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مقدمه

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

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

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

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

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

سـریع  کـه بازگشـت  حـوزه هـایی   اخیر، عالوه بر توجه بـه  سال های در اکوسیستم های استارت آپی و ( استارت آپ ها)نوپا شرکت های با گسترش •

ـ پـایین تـر   باالتر و با قیمت بهره وری جدیدی را با ارزش های خدمات و توانسته اند جدید مدل های کسب وکار و با داشته اند اقتصادی  ه مشـتریان  ب

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

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

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

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

، یکـی از  بنـابراین . راهبردی کشور از سوی دیگر می تواند به راهنمایی مسیرهای جدید برای شکل گیری و رشد اینگونـه شـرکت هـا کمـک کنـد     

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

. را به حداکثر برساندآن ها اثرات اجتماعی 

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

ـ   د بیشـترین  کسب وکارهای نوپا در سطح جهانی و مقایسه آن با رفتارهای شرکت های نوپای ایرانی، بر حوزه های نوینی متمرکز شود که مـی توانن

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

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

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

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

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

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

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

. ایجاد اشتغال در اکوسیستم شود

ـ  هدایت کارآفرینان و به ویژه سرمایه گذاران جدیدی که به اکوسیستم وارد می شوند به سمت حوزه های کمتر مورد توجه و با پتانسـی • رات ل بـاال و اث

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

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

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

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

معاونت سیاستگذاری و توسعه

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

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

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

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

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

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

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

انتظار برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوریمورد کارکردهای 

اجماع و ایجاد مدل ذهنی  
مشترک در خصوص اتخاذ  

ها در سطحراهبردها و سياست
ملی

ی ایجاد مکانيزم هشدارده
ندهنسبت به تغييرات آی

ایجاد درک عينی در  
يرات ارتباط با آینده و تغي

آن

در  مشارکت خصوصی ـ دولتی
ها و حلطراحی راه

هاي ملیاولویت

ر  نفعان دارتقاي دانش ذي
یراستاي خلق جامعه دانش

اوری  مهمترین اهداف مدنظر در برنامه ملی آینده نگاری علم و فن
در جهت توسعه اکوسیستم استارت آپی
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معرفی طرح بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپ

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

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

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

دی هـر  و موضـوعات راهبـر  چالش ها کالن هر موضوخ شروخ شده و با پیوند میان تحلیل های مختلفی است که از بخش های گزارش دربرگیرنده هر •

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

ـ  . می یابدخاتمه بزرگ شدن آن ها مالی و نحوه تأمین و الگوهای مدل های کسب وکار ، فناوری هاشناخت  ه بخـش  بنابراین هر گزارش دربرگیرنـده س

: اصلی است

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

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

o کلیدی آن حوزهچالش های و نحوه پاسخگویی به کسب وکار ، حوزه فعالیت، مدل فناوری هاو تحلیل از منظر جمع بندی
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انرژياستارت آپ هاي حوزه ي . 9

استارت آپ ها: مقدمه. 1ـ9
بازیگران جدید حوزه انرژي



هاي اقتصاديترین بخشگذار انرژي، حقيقتِ پيشِ روي یکی از راهبردي

تمرکز زدایی و کمرنگ شدن نقش دولت ها 

خلق اکوسيستم جدیدِ یکپارچه و توسعه مدل هاي کسب و کار

( بهينه سازي+ کربن زدایی )حرکت به سمت پایداري 

دیجيتال سازي

ـ در سال وض های اخیر، یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در حوزه انرژی و موضوعات سیاستی مربوط به آن، گذار انرژی و ع

:رح زیرگذار انرژی، تعبیری است برای تصویر چهار محور اصلی تغییر در این حوزه، به ش. شدن قواعد بازی در این حوزه است
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مدیریت متمرکز انرژی و نقش 

ها به تنهاییآفرینی دولت

تقویت تصمیم سازی 

متمرکزغیر 

انرژیسیستم های تولید پراکنده انرژیتولید متمرکز سیستم های 

به از

دولت ها تمرکز زدایی و کمرنگ شدن نقش 

های بزرگ انرژیمحوریت شرکت 

با بازیگران جدید اکوسیستم 
استارت آپ ها، متفاوت شامل 

محورفعال در فناوریشرکت های 
...و زنجیره تولید تا مدیریت انرژی 

تمام بودن خدمات در انحصاری 

زنجیره ارزش

توسعه خدمات به صورت غیر 
متمرکز توسط بازیگران جدید در 
هر یک از حلقه های زنجیره ارزش

تولید انبوه و با استاندار از پیش 

تعیین شده

و مبتنی تولید شخصی سازی شده 
هوشمند، خانه های )بر نیاز مشتری 

...(بهینه سازی و 

به از

خلق اکوسيستم جدیدِ یکپارچه و توسعه مدل هاي کسب و کار جدید

ابعاد و اجزاي گذارِ انرژي
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انرژی و  رشد روزافزون مصرف 

هدر رفت باالی آن

ز  بهینه سازی مصرف و استفاده ا

تجهیزات پربازده

بر پایه  تمرکز اقتصاد انرژی 

سوخت های فسیلی  

کربن وحرکت به سمت اقتصاد 

انرژی های پاک

به از

( بهينه سازي+ کربن زدایی )حرکت به سمت پایداري 

ابعاد و اجزاي گذارِ انرژي

جریان انرژیپایش دوره ای 
هنگام و دقیق جریان  پایش به 

انرژی

اه  محدود با مشترکان و نگتعامل 
ان  کنندگها به عنوان مصرفبه آن

بدون قدرت

کسب و  حرکت به سمت مدل های 

کار مشتری محور

به از

دیجيتال سازي
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در نگـاه آن هـا،  . های انرژی جهان جزو پیشگامان تقویت اکوسیستم استارت آپـی ایـن حـوزه بـوده انـد     در سال های اخیر، غول

بـرای  استارت آپ ها بیش از آنکه به عنوان رقیب شرکت های بزرگ حوزه انرژی مطرح شوند همکارانی قابل اتکـا و البتـه جـذاب   

ی، موضـوعی  های بزرگ حوزه انرژآپی حول شرکتگیری اکوسیستم استاردرواقع شکل. آیندسرمایه گذاری و تملک به حساب می

.قابل مشاهده و دارای روندی رو به رشد بوده است

هاي بزرگها، همکاران جدید شرکتآپاستارت
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استارت آپ های انرژی های پاکبزرگ، بزرگترین سرمایه گذارانشرکت های 

General Electric

هاي فناور حوزه انرژيآپهاي بزرگ در استارتگذاري شرکتاي از سرمایهنمونه

(۲۰۱۳تا اواسط ۲۰۱۱تعداد سرمایه گذاری ها از اواخر )
16



ــال    ــال از سـ ــت توتـ ــرکت نفـ ــون در  2008شـ ــا کنـ ــت   20تـ ــرده اسـ ــذاری کـ ــرمایه گـ ــرژی سـ ــتارت آپ انـ .اسـ

.حوزه ی فعالیت این استارت آپ ها ذخیره سازی انرژی، تولید پراکنده و انرژی خورشیدی بوده است

هاي فناور حوزه انرژيآپهاي بزرگ در استارتگذاري شرکتاي از سرمایهنمونه
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انرژياستارت آپ هاي حوزه ي . 9

بررسی وضعيت کالن حوزه. 2ـ9

درن انرژی بسترساز تمام فعالیت های اقتصادی و تجاری جوامع م
یزی  نمی توان به بحث توسعه پایدار پرداخت و از برنامه ر. است

.انرژی چشم پوشی کرد



20

هاي حوزه انرژيها و فرصتچالش

دگی آن وابستگی شدید تولید انرژی در ایران به سوخت های فسیلی به همراه بازده پایین و آالین 1

، لزوم افزایش هوشمندی و ارائه راه حل های نوآورانه در جهت بهینه سازی مصرف انرژی در بخش هاای خاانگی  
صنعتی و حمل و نقل

5

لزوم افزایش بهره وری و ایجاد تنوع در منابع و مکان های تولید و توزیع انرژی 2

بهره گیری مو ثر از جمع آوری و تحلیل کالن داده ها به منظور مدیریت و برنامه ریزی بهینه حوزه انرژی 6

لزوم ارائه راه حل های نوآورانه در جهت پاسخگویی به تغییرات اقلیمی و چالش های آن 4

لزوم تولید و توزیع انرژی با هزینه و بهره وری مناسب در مناطق دوردست و محروم 3



موضوع اول

وابستگی شدید تولید انرژی در ایران به سوخت های فسیلی به همراه بازده پایین و آالیندگی آن 

:راهکار

تولید انرژی:  هاجایگاه در زنجيره فعاليت

محدود بودن منابع
نفت و گاز

ی توسعه و بهینه ساز
شیوه های جایگزین 

تولید انرژی

حمل و )برقی سازی 
نقل و گرمایش و 

(پخت و پز

ود وابستگی زیرساخت موج
به سوخت های فسیلی

استفاده از 
فرآورده های جانبی در 
تولید انرژی همچون 
آب گرم استخراج 
شده همراه نفت

بازده پایین نیروگاه های
سوخت فسیلی

استفاده از فناوری های
تولید همزمان برق،  
سرما و حرارت  در 
نیروگاه های حرارتی
یکاستحصال گاز کربن

تولید انواخ کودهای 
شیمیایی و گوگرد  

آالیندگی باالی 
سوخت های فسیلی

استفاده از  تکنولوژی  
تصفیه آالینده  های 

نیروگاهی و کاتالیزورهای
بهینه سازی احتراق
استحصال گاز کربنیک

ن  مالیات کرباستفاده از  

:مسئله

شرکت خدمات انرژیشرکت خدمات انرژی:مخاطب
شرکت خدمات انرژی

شرکت های ممیزی انرژی
شرکت خدمات انرژی
شرکت  ممیزی انرژی
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موضوع دوم

لزوم افزایش بهره وری و ایجاد تنوع در منابع و مکان های تولید و توزیع انرژی

نبود سیستم هوشمند
مدیریت توزیع

استفاده از فناوری 
تحلیل کالن داده ها و 
هوش مصنوعی برای 
مدیریت هوشمند 
شبکه توزیع

نبود تولید پراکنده و 
ریزشبکه ها

و ایجاد شبکه تولید
ذخیره سازی در 
خانه های دارای 
ی موقعیت تولید انرژ

پاک

عدم بهره برداری از منابع
تجدیدپذیر

توسعه فناوری های 
ع تولید انرژی از مناب
تجدیدپذیر

تقال و تلفات باالی شبکه ان
توزیع موجود

ز کاهش تلفات انرژی ا
طریق بررسی الگو 
ورودی و خروجی 
سیستم توزیع

تولید ـ توزیع:  هاجایگاه در زنجيره فعاليت

:راهکار

:مسئله

 ها  توسعه دهندگان پلت فرم:مخاطب
و نرم افزارها 

شرکت خدمات انرژی
صاحبان ملک و زمین

شرکت خدمات انرژی
و توسعه دهندگان پلت فرم ها

نرم افزارها 
شرکت  ممیزی انرژی
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موضوع سوم

لزوم تولید و توزیع انرژی با هزینه و بهره وری مناسب در مناطق دوردست و محروم

سختی انتقال انرژی به
مناطق صعب العبور

نصب و نگهداری 
تکنولوژی های 
د ریزشبکه های تولی
خورشیدی و بادی 

محلی

هزینه های باالی ذخیره 
سازی انرژی

نصب و نگهداری 
باتری های هوشمند 
برای ذخیره محلی 
برق مازاد در زمان 
افت مصرف

نبود تولید پراکنده و 
ریزشبکه ها

و ایجاد شبکه تولید
ذخیره سازی در 
خانه های دارای 
ی موقعیت تولید انرژ

پاک

نبود زیرساخت تبادل 
مستقیم انرژی

تولید و فروش 
مستقیم انرژی در 
سطح محله

توزیعـ مدیریت و برنامه ریزی :  هاجایگاه در زنجيره فعاليت

:مسئله

:راهکار

صاحبان ملک و زمین:مخاطب
شرکت خدمات انرژی
صاحبان ملک و زمین

شرکت خدمات انرژی
و توسعه دهندگان پلت فرم ها

نرم افزارها 
شرکت  خدمات انرژی
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موضوع چهارم

لزوم ارائه راه حل های نوآورانه در جهت پاسخگویی به تغییرات اقلیمی و چالش های آن

تغییرات شدید اقلیمی

تمرکز بر انرژی های 
خورشیدی، زمین 
گرمایی و هسته ای

ات افزایش مصرف با نوسان
شدید دما

توسعه فناوری های 
اده ذخیره سازی و استف

مجدد از انرژی مازاد 

نبود اطالعات کافی روند
آتی تغییرات اقلیمی

ای استقرار سیستم ه
و مانیتورینگ محلی
و بررسی الگو مصرف
ر کشف الگو بهینه د

هر اقلیم

عدم بهره برداری از منابع
تجدیدپذیر

ابداخ تکنولوژی های
جدید جهت کاهش 
هزینه و افزایش 
راندمان تولید 

تجهیزات مربوط به 
نیروگاه های 
تجدیدپذیر

تمام زنجیره فعالیت:  هاجایگاه در زنجيره فعاليت

:مسئله

:راهکار

شرکت خدمات انرژی:مخاطب
دولت 

شرکت خدمات انرژی
شرکت یوتیلیتی

توسعه دهندگان پلت فرم ها و 
نرم افزارها 

شرکت  ممیزی انرژی

شرکت خدمات انرژی
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موضوع پنجم
قللزوم افزایش هوشمندی و ارائه راه حل های نوآورانه در جهت بهینه سازی مصرف انرژی در بخش های خانگی، صنعتی و حمل و ن

