیل تص اویر ب ه ک اربر
اطالعاتی در خصوص وضعیت محصوالت کشاورزی ارائه میدهد .پلتفرم نرمافزاری این ش رکت ع الوه ب ر نت ایج ب ه
دست آمده از تحلیل تصاویر هوایی ،دادههای شرایط محیطی مانند دما ،آب و هوا و  ...را نیز نمایش میدهد.

مدلدرآمد :دریافت حق اشتراک
موقعیتجغرافیایی :ایاالت متحده امریکا
سالتاسیس2015 :
فناوریهایکلیدی :پلتفرم نرمافزاری ،پردازش تصاویر هوایی

www.skycision.com
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استارتآپهاي فعال در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(تصویربرداري هوایی)
نامشرکتHoneyComb Corporation :
حوزهفعالیت :تصویربرداری هوایی
پهپاد تصویربرداری هوایی و پلتفرم
محصول/خدمت:
نرمافزاری تحلیل آن
کلسرمایهتامینشده 415.9 :هزار دالر
آخریننوعتامینسرمایهSeries A :
گروهمخاطب :کشاورزان
مسائلراهبردی :چالش/فرصتها 2

توضیح:

این شرکت پهپادهای مجهز به دوربین مخصوح تصویربرداری از زمینهای کشاورزی
به همراه پلتفرمی نر افزاری برای مشاهده تحلیلها و تصاویر به مشتریان خـود ارائـه
میدهد .هرچند همراه با پهپاد این شرکت ب ه مش تریان خ ود آم وزش چگ ونگی اس تفاده از آن را ه م

میدهد ،اما به دلیل وجود ویژگی خلبان خودکار در این پهپاد ،نیازی به تجربهی ب االی اس تفاده از پهپ اد
نیست و صرفا کافی است تا کاربر محدودهی جغرافیایی زمین را برای پهپاد تعریف کن د و در گ ام بع دی
خود پهپاد مسیر حرکت خود را مشخص کرده و از س طح تعی ین ش ده تص ویربرداری میکن د .تص اویر و
نقشههای تولید شده توسط این سیستم از نوع تصاویر معمولی  HDو همچنین تصاویر مبتنی ب ر ش اخص
نرمالشده تفاوت پوشش گیاهی ( )NVDIاست .نرمافزار توسعه دادهشده نیز امکان تحلیل آس ان تص اویر
هوایی تهیه شده در کوتاهترین زمان را برای کاربر فراهم میآورد.

مدلدرآمد :فروش مستقیم تجهیزات به کشاورزان
موقعیتجغرافیایی :ایاالت متحده امریکا
سالتاسیس2012 :
فناوریهایکلیدی :پردازش تصاویر هوایی ،پلتفرم نرمافزاری و آنالین
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www.honeycombcorp.com

استارتآپهاي فعال در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(تصویربرداري هوایی)
نامشرکت:

توضیح:

AirWood

حوزهفعالیت :تصویربرداری هوایی
سیستم خدمات جامع کشاورزی از
محصول/خدمت:
انتخاب بذر تا برداشت
آخریننوعتامینسرمایهSeed :
گروهمخاطب :کشاورزان
مسائلراهبردی :چالش/فرصتها  8 ،2 ،1و 10

این شرکت یک سیستم مشاوره و ارائه خدمات کشـاورزی دقیـق یکپارچـه (از کاشـت دانـه تـا
برداشت) ارائه میکند .این شرکت در ابتدا کار خود را تحت عنوان  AIRWOODآغاز کرد و متمرکز ب ر ح وزهی
تصویربرداری هوایی بوده و به ارائ ه بینشه ایی در خص وص س طوت اس ترس و بیماریه ای گیاه ان و س ایر م وارد
میپرداخت .از سال  ،2014این شرکت حوزهی فعالیت جامعتری برای خود تعریف نمود و تح ت عن وان  aibonoب ه
ارائه خدمات جامع هوشمندسازی کشاورزی در هند میپردازد .خدمات آنها با تحلیل زمین و ارائ ه مش اوره درخص وص
بهترین نوع دانه باتوجه به شرایط محیط و بازار آغاز میشود و تا برداشت محصول ادامه دارد .پس از انتخاب ن وع دان ه،
اطالعات کشاورز و زمین در اپلیکیشن وارد میشود .این اپلیکشین امکان اتی همچ ون اج اره تراکت ور از وبس ایتهای
مربوطه و یادآوری فعالیتهای کشاورزی و همچنین داشبورد مدیریت فعالیته ای کش اورزی در اختی ار ک اربران ق رار
میدهد .به کمک سنسورها و دوربینها به صورت مستمر گیاهان پایش میشوند تا شرایط محیطی آنها مساعد باش د و
میزان آب و کود کافی به همگی رسیده باش د ،ب ه ص ورت هفتگ ی س طح  phو  ECتوس ط کارشناس ان ان دازهگیری
میشود و هر دو هفته نیز شرکت به وسیلهی پهپاد به تصویربرداری هوایی از زمین و محصوالت کشاورزی میپردازد تا

مدلدرآمد :فروش مستقیم خدمات به کشاورزان

تحلیلها جامعی در خصوص وضعیت محصوالت ارائه دهد .این روند در کنار ارائه پیشبینیها و راهکارهایی درخصوص

موقعیتجغرافیایی :هند

بحرانهایی مانند توفان تا زمان برداشت محصول ادامه مییابد.

سالتاسیس2014 :
فناوریهایکلیدی :پلتفرم نرمافزاری و آنالین ،پردازش تصاویر هوایی

www.airwood.in

65

4ـ .3روشهاي نوین کشاورزي
و کشاورزي دقيق
اتوماسیون ،رباتیک و تراکتورهای خودران

استارتآپهاي فعال در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(اتوماسيون ،رباتيک و تراکتورهاي خودران)
توضیح:

نامشرکتClearpath Robotics :
حوزهفعالیت :اتوماسیون ،رباتیک و تراکتورهای خودران
فناوری رباتیک –
محصول/خدمت:
رباتهای چیدن سیب
کلسرمایهتامینشده 41.6 :میلیون دالر
آخریننوعتامینسرمایهSeries B :
گروهمخاطب :کشاورزان
مسائلراهبردی :چالش/فرصت 4

این شرکت رباتی برای شناسایی و چیدن میوهی سـیب از درخـت طراحـی و ارائـه
کرده است .فعالیت این شرکت محدود به حوزهی کشاورزی نبوده و به طور کلی در حوزهی رباتیک
فعالیت میکنند .از جمله حوزههای تمرکز این شرکت میتوان به حوزههایی همچ ون مع دن ،دف اعی،
لجستیک و کشاورزی اشاره نمود .به عنوان نمونهای از حوزهی کشاورزی ،ای ن ش رکت ب ا همک اری
شرکت  Fresh Fruit Roboticرباتی برای چیدن سیب از درخت طراحی کرده اس ت .ای ن رب ات در
ابتدا با استفاده از بینایی ماشین سیبهای درخت را شناسایی میکند ،سپس با استفاده از بازوی رباتیک
خود که  3درجه آزادی دارد به سمت سیب رفته و آن را میچیند .هرچند الزم به ذک ر اس ت ک ه ای ن
ربات در مقابل درختهایی سیب اصالت شده عملکرد بهت ری دارد و پیچی دگی درخته ای معم ولی
کارایی آن را کاهش میدهد.

مدلدرآمد :فروش مستقیم تجهیزات/خدمات
موقعیتجغرافیایی :کانادا
سالتاسیس2009 :
فناوریهایکلیدی :اتوماسیون و رباتیک ،سنسور و بینایی ماشین ،خودروی بدون سرنشین
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www.clearpathrobotics.com

استارتآپهاي فعال در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(اتوماسيون ،رباتيک و تراکتورهاي خودران)
توضیح:

نامشرکتharvest croo :
حوزهفعالیت :اتوماسیون ،رباتیک و تراکتورهای خودران
محصول/خدمت :سیستم چیدن خودکار توتفرنگی
کلسرمایهتامینشده 2.5 :میلیون دالر
آخریننوعتامینسرمایهSeed :
گروهمخاطب :کشاورزان
مسائلراهبردی :چالش/فرصت 4

این شرکت سیستمی رباتیک برای چیدن خودکار توتفرنگی ارائه کرده است .این سیستم با توج ه
به چالش کمبود نیروی کار ماهر و در دسترس و همچنین نیاز به برداشت سریع و به هنگام توتفرنگی برای حف ظ
کیفیت آن که خود فرآیندی ظریف و با دقت است ،چالش ی کلی دی در ای ن ح وزه را ه دف ق رار داده اس ت .ای ن
محصول عالوه بر کاهش هزینهی نی روی انس انی ،ب ا برداش ت ب ه موق ع توتفرنگیه ا و جل وگیری از برداش ت
توتفرنگیهای نرسیده و یا بیش از حد رسیده ،کیفیت و میزان محصول قابل فروش را نیز اف زایش میده د .ای ن
دستگاه با استفاده از فناوری جیپیاس و رادار به ط ور دقی ق مح ل خ ود در زم ین کش اورزی و مح ل بوت ههای
توتفرنگی را مشخص کرده ،سپس با استفاده از  Machine Visionو پردازش تصویر ،توتفرنگیهای رس یده را
شناسایی کرده و با استفاده از بازوی رباتیک خود آنها را میچیند و در بس تههای ب ا وزن مش خص ق رار میده د.
همچنین این سیستم اطالعاتی همچون میزان محصول ،بیماری و آفتهای گیاهان و برخی دیگ ر از ش اخصهای
سالمت گیاه را نیز گردآوری میکند.

مدلدرآمد :فروش مستقیم تجهیزات/خدمات

موقعیتجغرافیایی:

ایاالت متحده امریکا

سالتاسیس2013 :
فناوریهایکلیدی :سنسور ،اتوماسیون ،دادهکاوی و هوش مصنوعی

www.harvestcroo.com
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استارتآپهاي فعال در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(اتوماسيون ،رباتيک و تراکتورهاي خودران)
توضیح:

نامشرکتeFarmer B.V. :
حوزهفعالیت :اتوماسیون ،رباتیک و تراکتورهای خودران
سیستم تبدیل تراکتورهای سنتی به
محصول/خدمت:
تراکتورهای خودران
کلسرمایهتامینشده 1.5 :میلیون دالر
آخریننوعتامینسرمایهSeed :
گروهمخاطب :کشاورزان

این شرکت به طراحی سیستمی برای هدایت تراکتورهـا از طریـق  GPSو از راه دور
پرداخته است .برای این منظور کاربر ابتدا باید نرماف زار  efarmerک ه در پلتفرمه ای مختل ف در
دسترس است را دانلود و نصب کند و سپس در آن ابعاد ،موقعی ت ،ن وع محص ول و س ایر اطالع ات
زمینهای کشاورزی و همچنین تراکتورهای خود را وارد نماید .سپس رهیاب  fieldBeeرا به تراکت ور
متصل کرده و ایستگاه مبدا رهیابی  RTK Bee Stationرا در زمین مد نظ ر ق رار داده میش ود ت ا از
طریق ارتبا و مقایسه موقعیت مکانی بین سیستم رهیاب و ایستگاه مبدا و همچنین نقشهی از پ یش
وارد شده ،مسیر دقیق حرکت تراکتورها برای پوشش کامل مزرعه به رانندهی تراکتور نشان داده شود.
به تازگی این شرکت برای برخی تراکتورها ،امکان فرمان خودکار را نیز ارائه کرده است که ب ا نص ب

مسائلراهبردی :چالش/فرصتهای  4و 8

آن به جای فرمان اص لی تراکت ور ،امک ان مس یریابی و حرک ت خودک ار تراکتوره ا در مس یرهای از

• فروش مستقیم محصول (تجهیزات)
مدلدرآمد:
• حق اشتراک (نرمافزار)

پیشتعیین شده به وجود میآید.

