
استارت  آپ هاى فعال در بازیافت آب
 نام شرکت:

Cambrian Innovation  
 گــروه مخاطــب: صنایــع تولیــد کننــده عمــده

فاضالب
 حــوزه فعالیــت: تصفیــه فاضالب هــاى خانگــى

و صنعتى
 مــدل درآمــد :فــروش مســتقیم محصــوالت و

دریافت حق اشتراك
 محصــول یــا خدمــت: سیســتم بهســازى

فاضالب پراکنده
موقعیت جغرافیایى: ایاالت متحده آمریکا
کل سرمایه تامین شده: 6/9 میلیون دالر

سال تاسیس: 2006 میالدى
آخرین نوع تامین سرمایه:

Venture Series
 فناورى هاى کلیدى: هضم هوازى، فیلتر

تبدیــل جهــت  سیســتمى  شــرکت   ایــن 
ــاورزى ــى و کش ــهرى، صنعت ــاى ش  فاضالب ه
 بــه آب پــاك و انــرژى از طریــق فنــاورى
 بیوالکتریــک ارائــه کــرده اســت. در ایــن
EcoVolt کــه  راکتــورى  در   سیســتم، 
نظــر از  فعــال  باکترى هــاى  دارد،   نــام 
 الکتریکــى بــه بهســازى فاضــالب و اســتخراج
 انــرژى (زیســت گاز) از طریــق هضــم هــوازى
 مى پردازنــد. ایــن فرآینــد تــا 80 درصــد مــواد
 آلــى قابــل تجزیــه توســط باکترى هــا را از آب
 حــذف مى کنــد و  40 تــا 200 کیلــووات نیــز
 تــوان تولیــد مى کنــــد. سپـــس بــا استفــــاده

 از فرآیند فیلترکردن،

 تــا بیــش از 99 درصــد از آالینده هــاى آب
 حــذف شــده و آب بــا امــکان اســتفاده مجــدد از
ــر فــروش  سیســتم خــارج مى شــود. عــالوه ب
 تجهیــزات و راه انــدازى سیســتم بــراى
 مشــتریان، ایــن شــرکت راهکار دیگــرى نیز
 بــراى ارائــه محصول و خدمــات خود در نظر
 گرفتــــه اســــت کــــه در آن، سیستـم را
 نمى فروشد بلکه از مصرف کننده به ازاى هر
ــق ــده، حــ ــازى ش ــالب بهس ــن فاض  گال
ــات ــد و عملی ــت مى کن ــراك دریاف  اشتــ
ــک ــت تمل ــات تح ــازى را در تاسیس  بهس

خودش انجام مى دهد.
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نام شرکت:
THETHYS  

 گروه مخاطب: شهرى، کشاورزى، صنعتى
حــوزه فعالیــت: تامین نیاز بــه آب با روش

 هاى جایگزین
  مــدل درآمد: فروش مســتقیم محصوالت
 محصــول یا خدمت: سیســتم آب شــیرین

کن خورشیدى ماژوالر
 موقعیــت جغرافیایــى: ســرزمین اشــغالى

 فلسطین
 کل سرمایه تامین شده: 500 هزار دالر

سال تاسیس: 2014 میالدى
Seed :آخرین نوع تامین سرمایه

فناورى هاى کلیدى: پنل خورشیدى

 این شرکت سیستم ماژوالر آب شیرین کن و
 تصفیه آب خورشیدى تولید کرده است که به
 منظور تامین آب شیرین شهرى، کشاورزى و
 صنعتى کاربرد دارد. در این سیستم، همــان
 مکانیزم تبخیر و تقطیر که در طبیعت توسط
 تابش نـور خورشیـد بر دریاهـا وجود دارد با
 سرعت بیشترى براى تــولید آب شیــریــن

  و تصفیه شده،باز تولید مى شود.

 ایــن سیســتم بــه صــورت مــاژوالر و بــدون نیــاز
 بــه اتصــال بــه شــبکه بــرق ارائــه مى شــود کــه
 در نتیجــه دو مانــع کلیــدى بــر ســر راه فراگیــر
بــه نیــاز  یعنــى  شــیرین کن ها  آب   شــدن 
 فضــاى بــزرگ و همچنیــن مصــرف انــرژى
 تجدیدناپذیــر بــاال را برطــرف کرده اســت. ویژگى
 ماژوالر بودن این سیستم همچنین امکان استفاده
 از آن در مقیاس هــاى مختلف از جمله یک مزرعه،
یک کارخانه و حتى یک شهر را ایجاد کرده است.
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نام شرکت :
Arable

 گروه مخاطب: کشاورزى
حوزه فعالیت: پایش و مدیریت مصرف آب
 مدل درآمد: فروش مستقیم و دریافت حق

اشتراك
 محصول یا خدمت: سیستم هاى آبیارى و

 کوددهى هوشمند
موقعیت جغرافیایى: ایاالت متحده آمریکا
 کل سرمایه تامین شده: 9/8 میلیون دالر

سال تاسیس: 2013 میالدى
Series A :آخرین نوع تامین سرمایه 
 فناورى هاى کلیدى: داده کاوى، هوش

مصنوعى، پلتفرم نرم افزارى

 این شرکت سنسورهایى جهت بررسى شرایـط
 محیطى و نیازهاى گیاهان ارائه کرده اسـت و
 در قالب یک پلتفرم نرم افزارى، بینش هایـى به
کشاورزان جهت برنامه ریــزى آبیارى بهینــه
   زمین ها ارائه مى کند. سنســورهاى ارائه شـده
 توسط این شرکت بیش از 40 جریـان داده اى
 مختلف از جمله شرایط آب و هوایــى، میزان
 نور خورشیــد، میــزان رطوبــت و تبخیــر و
سالمتى گیاهـان را به کشاورزان ارائه مى دهد
و بر ایـن اسـاس، کشاورزان مى توانند فعالیت
  هاى خود مانند آبیارى، برداشت و یا کوددهى

را برنامه ریزى کنند.
همچنیــن در پلتفــرم نرم افزارى این شرکت،

 پیش بینى هــاى آب و هوایى بــه طور خاص براى
ــود. ــه مى ش ــز ارائ ــدف نی ــن کشــاورزى ه     زمی
 ویژگــى منحصــر بــه فــرد ارائــه شــده توســط
 ایــن شــرکت، ترکیــب همزمــان داده هــاى آب
ــا سنســور ــه ب ــان ک ــرایط گیاه ــى و ش  و هوای
ــه ــور ارائــ ــه منظــ ــدند ب ــردآورى شــ  گــ
 تحلیــــل هاى دقیق تــر در مــورد وضعیــت

گیاهـان است.[6]

نوشته: سیده حنانه سنایى
 بــراى دسترســى بــه منابــع QR کــد را اســکن

کنید یا به قسمت منابع مراجعه کنید:
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