عدم وجود اطالعات کافی 
در مورد الگو مصرف

، هوشمندسازی وسایل
ز داده کاوی و استفاده ا
اینترنت اشیاء

عدم توجه به معماری 
پایدار بنا

زیرساخت بررسی و 
ارائه راهکار برای 
هواحدهای مصرف کنند

اتالف انرژی در بخش 
صنعت و حمل ونقل

ی ممیزی انرژی مصرف
وسایل به کمک 
فناوری های جدید و 
تجهیزات هوشمند

الگو مصرف نادرست در 
بخش خانگی

ه ممیزی انرژی بناها ب
های فناوری کمک 

جدید و تجهیزات 
هوشمند

مصرف انرژی:  هاجایگاه در زنجيره فعاليت

:مسئله

:راهکار

ا و توسعه دهندگان پلت فرم ه:مخاطب
نرم افزارها 

شرکت خدمات انرژی
توسعه دهندگان پلت فرم ها و 

نرم افزارها 

ارهاتوسعه دهندگان پلت فرم ها و نرم افز
شرکت  ممیزی انرژی

حتولید کنندگان تجهیزات و مصال

شرکت  ممیزی انرژی
الحتولید کنندگان تجهیزات و مص
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موضوع ششم

بهره گیری مؤ ثر از جمع آوری و تحلیل کالن داده ها به منظور مدیریت و برنامه ریزی بهینه حوزه انرژی

مدیریت و نبود بستر هماهنگ 
برنامه ریزی حوزه انرژی

ارچه پیاده سازی سیستم یکپ
مطالعاتی با تمرکز بر 

اثرات بلندمدتشناسایی 
رژیفرآیندهای کنونی تولید ان

ر عدم دسترسی به هنگام به داده ها د
بخش مصرف

استفاده از تکنولوژی 
زنجیره بلوک برای تشخیص
میزان مصرف و پرت انرژی

وز  عدم استفاده از سیستم های به ر
مدیریت اطالعات

استفاده از سنسورهای 
هوشمند، اعالم به هنگام 
ه خرابی و وجود بحران در شبک

انتقال و توزیع

توزیعـ مدیریت و برنامه ریزی :  هاجایگاه در زنجيره فعاليت

:مسئله

:راهکار

توسعه دهندگان پلت فرم ها و نرم افزارها توسعه دهندگان پلت فرم ها و نرم افزارها :مخاطب
توسعه دهندگان پلت فرم ها و نرم افزارها

شرکت یوتیلیتی
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27

زنجيره فعاليت شرکت هاي استارت آپی در حوزه ي انرژي

ز افزایش توليـد انـرژي ا  •
ه بهينه پایدار، استفادمنابع 

ــر  ــاي فلـــ و از گازهـــ
ـ   اي بهينه سازي نيروگـاه ه

فسيلی

توليد

از سيســته هــاي اســتفاده •
زي هوشمند براي بهينـه سـا  

توزیع انرژي
توزیع

مــدیریت و بهينــه ســازي   •
مصرفانرژيمصرف 

اســتفاده از سيســته هــاي  •
مـدیریت و هوشمند بـراي  

برنامه ریزي حوزه انرژي

زيمدیریت و برنامه ری
حوزه انرژي



مدیریت و برنامه ریزی حوزه انرژیمصرف

تولید

توزیع

28

به تفکيک جایگاه در زنجيره فعاليت هاـ استارت آپ هاي حوزه ي انرژي 



انرژياستارت آپ هاي حوزه ي . 9

توليد انرژي. 3ـ9

ق و نیروگاه های حرارتی بیشترین سهم را در تولید بر
و و انرژی های ن. نیروگاه های برق آبی در رتبه دوم هستند

د نیروگاه های مقیاس کوچک رتبه سوم تولید را به خو
یروگاه رتبه چهارم تولید نیز مربوط به ن. اختصاص داده اند

.  اتمی است



د انرژیتوسعه و بهینه سازی شیوه های جایگزین تولی•
ون استفاده از فرآورده های جانبی در تولید انرژی همچ•

آب گرم استخراج شده همراه نفت
تولید و استفاده از بیوگاز و سوخت های سبز•
روگاهینیاستفاده از  تکنولوژی تصفیه آالینده  های •
احتراقکاتالیزورهای بهینه سازی استفاده از•
گاز کربنیکاستحصال •
ذیرفناوری های تولید انرژی از منابع تجدیدپتوسعه •
تکنولوژی های جدید جهت کاهش هزینه و ابداع •

اه های افزایش راندمان تولید تجهیزات مربوط به نیروگ
تجدیدپذیر

استفاده از فناوری های تولید همزمان برق، سرما و •
حرارتینیروگاه های حرارت  در 

آالینده هاو سایر کربنیک استحصال گاز •
گوگردتولید انواع کودهای شیمیایی و •
تمرکز بر انرژی های خورشیدی، زمین گرمایی و •

هسته ای

نفت و گازمحدود بودن منابع•
وابستگی زیرساخت موجود به سوخت های•

فسیلی
یبازده پایین نیروگاه های سوخت فسیل•
آالیندگی باالی سوخت های فسیلی•

نبود تولید پراکنده و ریزشبکه ها•
عدم بهره برداری از منابع تجدیدپذیر•
عبورسختی انتقال انرژی به مناطق صعب ال•
تغییرات شدید اقلیمی•

چالش ها

راهکارها
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تولید

مصرفتوزیع

مدیریت و 
برنامه ریزی
حوزه انرژی



این.ایدمی نماستفادهبرقتولیدبرایخورشیدیانرژیازشرکتاینSunrunاسم

تمانساخسقفرویبرکهمی کندتولیدخورشیدیپنل هایشرکت

.می نمایدتولیدبرقنورخورشید،جذبباومی گرددنصب

قرارفسقدربناساختهنگامدرپنل هاکهاستایندرشرکتاینمحصولتمایز

.نیستندرؤیتقابلپنل هادیگرخالفبرومی گیرند

کانامباپلت فرمیوانرژیذخیره سازیامکاندارایشرکتاینمحصولهمچنین

.استشبکهبهاتصالوسیستمکنترلوردیابی

تولیدزنجیره فعالیت

2007تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

انرژی خورشیدیحوزه فعالیت

خانگیگروه مخاطب

خدمت/فروش محصولمدل درآمدی اصلی

پنل خورشیدیفناوری های کلیدی
باتری

عرضه عمومیوضعیت تأمین مالی

میلیون دالر303مبلغ آخرین قرارداد

www.sunrun.comمیلیارد دالر1.4کل سرمایه جذب شده
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http://www.sunrun.com/


درکهینسنگخورشیدیپنل هایازشدهتشکیلماژوالرسیستمیکSolar Roadwaysاسم
دوچرخه،مسیرهایپیاده روها،،پارکینگ ها)جاده هاوخیابان ها
باوشدهنصب(استخراطرافمحی باغ،مسیرهایبازی،زمین های
ه ایشیشپنل هایاین.می پردازدبرقتولیدبهخورشیدی،انرژیجذب

رایبگرمایشیعناصرحاویبوده،آسفالتبابرابراستحکامیدارایچندالیه

.می باشدهشبکبهاتصالقدرتوریزپردازندهدارایویخ،وبرفانباشتازجلوگیری

وگردیدهنصبنداردوجودحیوانیفعالیتهیچکهجاده هاییدرسیستماینهمچنین

.می شودهواآلودگیکاهشسبب

تولیدزنجیره فعالیت

2006تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

انرژی خورشیدیحوزه فعالیت

فردی، خانگی، اداری، تجاریگروه مخاطب

خدمت/فروش محصولمدل درآمدی اصلی

پنل خورشیدیفناوری های کلیدی
سنسور

سرمایه گذاری خطرپذیروضعیت تأمین مالی

میلیون دالر2.2مبلغ آخرین قرارداد

www.solarroadways.comمیلیون دالر2.2کل سرمایه جذب شده
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CleanChoiceاسم
ENERGY

برقدتولیبرایخورشیدیمزرعهساختفناوریبهشرکتاین
اهشکبهکهسیستمایندر.استیافتهدستسبزانرژی هایاز

در،می شودمنجرآنازناشیآلودگی هایوفسیلیسوخت هایازاستفاده
ازمحدودیتعدادهمکاریباساختمان هااستقرارمحلحوالیدرمنطقه ای
نورذبجبهتوربینوپنلوسیلهبهکهمی گرددطراحیمزرعه ایساکنان،
بهیازنمزرعهاینطراحی.می پردازدمصرفیبرقتولیدبرایبادوخورشید

ونمودخواهدرفعراساختمان هاسقفرویبرخورشیدیپنل هاینصب
.داردمحلیانرژیتولیددرباالییبازدهی

تولیدزنجیره فعالیت

2010تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

انرژی  / انرژی خورشیدی حوزه فعالیت
بادی

خانگی، اداریگروه مخاطب

خدمت/فروش محصولمدل درآمدی اصلی

پنل خورشیدیفناوری های کلیدی
توربین

ی خطرپذیر سرسرمایه گذاریوضعیت تأمین مالی
A

میلیون دالر11مبلغ آخرین قرارداد

www.cleanchoiceenergy.comمیلیون دالر11کل سرمایه جذب شده

33

استارت آپ هاي حوزه ي توليد انرژي



ازکهاستدریاییانرژیفناوریتوسعه دهندهشرکتاینMinestoاسم
استفادهبرقتولیدبرایاقیانووومدیوجزرجریان های
انگلیسی8لشکبهحرکتباکهاستتوربینیکدارایدستگاهاین.می نماید

افزایشارآبجریان،(ریاضیدربی نهایتعالمتبهشبیهشکلی)شدهافقی
کهتاسمعنیبداناین.داردبرقتولیدبامستقیمرابطه ایسرعت،.می دهد

تولیدقبرمی دهد،افزایشآبطریقازراتوربیننسبیسرعتدستگاهوقتی
در.بودواهدخثابتتوربینازبیشتربرابرصدچندنیروگاهژنراتورتوسطشده

منتقلساحلبهدریاازشبکه ایطوربهکابلطریقازشدهتولیدبرقنهایت
.می شود

تولیدزنجیره فعالیت

2007تأسیسسال 

سوئد، انگلستانمحل فعالیت

انرژی جزر و مدیحوزه فعالیت
انرژی جریان اقیانوسی

شبکه برقگروه مخاطب

خدمت/فروش محصولمدل درآمدی اصلی

توربینفناوری های کلیدی

اعتباروضعیت تأمین مالی

هزار دالر50مبلغ آخرین قرارداد

www.minesto.comمیلیون دالر24.4کل سرمایه جذب شده
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دپذیرتجدیانرژیازاستفادهبرایراه حلیارائهبهشرکتاینCalwaveاسم
.استپرداختهشیرینآبوبرقتولیدبرایاقیانووامواجاز

گالیچوشبدربودندسترسدرباال،پیش بینیمزیتدارایموجانرژی
ادهاستفموجمبدلیکطراحیبرایایدهاینازشرکتاین.استانرژی
هیچواقیانوسسطحبهرابصریآلودگیهیچدستگاهاین.استکرده

طراحیابدستگاهاین.ندارددریاییموجوداتوقایقبرایخطرناکیبرخورد
بهانجهمختلفمناطقدراقیانوسامواجتحریکبامقیاس پذیر،وماژوالر

.می پردازدبرقانرژیتولید

تولیدزنجیره فعالیت

2014تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

انرژی موجحوزه فعالیت

شبکه برقگروه مخاطب

مستقیم محصولفروشمدل درآمدی اصلی

مبدل انرژیفناوری های کلیدی

-وضعیت تأمین مالی

-مبلغ آخرین قرارداد

www.calwave.org-کل سرمایه جذب شده

35

استارت آپ هاي حوزه ي توليد انرژي



مدیوجزرکوچکتوربین هایطراحیباشرکتاینTIDALYSاسم
ازوبودهخودکاروشناوردستگاه هایدارایکهتک مرحله ای

فادهاستهزینهکمفیبرکربنمانندباالتکنولوژیبامواد
شبکههبمتصلدستگاهاین.می پردازدانرژیتولیدبهومی نماید

ورتصبهمتخصصغواصانمداخلهبهنیازبدونوبودهآنالینهوشمند
بااورشنوپایدارپلتفرمیکارائهباشرکتاین.می نمایدعملخودکار

واکپانرژیتولیدبهاقداممدیوجزرتوربین هایازاستفادهوگسترش
.استصرفهبهمقرونبسیارساحلیمناطقدرکهمی کندپایدار

تولیدزنجیره فعالیت

2012تأسیسسال 

انگلستانمحل فعالیت

انرژی جزر و مدیحوزه فعالیت

صنعتیگروه مخاطب

خدمتفروشمدل درآمدی اصلی

مبدل انرژیفناوری های کلیدی
توربین

-وضعیت تأمین مالی

-مبلغ آخرین قرارداد

www.tidalys.com-کل سرمایه جذب شده
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Corpowerاسم Oceanا الهـام  این شرکت به ساخت یک مبدل انرژی با کارایی باال و ب
ـ  د بـرق  از اصول پمپاژ قلب انسان دست یافته است که می توان
ی مبـدل هـا  . پاک و مقرون به صرفه را از اقیانوو ها ایجاد نماید

امـواج ورودی نوسـان   و بـا  تشـدید کـرده  راموج اقیـانوس  انرژی، جریان
را جذب نموده و یـک تـراکم انـرژی    آن ها و شدت حرکت و قدرت می کنند 

.مایدمی نبرابر بیشتر از مبدل های انرژی موج معمولی ایجاد 5فوق العاده باال، 
ـ     منابع جمع آوری د انرژی موجود در امواج اقیانوسی بـه طـور پایـدار مـی توان

.تریلیون تن برق در سال تولید نماید4000تا 2000

تولیدزنجیره فعالیت

200۹تأسیسسال 

سوئدمحل فعالیت

انرژی موجحوزه فعالیت

صنعت دریاییگروه مخاطب

فروش خدماتمدل درآمدی اصلی

مبدل انرژیفناوری های کلیدی
توربین

سرمایه گذاری خطرپذیروضعیت تأمین مالی

میلیون دالر8.2مبلغ آخرین قرارداد

www.corpowerocean.comمیلیون دالر16.7کل سرمایه جذب شده
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 Kite Power Systemsاسم
(KPS)