موقعیتجغرافیایی :هلند

سالتاسیس2016 :
فناوریهایکلیدی :خودروی بدون سرنشین و جیپیاس
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www.eFarmer.mobi

استارتآپهاي فعال در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(اتوماسيون ،رباتيک و تراکتورهاي خودران)
توضیح:

نامشرکتSmart Ag :
حوزهفعالیت :اتوماسیون ،رباتیک و تراکتورهای خودران
تبدیل تراکتورهای سنتی به تراکتورهای خودران
محصول/خدمت:
و سیستم کنترل هوشمند آنها
گروهمخاطب :کشاورزان
مسائلراهبردی :چالش/فرصت 4
• فروش مستقیم تجهیزات/خدمات (smartHP
مدلدرآمد :و )smartNX
• دریافت حق اشتراک ()autocart

این شرکت سه محصول ارائه کرده است از طریق آنها به مشـتریان خـود ایـن امکـان را
میدهد تا تراکتورهای سنتی خود را به تراکتورهای خودران تبدیل کرده و آنها را بـه طـور
یکپارچه مدیریت نمایند .به بیان دقیقتر smartHP ،یک پلتفرم قابل نصب ب ر روی تراکتوره ا اس ت
که با استفاده از جیپیاس ،اینترنت اشیا و بینایی ماشین ،تراکتورهای سنتی را به تراکتورهای خ ودران تب دیل
میکند .سیستم  ،smartNXسیستمی ساده است که بر روی تراکتوره ا نص ب ش ده و و ان واع اطالع ات و
دادهها از قبیل ظرفیت ،نوع محصول کشاورزی ،طول و سرعت دوران تیغهی برنده ،سرعت و دن دهی خ ودرو،
موقعیت جغرافیایی ،میزان سوخت و می زان رطوب ت مخ زن را گ ردآوری ک رده و ای ن اطالع ات را ب ا س ایر
تراکتورها و سیستم مرکزی از طریق فضای ابری به اشتراک میگذارد .در نهای ت سیس تم  autocartای ن

امکان را به مشتریان میدهد تا در لحظه تراکتورها را رصد و کنترل کنند ،سرعت را تنظیم کنند ،محل تخلی ه
بار را مشخص کنند و آنها را با سایر تراکتورها به صورت پیوسته مدیریت کنند.

موقعیتجغرافیایی :ایاالت متحده امریکا
سالتاسیس2016 :

فناوریهایکلیدی :خودروی بدون سرنشین ،اینترنت اشیا ،سنسور و بینایی ماشین

www.Smart-Ag.com
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4ـ .3روشهاي نوین کشاورزي
و کشاورزي دقيق
سیستمهای آبیاری و کوددهی هوشمند

استارتآپهاي فعال در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(سيستمهاي آبياري و کوددهی هوشمند)
نامشرکتBlue River Technology :
حوزهفعالیت :سیستمهای آبیاری و کوددهی هوشمند
سیستم خودکار سمپاشی دقیق علفهای
محصول/خدمت:
هرز

توضیح:
این شرکت به ارائه سیستمی مبتنی بر  ،Machine Visionرباتیک و ی ادگیری ماش ین میپ ردازد ک ه از طری ق آن
سمپاشی گیاهان به منظور از بین علفهای هرز به صورت دقیق و بدون آسیبرساندن به خ ود گی اه انج ام میپ ذیرد.
این سیستم در ابتدا به طور دقیق محصوالت کشاورزی و علفهای هرز را از یکدیگر شناسایی میکند و سپس ب ا س م
پاشی دقیق علفهای هرز را از بین میبرد .با توجه به پیچیدگی و هزین هبر ب ودن چی دن علفه ای ه رز در پ رورش

کلسرمایهتامینشده 30.3 :میلیون دالر

کاهو ،سیستم اولیه ارائه شده توسط این شرکت در ابتدا متمرکز بر این محصول بود ،ام ا نس خهی جدی د سیس تم ک ه
 See & Sprayنام دارد ،مجموعهی گستردهتری از محصوالت کشاورزی را در بر میگیرد .همچنین ای ن ش رکت در

آخریننوعتامینسرمایهSeries B :

حال توسعهی سیستمی مبتنی بر هواپیمای بدون سرنشین است که ابتدا یک پایش جامع از سطح زمین کشاورزی ،نوع
و فراوانی گیاهان و علفهای هرز داشته باشد تا به دقت بیشتر سیستم  See & Sprayکمک کند .این شرکت ع الوه

گروهمخاطب :کشاورزان

بر فروش مستقیم این محصوالت ،از بین بردن علفهای هرز را به عنوان یک خدمت نیز ارائه میکند

مسائلراهبردی :چالش/فرصتها  2و 3
مدلدرآمد :فروش مستقیم تجهیزات/خدمات
موقعیتجغرافیایی :ایاالت متحده امریکا
سالتاسیس2011 :

فناوریهایکلیدی :بینایی ماشین ،داده کاوی و هوش مصنوعی
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www.bluerivertechnology.com

استارتآپهاي فعال در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(سيستمهاي آبياري و کوددهی هوشمند)
توضیح:

نامشرکتRachio :
حوزهفعالیت :سیستمهای آبیاری و کوددهی هوشمند
محصول/خدمت :سیستم کنترل هوشمند آبیاری باغچهها

کلسرمایهتامینشده 20.5 :میلیون دالر

آخریننوعتامینسرمایه:

Series B

گروهمخاطب :خانگی و کشاورزی
مسائلراهبردی :چالش/فرصتها 3 ،2

محصول ارائه شده توس این شرکت سیستمی جهـت کنتـرل هوشـمند شـیرهای
آبپاش و خودکارسازی فرآیند آبیاری باغچههای و حیاطهای منـازل اسـت .خ دمت
اصلی ارائه شده توسط این شرکت ،کنترل فرآیند آبیاری از طریق تلفنهای هوشمند و ی ا دس تیارهای
شخصی هوشمند مانند الکسا (دستیار شخصی آمازون) است .این سیستم ع الوه ب ر ای ن خ دمت ،ب ا
جمعآوری اطالعات آبوهوایی میتواند میزان آبیاری را بر مبنای می زان بارن دگی و ی ا خش کی ه وا
تنظیم نماید .همچنین این شرکت جریانسنجهای وایرلسی نیز همراه با سیستم خود ارائه میکند ک ه
امکان شناسایی نشت و یا ترکیدگی لولهها به صورت آنالین و مدیریت آبیاری در این شرایط را ب رای
کاربران فرآهم میکند.

مدلدرآمد :فروش مستقیم تجهیزات به کشاورزان
موقعیتجغرافیایی :ایاالت متحده امریکا
سالتاسیس2012 :

فناوریهایکلیدی :پلتفرم نرمافزاری و آنالین ،اتوماسیون

www.rachio.com
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استارتآپهاي فعال در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(سيستمهاي آبياري و کوددهی هوشمند)
توضیح:

نامشرکتCropX :
حوزهفعالیت :سیستمهای آبیاری و کوددهی هوشمند
سیستم پایش میزان آب و کود مورد نیاز
محصول/خدمت:
گیاهان
کلسرمایهتامینشده 10 :میلیون دالر

آخریننوعتامینسرمایه:

Series A

گروهمخاطب :کشاورزان

این ش رکت ،ب ا اس تفاده از سیس تم یکپارچ هی متش کل از سنس ورهای داخ ل خ اک و
اپلیکیشن آنالین که به کشاورزان ارائه میده د ،آنه ا را در خص وص نیازه ای آبی اری و
کوددهی هریک بخشهای زمین کشاورزی مطلع میسازد .به منظور استفاده از خدمات این

شرکت ،ابتدا با کمک نقشهی هوایی موجود در سایت افراد بای د زم ین کش اورزی خ ود را
مشخص کنند .سپس شرکت  CropXبا بررسی و تحلیل زم ین کش اورزی آن را ب ه چن د
ناحیهی مجزا تقسیم میکند که هر ناحیه توسط یک سنسور پایش خواه د ش د .ب ا نص ب
سنسورها در زمین ،شرایط خاک مانند میزان رطوبت و نیتروژن ب ه ص ورت مس تمر پ ایش
شده و به صورت روزانه به کشاورزان اطالعاتی در خصوص میزان آبیاری و کوددهی م ورد
نیاز ارسال میشود.

مسائلراهبردی :چالش/فرصتها 3 ،2 ،1
مدلدرآمد • :فروش تجهیزات/خدمات
• دریافت حق اشتراک
موقعیتجغرافیایی :سرزمینهای اشغالی فلسطین
سالتاسیس2013 :

فناوریهایکلیدی :سنسور ،اینترنت اشیا ،پلتفرم آنالین و نرمافزاری
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www.cropx.com

استارتآپهاي فعال در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(سيستمهاي آبياري و کوددهی هوشمند)
توضیح:

نامشرکتArable :
حوزهفعالیت :سیستمهای آبیاری و کوددهی هوشمند
سیستم پایش وضعیت گیاهان و میزان
محصول/خدمت:
آب و کود مورد نیاز

این شرکت سنسورهایی جهت بررسی شرای محیطی و نیازهای گیاهان ارائه کرده اسـت
و در قالب یک پلتفر نر افزاری بینشهای به کشاورزان جهت برنامهریزی آبیاری بهینهی
زمینها ارائه میکند .سنسورهای ارائه شده توسط این شرکت بیش از  40جریان دادهای مختل ف از جمل ه
شرایط آب و هوایی ،میزان نور خورشید ،میزان رطوبت و تبخیر و سالمتی گیاهان را به کشاورزان میدهد و بر

کلسرمایهتامینشده 9.8 :میلیون دالر

این اساس کشاورزان میتوانند فعالیتهای خود مانند آبی اری ،برداش ت و ی ا ک وددهی را برنام هریزی کنن د.