انرژیهبدستیابیدنبالبهسیستمیطراحیباشرکتاین
یساحلودریاییکایت هایدربادبکارگیریطریقازبرق

.می بردهبهرمتناوبمرحلهدوازپمپاژچرخهیکدرسیستماین.می باشد
بهی کنندمایجادرامستمرانرژیمنبعیکمی افتند،به کارباهمکهکایتدو

هوادرمتر450التین،8عددمانندشکلیکدرکایتدواینکهطوری
.می کندتولیدبرقتوربین،حرکتباومی کنندپرواز

تولیدزنجیره فعالیت

2011تأسیسسال 

انگلستانمحل فعالیت

انرژی بادیحوزه فعالیت

(ساحلی و دریایی)خانگی گروه مخاطب

فروش خدمتمدل درآمدی اصلی

توربینفناوری های کلیدی
ژنراتور

سرمایه گذاری خطرپذیروضعیت تأمین مالی

میلیون دالر2مبلغ آخرین قرارداد

www.kitepowersystems.comمیلیون دالر10.3کل سرمایه جذب شده
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دربادنیرویازاستفادهدرنوینرویکردیارائهبهشرکتاینNorsePowerاسم
ستمسیاینشدهطراحیبادبان های.استپرداختهدریاییصنعت

کشتیکیپیشراندنبرایبادنیرویازکهاستچرخشیسیلندریکدارای
می دهندهاجازبادبان هاباشد،مطلوببادشرایطکههنگامی.می کنداستفاده

وختسودرصرفه جوییسببکهبازگردندعقببهاصلیموتورهایکه
کهاستدرحالیاین.می گرددکشتی هاگلخانه ایگازهایانتشارکاهش
تواناییسیستم،اینبا.داشتنخواهدتغییریسفرزمانوسرعت

.افتادخواهداتفاقکشتی هابرای٪20تاسوختدرصرفه جویی

تولیدزنجیره فعالیت

2012تأسیسسال 

فنالندمحل فعالیت

انرژی بادیحوزه فعالیت

صنعت دریاییگروه مخاطب

مشارکت-فروش خدمات مدل درآمدی اصلی

توربینفناوری های کلیدی

اعتباروضعیت تأمین مالی

میلیون دالر1.6مبلغ آخرین قرارداد

www.norsepower.comمیلیون دالر7.5کل سرمایه جذب شده
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ببسفسیلیسوخت هایبهدسترسیکاهشوبرقمصرفAltarockEnergyاسم
ژیانرپاالیشگاه هایطراحیباشرکتاینکهاستگشته

هب(زمینداخلدرشدهذخیرهگرماییانرژی)زمین گرمایی
دهایفراینتوسطمداومطوربهحرارتاین.برآیدبرقتولیددنبال

این.نددارقرارزمینسطحزیردرکهمی شودتولیدطبیعیزمین شناسی
ازتفادهاسبهسازیجهتنوآورانهسیستمسهتوسعهباداردتالششرکت
ازدارند،نامEGSوMSAS،TZIMSترتیببهکهگرماییزمینانرژی

.کندهاستفادپایدارانرژیتولیدبرایطبیعتدرموجودپتانسیلاین

تولیدزنجیره فعالیت

2007تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

انرژی زمین گرماییحوزه فعالیت

شبکه برقگروه مخاطب

فروش خدماتمدل درآمدی اصلی

پیل های سوختیفناوری های کلیدی

سرمایه گذاری خطرپذیروضعیت تأمین مالی

میلیون دالر6.3مبلغ آخرین قرارداد

www.altarockenergy.comمیلیون دالر36.5کل سرمایه جذب شده
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عه،مطالبهتجدیدپذیر،انرژی هایبرتمرکزباشرکتاینRampowerاسم
.تاسپرداختهگرماییزمینانرژیپروژه هایاجرایوتوسعه

انجاملقابشدهحفاریچاه هایوسیلهبهزمین گرماییانرژیازبرقتولید
انرژیزیرزمینی،الیه هایگرمایشازحاصلبخارکهبه گونه ایاست،

وربه طبخارتامی دهداجازهورساندهزمینسطحبهراتوربین هاحرکتی
شرکتاین.گرددمتصلثانویهحرارتیمبدلبدونتوربینیکبهمستقیم

جنوبیوشمالیآمریکادرگرماییزمینانرژیپروژه هایکنندهاجرا
.می باشد

تولیدزنجیره فعالیت

2008تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

انرژی زمین گرماییحوزه فعالیت

شبکه برقگروه مخاطب

فروش خدماتمدل درآمدی اصلی

توربینفناوری های کلیدی

سرمایه گذاری خطرپذیروضعیت تأمین مالی

دالرمیلیون77مبلغ آخرین قرارداد

www.ram-power.comمیلیون دالر77کل سرمایه جذب شده
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هضمیواحدهااستفادهباکهمی کندتولیدفناوریشرکتاینSeabenergyاسم
رااهآناست،شدهتولیدپسماندکهجاییهماندربی هوازی،

توسعهریفناونوعدوپسماندنوعبهتوجهبا.می کندتبدیلانرژیبه
برایدیگریوکشاورزیپسماندهایبراییکیکهاستشدهداده

وازی،بی ههضمفناوریازاستفادهبا.استشدهطراحیحیوانیفضوالت
به توانمیآن هاازکهشدهتبدیلزیستیگازهایبهارگانیکپسماندهای

ایگازهاین.نمودبرداریبهرهاندکهزینه یباانرژیمنبعیکعنوان
دارندمحدودیمنابعکهطبیعیگازبرایپایدارجایگزینیمی توانندزیستی

.باشد

تولیدزنجیره فعالیت

2011تأسیسسال 

انگلستانمحل فعالیت

زیست انرژیحوزه فعالیت

اداری، صنعتیگروه مخاطب

تجارت کربن–فروش خدمات مدل درآمدی اصلی

سوخت زیستیفناوری های کلیدی

-وضعیت تأمین مالی

-مبلغ آخرین قرارداد

www. seabenergy.com-کل سرمایه جذب شده
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پیلدتولیحوزهدرمشهوروسابقهباشرکتیکانرژیبلومBloomenergyاسم
منبعابهیدروکربنیهایسوختازوسیعیطیف.استسوختی
وختیسهایپیلبهورودیسوختعنوانبهتواندمیارگانیک
ل هایپیاین.گیردقراراستفادهموردشرکتاینجامداکسید
انرژیسازیذخیرهقابلیتسازمان هاومنازلانرژیتولیدبرعالوهسوختی

دحدومحصولاینعمرطول.باشندمیدارانیزرابرقیخودورهایشارژو
اپل،یاهو،گوگل،همچونمطرحیوبزرگهایشرکت.استسال10

.دارندرقراشرکتاینمشتریانلیستدر...وفدکسوالمارت،کوکاکوال،

تولیدزنجیره فعالیت

2002تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

سلول های سوختیحوزه فعالیت

صنعتی، پزشکی، نظامیگروه مخاطب

خدمت/فروش محصولمدل درآمدی اصلی

ژنراتورفناوری های کلیدی

سرمایه گذاری خطرپذیروضعیت تأمین مالی

مبلغ آخرین قرارداد

www.bloomenergy.comمیلیون دالر825.7کل سرمایه جذب شده
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از هاساختماندرنیازموردبرقوگرماتولیدبرایشرکتاینSunfireاسم
یدتولبایوگازیاطبیعیگازتوس کهسوختیسلول های
کهیژنراتورهایدرجامدسوختسلول های.می نمایداستفادهمی شوند،

دروبرقتوزیعسیستمیکبهدسترسیبدونافتادهدورمناطقبرای
مخابراتی،فرستندهایستگاه هاییاگازلولهخطوطمانندصنعتیکاربردهای

ردوخاکگوشنیمحیط هایباال،رطوبتقوی،بادمانندبحرانیشرایطیدر
یکدرآنالکترولیزوسوختیسلولیکاتصالباشرکتاین.داردکاربرد
برایکهندکتبدیلسبزهیدروژنبهراخورشیدیوبادانرژیمی تواندشبکه

.استمناسبپاالیشگاه هاوصنعتیشرکت های

تولیدزنجیره فعالیت

2010تأسیسسال 

آلمانمحل فعالیت

سلول های سوختیحوزه فعالیت

خانگی، اداری، صنعتیگروه مخاطب

فروش خدماتمدل درآمدی اصلی

ژنراتورفناوری های کلیدی

–سرمایه گذاری خطرپذیر وضعیت تأمین مالی
Cسری 

-مبلغ آخرین قرارداد

www.sunfire.de/enیورومیلیون14کل سرمایه جذب شده
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هیدروژنیذخیره سازیفناوریتوسعهحالدرشرکتاینH2GO powerاسم
دمی توانهیدروژنذخیره سازی.استارزان قیمتروش هایباانرژی

.گیردانجامشوند،میسوزاندهسوختیسلول هایدرنانوموادازاستفادهبا
می شودیدتولانعطاف پذیریاسفنجسوختیسلول هایسوزاندنفرآیندطی
گازمسیستشدنگرمباومی گرددذخیرهآنمنافذدرهیدروژناتم هایکه

ازقویفشارسیلندریکجایبهشرکتاین.می شودآزادهیدروژن
قطریازتنهاوکربنانتشاربدونکهجامدمادهیکعنوانبههیدروژن
 تواندمیمحصولاین.می پردازدانرژیتوزیعبهشدهحفاظتکاتالیست
.گرددگازیوبرقیموجودتوزیعشبکه هایجایگزین

تولیدزنجیره فعالیت

2014تأسیسسال 

انگلستانمحل فعالیت

سلول های سوختیحوزه فعالیت

خانگی، اداری، صنعتیگروه مخاطب

تجارت کربن–فروش خدمات مدل درآمدی اصلی

پیل های سوختیفناوری های کلیدی

-وضعیت تأمین مالی

-مبلغ آخرین قرارداد

-کل سرمایه جذب شده
www.h2gopower.com

45

استارت آپ هاي حوزه ي توليد انرژي



تشارانبدونصنعتی،حرارتیابرقتولیدبرایشرکتاینTerrestrial Energyاسم
فادهاستمایعسوختباهسته ایفناوریازگلخانه ایگازهای
کهاشدمی بماژوالروکوچکنیروگاهی،سیستماینراکتورهای.می نماید

بانوآورانهوپیشرفتهروشیبهآنترکیبباومی کنداستفادهمذابنمکاز
این.می کنداستفاده(درصد5ازکمتر)کمغلظتباشدهغنیاورانیوم
مونتاژوتولیدراه اندازی،ساخت،هزینهکاهشسببماژوالررویکرد

دره ایهستراکتورهایبابرقتولیدشیوهاینتأثیر.می گرددنیروگاه ها
.استوجهتقابلبسیارانرژیتولیدبرایفسیلیسوخت هایمصرفکاهش

تولیدزنجیره فعالیت

2013تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

(هسته ای)سایر منابع حوزه فعالیت

شبکه برقگروه مخاطب

خدمت/فروش محصولمدل درآمدی اصلی

راکتور هسته ایفناوری های کلیدی

-Capitalسرمایه گذاری وضعیت تأمین مالی

Backed 

مبلغ آخرین قرارداد
میلیون دالر سرمایه 5/۹1

 Bگذاری سری

www.terrestrialenergy.comمیلیون دالر25/5کل سرمایه جذب شده
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ویفرازنوعیتولیدهدفبا2008سالدرشرکتاینTechnologies 1366اسم
بدیلتکهایگونهبهارزانقیمتوباالکاراییباسیلیکون
اشد،بممکنسنگزغالازکمترایهزینهباخورشیدیانرژی
-ختهریروشازاستفادهباسیلیکونویفرهای،1۹70دههاز.شدتأسیس

اینکهدندشمیتولیدسیلیکونکریستالبزرگهایشمشازبرشوگری
مصرفوخامموادازنیمیرفتهدرجملهازمتعددیمعایبدارایروش
اتکهاستعملیاتوگذاریسرمایهباالیهزینهعالوهبهانرژیباالی
فرآینداینتکنولوژی1366شرکت.انجامدمیطولبههفتهیکحدود

نمایدمینجایگزیکارآمدصنعتیماشینیککمکبهراقدیمیوپیچیده
ازراسیلیکونویفریکثانیه20هردرمستقیمطوربهتواندمیکه

.نمایدتهیهمذابسیلیکون

تولیدزنجیره فعالیت

2008تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

انرژی خورشیدیحوزه فعالیت

صنعتیگروه مخاطب

مشارکتمدل درآمدی اصلی

پنل خورشیدیفناوری های کلیدی

گذاری خطرپذیرسرمایهوضعیت تأمین مالی

میلیون دالر۹مبلغ آخرین قرارداد

www.1366tech.comمیلیون دالر۹6.5کل سرمایه جذب شده
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Romoاسم Windبهاستشدهتأسیس2011سالدرکهویندروموشرکت
بهسنجبادسیستمخاصتکنولوژییکتوسعهوخدماتارائه
عملاولتراسونیکفناوریمبنایبربادسنجاین.پردازدمیiSpinنام
یریگاندازهبادیتوربینیکروتورجلویدررابادوزششرایطوکندمی
دشوارنونتاکهاآناندازه گیریکهراپارامترهاییتواندمیوسیلهاین.کندمی

ست،نادرگیریجهتوانحرافتوان،منحنیهمچوناستبودهغیرممکنیا
-اندازهادبتوربینناسلدرراجریانجهتو(اغتشاشات)توربولنسیشدت
ملکردعارتقاءبهپارامترهااینمانیتورینگبامحصولاین.کندگیری

درتمندیقگذارانسرمایهتوسطشرکتاین.کندمیکمکبادیتوربین های
YellowوABBهمچون & Blueاروپاییکشور8دروشودمیحمایت

.استنمایندگیدارای

تولیدزنجیره فعالیت

2011تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

انرژی بادیحوزه فعالیت

صنعتیگروه مخاطب

خدمت/فروش محصولمدل درآمدی اصلی

سنسورفناوری های کلیدی
تجهیزات پیشرفته

سرمایه گذاری خطرپذیر  وضعیت تأمین مالی
later stage

میلیون دالر سرمایه 6/25مبلغ آخرین قرارداد
Cگذاری خطرپذیر سری 

www.romowind.comمیلیون یورو4/8کل سرمایه جذب شده
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درژیانربهجلبکتبدیلواحداولینشرکتاینسوختتولیدواحدsapphire energyاسم
این.شدآغاز2011سالدرآنساختکهبودجهاندرتجاریمقیاو

برایکشتقابلغیرهایزمینودریاآبهمچونغیرآشامیدنیآبازشرکت
درسیدکربن دی اکجذبتواناییهاجلبکاینکهنمایدمیاستفادهجلبکپرورش

استامخنفتبامشابهیخواصدارایکهزیستیسوختتولیدوروبازهایحوضچه
واورزیکشتحقیقاتی،شرکت هایباخودفعالیتمدتدرشرکتاین.هستنددارارا

انرژیسافایر2011سالدرمثالبرای.استبستههمکاریقراردادمتعددیمهندسی
یدکنندهتولبزرگترینکهآلمانلیندهشرکتباچندسالههمکارینامهتفاهمیک

کهتاسکردهاعالمانرژیسافایرشرکت.نمودامضاءاستجهاندرصنعتیگازهای
قابلیتبرسد،روزدربشکه5000حداقلبه2018سالدرشرکتاینروزانهتولیداگر

.داردراخامنفتبارقابت

تولیدزنجیره فعالیت

2007تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

زیست انرژیحوزه فعالیت

صنعتیگروه مخاطب

خدمت/فروش محصولمدل درآمدی اصلی

مبدل انرژیفناوری های کلیدی
تجهیزات پیشرفته

سرمایه گذاری خطرپذیر وضعیت تأمین مالی
later stage

ری میلیون دالر سرمایه گذا۹2مبلغ آخرین قرارداد
Cخطرپذیر سری 

www.sapphireenergy.comمیلیون دالر376/5کل سرمایه جذب شده
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پیشگامانازیکیشدتأسیس2007سالدرکهشرکتاینTransphormاسم
(GaN)ریدنیتگالیمباسیلیکونجایگزینیدرهاهادینیمهانقالب
قطعاتدرسیلیکونهایمحدودیترفعموجبشرکتایننوآوری.است

%40ازبیشتوانچگالی،۹۹%ازبیشکاراییبهدستیابیوالکترونیکی
تجهیزاتساختدرنیتریدگالیم.شودمیترارزان%20قیمتباهایسیستم
درایورلیدتووطراحیتسهیلمنظوربهباالولتاژباالکتریکیانرژیتبدیل

وبرقیخودروهایوخورشیدیهایپنلهایاینورتروتغذیهمنابعموتورها،
عنوانبه.رودمیکاربه٪40ازبیشتاانرژیاتالفهایهزینهکاهش

 هایمبدلتغذیه،منابعبهمی توانتکنولوژیاینکاربردهایازنمونه هایی
.کرداشارهدرایورهاوموتورهاسروالکتریکی،خودروهایشارژخورشیدی،

تولیدزنجیره فعالیت

2007تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

انرژی  / نیمه هادی هاحوزه فعالیت
تجدیدپذیر

صنعتیگروه مخاطب

خدمت/فروش محصولمدل درآمدی اصلی

پنل خورشیدیفناوری های کلیدی

سرمایه گذاری خطرپذیروضعیت تأمین مالی

میلیون دالر15مبلغ آخرین قرارداد

www.transphormusa.comمیلیون دالر237.4کل سرمایه جذب شده

50

استارت آپ هاي حوزه ي توليد انرژي



Carbonfreeاسم
Chemicals

هایفناوریکارگیریبهباشد،تأسیسامریکادر2005سالدرکهشرکتاین
یانمایدیمتبدیلمعدنیموادبهراکربناکسیددیجملهازایگلخانهگازهایمختلف
صنایع،PVCهایشیشهوهالولهتولیدهمچونصنایعدراستفادبرایراگازهااین
-تکنولوژی.کندمیمنتقلدیگرهایمحلبهفوالدنوردخطوطدراسیدشوییوگازونفت
ایمنودائمیسازیذخیرهوجذببرایپیشرفتهوجدیدروشیکشرکتاینتوسطشدهثبتهای
بههاآنمپپایگلخانهگازهایحذفبرایراهبهتریناین،ازپیشتا.استنمودهارائهاکسیددیکربن

این.ودرمیبینازاتمسفربهزمینزیرازگازنشتخصوصدرهانگرانیروشاینبا.بودزمینزیر
فرآیندهااین.استSkyCycleوSkyMine،SkyScraperهاینامبهتکنولوژیسهدارایشرکت

یازنکربنسازیذخیرهجهتتریمطمئنهایروشوخطرناکهایآالیندهحذفبرایکمتریانرژیبه
زمینبهنکربتزریقوسازیفشردهانتقال،خطوطبهنیازیدیگرها،تکنولوژیاینوسیلهبه.دارند

شرکتاینتوسطرفتهبکارفرآیندهایدر.شودمیاجتنابCCSغیرضروریهایهزینهازونیست
هوایوبآوشودمیحذفمعلقذراتونیتروژناکسیدهایاکسید،دیسولفورسنگین،فلزاتجیوه،

.شودمیخارجشدهتصفیه

تولیدزنجیره فعالیت

2005تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

مدیریت کربن در صنایع حوزه فعالیت
شیمیایی

صنعت نفت و گازگروه مخاطب

خدمت/فروش محصولمدل درآمدی اصلی

مبدل انرژیفناوری های کلیدی
مواد پیشرفته

سرمایه گذاری خطرپذیر  وضعیت تأمین مالی
later stage

میلیون دالر سرمایه 5۹/3مبلغ آخرین قرارداد
Cگذاری خطرپذیر سری 

تجارت / فروش محصوالتکل سرمایه جذب شده
مشارکت/ کربن

www.carbonfreechem.com
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ترموگپمیکروشرکتاینتوس یافتهتوسعهفناوریMTPVاسم
یبرافتوولتائیکتکنولوژیازکهداردنام(MTPV)فتوولتائیک

.کندمیاستفادهبرقبه(قرمزمادون)گرماییامواجتبدیل
.استیافتتوسعهDraperوMITآزمایشگاهدرابتداMTPVتکنولوژی

استارتاپاینتجاریشرکایسابیکوTotalهمچونمطرحیهایشرکت
ایزجوبرندهکنونتاواستنمودهثبتپتنت18کنونتااستارتاپاین.هستند

دهاستفاموردموادجنسترقدیمیمشابههاینمونهدر.استشدهمتعددی
سیلیکونیموادازMTPVتکنولوژیدرامابودندبیسموتتلوریدازمعموالً
.شودمیقیمتکاهشموجبکهشودمیاستفاده

تولیدزنجیره فعالیت

2008تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

تولید انرژی پاکحوزه فعالیت

صنعتیگروه مخاطب

خدمت/فروش محصولمدل درآمدی اصلی

مبدل انرژیفناوری های کلیدی
تجهیزات پیشرفته

سرمایه گذاری خطر پذیر  وضعیت تأمین مالی
Later Stage 

میلیون دالر سرمایه گذاری5مبلغ آخرین قرارداد
خطرپذیر

www.mtpv.comمیلیون دالر28/3کل سرمایه جذب شده
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Solaris OffgridSolarisاسم Offgridهایتکنولوژیازاستفادهباراخورشیدیانرژیهایسیستم
هارائبرایپذیرمقیاومدلیکایجادبرایهمراهتلفنپرداختوهوشمند
میلیارد1زابیش.می کندتولیدتوسعه،حالدرکشورهایدرانرژیواقعیدسترسی

باکتشراین.هستندمحرومصرفهبهمقرونوتمیزبرقبهدسترسیازجهانسراسردرنفر
خودانمشتریبرایوکردهراه اندازیراخورشیدیپنل هایاقتصادیتکنولوژی هایازاستفاده
این.تاسکربنمالیاتدرآمدیمدلبهوابستهکهمی کندایجادراخورشیدیپرداختسیستم

.استمناسببسیارفقیرودوردستمناطقبرایشیوه

تولیدزنجیره فعالیت

2014تأسیسسال 

انگلستانمحل فعالیت

انرژی خورشیدیحوزه فعالیت

شبکه برق، خانگیگروه مخاطب

خدمت/فروش محصولمدل درآمدی اصلی

پنل خورشیدیفناوری های کلیدی
نرم افزار/ پلتفرم آنالین 

گذاری خطرپذیرسرمایهوضعیت تأمین مالی

میلیون دالر1مبلغ آخرین قرارداد

/http://www.solarisoffgrid.comمیلیون دالر1.2کل سرمایه جذب شده
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مزایایکهاستدادهتوسعهرافرایندیوتکنولوژیHySilabsHySiLabsاسم
ینا.می کندحفظایگلخانهگازهایتولیدبدونرامایعسوخت
راهیدروژنهکاستهیدروژنبرمبتنیمایعحاملسیستمیکشاملتکنولوژی

هایبرنامهزاوسیعیطیفبرایمستقیمطوربهوکندمیآزادتقاضااساسبر
پایدار،مایعدوازترکیبیازاستفادهباشرکتاین.استاستفادهقابلکاربردی
تأمینرهزنجیکهشودمیباعثاین.کندمیتولیدتقاضااساسبرراهیدروژن

دمایدرراحتیبه:باشدموجودمایعهایسوختسایربهشبیهلجستیککامل
راهیکعنوانبهتوانمیHySiLabsاز.شودمیحملهوافشارومحیط

استفادهدباشمینیازموردپذیرانعطافمنبعیککهمتعددیموارددرحل
.نمود

تولیدزنجیره فعالیت

2015تأسیسسال 

فرانسهمحل فعالیت

انرژی های پاکحوزه فعالیت

صنعتگروه مخاطب

خدمت/فروش محصولمدل درآمدی اصلی

پیل های سوختیفناوری های کلیدی

گذاری خطرپذیرسرمایهوضعیت تأمین مالی

میلیون یورو2مبلغ آخرین قرارداد

/http://hysilabs.comمیلیون یورو2.1کل سرمایه جذب شده
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ی تواندمکهاستپرداختههیدروپنل هاییتولیدبهشرکتاینZero mass waterاسم
جذبراموادرطوبتهوا،فشارباهمراهخورشیدیانرژیبا

طولدردمی تواندستگاههر.نمایدتبدیلآشامیدنیآببهونموده
کشورهایمانندبیابانیشرایطدرحتی.نمایدتولیدآبلیتر5تا2بینروز

یلتر،فو(آببطری)پسماندایجادبدونشرکتاین.مکزیکواردندبی،
قابلیتازدستگاهسیستم.می دهدقرارمشتریاناختیاردرراآشامیدنیآب

خود،گاهدستعملکردبرمی توانندافرادوبودهداراجهانیشبکهبهاتصال
.نمایندنظارتآب،تولیدباهمزمان

مصرفزنجیره فعالیت

2014تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

انرژی خورشیدی، تصفیه آبحوزه فعالیت

فردی، خانگی، اداریگروه مخاطب

خدمت/فروش محصولمدل درآمدی اصلی

پنل خورشیدیفناوری های کلیدی
مبدل انرژی

سرمایه گذاری خطرپذیروضعیت تأمین مالی

میلیون دالر3.8مبلغ آخرین قرارداد

www.zeromasswater.comمیلیون دالر3.8کل سرمایه جذب شده
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انرژياستارت آپ هاي حوزه ي . 9

توزیع انرژي. 4ـ9

تم در ایران پس از تالش های فراوان میزان اتالف انرژی در سیس
است% 11انتقال و توزیع بیش از 



د از توسعه فناوری های ذخیره سازی و استفاده مجد•
انرژی مازاد  

تولید و فروش بی واسطه انرژی•
ایجاد شبکه تولید و ذخیره سازی در خانه های  •

دارای موقعیت تولید انرژی پاک
ره  نصب و نگهداری باتری های هوشمند برای ذخی•

محلی برق مازاد در زمان افت مصرف
نصب و نگهداری تکنولوژی های ریزشبکه های•

تولید خورشیدی و بادی محلی

استفاده از فناوری تحلیل کالن داده ها و هوش •
مصنوعی برای راهبری هوشمند شبکه

دی  کاهش تلفات انرژی از طریق بررسی الگو ورو•
و خروجی سیستم توزیع

خیص استفاده از زیرساخت زنجیره بلوک برای تش•
میزان مصرف و پرت انرژی

استفاده از سنسورهای هوشمند، اعالم به هنگام•
خرابی و وجود بحران در شبکه انتقال و توزیع

افزایش مصرف با نوسانات شدید دما•
نبود زیرساخت تبادل بی واسطه انرژی•
نبود تولید پراکنده و ریزشبکه ها•
هزینه های باالی ذخیره سازی انرژی•
سختی انتقال انرژی به مناطق صعب العبور•

راهبری متمرکز انرژی در شبکه توزیع•
تلفات باالی شبکه انتقال و توزیع موجود•
ضاعدم دسترسی به هنگام به داده ها در بخش تقا•
عاتاطالمدیریت بکارگیری سیستم های قدیمی •

راهکارها

چالش ها
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تولید

مصرفتوزیع

مدیریت و 
برنامه ریزی
حوزه انرژی



کهاستپرداختههوشمندحرارتیباتریطراحیبهشرکتاینIce Energyاسم
ادغاممانساختخنک کنندهسیستمبایکپارچهبه صورتمی تواند
تساعادریخایجادباشدهطراحیباتری.نمایدذخیرهراانرژیوشده

مصرفپیکساعاتدرساختمان،خنک سازیبهمی تواندمصرفاوجغیر
ساعت4تاخانهخنک سازیبرایشدهذخیرهیخازهوشمندباتری.بپردازد
یاو بام هاپشترویبردستگاهنیزصنعتیواداریسازه هایدر.می کنداستفاده