آخریننوعتامینسرمایهSeries A :

همچنین در پلتفرم نرمافزاری این شرکت ،پیشبینیهای آبوهوایی به طور خاص برای زمین کشاورزی هدف

گروهمخاطب :کشاورزی

نیز ارائه میشود .ویژگی منحصر به فرد ارائه شده توسط این شرکت ،ترکیب همزم ان دادهه ای آبوه وایی و
شرایط گیاهان که با سنسور گردآوری شدند به منظور ارائه تحلیلهای دقیقتر در مورد وضعیت گیاهان است.

مسائلراهبردی :چالش/فرصتها 3 ،2 ،1
• فروش مستقیم تجهیزات/خدمات
مدلدرآمد:
• دریافت حق اشتراک
موقعیتجغرافیایی :ایاالت متحده امریکا
سالتاسیس2013 :

فناوریهایکلیدی :دادهکاوی ،هوشمصنوعی ،پتلفرم نرمافزاری

www.arable.com
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استارتآپهاي فعال در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(سيستمهاي آبياري و کوددهی هوشمند)
توضیح:

نامشرکتDroplet :
حوزهفعالیت :سیستمهای آبیاری و کوددهی هوشمند

محصول/خدمت :ربات آبیاری هوشمند
کلسرمایهتامینشده 450 :هزار دالر

آخریننوعتامینسرمایه:

Seed

گروهمخاطب :خانگی و کشاورزی

محصول ارائه شده توس این شرکت ،یک ربات کوچک آبیاری باغچه اسـت کـه بـا
توجه به عواملی مانند نو گیاه ،وضعیت آبوهوایی و نو خاک ،به آبیـاری باغچـهها
میپردازد .این ربات محدودهای به شعاع ده متر را تحت پوش ش ق رار میده د و میتوان د ب ه ط ور
مستقیم به هرگیاه ،گلدان و یا درختی که در این محدوده قرار داش ته باش د آبرس انی کن د .ب رای راه
اندازی این ربات ،در ابتدا بایستی از طریق یک تلفن هوشمند ،تبلت و یا رایانه ،محل و ن وع گیاه ان و

همچنین نوع خاک منطقه را تعیین کرد و از آن پس خود ربات با توجه به نیازهای ه ر گی اه ،وض عیت
آب و هوایی و همچنین نوع خاک ،به صورت خودکار آبیاری را انجام میدهد.

مسائلراهبردی :چالش/فرصتها 3 ،2
مدلدرآمد :فروش مستقیم تجهیزات به کشاورزان
موقعیتجغرافیایی :ایاالت متحده امریکا
سالتاسیس2014 :

فناوریهایکلیدی :اینترنت اشیا ،رباتیک
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www.smartdroplet.com

استارتآپهاي فعال در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(سيستمهاي آبياري و کوددهی هوشمند)
نامشرکتtevatronic :
حوزهفعالیت :سیستمهای آبیاری و کوددهی هوشمند
سیستم پایش سه بعدی خاک اطراف
محصول/خدمت:
گیاه و اتوماسیون آبیاری
گروهمخاطب :کشاورزی
مسائلراهبردی :چالش/فرصتها 3 ،2 ،1

توضیح:
این شرکت سیستم خودکار آبیاری ارائه کرده است که با استفاده از سنسـورهای خـود
ابتدا شرای خاک اطراف گیاه را به صورت سه بعدی مورد بررسی قرار میدهد و سپس
بر اساو نیاز گیاه عملیات آبیاری را انجا میدهد .سنسورهایی که این شرکت طراح ی ک رده،
در داخل زمین و در کنار گیاهان قرار میگیرد و با استفاده از اندازهگیری فشار خاک ،به طور مداوم می زان
آب و رطوبت موجود در خ اک را ان دازهگیری میکن د و ه ر لحظ ه ای ن اطالع ات ب ه پردازن ده اص لی
که  Switch Valveنام دارد ارسال میشود .هنگامی که میزان رطوبت تا حد تعیین شده کاهش یاف ت،
با استفاده از الگوریتم طراحی شده ،سرور به سیستم آبرسانی فرمان میده د ت ا آبی اری را ش روع کن د .از
طرف دیگر سنسور زمانی که سطح فشار در اطراف گیاه تا حد معین کاهش یافت ،دستور قطع آبی اری ب ه
سیستم ارسال میکند تا گیاه نه کمبود آب داشته باشد و نه بیش از حد به آن آبرسانی شود.

مدلدرآمد :فروش مستقیم تجهیزات/خدمات
موقعیتجغرافیایی :سرزمینهای اشغالی فلسطین
سالتاسیس2012 :

فناوریهایکلیدی :سنسور ،اینترنت اشیا ،اتوماسیون

www.tevatronic.net
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استارتآپهاي فعال در زمينهي روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
(سيستمهاي آبياري و کوددهی هوشمند)
نامشرکت:

توضیح:

Digital Spring

حوزهفعالیت :سیستمهای آبیاری و کوددهی هوشمند
سیستم پایش مبزان رطوبت گلدان و
محصول/خدمت:
گیاهان داخل باغچه
گروهمخاطب :خانگی
مسائلراهبردی :چالش/فرصتها 3 ،2 ،1
مدلدرآمد :فروش مستقیم تجهیزات/خدمات

این شرکت دو نوع سنسور اندازهگیری میزان رطوبت ،دما و ن ور طراح ی ک رده اس ت ک ه یک ی در
گلدانها کاربرد دارد و دیگری به صورت مجموعهای از سنسورهای بیسیم است که برای محیطهای
باز مانند باغچهها کاربرد دارد .سنسورهای بیسیم طراحی شده برای گلدانها Daisy ،نام دارد ک ه
بعد از اندازهگیری رطوبت ،دما و نور محیط گیاه ،این اطالعات را به صورت لحظ های در قال ب ی ک
اپلیکیشن تلفن همراه و یا تبلت در اختیار کاربر قرار میدهد .این اپلیکیشن همچنین دفع ات آبی اری
گیاهان را نیز ثبت میکند و به کاربر پیامهایی جهت یادآوری آبیاری و وضعیت گیاه ارس ال میکن د.
این شرکت همچنین سیستم دیگری تحت عنوان  eccoارائه کرده است که برای اندازهگیری میزان
رطوبت در محیطه ای ب از و کنت رل سیس تمهای آبی اری اس تفاده میش ود ک ه از ی ک مجموع ه
سنسورهای به هم مرتبط و یک کنترل مرکزی تشکیل شده است.

موقعیتجغرافیایی :ایاالت متحده امریکا
سالتاسیس2013 :

فناوریهایکلیدی :سنسور ،اینترنت اشیا ،پلتفرم نرمافزاری
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www.digitalspringnet.com

 .4استارتآپهاي حوزهي کشاورزي

4ـ .4تسهيل و بهبود
فعاليتهاي مدیریتی

چالشها/فرصتهاي مطرح در زمينهي تسهيل و بهبود فعاليتهاي
مدیریتی و راهکارهاي ارائه شده براي آنها
چالشها و فرصتهاي مطرح در زمينهي تسهيل و بهبود فعاليتهاي مدیریتی

1
4
7
8

آسیبپذیریباالیمحصوالتکشاورزیودامیدرمقابلشرایطآبوهوایینامساعد(خشکسالی،توفان ،سیلو)...

وابستگیفعالیتهایکشاورزیمانندبرداشتمحصوالتبهدردسترسبودننیروی کارماهردر
زمانمناسبکههرروزکمیابترشدهوهزینهیآننیزافزایشمییابد
وجودواسطههایمتعددوعدمدسترسیمستقیمبهتامینکنندگانومصرفکنندگاناصلیکهموجبسودکمتر
کشاورزانوهمچنینعدماطالعآنهاازتحوالتبازاروطرحهاییمانندفروشویژهویانمایشگاههامیشود
پیچیدگیمدیریتیکپارچهوکارآمدفعالیتهایکشاورزیودامداریدرسطحمزارع(تخصیصوظایفومدیریت
فعالیتها)وملی(امنیتغذایی)

راهکارهاي مطرح در زمينهي تسهيل و بهبود فعاليتهاي مدیریتی
سیستمهای ثبت خودکار وضعیت
محصوالت و فعالیتهای درحال انجام و
نمایش این اطالعات به صورت
لحظهای در قالب یک داشبورد مدیریتی

سیستمهای پیشبینی شرایط آبوهوایی
(با استفاده از تحلیل دادههای تاریخی و
یادگیری ماشین) و اطالع رسانی
رویدادهای آبوهوایی به کشاورزان

پلتفرمهای آنالین تسهیل فعالیتهای بازاریابی و فروش
کشاورزان و دامداران و اطالع رسانی در خصوص رویدادهای بازار
مانند نمایشگاهها و فروشهای ویژه
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استفاده از پلتفرمهای آنالین به منظور
جستجو ،مقایسه و استخدام موقت
کارگران فصلی مزارع برای انجام
فعالیتهای کشاورزی و دامداری

داشبوردهای مدیریتی جهت تسهیل و برنامهریزی فعالیتها (از
آمادهسازی زمین تا بازاریابی و فروش محصوالت) ،تخصیص
منابع ،اطالع از وضعیت محصوالت ،آب و هوا و بازار و مدیریت
یکپارچهی مزارع

4ـ .4تسهيل و بهبود
فعاليتهاي مدیریتی
پلتفرم مدیریت و
برنامهریزی فعالیتهای کشاورزی

استارتآپهاي فعال در زمينهي تسهيل و بهبود فعاليتهاي مدیریتی
(پلتفرم مدیریت و برنامهریزي فعاليتهاي کشاورزي)
توضیح:

نامشرکتFarmLogs :
حوزهفعالیت :پلتفرم مدیریت و برنامهریزی فعالیتهای
کشاورزی
پلتفرم جامع مدیریت فعالیتهای
محصول/خدمت:
کشاورزی
کلسرمایهتامینشده 37 :میلیون دالر
آخریننوعتامینسرمایهSeries C :
گروهمخاطب :کشاورزان
مسائلراهبردی :چالش/فرصت 8

این شرکت به ارائه پلتفرمی نر افزاری پرداخته که بـه کشـاورزان در انـوا فعالیتهـا از مـدیریت
فعالیتهای کشاورزی تا بازاریابی و فروش یاری میرساند .در این راستا نرمافزار ارائه شده توسط این شرکت
شامل بخشهای بازاریابی ،برنامهریزی ،گزارشدهی ،ثبت خودکار فعالیتها ،تصویربرداری سالمت محصوالت ،بارندگی و
موارد دیگر میشود .در بخش بازاریابی ،امکاناتی همچ ون بررس ی قیم ت ب ازار ،ارزی ابی ریس ک ،ب رآورد ک ل درآم د و

پیشبینی آن و هدفگذاری میزان فروش ارائه میگردد .در بخش برنامهریزی مواردی همچون میزان کاشت در هر زم ین
از هریک از انواع محصول ،فعالیتهای کشاورزی و انواع هزینههای کشاورزی در نظر گرفته میشود .این نرمافزار امک ان
ثبت خودکار فعالیتهای کشاورزی با حداقل ورود اطالعات به صورت دستی و با استفاده از  GPSتلفن همراه کش اورزان
و کارگران را نیز ارائه میدهد به طوری که کاربر تنها الزم است نوع فعالیت را انتخاب کرده و سیستم خودش مدت زمان،
سرعت ،سطح پوشش داده شده و بسیاری موارد دیگر را به صورت خودکار ثبت میکند .در بخش تص ویربرداری س المت
محصوالت نیز این نرمافزار با تحلیل تصاویر ماهوراهای به اطالعاتی در خصوص کمبوده ا و بیماریه ای محص والت در
اختیار کاربران قرار میدهد.