عملکرداندمی تودستگاههوشمندشبکهکنترل کننده.می شودنصبزمینروی
.نمایدارسالمشتریبرایهمزمانطوربهراسیستم

انتقال و توزیعزنجیره فعالیت

2003تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

ذخیره سازی انرژیحوزه فعالیت

فردی، خانگی، اداری، صنعتیگروه مخاطب

خدماتفروشمدل درآمدی اصلی

باتریفناوری های کلیدی
نرم افزار/ پلتفرم آنالین 

سرمایه گذاری خصوصیوضعیت تأمین مالی

دالرمیلیون40مبلغ آخرین قرارداد

www.ice-energy.comمیلیون دالر132کل سرمایه جذب شده
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متصلفرمپلتیکبهراانرژیوارتباطاتازترکیبیتوتمهوشمندهابTotemاسم
ی،خورشیدانرژییکپارچه سازیجهتانرژیذخیره سازیبهمحصولاین.می کند

وسنسورهاطریقاز.می پردازدLEDنورپردازیوالکتریکیخودروهایشارژ
قرارلیلتحوتجزیهموردومی شودضبطاطالعاتسیستم،اینپردازندهمانیتورهای

را5GوWi-Fi،4Gسرویس هایهمراه،تلفندارندگانبهمحصولاین.می گیرد
نترنتای"دستگاه هایبرایارتباطیدروازهیکپلتفرمازاستفادهباونمودهارائه
.شدمی بامناسببازفضاهایبرایشدهطراحیسیستم.می نمایدفراهم"اشیاء

انتقال و توزیعزنجیره فعالیت

2015تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

ذخیره سازی انرژیحوزه فعالیت

اداری، صنعتیگروه مخاطب

فروش خدماتمدل درآمدی اصلی

سنسورفناوری های کلیدی
نرم افزار/ پلتفرم آنالین 

-وضعیت تأمین مالی

-مبلغ آخرین قرارداد

www.totempower.com-کل سرمایه جذب شده
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اتری هایبهمراهبهخانگیخورشیدیپنلسیستم هایشرکتاینMoixaاسم
صورتیهبکردهعملمکملطوربهسیستمدواین.می کندارائهراهوشمند

بهدهشتولیدمازادانرژیومی کنندتولیدبرقآفتابیزمان هایدرپنل هاکه
واردبکهشبهنیاززماندرتامی شودذخیرهباتری هادرالکتریکیانرژیصورت

نیزراتیمدیریهوشمندداشبوردسیستم،اینباهمراهشرکتاینهمچنین.شود
خود،فمصرمیزانمی توانندمشتریانآنطریقازکهمی دهدارائهمشتریانبه

.ندباشداشته نظرتحتراخورشیدیپنل هایوضعیتوباتری هاوضعیت

انتقال و توزیعزنجیره فعالیت

2010تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

ذخیره سازی انرژی، انرژی حوزه فعالیت
خورشیدی

خانگیگروه مخاطب

خدماتفروشمدل درآمدی اصلی

پنل خورشیدیفناوری های کلیدی
باتری

سرمایه گذار خطرپذیروضعیت تأمین مالی

میلیون دالر5.5مبلغ آخرین قرارداد

www.solarbattery.moixa.comمیلیون دالر11.5کل سرمایه جذب شده
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حرارتیتمسیسکنترلوانرژیذخیرهسیستمارائهبهشرکتاینVIONX ENERGYاسم
می شود،تولیدخورشیدوبادانرژی هایازبهره گیریباکه

کهونیلیتیومباتری هایبرخالفمحصولاینوانادیمباتری های.می پردازد
ورطبهراباتریشارژچرخهمی تواندمی رود،بکارلپ تاپوهمراهتلفن هایدر

ترولیتالک.باشدنداشتهتقویتبهنیازیدههچندبرایونمودهادامه دارنامحدود
ر،ماژوالسیستماینطراحیدر.استشدهتشکیلآبازعمدتاًباتری هادر

حاظلموادهزینهکاهشبرایهاریزپردازندهتعدادکاهشوانرژیتراکمحداکثر
درانرژیذخیرهزمینهدرپلتفرمیارائهبههمچنینشرکتاین.استشده

.می پردازدشبکهمقیاس

انتقال و توزیعزنجیره فعالیت

2002تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

ذخیره سازی انرژیحوزه فعالیت

شبکه برقگروه مخاطب

فروش خدماتمدل درآمدی اصلی

باتریفناوری های کلیدی
نرم افزار/ پلتفرم آنالین 

سرمایه گذار خطرپذیروضعیت تأمین مالی

میلیون دالر26مبلغ آخرین قرارداد

www.vionxenergy.comمیلیون دالر114.2کل سرمایه جذب شده
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Gridcoاسم Systemsدریانرژمدیریتوکنترلجهتمحصوالتیارائهبهشرکتاین
نده،کنترل کنرگوالتور،:ازعبارتندآنمحصوالت.می پردازدبرقخدمات

ظیم کنندهتنترانسفورماتورهایشبکه،تحلیلوتجزیهومدیریتسیستم های
قدرتتکیفیوانرژیتوزیعولتاژ،بهینه سازیوکاهشدرمی تواندکهقدرت

یستم،سادغامبامی تواندقدرت،سیستم هایمدلسازیاین.باشدتأثیرگذار
هوشمندنیپیش بیوانرژیمصرفاندازه گیریسببپشتیبانیونصبآموزش،

الگوهایبههدادتغییرراخودمصرفالگویتامی کندکمکمشتریانبهوگشته
.کنندپیداسوقمصرفپایدار

انتقال و توزیعزنجیره فعالیت

2010تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

زیرساخت انرژیحوزه فعالیت

خانگی، اداری، صنعتیگروه مخاطب

مشارکت-فروش خدمات مدل درآمدی اصلی

سنسورفناوری های کلیدی
تحلیل کالن داده

سرمایه گذار خطرپذیروضعیت تأمین مالی

میلیون دالر12مبلغ آخرین قرارداد

www.crunchbase.com/organization/gridcoمیلیون دالر54.5کل سرمایه جذب شده
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اینترنتومندهوششبکهتوسعهپیشتازانازیکیتریلیانتشرکتtrillinantاسم
راخدماتورافزانرمافزار،سختازترکیبیشرکتاین.استصنعتیاشیاء

اینتأسیسسالاز.دهدمیارائههوشمندشبکهعصبیسیستمعنوانبه
ازهاندهایزیرساختتوسعهدرپیشرویکهموارهشرکتاین،1۹85درشرکت
.تاسبودهشبکهمدیریتوتقاضابهپاسخراهکارهای،(AMI)پیشرفتهگیری

هوشمند،شبکههوشمند،شهرشاملشرکتاینفعالیتکلیحوزه های
100ازبیشدارایشرکتاین.استهوشمندروشناییوهوشمندکنتورهای

.استمطرحیوتیلیتیهایشرکتازمشتری

انتقال و توزیعزنجیره فعالیت

1۹85تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

سخت افزار، نرم افزار، شبکهحوزه فعالیت
برق، بی سیم

شبکه برقگروه مخاطب

خدمت/فروش محصولمدل درآمدی اصلی

نرم افزار/ پلتفرم آنالین فناوری های کلیدی
اینترنت اشیاء

سرمایه گذاری خطرپذیروضعیت تأمین مالی

میلیون دالر سرمایه گذاری  106مبلغ آخرین قرارداد
 Bسری

www.trilliant.comمیلیون دالر146کل سرمایه جذب شده
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ازاستفادهباکهاستهاییشرکتجملهازLo3ENERGYشرکتLO3energyاسم
شبکهریزیکمکانی،موقعیتیکدرموجودتجدیدپذیرانرژی های

ویدتولمنابعازایمجموعهشاملریزشبکه ها.می کندایجادمحلیبرق
بهصلمتیامستقلصورتبهکههستندمعینمحدودهیکدرمصرفیبارهای
یکایجادLo3ENERGYهایپروژهجملهاز.می کنندفعالیتاصلیشبکه
بروکلینایبرشدهطراحیریزشبکه.استبروکلیندرکوچکمحلیبرقشبکه

Lo3شرکتآزمایشیپروژهعنوانبهکه Energyکمکبابود،شدهشروع
Siemens Digital Gridراهکاریکباراولینبرای.استتوسعهحالدر

ازهمتابههمتاتجارتپلتفرمیکبازیمنسطرفازریزشبکهکنترل
Lo3ENERGYعنوانبهکهشدهادغامTransactive Gridشدهشناخته

.است

انتقال و توزیعزنجیره فعالیت

2012تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

ریز شبکهحوزه فعالیت

شبکه برقگروه مخاطب

خدمت/فروش محصولمدل درآمدی اصلی

نرم افزار/ پلتفرم آنالین فناوری های کلیدی
تجهیزات پیشرفته

سرمایه گذاری خطرپذیروضعیت تأمین مالی

میلیون دالر سرمایه گذاری6مبلغ آخرین قرارداد
Aسری 

www.lo3energy.comمیلیون دالر6کل سرمایه جذب شده
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 skeletonاسم
technologies

هاابرخازندتولیزمینهدرپیشروتولیدکنندگانازیکیشرکتاین
دیبنرتبهبنابر.استجهاندرانرژیسازیذخیرههایسیستمو

بازیقواعددهندهتغییرشرکت10ازیکیتکنولوژیاسکلتونشرکتبلومبرگ
بتثفناورییکازشرکتاین.استپاکهاییانرژفناوریونوآوریحوزهدر

nanoporous»عنوانباشده curved graphene»تولیددر
دمفیعمروبازدهیافزایشباهمزمانکهمی نمایداستفادهخودابرخازن های

کاهشچشم گیریصورتبهراهاآنراه اندازیونصبهزینهخودباتری های
.استداده

تولیدزنجیره فعالیت

200۹تأسیسسال 

آلمانمحل فعالیت

ذخیره سازی انرژیحوزه فعالیت

صنعتی،  اداریگروه مخاطب

خدمت/فروش محصولمدل درآمدی اصلی

باتریفناوری های کلیدی

سرمایه گذاری خطرپذیر  وضعیت تأمین مالی
later stage

ری میلیون یورو سرمایه گذا15مبلغ آخرین قرارداد
Cخطرپذیر سری 

www.skeletontech.comمیلیون یورو46.4کل سرمایه جذب شده
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lightsailاسم energyتاسدادهتوسعهانرژیسازیذخیرهبرایفناورینوعیشرکتاین
دهفشرهوایدرمحلیشبکه هایمقیاودرانرژیآنوسیلهبهکه

هذخیربرایصرفهبهمقرونوکارآمدراهکاریککهشودمیذخیره
یداراشرکتاین.استخورشیدیوبادیهاینیروگاهدرانرژیسازی
شدنفشرده.است...وتوتالشرکتوگیتسبیلجملهازمطرحیگذارانسرمایه

دهشابداعفناوری.شودمیتلفمعموالًحرارتاینوشودمیگرماتولیدموجبهوا
دوبارهیدتولوگرماییانرژیاینجذببرایخالقانهروشیشاملشرکتاینتوسط
رژیانسرعتبهشدهاسپریآبفشردهقطراتروشایندر.استآنازمفیدانرژی

مخزنیکدرفشردههوایوگرمااینوکنندمیجذبرافشردههوایحرارتی
بهدیلتبوشدهاسپریهوادرگرمآبانرژیدوبارهتولیدهنگامدر.شوندمیذخیره
.شودمیمکانیکیانرژی

تولیدزنجیره فعالیت

200۹تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

ذخیره سازی انرژیحوزه فعالیت

خانگی، اداری، صنعتیگروه مخاطب

خدمت/فروش محصولمدل درآمدی اصلی

باتریفناوری های کلیدی

س رمایه گذاری خطرپذیر  وضعیت تأمین مالی
later stage

ری میلیون دالر سرمایه گذا۹/6مبلغ آخرین قرارداد
Cخطرپذیر سری 

www.lightsail.comمیلیون دالر46/۹کل سرمایه جذب شده
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انرژياستارت آپ هاي حوزه ي . 9

انرژيمصرف . 5ـ9

رف یکی از مهم ترین عوامل توسعه صنعتی مدیریت بخش مص
.انرژی است



د از توسعه فناوری های ذخیره سازی و استفاده مجد•
انرژی مازاد  

ررسی  استقرار سیستم های مانیتورینگ محلی و ب•
الگو مصرف و کشف الگو بهینه در هر اقلیم

ز استفاده ادیجیتال سازی وسایل، داده کاوی و •
اینترنت اشیاء

زیرساخت بررسی و ارائه راهکار برای واحدهای  •
مصرف کننده

ممیزی انرژی وسایل و ادوات به کمک  •
فناوری های جدید و تجهیزات هوشمند

ممیزی انرژی ساختمان ها به کمک فناوری های•
جدید و تجهیزات هوشمند

افزایش مصرف با نوسانات شدید دما•
مینبود اطالعات کافی روند آتی تغییرات اقلی•
مصرفالگوی عدم وجود اطالعات کافی در مورد •
عدم توجه به معماری پایدار•
اتالف انرژی در بخش صنعت و حمل ونقل•
مصرف نادرست در بخش خانگیالگوی •

چالش ها

راهکارها
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تولید

مصرفتوزیع

مدیریت و 
برنامه ریزی
حوزه انرژی



ومنافعکهستداده هابرمبتنیافزارینرماستارت آپاینSimple Energyاسم
تفادهاسمورددرکاربرانبهومی کندشناساییراافرادخواسته های

کمکهاآنبهانرژیجوییصرفهدرودهدمیاطالخخودانرژیاز
باکارزیبازی ساشیوهباواجتماعیشبکهازاستفادهبانرم افزاراین.می کند
وتصالابامشتریانهمچنین.می کندسرگرم کنندهمشتریانبرایرانرم افزار
بخشیفسیلیمنابعازخودمصرفکردنکمکیاوپاکمنابعازانرژیمصرف

باانهمزمشرکتاین.می کننددریافتاعتبارعنوانبهراخودجوییصرفهاز
تامی دهدآموزشخودمخاطبینبهانرژیمصرفالگویدربارهرسانیاطالع
.دهندکاهشراخودکربنردپای

مدیریتزنجیره فعالیت

2011تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

بهینه سازی انرژیحوزه فعالیت

شبکه برق، خانگیگروه مخاطب

کربنتجارت–مشارکت مدل درآمدی اصلی

نرم افزار/ پلتفرم آنالین فناوری های کلیدی
کالن دادهتحلیل

سرمایه گذاری خطرپذیر  وضعیت تأمین مالی
Early Stage

Bمیلیون دالر، سری 6مبلغ آخرین قرارداد

/www.simpleenergy.comمیلیون دالر8.۹کل سرمایه جذب شده
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سببگرماییانرژیذخیرهبامی تواندشرکتاینمحصولRadiator labsاسم
یعایق بندیکشاملسیستماین.گرددآنمصرفدرصرفه جویی

تمان،ساختأسیساتدر.می شودنصبموجودرادیاتورهایرویکهاستهوشمند
دترسراتاق هایبهگرمحدازبیشاتاق هایازراگرمامی تواندسیستماین

 گیریاندازهدلخواهنقطهزیررااتاقدمایسیستم،کههنگامی.نمایدمنتقل
فند،رسیمطلوبدمایبهکههنگامیومی شودروشندستگاهفنمی نماید،
رویبربنصباوبرنامهیکازاستفادهبادستگاهاینمدیریت.می شودخاموش

.استامکان پذیررایانهیاتلفن

مصرفزنجیره فعالیت

2011تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

بهینه سازی انرژیحوزه فعالیت

خانگی، اداری، صنعتیگروه مخاطب

خدمت/فروش محصولمدل درآمدی اصلی

مواد پیشرفتهفناوری های کلیدی

سرمایه گذار خطرپذیروضعیت تأمین مالی

میلیون دالر2.4مبلغ آخرین قرارداد

www.radiatorlabs.comمیلیون دالر3.2کل سرمایه جذب شده
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ایپاالیشگاه هکهاستجایگزینانرژی هایتولیدشرکتیکBiofuelboxاسم
.می کندکمکبایودیزلبهزائدموادتبدیلبرایراماژوالرزیستی

وجنلقهوه ای،گریسمانندمختلفموادازاستفادهرویبرسیستماین
اییدریجلبکحیوانی،چربی هایماهی زدایی،روغنپز،وپختروغنفاضالب،

ازیافتبوزبالهتصفیهباشرکتاین.داردتمرکزشهریچربی هایهمچنینو
برایزلبایودیتولیددنبالبهزیستیپاالیشگاه هایازبهره برداریومنابع

.می باشدحمل و نقلبخشدراستفاده

مصرفزنجیره فعالیت

2006تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

زیست انرژیحوزه فعالیت

صنعتی و شهریگروه مخاطب

فروش محصولمدل درآمدی اصلی

سوخت زیستیفناوری های کلیدی

سرمایه گذار خطرپذیروضعیت تأمین مالی

میلیون دالر5.2مبلغ آخرین قرارداد

www.crunchbase.com/organization/biofuelboxمیلیون دالر14.7کل سرمایه جذب شده
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بهستهوابافزارنرموگیریاندازهابزارنوعیتوسعهبهشرکتاینSmappeeاسم
دردیتولییامصرفیانرژیمیزانگیریاندازهباکهپرداختهآن

تمدیریدرکاربرانبیشترهوشمندیوآگاهیبههاساختمان
فزارانرمواندازهگیریابزارهایوسیلهبه.نمایدمیکمکآبوانرژی
بهاهآنمصرفیانرژیوشودمیمانیتورمنزلبرقیلوازمتمامآنبهمربوط
-میکاربروگیردمیقرارکاربراختیاردرreal-timeصورتبههزینههمراه
شدهیدتولیامصرفیانرژیمیزانبهمربوطاطالعاتباشدکهکجاهردرتواند

.مایدنمشاهدهخودهوشمندگوشیرویبررامنزلدرخورشیدیهایپنلتوسط

مصرفزنجیره فعالیت

2012تأسیسسال 

بلژیکمحل فعالیت

نظارت بر مصرف انرژیحوزه فعالیت

خانگیگروه مخاطب

خدمت/فروش محصولمدل درآمدی اصلی

اینترنت اشیاءفناوری های کلیدی
نرم افزار/ پلتفرم آنالین 

شتاب دهندهتحت حمایت وضعیت تأمین مالی

میلیون دالر14مبلغ آخرین قرارداد

www.smappee.comمیلیون دالر16.7کل سرمایه جذب شده
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وریبهرهتجاریپلتفرماولینکهاستمدعیenerveeشرکتEnerveeاسم
بهرتوامتیازدهیبهفرمپلتاین.استنمودهایجادراجهاندرانرژی

رقیبلوازمروشنایی،هایالمپشاملانرژیکنندهمصرفوسایلتمامبندی
ریانمشتبهطریقاینازومی پردازدانرژیبازدهنظراز...وهاماشینخانگی،
پلتنای.دهدمیراانرژیوریبهرهباالترینباوسیلهبهترینانتخابامکان

هبراهامشوقوهاتخفیفازآگاهیوکاربرانتوسطامتیازدهیامکانفرم
وندرردیابیمنظوربهبرقهایشرکتودولت هاتوسطداده ها.دهدمیکاربران

میرارقاستفادهموردکارآمد ترلوازمخریدبهکنندگانمصرفتشویقوبازار
.گیرد

مصرفزنجیره فعالیت

2010تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

نظارت بر مصرف انرژیحوزه فعالیت

خانگیگروه مخاطب

خدمت/فروش محصولمدل درآمدی اصلی

نرم افزاری/پلتفرم آنالینفناوری های کلیدی

سرمایه گذاری خطرپذیر  وضعیت تأمین مالی
early stage

ری میلیون دالر سرمایه گذا3/7مبلغ آخرین قرارداد
Aخطرپذیر سری 

www.enervee.comمیلیون دالر5/4کل سرمایه جذب شده
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فناوریپایهبرافزارنرمتولیدهدفبا2011سالدرشرکتاینekotropeاسم
هایخانهدرانرژیکاراییگیریاندازهبرایناساتوس پیشرفته
نایتوسطشدهطراحیافزارهاینرمازیکی.شدتأسیسجدیدوقدیمی
رژیانطراحیهایالمانتمامقیمتوعملکردآنالیزدرساختمانطراحانبهشرکت
ازنیوسبزهایفناوریمیانخألتاسازدمیقادرراسازندگانونمایدمیکمک

هایذاریگسرمایهمزایاینمایشامکانافزارنرماینعالوهبه.کنندپررامشتریان
معایبوامزایازرامشتریانونمایدمیفراهمتصویریصورتبهراانرژیبهوابسته

تشرکایندیگرنرم افزاردو.سازدمیآگاهساختمانخاصاجزادرانرژیوریبهره
ازرسانببهکمکجهتدیگریوخانهمالکیتکلهزینهمحاسبهبهمربوطیکی

.استممیزیفرآینددرانرژی

مصرفزنجیره فعالیت

2011تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

بهینه سازی مصرف انرژیحوزه فعالیت

خانگیگروه مخاطب

خدمت/فروش محصولمدل درآمدی اصلی

سنسورفناوری های کلیدی
نرم افزار/ پلتفرم آنالین 

گذاری خطرپذیرسرمایهوضعیت تأمین مالی

هزار دالر618مبلغ آخرین قرارداد

www.ekotrope.comمیلیون دالر4کل سرمایه جذب شده
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مصرفبهمربوطداده هایآنالیزجهتافزارنرمیکشرکتاینBidgelyاسم
تکتکانرژیمصارفافزارنرماین.استنمودهایجادبرقیلوازمانرژی

خودفمصارمورددرمفیدیاطالعاتکاربربهونمودهتحلیلراخانهبرقیلوازم
هردرمثالبرای.دهدمیارائهمصرفدرجوییصرفهجهتراهکارهاییو

پیشنهاداوبهکاربرروزانهکارهایوهاعادتحسببرروزشبانهازساعت
می تواندخودهایهزینهوانرژیمصرفکاهشبرایکارهاییچهکهمی دهد

بادمی تواننافزارنرماینکمکبهبرقکنندهتأمینهایشرکت.دهدانجام
.ایندنمجلبرابرقبهینهمصرفجهتآنانمشارکتونمودهتعاملمشترکان

مصرفزنجیره فعالیت

2011تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

مدیریت مصرف انرژی حوزه فعالیت

خانگیگروه مخاطب

خدمت/فروش محصولمدل درآمدی اصلی

نرم افزاری/پلتفرم آنالینفناوری های کلیدی
تحلیل کالن داده

 Lateسرمایه گذاری وضعیت تأمین مالی

Stage 

میلیون دالر سرمایه 27مبلغ آخرین قرارداد
 Cگذاری سری

http://www.bidgely.comمیلیون دالر51/6کل سرمایه جذب شده

77

استارت آپ هاي حوزه ي مصرف انرژي



جهتنرم افزارهاییوسخت افزارهاتولیدبههوم-کینشرکتkeen homeاسم
رژیانمصرفدرجوییصرفهوخانه هاساکنینحالرفاهافزایش
شیسرمای/گرمایشیسیستمیکشرکتاینمحصولاولین.می پردازد

هردمایدتوانمیوداردراهمراهتلفنطریقازکنترلقابلیتکهاستهوشمند
کارگیریبباشرکتاین.نمایدتنظیمساکنیننیازبامتناسبراخانهاتاق

باودادهصتشخیرامصرفیالگویهوشمندصورتبهاشیااینترنتتکنولوژی
کاهشراانرژیمصرفمناسبتهویهایجادباهمزماندمابهینهمدیریت
.می دهد

مصرفزنجیره فعالیت

2013تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

بهینه سازی انرژیحوزه فعالیت

خانگیگروه مخاطب

محصوالت/خدماتفروشمدل درآمدی اصلی

نرم افزاری/پلتفرم آنالینفناوری های کلیدی

سرمایه گذاری خطرپذیروضعیت تأمین مالی

Aمیلیون دالر سری 3.03مبلغ آخرین قرارداد

www.keenhome.ioمیلیون دالر۹.5کل سرمایه جذب شده
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راهکارهایشبیه سازیومدل سازیاندازه گیری،باشرکتاینplotwattاسم
صاحبانوافرادگذاری،سرمایهازپیشانرژیسازیبهینه

برایخودسرمایه گذاری هایاولویت بندیجهتراکسب وکارها
نای.می کندراهنماییانرژیبهمربوطهزینه هایدرصرفه جویی

بهربوطمداده هایآنطریقازتامی گذاردکاربراناختیاردرپلتفرمیکشرکت
این.بسنجندراخوداقتصادیعملکردوکردهتحلیلراخودهوشمندکنتور
ریراهکاچهومی رودهدربهجاهاییچهدرانرژیکهگویدمیشمابهپلتفرم
اهکارهایرپلتفرمایندیگرعبارتیبه.داردوجودآنرفتهدرازجلوگیریبرای

اهشکامکانخانوارهاوهابیزینسبهونمودهشخصیراانرژیمانیتورینگ
.می دهدراانرژیقبوض

مصرفزنجیره فعالیت

2008تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

بهینه سازی انرژیحوزه فعالیت

اداری، خانگیگروه مخاطب

حق اشتراکمدل درآمدی اصلی

نرم افزاری/پلتفرم آنالینفناوری های کلیدی
هوش مصنوعی

 Earlyسرمایه گذاری خطرپذیر وضعیت تأمین مالی

Stage

Bمیلیون دالر، سری 12مبلغ آخرین قرارداد

/http://www.plotwatt.comمیلیون دالر4.8کل سرمایه جذب شده
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انرژياستارت آپ هاي حوزه ي . 9

برنامه ریزيمدیریت و . 6ـ9
انرژيحوزه 

ر انرژی دتأمین یکی از المان های مهم امنیت هر کشور توانایی 
.شرایط مختلف و بحرانی است



تمرکز بر پیاده سازی سیستم یکپارچه مطالعاتی با•
شناسایی اثرات بلندمدت روندهای انرژی

خیص استفاده از زیرساخت زنجیره بلوک برای تش•
میزان مصرف و پرت انرژی

به هنگاماستفاده از سنسورهای هوشمند، اعالم •
و وجود بحران در شبکه انتقال و توزیعخرابی 

ررسی  سیستم های مانیتورینگ محلی و باستقرار •

یمبهینه در هر اقلالگوی مصرف و کشف الگوی 
انرژیتولید و فروش بی واسطه •
زیرساخت بررسی و ارائه راهکار برای واحدهای  •

مصرف کننده

برنامه ریزیهماهنگبسترنبود•
اتقاضبخشدرداده هابهبه هنگامدسترسیعدم•
عاتاطالمدیریتقدیمیسیستم هایبکارگیری•
پایدارمعماریبهتوجهعدم•
میاقلیتغییراتآتیروندکافیاطالعاتنبود•
انرژیبی واسطهتبادلزیرساختنبود•

چالش ها

راهکارها
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تولید

مصرفتوزیع

مدیریت و 
برنامه ریزی
حوزه انرژی



به ارائه راهکارهای مدیریت اطالعات انـرژی بـرای بازارهـای    eMeterشرکت Emeterاسم
ای نـرم  ایـن شـرکت دار  .بزرگ یوتیلیتی و  کاربردهای تجاری و صنعتی مـی پـردازد  

مـی  د را از مزایای شبکه هوشمند بهره من( برق، آب، گاز)خدماتی افزارهایی است که شرکت های 
پلت فرم مدیریت ،(EnergyIP)این نرم افزار دارای امکاناتی از قبیل شناسه کاربری انرژی . کند

بـه  (AMI)تهانواعمختلفسیستمهایاندازهگیریپیشرر داده، یک پلت فرم یکپارچه سازی 
نه نصب، ابزارهای مدیریت کسب و کار به ویژه در زمیشرکت های خدماتی، سیستم های اطالعاتی 