مدلدرآمد :دریافت حق اشتراک
موقعیتجغرافیایی :ایاالت متحده امریکا
سالتاسیس2012 :
فناوریهایکلیدی :پلتفرم نرمافزاری/آنالین
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www.farmlogs.com

استارتآپهاي فعال در زمينهي تسهيل و بهبود فعاليتهاي مدیریتی
(پلتفرم مدیریت و برنامهریزي فعاليتهاي کشاورزي)
نامشرکتStellapps :
حوزهفعالیت :پلتفرم مدیریت و برنامهریزی فعالیتهای
کشاورزی
محصول/خدمت :سیستم پایش زنجیره تامین لبنیات
کلسرمایهتامینشده 14 :میلیون دالر
آخریننوعتامینسرمایهSeries B :
گروهمخاطب :دامداران
مسائلراهبردی :چالش/فرصتهای  8 ،7 ،2و 10
• حق اشتراک
مدلدرآمد:
• فروش مستقیم به مصرفکننده نهایی

توضیح:
این شرکت پلتفر های آنالینی برای جمعآوری اطالعات و پایش زنجیره تامین شیر و لبنیات ارائه
کرده است .به عبارت دیگر ،این شرکت سیستمهای مختلفی برای کل زنجیرهی تامین شیر و لبنیات در کشور هن د
طراحی کرده است .در ابتدای این زنجیره ،نرمافزاری تح ت عن وان  SmartFarmsطراح ی ش ده اس ت ک ه کلی ه
فعالیتها و تولیدات یک واحد دامداری را پایش ،ضبط و تحلیل میکند .در زمینهی ت امین ش یر ،ای ن ش رکت تح ت
عنوان  SmartAMCUارائه کرده است که وظیفهی ساماندهی شیر خریداری شده از دامداران خرد در هند را برعه ده
دارد به طوری که کیفیت و وزن شیر آنها را اندازه میگیرد و متناسب با آنه ا ب رآورد قیم ت آن ش یر را ب ه خری دار
اعالم میکند .سومین نرمافزار این شرکت ک ه  ConTrakن ام دارد ،ش رایط محیط ی نگه داری ش یر ،مانن د دم ا و
پاکیزگی محفظه را پایش میکند .در انتهای زنجیره نیز این شرکت پلتفرم فروشی تحت عن وان  AgRupayطراح ی
کرده است که از طریق آن کشاورزان و دامداران بتوانند به آسانی محصوالت خود را به فروش برسانند و مبلغ پرداختی
را به صورت یکپارچه دریافت کنند .این شرکت همچنین نرمافزاری تحت عنوان  MooKareارائه نموده است ک ه در
لحظه وضعیت دامها را پایش کرده و از وضعیت سالمت آنها گ زارش ارائ ه میده د .ای ن ش رکت ع الوه ب ر ای ن
نرمافزارها ،برخی سخت افزارها مانند سنسورهای پایش وضعیت را نیز ارائه میدهد.

موقعیتجغرافیایی :هند
سالتاسیس2011 :
فناوریهایکلیدی :پلتفرم آنالین

www.stellapps.com
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استارتآپهاي فعال در زمينهي تسهيل و بهبود فعاليتهاي مدیریتی
(پلتفرم مدیریت و برنامهریزي فعاليتهاي کشاورزي)
نامشرکت:

Trecker.com

حوزهفعالیت :پلتفرم مدیریت و برنامهریزی فعالیتهای
کشاورزی
پلتفرم مدیریت و برنامهریزی
محصول/خدمت:
فعالیتهای اقتصادی و مدیریتی
کلسرمایهتامینشده 2.3 :میلیون یورو
آخریننوعتامینسرمایهSeries A :
گروهمخاطب :کشاورزان

توضیح:
این شرکت به ارائه پلتفرمی برای کشاورزان پرداخته است که با استفاده از ایـن پلتفـر
کاربران قادر خواهند بود ،فعالیتهای اقتصادی و کسبوکاری و زمانی خـود را مـدیریت

کرده و برنامهریزی زمانی انجا دهند .از جمله امکانات ارائه شده توسط این نرماف زار ،مستندس ازی
کامل و خودکار فعالیتهای کشاورزی ،مشاهده فعالیتهای در حال انجام در هر زمین با استفاده از نقش هی
موجود در نرمافزار و جیپیاس تلفنهای همراه ،مدیریت و برنامهریزی فعالیتهای افراد ،تجهی زات و س ایر
منابع و برآورد هزینهی هریک بر اساس محاسبهی ساعت کاری مفید و غیرمفید به ص ورت خودک ار .ب رای
مستندسازی خودکار فعالیتها ،کاربر بایستی نوع فعالیت ،زمین و زمان شروع را تعیین کن د و اپلیکیش ن ب ا
استفاده از جیپیاس تلفن همراه مدت زمان مفید و غیر مفید انجام فعالیت را ثبت میکند.

مسائلراهبردی :چالش/فرصت 8
• دریافت حق اشتراک
مدلدرآمد:
• Freemium
موقعیتجغرافیایی :آلمان

سالتاسیس:

2012

فناوریهایکلیدی :پلتفرم نرمافزاری/آنالین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي تسهيل و بهبود فعاليتهاي مدیریتی
(پلتفرم مدیریت و برنامهریزي فعاليتهاي کشاورزي)
نامشرکتAgrimap :
حوزهفعالیت :پلتفرم مدیریت و برنامهریزی فعالیتهای کشاورزی
محصول/خدمت :نرمافزار مدیریت زمینهای کشاورزی

توضیح:

این شرکت به ارائه نر افزاری برای مدیریت زمینهای کشاورزی پرداخته است .این
نرمافزار در سه پلتفرم تلفن همراه ،تبلت و رایانههای شخصی ارائه میشود .امکاناتی که این نرماف زار
به کشاورزان ارائه میدهد شامل مواردی همچون ثبت سوابق فعالیتهای مزرع ه ،تقس یم وظ ایف و
برنامهریزی برای فعالیتهای کشاورزی است .امکاناتی همچون به اشتراک گذاشتن اطالعات با س ایر

کلسرمایهتامینشده 1.1 :میلیون دالر
آخریننوعتامینسرمایهSeries A :

افراد ،امکان جستجو و نقشهای با قابلیت کلیک به منظور برنامهریزی مبتنی بر موقعیت جغرافی ایی از
جمله دیگر امکانات ارائه شده توسط این نرم افزار است .نسخههای با امکانات محدود این نرمافزار ب ه
صورت رایگان و نسخهی کامل به صورت دریافت حق اشتراک ماهانه به مشتریان ارائه میشود.

گروهمخاطب :کشاورزان
مسائلراهبردی :چالش/فرصت 8
• دریافت حق اشتراک
مدلدرآمد:
• Freemium

موقعیتجغرافیایی :نیوزیلند
سالتاسیس2006 :
فناوریهایکلیدی :پلتفرم نرمافزاری/آنالین

www.agrimap.com
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استارتآپهاي فعال در زمينهي تسهيل و بهبود فعاليتهاي مدیریتی
(پلتفرم مدیریت و برنامهریزي فعاليتهاي کشاورزي)
نامشرکتGanaz :
حوزهفعالیت :پلتفرم مدیریت و برنامهریزی فعالیتهای
کشاورزی
پلتفرم جستجو و استخدام کارگران مزارع
محصول/خدمت:
و ارتبا با آنها
کلسرمایهتامینشده 200 :هزار دالر
آخریننوعتامینسرمایهSeed :
گروهمخاطب :کشاورزان ،کارگران مزارع

توضیح:
این شرکت پلتفرمی آنالیـن بـرای جسـتجو ،مقایسـه و اسـتخدا کـارگران فصـلی بـرای انجـا
فعالیتهای مزرعه ارائه کرده است .در این اپلیکیشن هر کارگر مزرعه و همچن ین ه ر مزرع ه ب رای خ ود ی ک
پروفایل کاربری دارند .از طریق این اپلیکیشن مزرعهداران میتوانند موقعیت ش غلی موق ت خ ود را منتش ر کنن د ،ش عاع
جغرافیایی مد نظر خودشان برای ارسال پیام موقعیت شغلی را تعیین کنند ،پیامهای کارگرانی ک ه مش تاق ب ه انج ام ک ار
هستند را دریافت کنند و برای مصاحبه و نهایی کردن استخدام با کارگرانی که مطلوبتر باش ند تم اس بگیرن د .از ط رف
دیگر این اپلیکیشن به کارگران نیز این امکان را میدهد تا اطالعاتی در خصوص نوع کار ،میزان پرداخت آن ،مدت زم ان
انجم و همچنین سایر مزایایی که آن موقعیت شغلی دارند مطلع گردند و تصمیمی آگاهانه تر و مقرون به ص رفهتر اتخ اد
کنند .از طرف دیگر چون بیشتر کارگران مزارع در امریکا ،اهل کشور مکزی ک میباش ند ،ای ن اپلیکیش ن امک ان ترجم ه
پیامها و متن آگهیها به زبان اسپانیایی را نیز ارائه میکند .این اپلیکیشن برای کارگران رایگان بوده و از مزرع هداران ب ه
ازای انتشار موقعیت شغلی و یا ارتبا با کارگران هزینهای دریافت میکند

مسائلراهبردی :چالش/فرصت 4

مدلدرآمد :دریافت حق اشتراک
موقعیتجغرافیایی :ایاالت متحده امریکا
سالتاسیس2017 :
فناوریهایکلیدی :پلتفرم نرمافزاری/آنالین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي تسهيل و بهبود فعاليتهاي مدیریتی
(پلتفرم مدیریت و برنامهریزي فعاليتهاي کشاورزي)
نامشرکتTambero :
حوزهفعالیت :پلتفرم مدیریت و برنامهریزی فعالیتهای
کشاورزی
پلتفرم آنالین برای ثبت و تحلیل
محصول/خدمت:
اطالعات دام و محصوالت کشاورزی
گروهمخاطب :کشاورزان ،دامداران
مسائلراهبردی :چالش/فرصت 8

توضیح:

این شرکت به ارائه پلتفرمی تحت فضای ابری برای ثبت اطالعات
و تحلیل وضعیت انوا حیوانات ،محصـوالت کشـاورزی پرداخـت
است .سیستم ارائه شده توسط این شرکت ،امکان ثبت اطالعات انواع دام ،ثبت
اطالع ات و س وابق بهداش تی و تولی دات ه ر دام ،هش دارها و اعالنه ایی در
خصوص عملکرد هر دام و در نهایت استخراج گزارشهای مختل ف م دیریتی از
جمله امکاناتی است که این نرمافزار به کاربران خود ارائه میدهد.