متحدسازی داده های اندازه گیری شده و هماهنگ سازی سیسـتم هـای   ،AMIعملیات و تعمیر 
وع شـرکت همچنـین قـابلیتی بـه نـام شـر      این. استشرکت های خدماتی برای SAPیکپارچه با 
ارائه می دهد کـه توسـط آن مـی تواننـد     شرکت های خدماتی را به (SmartStart)هوشمندانه 

و امکانات شبکه هوشمند را اعتبارسنجی نمـوده و از پـذیرش ایـن    AMIسرمایه گذاری خود بر 
رحـی در  این شـرکت دارای مشـتریان بسـیار مط   . فناوری ها توسط کاربران اطمینان حاصل نمایند

توسط شرکت زیمـنس خریـداری   2012است و در سال OracleوIBMسراسر جهان همچون 
.شد

مدیریتزنجیره فعالیت

1۹۹۹تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

مدیریت و کنترلحوزه فعالیت

شبکه برقگروه مخاطب

خدمت/فروش محصولمدل درآمدی اصلی

نرم افزاری/پلتفرم آنالینفناوری های کلیدی
تحلیل کالن داده

توسط زیمنس خریداری شدهوضعیت تأمین مالی

میلیون دالر 220تا 180حدود مبلغ آخرین قرارداد
خریداری شده

ام میلیون دالر پیش از ادغ71.۹کل سرمایه جذب شده
www.emeter.comبا زیمنس
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 Advanced Microاسم
Solution

مصرفاوجساعاتدربرقشبکهبهکمکمنظوربهAMSشرکت
رهذخیسیستم هایبهراشهرازمناطقییاساختمان ها(بارپیک)

باررلکنتفناوری هایوباتری هاازایگستردهشبکهباانرژیسازی
ازقهمنطیاساختمانآنبرقمصرفالزممواقعدرکهنمایدمیمجهز
این.شودهکاستاصلیشبکهبرواردبارازوشدهتأمینریزشبکهاین

براییافزارهاینرمانرژی،سازیذخیرههایسیستمنصبوطراحیبرعالوهشرکت
امکانرانکارببهکهاستنمودهطراحیجریانسوئیچبالدرنگکنترلودادهآنالیز

دراتکندمیکمکهاآنبهومی دهدراخودریزشبکهبازدهوبرققیمتمحاسبه
برقونمودهاستفادهشبکهبرقازیافروختهراخودمازادبرقحالتترینبهینه

.کنندذخیرهراخودتولیدی

مدیریتزنجیره فعالیت

2012تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

انرژی پاک و ریز شبکه برقحوزه فعالیت

شبکه برقگروه مخاطب

خدمت/فروش محصولمدل درآمدی اصلی

نرم افزار/ پلتفرم آنالین فناوری های کلیدی
تحلیل کالن داده

سرمایه گذاری خطرپذیروضعیت تأمین مالی

میلیون دالر سرمایه 34/7مبلغ آخرین قرارداد
 Bگذاری سری

www.advmicrogrid.comمیلیون دالر52/7کل سرمایه جذب شده
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تمسیسنگهداریسیستمیککهاستAIشرکتیکOnewattOneWatاسم
قیمغیرمستوتهاجمیغیرصدایازاستفادهباراموتورایمنی
ومصنوعیهوشکارگیریبهوطراحیباشرکتاین.کندمیفراهم

و دهدمیگوشصنعتیعظیمموتورهایبهبیرونیآکوستیکسنسورهای
باالییدقتاباشکاالتبروزصورتدرومی کندبینیپیشراسیستماشکاالت

.دمی کنکمکمشکلدقیقوسریعرفعبهوکردهشناساییرااشکال

مدیریتزنجیره فعالیت

2015تأسیسسال 

هلندمحل فعالیت

نظارت بر مصرف انرژیحوزه فعالیت

شبکه برقگروه مخاطب

فروش مستقیم خدماتمدل درآمدی اصلی

هوش مصنوعیفناوری های کلیدی
اینترنت اشیاء

seedوضعیت تأمین مالی

-مبلغ آخرین قرارداد

/http://www.onewatt.eu-کل سرمایه جذب شده
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http://www.onewatt.eu/


مردمبرایآنچهاساوبرانرژیفروشوخریدبسترشرکتاینdriftاسم
تاندمی ککمکمشتریانبهبستراین.استکردهایجادرادارداهمیت
هانآبهوکردهپیداراموجودانرژیمنابعخوددغدغه هایبهتوجهبامشتریان

منبعمشتریانکهمی کندایجادراامکاناینDriftواقعدر.شوندمتصل
.استممهبرقیشرکت هایبرایکهاولویتینهکنندانتخابراانرژیمصرف
Driftوزیعتشبکهبهینه سازیبهاقدامهوشمندنرم  افزارهاییازاستفادهبا
پاکانرژیمنابعازاستفادهباتامی کندکمککنندهمصرفبهومی کند

.کندصرفه جوییانرژیهزینه هایدرخودکربنردپایکردنکمباهمزمان

مدیریتزنجیره فعالیت

2015تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

مدیریت و کنترلحوزه فعالیت

شبکه برقگروه مخاطب

تجارت کربن–مشارکت مدل درآمدی اصلی

زنجیره بلوکفناوری های کلیدی
تحلیل کالن داده

گذاری خطرپذیرسرمایهوضعیت تأمین مالی

میلیون دالر7مبلغ آخرین قرارداد

/http://joindrift.comمیلیون دالر7کل سرمایه جذب شده
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http://joindrift.com/


کهاینجایبه.استافزارنرمبرمبتنینیروگاهیکOhmConnectOhmconnectاسم
باکندمتقسیپیکتقاضایزماندرراگازیاسنگزغالکربننیروی
.دمی دهنکاهشراخودبرقمصرفکنندگان،مصرفازنفرصدهاآن

روشنبرایفسیلیسوخت هایازبرقتولیدجایبهکهاستاینبخشبهترین
کههنگامی.دهدکاهشراخودکاربرانمصرفمی تواندOhmconnectشدن،

برقفمصرکاهشبرنامهدراگرشودمیگفتهآن هابهمی کنند،نامثبتکاربران
.رسانندشفروبهاضافیتولیدعنوانبهراخودانرژیکاهشمی توانندکنند،شرکت

Ohmconnectهایگاهدستوالکتریکیاتومبیل هایکاربران،فایترموستاتبه
کیکاربرانبههمچنینمی شود؛متصلکاهشاینکردنخودکاربرایهوشمند
هاآنیانرژکهابزارهاییومی کننددریافتراخودانرژیکهمنابعیازدقیقگزارش
.استشدهارائهمی شودمصرف

مدیریتزنجیره فعالیت

2013تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

بهینه سازی انرژیحوزه فعالیت

شبکه برقگروه مخاطب

تجارت کربن–مشارکت مدل درآمدی اصلی

نرم افزار/ پلتفرم آنالین فناوری های کلیدی
تحلیل کالن داده

سرمایه گذاری خطرپذیر  وضعیت تأمین مالی
EarlyStage

Bمیلیون دالر، سری 8.5مبلغ آخرین قرارداد

/https://www.ohmconnect.comمیلیون دالر8.5کل سرمایه جذب شده
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وکالن دادهفناوری هایساختوطراحیبهاقدامNovelشرکتNoveleاسم
مان هایاختسساختتااستنمودهمستغالتوامالکبهینه سازی

اینترنتتوسعهوتولیدباشرکتاین.کندپذیرامکانراپایدارومدرن
بلوتوثتکنولوژیوابریبستربرهوشمندشبکه هایتشکیلوساختمان ها

مدیریتمسیستبهجدیدسیم کشیبهنیازبدونرامتداولکنترلیابزارهای
ندازیراه اونصبهزینهچشمگیریطوربهشیوهاین.می کندمتصلمرکزی

راکمتبامناطقبرتمرکزباشیوهاین.می دهدکاهشراهوشمندسیستم های
.استشدهطراحیساختمانیباالی

مدیریتزنجیره فعالیت

2015تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

نظارت بر مصرف انرژیحوزه فعالیت

شهریگروه مخاطب

تجارت کربن–مشارکت مدل درآمدی اصلی

تحلیل کالن دادهفناوری های کلیدی
سنسور

seedوضعیت تأمین مالی

-مبلغ آخرین قرارداد

/http://www.novele.com-کل سرمایه جذب شده
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(EMS)دادهبرمبتنیوجامعحل هایراهدرنوآوریکGridPointGridPointاسم
دادهتحلیلوتجزیهواقعی،زماندرداده هاآوریجمعتوانکهاست
ییجوصرفهرساندنحداکثربهبرایراابریمحاسباتوبزرگهای
مزایایوسرمایهازبهتراستفادهعملیاتی،وریبهرهانرژی،در

یهسرماسطحزیردرانرژیمدیریتکارهاینمونه.می گیردنظردرپایداری
واندتمیحرفه ایخدماتوانرژیمدیریتنرم افزارهوشمند،کنترلنظارت،وگذاری
تولیدماه36تا18بازپرداختوانرژیمصرفدردرصدی30تا10جوییصرفه

میلیارد64ازبیشباسایت12000ازبیشدرGridPointحل هایراه.کند
ود،ففسترستوران:ازعبارتندمشتریان.استشدهآوریجمعمشتریاطالعات
اتمؤسسصنعتی،وتجاریهایشرکتفروشی،خردهفروشگاهمجلل،رستوران

.استعمدهآموزشیودولتی

مدیریتزنجیره فعالیت

2003تأسیسسال 

ایاالت متحدهمحل فعالیت

مدیریت و کنترلحوزه فعالیت

شبکه برقگروه مخاطب

کربنتجارت–مشارکت مدل درآمدی اصلی

نرم افزار/ پلتفرم آنالین فناوری های کلیدی

وام گیریوضعیت تأمین مالی

میلیون دالر22.2مبلغ آخرین قرارداد

/http://gridpoint.comمیلیون دالر307.6کل سرمایه جذب شده
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انرژياستارت آپ هاي حوزه ي . 9

جمع بندي. 7ـ9

تنها در ۲۰۲۰پیش بینی می شود ارزش اینترنت اشیاء تا سال 
.میلیارد دالر برسد۲۰.۵۴صنعت انرژی به 



تولید

دار،  پایافزایش تولید انرژی از منابع •
و استفاده بهینه از گازهای فلر 

بهینه سازی نیروگاه های فسیلی

توزیع

رای  استغاده از سیستم های هوشمند ب•
بهینه سازی توزیع انرژی

مصرف

یانرژمدیریت و بهینه سازی مصرف •

مدیریت و برنامه ریزی
حوزه انرژی

رای استفاده از سیستم های هوشمند ب•
مدیریت و برنامه ریزی حوزه انرژی
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زنجيره فعاليت شرکت هاي استارت آپی در حوزه ي انرژي



مدیریت و برنامه ریزی حوزه انرژیمصرف

تولید

توزیع
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به تفکيک جایگاه در زنجيره فعاليت هاـ استارت آپ هاي حوزه ي انرژي 



فناوریانواع 

ژنراتور

پیلهای
سوختی

پنل
خورشیدی

فناورینانو

توربین

راکتور
هستهای

مبدلانرژی

زنجیرهبلوک

باتری

تحلیل
کالنداده

سنسور

پلتفرم
/آنالین
نرمافزار

هوش
مصنوعی

اینترنت
اشیاء

تهمواد پیشرف

تجهیزات
پیشرفته
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نرمافزار/پلتفرمآنالین
اینترنت اشیاء-تحلیلکالنداده

تجهیزات پیشرفته-هوش مصنوعی
سنسور-باتری هوشمند

باتریهوشمند-پنلخورشیدی
سنسور-مبدلانرژی
زنجیرهبلوک-تحلیلکالنداده

تجهیزاتپیشرفته-هوشمصنوعی

زنجیرهبلوک
تحلیلداده

هوشمصنوعی
تحلیلداده

توربینبادی-پنلخورشیدی
سوختهایزیستی-نانوتکنولوژی

اینترنتاشیاء-تحلیلکالنداده
باتریهوشمند
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فناوري هاي اصلی به تفکيک حوزه فعاليت

تولید

مصرفتوزیع

مدیریت و 
برنامه ریزی
حوزه انرژی



توضیحعنوان

فروش مستقیم  
به مصرف کننده نهاییخدمت /محصولفروش مستقیم خدمت/محصول

دریافت حق اشتراک
هزینهه بهر   ا دریافتو ی( به صورت یکجا یا دوره ای)ایجاد جریان نقدی قابل پیش بینی با دریافت مبلغ دسترسی به محصول و سرویس در ابتدا 

از بهه  در برخی موارد ممکن است محصول یا خدمت پایه رایگهان بهوده و خهدمات بی هتر نیه     . اساس میزان استفاده فرد از محصول یا خدمت
(Freemium)پرداخت هزینه داشته باشند 

.می شودمی کند و هرچه تعداد فروشنده ها و خریداران بی تر شود، ارزش آن بی تروصلفروشندهتعداد زیادی خریدار را به تعداد زیادی واسطه گری

م ارکت

یهک  م ارکت با یک سرمایه گذار برای انجام یک پروژه و سهیم شدن در بخ ی از سود حاصل از آن در ازای ارائهه قرارداد-1
خدمت، محصول یا فناوری

ود یک شرکت در ازای کاهش مصرف انرژی و افزایش راندمان در یک ساختمان یا واحد صهنعتی در سه  این نوع قرارداددر -2
.حاصل از صرفه جویی انرژی در آن واحد تا مدتی م خص شریک می ود

تجارت کربن

ه دو روش بهرای معامله  . تجارت یا معامله کربن یک سازوکار بازار است که هدف آن جلوگیری از گرم شدن هوای جهان اسهت 
بهه موجهپ پیمهان    . در روش اول میزان انت ار گاز محدود می شود و آنگاه روی آن معامله صورت می گیهرد . کربن وجود دارد