مدلدرآمد :دریافت حق اشتراک

موقعیتجغرافیایی :آرژانتین

سالتاسیس:

2014

فناوریهایکلیدی :پلتفرم نرمافزاری/آنالین

www.tambero.com
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4ـ .4تسهيل و بهبود
فعاليتهاي مدیریتی
پلتفرم ارائهدهندهی اطالعات
و خدمات پشتیبان تصمیم

استارتآپهاي فعال در زمينهي تسهيل و بهبود فعاليتهاي مدیریتی
(پلتفرم ارائهدهندهي اطالعات و خدمات پشتيبان تصميم)
نامشرکتProspera Technologies :
پلتفرم ارائهدهندهی اطالعات و خدمات
حوزهفعالیت:
پشتیبان تصمیم
پلتفرم پیشبینی میزان تولید
محصول/خدمت:
و وضعیت بازار
کلسرمایهتامینشده 22 :میلیون دالر
آخریننوعتامینسرمایهSeries B :
گروهمخاطب :کشاورزان ،دامداران
مسائلراهبردی :چالش/فرصتهای  2و 8

توضیح:
این شرکت پلتفرمی برای تحلیل دادههای کشاورزی ،پیشبینی میزان تولیـد و وضـعیت
بازار ارائه داده است .برای این منظور ،پلتفرمی طراح ی گردی ده اس ت ک ه مبتن ی ب ر الگوریتمه ای
پیشرفتهی یادگیری ماشین و هوش مصنوعی است .این سیستم با تحلیل تصاویر زمینه ای کش اورزی ب ا
استفاده از روش شبکهی عصبی پیچشی ( ،)CNNاطالعاتی در خص وص وج ود آف ت ی ا بیم اری ،پ ایش

فعالیتهای کشاورزی و برآورد میزان محصول را به مخاطب ارائه میکند .همچنین این نرمافزار از رویک رد
یادگیری عمیق ( )Deep Learningبرای حل مسائل پیچیدهی برنامهریزی و تخصیص من ابع اس تفاده
میکند .همچنین این شرکت سنسورهایی برای پایش محیط به همراه سیستم خود به مشتریان ارائه میکند
که انواع دادههای کشاورزی که در سیستم مورد استفاده قرار میگیرند را جم ع آوری میکن د .در آخ ر نی ز
سیستم با توجه به تحلیلهایی که انجام میدهد ،راهکارها و پیشنهاداتی به کشاورزان ارائه میدهد.

مدلدرآمد :دریافت حق اشتراک
موقعیتجغرافیایی :رژیم اشغالگر فلسطین
سالتاسیس2014 :
فناوریهایکلیدی :سنسور ،دادهکاوی ،پلتفرم نرمافزاری
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استارتآپهاي فعال در زمينهي تسهيل و بهبود فعاليتهاي مدیریتی
(پلتفرم ارائهدهندهي اطالعات و خدمات پشتيبان تصميم)
نامشرکت:

توضیح:

Farmnote

حوزهفعالیت :پلتفرم ارائهدهندهی اطالعات و خدمات
پشتیبان تصمیم
سیستم جمعآوری اطالعات در
محصول/خدمت:
خصوص دام و محصوالت لبنی
کلسرمایهتامینشده 6.3 :میلیون دالر
آخریننوعتامینسرمایهSeries A :
گروهمخاطب :دامداران

این شرکت سیستمی جهت جمعآوری اطالعات و مـدیریت محصـوالت لبنـی و
احشا مبتنی بر انوا سنسورها و هوشمصنوعی ارائه کرده اسـت .ای ن سیس تم
برای جمعآوری اطالعات بهمنظور تصمیمگیری در حوزهی مدیریت ساختهشده اس ت و م واردی
همچون تعداد دام ،میزان تولید هرکدام ،وضعیت سالمتی آن ها و بسیاری فعالیته ای م دیریتی
دامداریها در این پلتفرم در نظر گرفته شده است .آنها همچنین سنس ورهای حرارت یای ارائ ه
کردهاند که به دام متصل شده و اطالعات حیاتی و مربو به سالمت آن را در لحظ ه ب ه کم ک
هوش مصنوعی بررسی میکند .همچنین این پلتفرم عالوه بر نم ایش اطالع ات ،امک ان اف زود
یادداشت به هر بخش را نیز به کاربر ارائه میکند.

مسائلراهبردی :چالش/فرصتهای  2و 8
• دریافت حق اشتراک
مدلدرآمد:
• Freemium
موقعیتجغرافیایی :ژاپن
سالتاسیس2013 :
فناوریهایکلیدی :پلتفرم نرمافزاری/آنالین ،سنسور ،هوش مصنوعی

www.farmnote.jp
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استارتآپهاي فعال در زمينهي تسهيل و بهبود فعاليتهاي مدیریتی
(پلتفرم ارائهدهندهي اطالعات و خدمات پشتيبان تصميم)
توضیح:

نامشرکتEsoko :
حوزهفعالیت :پلتفرم ارائهدهندهی اطالعات و
خدمات پشتیبان تصمیم
پلتفرم ارائه اطالعات مورد نیاز به
محصول/خدمت:
کشاورزان مناطق محروم
کلسرمایهتامینشده 1.5 :میلیون دالر

آخریننوعتامینسرمایه:

Venture

گروهمخاطب :کشاورزان مناطق محروم
مسائلراهبردی :چالش/فرصتهای  10 ،8و 7

این شرکت درزمینهی در دسترو قرار دادن اطالعات مورد نیاز کشاورزان در مناطق کمتر توسـعه
یافته مانند غنا و تانزانیا فعالیت میکند .در این راستا شرکت سه نوع محصول به مخاطبان خ ود ارائ ه میکن د.
محصول نخست که  Inystنام دارد ،سیستمی ب رای انج ام فعالیته ای پیمایش ی مانن د تحقیق ات ب ازار ،سرش ماری

کارگران و کشاورزان و مواردی از این قبیل است که از آن میتوان برای ثبت اطالعات و رصد ایجنته ایی ک ه ب رای
کشاورزان فعالیت میکنند نیز استفاده نمود .محصول دوم این شرکت ،پلتفرمی مبتنی بر پیامک برای ارتبا م وثر ب ین
دولتNGO ،ها و پروژههای مختلف با کشاورزان است تا آنه ا را در خص وص اطالعی هها ،پیش نهادات خری د وی ژه،
اطالعات هواشناسی و وضعیت بازار مطلع نماید .در نهایت سومین محصول این شرکت که  Knowledge +نام دارد،
با توجه به اینکه دسترسی به اینترنت در تمامی مکانها و زمانها برای کشاورزان ممکن نیست ،به کشاورزان امک ان را
میدهد تا صفحه و اطالعات مورد نظر خود را زمانی که آنالین هستند یافته و ذخیره کنند و در زمانی ک ه ب ه اینترن ت
دسترسی ندارند بتوانند از آن استفاده کنند.

مدلدرآمد :فروش مستقیم خدمات به کشاورزان
موقعیتجغرافیایی :کنیا
سالتاسیس2006 :
فناوریهایکلیدی :پلتفرم نرمافزاری/آنالین ،داده کاوی و هوش مصنوعی
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استارتآپهاي فعال در زمينهي تسهيل و بهبود فعاليتهاي مدیریتی
(پلتفرم ارائهدهندهي اطالعات و خدمات پشتيبان تصميم)
توضیح:

نامشرکتbovcontrol :
حوزهفعالیت :پلتفرم ارائهدهندهی اطالعات و خدمات پشتیبان
تصمیم
پلتفرم آنالین جمعآوری و تحلیل
محصول/خدمت:
اطالعات دامداریها

کلسرمایهتامینشده:

 1.2میلیون دالر

آخریننوعتامینسرمایه:

Seed

گروهمخاطب :دامداران
مسائلراهبردی :چالش/فرصتهای  1و 5

این شرکت پلتفرمی آنالین (یک اپلیکیشن تلفن همراه و یک داشبورد مدیریتی آنالیـن)
برای جمعآوری اطالعات و تحلیل آنها با هدف بهبود تولید فراوردههای دامی به خصوح
گوشت و شیر ارائه کرده است .اپلیکیشن ارائه شده ب ه مزرع هداران امک ان دسترس ی ب ه اطالع ات

مختلف گردآوری شده را در لحظه میدهد و کشاورز میتواند با استفاده از داشبورد مدیریتی طراحیش ده ب ه
مقایسه اطالعات و تحلیل آسانتر آنها بپردازد .جمعآوری اطالعات به طور خودکار از طری ق دس تگاههای
شناسایی ،گوشوارههای دامها ،چیپستها ،ترازوهای کوچک و یا هر دستگاهی که دامدار در اختی ار داش ته
باشد انجام میپذیرد .برای شروع کار دامدار بایستی با ورود اطالعات هر دام آن را به سیستم معرفی کن د و
سپس با بررسی مداوم شاخصها ،سیستم تحلیلهای گوناگونی مانند نیازه ای غ ذایی و بهداش تی ،ان واع و
میزان محصوالت ،به دامداران ارائه میشود .این شرکت خدمت خود را تحت مفهوم ب دیع internet of
 cowsیا اینترنت گاوها را مطرت کرده است.

مدلدرآمد :دریافت حق اشتراک

موقعیتجغرافیایی:

برزیل

سالتاسیس2012 :
فناوریهایکلیدی :پلتفرم آنالین

www.bovcontrol.com
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استارتآپهاي فعال در زمينهي تسهيل و بهبود فعاليتهاي مدیریتی
(پلتفرم ارائهدهندهي اطالعات و خدمات پشتيبان تصميم)
نامشرکت:

توضیح:

Cheruvu

حوزهفعالیت :پلتفرم ارائهدهندهی اطالعات و خدمات
پشتیبان تصمیم
پلتفرم دادهکاوی و هوشمصنوعی
محصول/خدمت:
فعالیتهای کشاورزی
گروهمخاطب :کشاورزان

این شرکت پلتفرمی آنالین و مبنی بر دادهکاوی و هوشمصنوعی به منظور ارائـه
تحلیلهای مختلف برای بهبود عملکرد کشاورزان و کاهش ریسک به خصوح در
کشورهای در حال توسعه ارائه کرده است .این شرکت با ترکیب اطالعات آب و ه وایی،

آزمایشهای خاک و تجارب سایر کشاورزان به تصمیمگیری بهتر کشاورزان کمک میکند .عم ده
فعالیت این شرکت در دو دستهی ارزیابی عملکرد کشاورزان نسبت به گذش ته ب ا در نظ ر گ رفتن
فعالیت سایر کشاورزان منطق ه از یکس و و ارزی ابی م واد مع دنی موج ود در خ اک ک ه توس ط
کارشناسان خودشان نمونهبرداری و آنالیز میشود ،تحلیل تص اویر ه وایی ،تحلی ل وض عیت آب و

مسائلراهبردی :چالش/فرصتهای  2و 8

هوایی و ارائه مشاوره در این حوزهها از سوی دیگر است ،تقسیم میشود.

مدلدرآمد :فروش مستقیم خدمات به کشاورزان
موقعیتجغرافیایی :هند
سالتاسیس2014 :
فناوریهایکلیدی :پلتفرم نرمافزاری/آنالین ،داده کاوی و هوش مصنوعی
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 .4استارتآپهاي حوزهي کشاورزي

4ـ .5ارتقاي سطح علمی کشاورزان
و شکلدهی شبکههاي تخصصی

چالشها/فرصتهاي مطرح در زمينهي ارتقاي سطح علمی کشاورزان و
شکلدهی شبکههاي تخصصی و راهکارهاي ارائه شده براي آنها
چالشها و فرصتهاي مطرح در زمينهي ارتقاي سطح علمی کشاورزان و شکلدهی شبکههاي تخصصی

6

افزایشحساسیتافرادجامعهبررویکیفیتوتازگیموادغذاییوتمایلآنهابهمصرفموادغذایی
ارگانیکوتازه

7

وجودواسطههایمتعددوعدمدسترسیمستقیمبهتامینکنندگانومصرفکنندگاناصلیکهموجبسودکمتر
کشاورزانوهمچنینعدماطالعآنهاازتحوالتبازاروطرحهاییمانندفروشویژهویانمایشگاههامیشود

10

بهرهوریپایینوعدمهمگامیباپیشرفتهایفناورانهبهدلیلپایینبودنسطحعلمیکشاورزاندر
کشورهایدرحالتوسعه

راهکارهاي مطرح در زمينهي ارتقاي سطح علمی کشاورزان و شکلدهی شبکههاي تخصصی

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

ایجاد شبکههای تخصصی
برای اتصال مستقیم میان
بازیگران مختلف حوزه

برگزاری دورههای آموزشی-ترویجی آنالین و آفالین
در خصوص نحوه استفاده و مزیتهای هریک از
تجهیزات نوین کشاورزی و دامداری
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پلتفرمهای آنالین و آفالین
آموزش مهارتهای
کشاورزی و دامداری

ایجاد شبکههای تخصصی برای همافزایی در خصوص
روشها و رویکردهای نوین میان خود کشاورزان و
دامداران

استارتآپهاي فعال در زمينهي ارتقاي سطح علمی کشاورزان و شکلدهی شبکههاي تخصصی

نامشرکت:

Farmers Business Network

حوزهفعالیت :پلتفرم شبکهسازی
شبکه تخصصی و جامع حوزهی
محصول/خدمت:
کشاورزی

توضیح:
این شرکت ،شبکهای جامع و یکپارچه برای کشاورزان ایجاد کرده است که در
آن به کشاورزان این امکان داده میشود تا بـه صـورت ناشـناو دادههـای در
خصوح انوا مباحث کشاورزی مانند بهرهوری دانهها تا قیمت مواد شیمایی با
دیگران به اشتراک بگذارند .همچنین اعضای این شبکه خدمات جامعی مانن د س نجش و

کلسرمایهتامینشده 193.9 :میلیون دالر

 benchmarkingمیزان تولید ،تحلیل عملکرد محصوالت و تحلیلهای برزشناسی (زراع ی)

آخریننوعتامینسرمایهSeries D :

مبتنی بر دادههای واقعی ازسوی افراد عضو شبکه را دریافت میکنند .همچنین در وبسایت این
شرکت خدماتی همچون اتصال کشاورزان به صورت مستقیم به تامینکنندگان آنها برای خری د

گروهمخاطب :کشاورزان

با قیمت مناسب نیز ارائه میگردد .بازاری ابی محص والت کش اورزی و همچن ین امک ان خری د

مسائلراهبردی :چالش/فرصتهای  7و 10

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

مدلدرآمد :دریافت حق اشتراک
موقعیتجغرافیایی :ایاالت متحده امریکا

سالتاسیس:

2014

فناوریهایکلیدی :پلتفرم نرمافزاری/آنالین

www.farmersbusinessnetwork.com
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استارتآپهاي فعال در زمينهي ارتقاي سطح علمی کشاورزان و شکلدهی شبکههاي تخصصی

نامشرکتGrow the Planet :
حوزهفعالیت :پلتفرم آموزش و توانمندسازی
کلسرمایهتامینشده 563.9 :هزار دالر
گروهمخاطب :خانگی
مسائلراهبردی :چالش/فرصتهای  10و 6
مدلدرآمد :فروش مستقیم تجهیزات

توضیح:
این شرکت ،به ارائه پلتفر نر افزاری آموزش پرورش سبزیجات در خانـه و همچنـین
کیتها پرورش آنها که شامل دانه ،گلـدان ،خـاک و کـود میباشـد ،میپـردازد .پلتف رم
ارائهشده توسط این شرکت به کاربر برای ایجاد یک باغچهی خانگی کمک میکند .اطالعات در ارتبا ب ا
نحوهی ساخت و طراحی با توجه به فضای موردنظر کاربر و ارائه اطالعات تکمیل ی درب ارهی ویژگیه ای
گیاهان و نحوهی رشد آنها و سیستم آبیاری الزم ،ازجمله خدمات این شرکت است .همچن ین ب ا پی روی
گام به گام از دستورالعملهای ارائه شده ،اپلیکیشن میتواند پیشبینی کند که در ه ر زم ان تقریب ا ک دام
محصوالت شما به خوبی رسیده و آماده مصرف هستند و دستورپخت غذاهایی که میتوان با استفاده از آن
محصوالت تهیه نمود را برای کاربر ارسال میکند .کیتهای پرورش گیاهان مختل ف ،کیته ای پ رورش
گیاهان مربو به غذاهای مختلف (مانند پاستا و  )...و همچنین انواع آفت کش از جلمه دیگر محص والتی
است که توسط این شرکت به فروش میرسد.

موقعیتجغرافیایی :ایتالیا
سالتاسیس2011 :
فناوریهایکلیدی :پلتفرم نرمافزاری/آنالین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي ارتقاي سطح علمی کشاورزان و شکلدهی شبکههاي تخصصی
توضیح:

نامشرکتLivestockCity :
حوزهفعالیت :پلتفرم شبکهسازی
پلتفرم آنالین اطالع رسانی و خدمات
محصول/خدمت:
مجازی دامداران
گروهمخاطب :دامداران
مسائلراهبردی :چالش/فرصتهای  7و 10

این شرکت به ارائه پلتفرمی یکپارچه برای ایجـاد شـبکهای تخصصـی از
دامداران با هدف پاسخ به بسیاری از نیازهای آنها مانند اطال از حراجیها
و بازار تا دفتر کاری مجازی برای دامپروران ارائه داده است .پلتف رم ارائهش ده
توسط این شرکت امکان اتصال دامداران با سایر دامداران منطقه و در سطح بینالمللی برای
ایجاد یک شبکه تخصصی را نیز ارائه میدهد .همچنین این پلتفرم امکان مدیریت هزینهها

و جم عآوری اطالع ات را ب ه ک اربر میده د .امک ان دیگ ر ای ن پلتف رم ایج اد راهه ای
خریدوفروش انواع دام است و این پلتفرم خدمات حملونقل احشام را نیز در اختیار ک اربران
قرار میدهد.

مدلدرآمد :دریافت حق اشتراک
موقعیتجغرافیایی :ایاالت متحده امریکا

سالتاسیس:

2014

فناوریهایکلیدی :پلتفرم نرمافزاری/آنالین

www.livestockCity.com
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استارتآپهاي فعال در زمينهي ارتقاي سطح علمی کشاورزان و شکلدهی شبکههاي تخصصی

نامشرکتLivestock Connect :
حوزهفعالیت :پلتفرم شبکهسازی
پلتفرم اتصال فعالین مختلف حوزهی
محصول/خدمت:
دامداری
گروهمخاطب :دامداران
مسائلراهبردی :چالش/فرصتهای  7و 10

توضیح:
این شرکت وبسایتی راه اندازی کرده است که به عنـوان پلتفـر اتصـال
بین فعالین مختلف حوزهی پرورش دا و با هدف ایجاد شبکهی تخصصـی
در این حوزه ایجاد شده است .این وبسایت همچنین به صورت یک بازار دو طرف ه
نیز عمل کرده و خری داران دام را ب ه فروش ندگان آن متص ل میکن د .در ای ن وبس ایت
بخشهایی برای اطالعرسانی در خصوص اخبار و اطالعیههای مربو ب ه دام نی ز در نظ ر
گرفته شده است تا افراد عالوه بر مطلع شدن از فعالیته ای س ایرین ،اطالع اتی در م ورد
نمایشگاهها ،فروش ویژهها و تغییرات سایر فعالین حوزهی پرورش دام نیزمطلع گردند.

مدلدرآمد :دریافت حق اشتراک
موقعیتجغرافیایی :استرالیا
سالتاسیس2013 :
فناوریهایکلیدی :پلتفرم نرمافزاری/آنالین
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4ـ .6جمعبندي

فناوريهاي مطرح در استارتآپهاي حوزهي کشاورزي
8
1

2

اینترنت اشيا

اتوماسيون و
رباتيک

پالتفرم نرمافزاري و
اپليکيشن

3

انواع
فناوری

دادهکاوي و
هوش مصنوعی

4

104

زیست فناوري
و کشت سلولی

7

تصویربرداري
هوایی و
پردازش تصویر

6
خودرویبدون
سرنشینوGPS

سنسور و
Machine
Vision

5

استارتآپهاي حوزهي کشاورزي ـ به تفکيک انواع فناوري
اتوماسیون و رباتیک
خودروی بدون سرنشین و GPS

سنسور و Machine Vision

اینترنت اشیا

دادهکاوی و هوش مصنوعی

زیست فناوری و
کشت سلولی
تصویربرداری هوایی و پردازش تصویر

پلتفرم آنالین ،نرمافزار و اپلیکیشن
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فناوريهاي مطرح به تفکيک جایگاه در زنجيره فعاليتها

خرید و فروش آنالین

آموزش و فرهنگسازي

پلتفرمآنالین،نرمافزارواپلیکیشن

پلتفرمآنالین،نرمافزارواپلیکیشن

روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
•
•
•
•

دادهکاویوهوشمصنوعی
اتوماسیونورباتیک
اینترنتاشیا
پلتفرمآنالین،نرمافزارواپلیکیشن

سنسوروMachine Vision
•
خودرویبدونسرنشینوجیپیاس
•
• تصویربرداریهواییوپردازشتصویر

• زیستفناوریوکشتسلولی
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تسهيل و بهبود فعاليتهاي مدیریتی
•
•
•
•

دادهکاویوهوشمصنوعی
پلتفرمآنالین،نرمافزارواپلیکیشن
اینترنتاشیا
سنسوروMachine Vision

مدلهاي درآمدي مطرح در استارتآپهاي حوزه کشاورزي
عنوان

توضیح

فروشمستقیمتجهیزات/خدمات

فروشمستقیمخدماتوتجهیزاتجهتانجامفعالیتهاایکشااورزیوداماداریباه
مصرفکنندهنهایی

فروشمستقیممحصوالت
کشاورزی/دامداری

فروشمحصوالتکشاورزیودامداریبهمصرفکنندگان

دریافتحقاشتراک

ایجادجریاننقدیقابلپیشبینیبادریافتمبلغدسترسیبهمحصولو سارویس(باه
صورتیکجایادورهای) ویاباراسااسمیازاناساتفادهازمحصاول.دربرخایماوارد
ممکااناسااتمحصااولپایااهرایگااانباشاادوباارایامکاناااتبیشااترحااقاشااتراک
()Premiumدریافتشود

واسطهگری

تعدادزیادیخریداررابهتعدادزیادیفروشندهمیکندوهرچهتعادادفروشاندههاو
خریدارانبیشترشود،ارزشآنبیشترمیشود.
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استارتآپهاي حوزهي کشاورزي ـ به تفکيک مدل درآمد
واسطهگری

فروشمحصوالتکشاورزی/دامداری
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دریافتحقاشتراک

فروشمستقیمتجهیزات/خدمات

مدلهاي مرسوم درآمدي استارتآپها به تفکيک جایگاه در زنجيره فعاليتها
خرید و فروش آنالین
•

فروشمستقیمتجهیزات/خدمات

•

واسطهگری

•

دریافتحقاشتراک

ارتقاي سطح علمی کشاورزان و شکلدهی شبکههاي تخصص
•

فروشمستقیمتجهیزات/خدمات

•
•

کمکهایمردمی
دریافتحقاشتراک

تسهيل و بهبود فعاليتهاي مدیریتی
روشهاي نوین کشاورزي و کشاورزي دقيق
•

فروشمستقیمتجهیزات/خدمات

•

فروشمحصوالتکشاورزی/دامداری

•

•

دریافتحقاشتراک

•

فروشمستقیمتجهیزات/خدمات

دریافتحقاشتراک
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جمعبندي راهکارهاي استارتآپی ارائه شده و مدلهاي کسبوکار آنها
زنجیرهفعالیت
(نوعفعالیت)

مسالهیراهبردی

پاسخهایارائهشده

مخاطب

فناوریاصلی

مدلدرآمدی
کلیدی

1

خرید و فروش آنالین

پلتفرمهای آنالین جهت مقایسه،
وجود واسطههای متعدد و عدم دسترسی مستقیم
به تامینکنندگان و مصرفکنندگان اصلی که

مورد نیاز با کیفیت

موجب سود کمتر کشاورزان و همچنین عدم اطالع
آنها از تحوالت بازار و طرتهایی مانند فروش

ویژه و یا نمایشگاهها میشود

پلتفرمهای آنالین جهت فروش عمده و یا
خرده فروشی محصوالت کشاورزی و

C2C
B2B

پلتفرمهای فروش محصوالت

C2C

دامداری به صورت مستقیم
افزایش حساسیت افراد جامعه بر روی کیفیت و
تازگی مواد غذایی و تمایل آنها به مصرف مواد
غذایی ارگانیک و تازه
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دریافت مشاوره و خرید تجهیزات و مواد

B2B

پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین

کشاورزی خانگی

پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین

پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین

واسطهگری

جمعبندي راهکارهاي استارتآپی ارائه شده و مدلهاي کسبوکار آنها

پلتفرمهای آنالین اجاره تجهیزات

B2B

پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین

کشاورزی و دامداری
گران بودن بسیاری از تجهیزات نوین کشاورزی و

واسطهگری

عدم به صرفه بودن تهیهی آنها برای کشاورزان
خرد

پلتفرمهای آنالین خرید و فروش
تجهیزات استفاده شده و دست دوم

C2C
B2B

پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین

1

خرید و فروش آنالین

زنجیرهفعالیت
(نوعفعالیت)

مسالهیراهبردی

پاسخهایارائهشده

مخاطب

فناوریاصلی

مدلدرآمدی
کلیدی
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روشهاي نوین کشاورزي

و کشاورزي دقيق

زنجیرهفعالیت
(نوعفعالیت)

مسالهیراهبردی

هدر رفتن مقدار زیادی از منابع ارزشمند
مانند آب ،کود و آفتکش در استفاده از
روشهای سنتی آبیاری و کوددهی

2

افزایش حساسیت افراد جامعه بر روی
کیفیت و تازگی مواد غذایی و تمایل آنها
به مصرف مواد غذایی ارگانیک و تازه

112

پاسخهایارائهشده

مخاطب

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

B2B

استفاده سیستمهای کشت نوین بدون خاک مانند
هیدروپونیک و ایروپونیک که نیاز به آب در کشاورزی
را به میزان قابلتوجهی کاهش میدهد

B2B

استفاده از رباتیک و اینترنت اشیا برای آبیاری و کوددهی
بهینه

B2B

استفاده از محیطهای بستهی تحت کنترل
جهت کشت در محیطهای شهری

B2B
B2C

ایجاد مزارع کشت (گلخانهای یا غیرگلخانهای) در
نزدیکی فروشگاهها و مراکز پخش به منظور حفظ
تازگی محصوالت

B2B

فناوریاصلی

اتوماسیون و
رباتیک
اینترنت اشیا

خودروی بدون
سرنشین و جیپیاس
سنسور و
Machine
Vision
دادهکاوی و تحلیل داده

مدلدرآمدی
کلیدی

فروش مستقیم
تجهیزات/خدمات
دریافت حق اشتراک
فروش محصوالت
کشاورزی/دامداری

جمعبندي راهکارهاي استارتآپی ارائه شده و مدلهاي کسبوکار آنها

روشهاي نوین کشاورزي

2

و کشاورزي دقيق

زنجیرهفعالیت
(نوعفعالیت)

مسالهیراهبردی

وابستگی فعالیتهای کشاورزی مانند
برداشت محصوالت به دردسترس بودن
نیروی کار ماهر در زمان مناسب که هر
روز کمیابتر شده و هزینهی آن نیز
افزایش مییابد

پاسخهایارائهشده

مخاطب

فناوریاصلی

استفاده از رباتیک و  Machine Visionبرای انجام
فعالیتهایی که نیاز به نیروی انسانی دارد (مانند چیدن
میوه ،آبیاری ،کوددهی و  )...توسط ربات

B2B

اتوماسیون و رباتیک

استفاده از فناوری جیپیاس و اینترنت اشیا برای تبدیل
تراکتورهای سنتی به تراکتورهای خودران

B2B

آبیاری و اسپری کردن آفتکشها به وسیلهی رباتیک و
 Machine Visionبه منظور بهینهکردن میزان مواد
مصرفی ( با کمترین هزینه نیازهای گیاه به طور کامل
تامین گردد)

استفاده سیستمهای کشت نوین و در محیطهای
بسته که کنترل شرایط محیطی ،آبیاری و کوددهی
به صورت خودکار انجام میپذیرد

مدلدرآمدی
کلیدی

اینترنت اشیا

B2B

B2B
B2C

خودروی بدون
سرنشین و جیپیاس

فروش مستقیم
تجهیزات/خدمات

سنسور و
Machine
Vision

اینترنت اشیا
سنسور
دادهکاوی و هوش مصنوعی
اتوماسیون و رباتیک
دادهکاوی و تحلیل داده

فروش مستقیم
تجهیزات/خدمات
فروش محصوالت
کشاورزی/دامداری
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زنجیرهفعالیت
(نوعفعالیت)

مسالهیراهبردی

غذایی جمعیت رو به رشد و اثرات

2

و کشاورزي دقيق

روشهاي نوین کشاورزي

محدودیت منابع و زمین برای تامین نیاز
مخرب زیستمحیطی فعالیتهای
گستردهی کشاورزی و دامداری (از بین
رفتن جنگلها و مراتع ،فرسایش خاک،
تولید گازهای گلخانهای و )...

کشت به صورت عمودی و در محیطهای بسته و تحت
کنترل شهری و خانگی که بهرهوری به ازای هر متر
مربع زمین را به طور قابل توجهی باال میبرد

B2C
B2B

سیستمهای کشت نوین بدون خاک مانند هیدروپونیک و
ایروپونیک که در آنها به جای خاک ،از جریان هوا یا
آب حاوی مواد مورد نیاز گیاه استفاده میشود

B2B

اتوماسیون و رباتیک
دادهکاوی و تحلیل داده

B2B
B2C

زیست فناوری و کشت
سلولی

اینترنت اشیا
سنسور
دادهکاوی و هوش مصنوعی

فروش مستقیم
تجهیزات/خدمات
فروش محصوالت
کشاورزی/دامداری
فروش محصوالت
کشاورزی/دامداری

پیچیدگی مدیریت یکپارچه و کارآمد
فعالیتهای کشاورزی و دامداری در سطح

استفاده از تصاویر هوایی و پردازش و تحلیل آنها به

مزارع (تخصیص وظایف و مدیریت

منظور پیشبینی میزان برداشت محصوالت کشاورزی

فعالیتها) و ملی (امنیت غذایی)
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مخاطب

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

فناوریاصلی

مدلدرآمدی
کلیدی

B2G

تصویربرداری هوایی و
پردازش تصویر
دادهکاوی و هوش مصنوعی

دریافت حق اشتراک

جمعبندي راهکارهاي استارتآپی ارائه شده و مدلهاي کسبوکار آنها
زنجیرهفعالیت
(نوعفعالیت)

مسالهیراهبردی

دامی در مقابل شرایط آبوهوایی نامساعد

و کشاورزي دقيق

روشهاي نوین کشاورزي

آسیبپذیری باالی محصوالت کشاورزی و

سیستمهای گلخانهای و کشت در محیطهای داخلی که از
انواع سنسورها برای پایش و کنترل مستمر شرایط محیطی
استفاده میکنند

B2B

استفاده از سنسورهای داخل خاک برای اندازهگیری
مستمر میزان آب و مواد مغذی مورد نیاز هرگیاه

B2B

استفاده از سیستمهای نوین کشت (مانند هیدروپونیک و
ایروپونیک) که تمامی فاکتورهای محیطی دقیقا بر اساس
نیاز هرگیاه تامین میشود

B2B

اینترنت اشیا
سنسور
دادهکاوی و هوش مصنوعی
اتوماسیون و رباتیک
دادهکاوی و تحلیل داده

از دست رفتن حجم زیادی از
محصوالت و کاهش بهرهوری به دلیل

2

پاسخهایارائهشده

مخاطب

فناوریاصلی

مدلدرآمدی
کلیدی

عدم اطالع ازوضعیت و نیازهای هر
محصول

استفاده از تصاویر هوایی و پردازش و تحلیل
آنها جهت اطالع از وضعیت و نیاز گیاهان

B2G
B2B

فروش مستقیم تجهیزات/خدمات
دریافت حق اشتراک
فروش محصوالت
کشاورزی/دامداری

تصویربرداری هوایی و
پردازش تصویر
دادهکاوی و هوش مصنوعی
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3

تسهيل و بهبود
فعاليتهاي مدیریتی

زنجیرهفعالیت
(نوعفعالیت)
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پاسخهایارائهشده

مخاطب

پیچیدگی مدیریت یکپارچه و کارآمد

داشبوردهای مدیریتی جهت تسهیل و برنامهریزی
فعالیتها (از آمادهسازی زمین تا بازاریابی و فروش
محصوالت) ،تخصیص منابع ،اطالع از وضعیت
محصوالت ،آب و هوا و بازار و مدیریت
یکپارچهی مزارع

B2B

فعالیتهای کشاورزی و دامداری در

فناوریاصلی

مدلدرآمدی
کلیدی

پلتفرم آنالین ،نرمافزار و اپلیکیشن
دادهکاوی و هوشمصنوعی

سطح مزارع (تخصیص وظایف و
مدیریت فعالیتها) و ملی (امنیت غذایی)

وابستگی فعالیتهای کشاورزی مانند
برداشت محصوالت به دردسترس بودن
نیروی کار ماهر در زمان مناسب که هر
روز کمیابتر شده و هزینهی آن نیز
افزایش مییابد

سیستمهای ثبت خودکار وضعیت محصوالت و
فعالیتهای درحال انجام و نمایش این اطالعات به
صورت لحظهای در قالب یک داشبورد مدیریتی

B2B

استفاده از پلتفرمهای آنالین به منظور جستجو،
مقایسه و استخدام موقت کارگران فصلی مزارع
برای انجام فعالیتهای کشاورزی و دامداری

B2B

اینترنت اشیا
پلتفرم آنالین ،نرمافزار و اپلیکیشن دریافت حق اشتراک
سنسور
پلتفرم آنالین ،نرمافزار و اپلیکیشن

فروش مستقیم تجهیزات/خدمات

جمعبندي راهکارهاي استارتآپی ارائه شده و مدلهاي کسبوکار آنها
زنجیرهفعالیت
(نوعفعالیت)

مسالهیراهبردی

3

تسهيل و بهبود
فعاليتهاي مدیریتی

آسیبپذیری باالی محصوالت کشاورزی و
دامی در مقابل شرایط آبوهوایی نامساعد
(خشکسالی ،توفان ،سیل و )...

پاسخهایارائهشده

مخاطب

فناوریاصلی

سیستمهای پیشبینی شرایط آبوهوایی (با
استفاده از تحلیل دادههای تاریخی و یادگیری

B2B

ماشین) و اطالع رسانی رویدادهای آبوهوایی

دادهکاوی و هوش مصنوعی
پلتفرم آنالین ،نرمافزار و اپلیکیشن

به کشاورزان
دریافت حق اشتراک

وجود واسطههای متعدد و عدم دسترسی مستقیم
به تامینکنندگان و مصرفکنندگان اصلی که
موجب سود کمتر کشاورزان و همچنین عدم
اطالع آنها از تحوالت بازار و طرتهایی مانند

مدلدرآمدی
کلیدی

پلتفرمهای آنالین تسهیل فعالیتهای

فروش مستقیم
تجهیزات/خدمات

بازاریابی و فروش کشاورزان و دامداران و
اطالع رسانی در خصوص رویدادهای بازار

B2B

پلتفرم آنالین ،نرمافزار و اپلیکیشن

مانند نمایشگاهها و فروشهای ویژه

فروش ویژه و یا نمایشگاهها میشود
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ارتقاي سطح علمی کشاورزان و

4

شکلدهی شبکههاي تخصصی

زنجیرهفعالیت
(نوعفعالیت)
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پاسخهایارائهشده

مخاطب

فناوریاصلی

مدلدرآمدی
کلیدی

وجود واسطههای متعدد و عدم دسترسی مستقیم
به تامینکنندگان و مصرفکنندگان اصلی که

موجب سود کمتر کشاورزان و همچنین عدم اطالع

شبکههای تخصصی برای اتصال مستقیم میان

آنها از تحوالت بازار و طرتهایی مانند فروش

بازیگران مختلف حوزه

B2B

پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین

ویژه و یا نمایشگاهها میشود

کمکهای مردمی
حق اشتراک

افزایش حساسیت افراد جامعه بر روی کیفیت و

ترویج ،آموزش و تامین تجهیزات مورد نیاز

تازگی مواد غذایی و تمایل آنها به مصرف مواد

کشت پراکنده محصوالت کشاورزی در منزل و

غذایی ارگانیک و تازه

یا محل مصرف

B2C

پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین

جمعبندي راهکارهاي استارتآپی ارائه شده و مدلهاي کسبوکار آنها

4

ارتقاي سطح علمی کشاورزان و

شکلدهی شبکههاي تخصصی

زنجیرهفعالیت
(نوعفعالیت)

مسالهیراهبردی

بهرهوری پایین و عدمهمگامی با
پیشرفتهای فناورانه به دلیل پایین بودن
سطح علمی کشاورزان در کشورهای در
حال توسعه

مخاطب

فناوریاصلی

استفاده از پلتفرمهای آنالین و آفالین به منظور آموزش
مهارتهای کشاورزی و دامداری

B2B

پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین

برگزاری دورههای آموزشی-ترویجی آنالین و آفالین در
خصوص نحوه استفاده و مزیتهای هریک از تجهیزات
نوین کشاورزی و دامداری

B2B

پاسخهایارائهشده

ایجاد شبکههای تخصصی برای همافزایی در خصوص
روشها و رویکردهای نوین میان خود کشاورزان و دامداران

B2B

پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین

پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین

فعالیتهای گستردهی کشاورزی و دامداری (از بین
رفتن جنگلها و مراتع ،فرسایش خاک ،تولید گازهای

جذب سرمایه
کمکهای مردمی

محدودیت منابع و زمین برای تامین نیاز غذایی
جمعیت رو به رشد و اثرات مخرب زیستمحیطی

مدلدرآمدی
کلیدی

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

B2C

پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین

گلخانهای و )...
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4ـ .7مراحل اجرایی طی شده
در گزارش هر حوزه

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

گا اول) بررسی
کالن حوزه و
شناسایی موضوعات
کلیدی (چالشها و
فرصتها) با
بهرهگیری از روش
PEST

گا دو ) استخراج
حوزههای اصلی
فعالیتها در هر
حوزه با بهرهگیری از
روش زنجیره ارزش
یا دستهبندیهای
استاندارد

گا سو ) بررسی و
شناسایی
استارتآپهای هر
حوزه بر اساو
حوزههای اصلی
فعالیت از
وبسایتهای معتبر
به ویژه وبسایت
https://angel.co

گا چهار ) گزینش
استارت آپهای مهم
و استخراج اطالعات
تکمیلی برای
استارتآپها از
وبسایت
https://www.crun
chbase.com

گا پنجم) استخراج
لیست نهایی
استارت آپ ها و
تکمیل اطالعات آنها
با بررسی وب سایت
شرکتها و همچنین
ارتباط ایمیلی با
شرکتها

گا ششم) انجا
تحلیلهای مختلف بر
روی شرکتها مبتنی بر
مدلهای درآمدی،
حوزههای فناوری و
فناوریهای کلیدی و
میزان درآمدها و
شناسایی  unicornها

گا اول) بررسی کالن حوزه و شناسایی موضوعات کلیدی (چالشها و فرصتها) با بهرهگیری از روش :PEST
در این گا ضمن بررسی مطالعات آیندهنگاری و تحلیل محی موجود در هر حوزه ،مهم ترین چالشها و موضوعات کلیدی استخراجشده تا بر اسـاو آن
بتوان پیوندی میان این چالشها و راهکارهای استارتآپی ارایه نمود.
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گا دو ) استخراج حوزه های اصلی فعالیت ها در هر حوزه با بهره گیری از روش زنجیره ارزش یا دسته بندی های استاندارد:
در این گا ضمن بررسی رویکردهای مرتب با تقسیم بندی فعالیت های در هر حوزه با بهره گیری از روش هایی مانند زنجیره ارزش و یا درخت فعالیت ها
و یا دسته بندی های استاندارد بین المللی دیگر ،حوزه های اصلی فعالیت در هر حوزه استخراج شده است.

گا سو ) بررسی و شناسایی استارتآپهای هر حـوزه بـر اسـاو حوزههـای اصـلی فعالیـت از
وبسایتهای معتبر به ویژه وبسایت : https://angel.co
در این گا ضمن بررسی وبسایتهای مهم ،استارتآپهای موجود در هر حوزه شناسـایی شـد و
یک لیست اولیه از استارتآپها استخراج گردید.
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گا چهار ) گزینش استارتآپهای مهم و استخراج اطالعات تکمیلی برای استارتآپها از وبسایت https://www.crunchbase.com

در این گا با بررسی وب سایت کرانچ بیس ،مهمترین استارتآپهای هر حوزه شناسایی شد و با توجه به شاخصهای رشـد و ارزش آنهـا یـک لیسـت
کوچکتر از استارتآپهای مهم استخراج گردید.

گا پنجم) استخراج لیست نهایی استارتآپها و تکمیل اطالعات آنها با بررسی وبسـایت شـرکتها و
همچنین ارتباط ایمیلی با شرکتها
در این گا برای هر شرکت مجموعهای از اطالعات در قالب یک شناسنامه اسـتخراج شـده و موضـوعاتی
مانند نحوه تامین مالی ،نحوه رشد ،مدل کسب و کار و فناوریهای کلیدی آنها تبیین شده است.
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گا ششم) انجا تحلیلهای مختلف بر روی شرکتها مبتنی بر مدلهای درآمدی ،حوزههای فناوری و فناوریهای کلیـدی و میـزان درآمـدها و شناسـایی
unicornها:
در این گا برای هر شرکت مجموعهای از تحلیلها از منظرهای مختلف مانند فناوریهای مورد استفاده ،مدلهای کسبوکار ،حوزه فعالیـت ،مخاطبـان و ...
ارایه شده است که امکان پشتیبانی از تصمیمات کارآفرینانه یا سیاستی را فراهم میکنند.
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