طای اعتبهار بهرای   دومین راه معامله کربن از طریق اع. کیوتو ک ورهای توسعه یافته می توانند میان یکدیگر دست به معامله بزنند
بهه   CDMسازوکار توسهعه پهاکیزه پیمهان کیوتهو یها      . پروژه هایی است که انت ار کربن را کاهش می دهند یا جبران می کنند

ر گاز گلخانه ک ورهای توسعه یافته اجازه می دهد تا برای جذب پول برای پروژه هایی در ک ورهای درحال توسعه، اعتبار انت ا
.ای کسپ کنند

برای مثال فروش حق امتیاز یک روش ذخیره سازی انرژی یا یک فرآیند شیمیایی خاصحق امتیاز
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در ميان استارت آپ هاي حوزه ي انرژيرایج مدل هاي درآمدي 
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مدل هاي درآمدي به تفکيک حوزه فعاليت

تولید

مصرفتوزیع

مدیریت و 
برنامه ریزی
حوزه انرژی

مشارکت
خدمات/فروش محصول

گریواسطه -اشتراکحق 
تجارت کربن

امتیازحق -اشتراکحق 
واسطه گری-مشارکت

خدمت/فروش محصول

خدمت/فروش محصول
مشارکت-امتیازحق 

خدمات/فروش محصول
امتیازحق -اشتراکحق 

واسطه گری-مشارکت
تجارت کربن



زنجیره
مدلدرآمدیکلیدیفناوریاصلیمخاطبپاسخهایارائهشدهراهبردیمسألهیفعالیت

تولید

نفت و گازمحدود بودن منابع
ن توسعه و بهینه سازی شیوه های جایگزی

B2Gتولید انرژی

خورشیدیپنل
ژنراتور/ توربین 

پیل سوختی

حق امتیاز
خدمات/محصولفروش

ه وابستگی زیرساخت موجود ب
سوخت های فسیلی

استفاده از فرآورده های جانبی در تولید
انرژی همچون آب گرم استخراج شده  

همراه نفت

B2G
B2B

پیشرفتهمواد
تجهیزات پیشرفته

انرژیمبدل

مشارکت
امتیازحق

خدمت/فروش محصول
واسطه گری

ت بازده پایین نیروگاه های سوخ
فسیلی

ق، استفاده از فناوری های تولید همزمان بر
سرما و حرارت در نیروگاه های حرارتی

استحصال گاز کربنیک
ردتولید انواع کودهای شیمیایی و گوگ

B2B

پیشرفتهمواد
انرژیمبدل

پیل های سوحتی

مشارکت
خدمت/محصولفروش

مدیریت کربن

آالیندگی باالی سوخت های  
فسیلی

B2Gسبزتولید و استفاده از بیوگاز و سوخت های
B2B

پیشرفتهمواد
تجهیزات پیشرفته

مشارکت
مدیریت کربن
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زنجیره
مدلدرآمدیکلیدیفناوریاصلیمخاطبپاسخهایارائهشدهراهبردیمسألهیفعالیت

تولید

نبود تولید پراکنده و ریزشبکه ها
ازی  ایجاد شبکه تولید و ذخیره س

د  در خانه های دارای موقعیت تولی
انرژی پاک

B2B

پیشرفتهمواد
تجهیزات پیشرفته

سوختیپیل

مشارکت
خدمت/فروش محصول

مدیریت کربن

عدم بهره برداری از منابع تجدیدپذیر
ژی توسعه فناوری های تولید انر

از منابع تجدیدپذیر
B2B

B2C

خورشیدیپنل
ژنراتور/ توربین 

پیل سوختی

مشارکت
امتیازحق

خدمت/فروش محصول
مدیریت کربن

عبورسختی انتقال انرژی به مناطق صعب ال
، تمرکز بر انرژی های خورشیدی

زمین گرمایی و هسته ای
B2B
B2C

خورشیدیپنل
ژنراتور/ توربین 

زارنرم اف/ پلتفرم آنالین 

خدمت/فروش محصول
واسطه گری

تغییرات شدید اقلیمی

ابداع تکنولوژی های جدید جهت
کاهش هزینه و افزایش راندمان

روگاه  تولید تجهیزات مربوط به نی
های تجدیدپذیر

B2B

پیشرفتهمواد
تجهیزات پیشرفته

خورشیدیپنل
ژنراتور/ توربین 

پیل سوختی

مشارکت
خدمت/محصولفورش

واسطه گری
مدیریت کربن

99

استارت آپ هاي حوزه ي انرژي



زنجیره
مدلدرآمدیکلیدیفناوریاصلیمخاطبپاسخهایارائهشدهراهبردیمسألهیفعالیت

ع
توزی

دماافزایش مصرف با نوسانات شدید
توسعه فناوری های 

دد ذخیره سازی و استفاده مج
از انرژی مازاد 

B2B
B2C

باتری
ریزشبکه

م افزارنر/آنالینپلتفرم

خدمت/محصولفروش
حق اشتراک

کربنتجارت

نرژینبود زیرساخت تبادل بی واسطه ا
تولید و فروش بی واسطه

انرژی
B2G
B2C

خورشیدیپنل
توربین بادی
مبدل انرژی

م نر/آنالینپلتفرم 
افزار

خدمت/محصولفروش
حق اشتراک
واسطه گری

ه هانبود تولید پراکنده و ریزشبک

ایجاد شبکه تولید و 
ذخیره سازی در خانه های 

ی دارای موقعیت تولید انرژ
پاک

B2C

خورشیدیپنل
باتری

م نر/آنالینپلتفرم 
افزار

خدمت/محصولفروش
حق اشتراک
واسطه گری
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زنجیره
مدلدرآمدیکلیدیفناوریاصلیمخاطبپاسخهایارائهشدهراهبردیمسألهیفعالیت

ع
توزی

هزینه های باالی ذخیره سازی انرژی

ی نصب و نگهداری باتری ها
هوشمند برای ذخیره محلی
برق مازاد در زمان افت 

مصرف

B2C

پیل سوختی
هوشمندباتری
م نر/آنالینپلتفرم 

افزار

خدمت/فروش محصول
حق اشتراک

سختی انتقال انرژی به مناطق 
صعب العبور

نصب و نگهداری 
ه های تکنولوژی های ریزشبک

تولید خورشیدی و بادی 
محلی

B2B
B2C

هتجهیزات پیشرفت
خورشیدیپنل

توربین بادی
م نر/آنالینپلتفرم 

افزار

خدمت/فروش محصول
اشتراکحق

واسطه گری

وزیعراهبری متمرکز انرژی در شبکه ت

ل استفاده از فناوری تحلی
کالن داده ها و هوش 

مصنوعی برای راهبری 
هوشمند شبکه

B2G
B2B

سنسور
تحلیل کالن داده ها
هوش مصنوعی

مشارکت
حق امتیاز
خدمت/فروش محصول

واسطه گری
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زنجیره
مدلدرآمدیکلیدیفناوریاصلیمخاطبپاسخهایارائهشدهراهبردیمسألهیفعالیت

ع
توزی

وزیع تلفات باالی شبکه انتقال و ت
موجود

کاهش تلفات انرژی از 
ورودی الگوی طریق بررسی 

و خروجی سیستم توزیع

B2G
B2B

سنسور
تحلیل کالن داده ها

مشارکت
حق امتیاز

واسطه گری

عدم دسترسی به هنگام به داده ها در 
بخش تقاضا

استفاده از زیرساخت 
زنجیره بلوک برای تشخیص
میزان مصرف و پرت انرژی

B2G
پیشرفتهتجهیزات

تحلیل کالن داده
مشارکت

امتیازحق

بکارگیری سیستم های قدیمی 
اطالعاتمدیریت 

استفاده از سنسورهای 
هوشمند، اعالم به هنگام 
خرابی و وجود بحران در 

شبکه انتقال و توزیع

B2G
B2B

سنسور
تحهیزات پیشرفته

زارنرم اف/آنالینپلتفرم

مشارکت
حق امتیاز

حق مشارکت

102

استارت آپ هاي حوزه ي انرژي



زنجیره
مدلدرآمدیکلیدیفناوریاصلیمخاطبپاسخهایارائهشدهراهبردیمسألهیفعالیت

ف
صر

م

دماافزایش مصرف با نوسانات شدید

توسعه فناوری های 
ذخیره سازی و استفاده مجدد 

از انرژی مازاد 
B2B
B2C

سوختیپیل
باتری
زارنرم اف/پلتفرم آنالین

مشارکت
حق امتیاز
واسطه گری

نبود اطالعات کافی روند آتی تغییرات 
اقلیمی

استقرار سیستم های 
رسی مانیتورینگ محلی و بر

مصرف و کشف الگوی 
بهینه در هر اقلیمالگوی 

B2G

سنسور
کالن دادهتحلیل

هوش مصنوعی

مشارکت
امتیازحق

فروش محصول خدمت
واسطه گری

عدم وجود اطالعات کافی در مورد 
الگو مصرف

دیجیتال سازی وسایل، 
داده کاوی و استفاده از 

اینترنت اشیاء

B2B
B2C

اشیاءاینترنت
سنسور
زارنرم اف/پلتفرم آنالین

خدمت/محصولفروش
حق مشارکت
واسطه گری
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زنجیره
مدلدرآمدیکلیدیفناوریاصلیمخاطبپاسخهایارائهشدهراهبردیمسألهیفعالیت

ف
صر

م

عدم توجه به معماری پایدار
زیرساخت بررسی و ارائه 
راهکار برای واحدهای 

مصرف کننده
B2B

تحلیل کالن داده
تجهیزات پیشرفته

خدمت/فروش محصول
واسطه گری

اتالف انرژی در بخش صنعت و 
حمل ونقل

ممیزی انرژی وسایل و 
ادوات به کمک فناوری های 
جدید و تجهیزات هوشمند

B2G
B2B

سنسور
اشیاءاینترنت

مشارکت
خدمت/فروش محصول

الگو مصرف نادرست در بخش خانگی
ممیزی انرژی ساختمان ها 

به کمک فناوری های جدید 
و تجهیزات هوشمند

B2B
B2C

سنسور
هوش مصنوعی

زارنرم اف/پلتفرم آنالین

مشارکت
خدمت/محصولفروش

واسطه گری
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زنجیره
مدلدرآمدیکلیدیفناوریاصلیمخاطبپاسخهایارائهشدهراهبردیمسألهیفعالیت

ي
ي حوزه انرژ

ت و برنامه ریز
مدیری

نبود بستر هماهنگ برنامه ریزی

پارچه پیاده سازی سیستم یک
مطالعاتی با تمرکز بر 
ت شناسایی اثرات بلندمد

روندهای انرژی

B2G
کالن دادهتحلیل

هوش مصننوعی
مشارکت

امتیازحق

عدم دسترسی به هنگام به داده ها در
بخش تقاضا

استفاده از زیرساخت 
یص زنجیره بلوک برای تشخ

میزان مصرف و پرت انرژی

B2G
B2B

کالن دادهتحلیل
مشارکت

امتیازحق

بکارگیری سیستم های قدیمی 
اطالعاتمدیریت 

استفاده از سنسورهای 
هوشمند، اعالم به هنگام 
خرابی و وجود بحران در 

شبکه انتقال و توزیع

B2G
B2B

سنسور
کالن دادهتحلیل

مشارکت
امتیازحق
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زنجیره
مدلدرآمدیکلیدیفناوریاصلیمخاطبپاسخهایارائهشدهراهبردیمسألهیفعالیت

ي
ي حوزه انرژ

ت و برنامه ریز
مدیری

عدم توجه به معماری پایدار
زیرساخت بررسی و ارائه 
راهکار برای واحدهای 

مصرف کننده

B2G
B2B

تحلیل کالن داده
هوش مصنوعی

مشارکت
امتیازحق

خدمت/فروش محصول

یرات نبود اطالعات کافی روند آتی تغی
اقلیمی

استقرار سیستم های 
رسی مانیتورینگ محلی و بر

و الگو مصرف و کشف الگ
بهینه در هر اقلیم

B2G
سنسور

تحلیل کالن داده

مشارکت
امتیازحق

خدمت/فروش محصول

نرژینبود زیرساخت تبادل بی واسطه ا
تولید و فروش بی واسطه

انرژی
B2B
B2C

تحلیل کالن داده
/پلتفرم آنالین 

نرم افزار

مشارکت
خدمت/محصولفروش

حق اشتراک
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مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

بررسی  ( گام اول
کالن حوزه و 
ات  شناسایی موضوع

چالش ها و )کلیدی 
با  ( فرصت ها

بهره گیری از روش  
PEST

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

استاندارد

بررسی و( گام سوم
شناسایی 

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

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

گزینش( گام چهارم
استارت آپ های 
مهم و استخراج 
اطالعات تکمیلی  
برای استارت آپ ها از

وب سایت 
https://www.crun

chbase.com

اج استخر( گام پنجم
لیست نهایی 
استارت آپ ها و 
تکمیل اطالعات آن
ها با بررسی وب 
سایت شرکت ها و 
همچنین ارتباط 
 هاایمیلی با شرکت

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

هاunicornشناسایی 

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

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

108



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

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

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

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

موجود در هر حوزه شناسایی شـد و استارت آپ های مهم، وب سایت های در این گام ضمن بررسی 
. استخراج گردیداستارت آپ ها لیست اولیه از یک 
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 https://www.crunchbase.comوب سایت از استارت آپ ها مهم و استخراج اطالعات تکمیلی برای استارت آپ های گزینش ( گام چهارم

لیسـت  یـک آن ها رشد و ارزش شاخص های هر حوزه شناسایی شد و با توجه به مهم ترین استارت آپ های در این گام با بررسی وب سایت کرانچ بیس، 
. مهم استخراج گردیداستارت آپ های از کوچک تر 

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

ـ با بررسی آن ها و تکمیل اطالعات استارت آپ ها استخراج لیست نهایی ( گام پنجم و رکت هـا  وب سایت ش
شرکت هاهمچنین ارتباط ایمیلی با 

ی از اطالعات در قالب یک شناسنامه استخراج شـده و موضـوعات  مجموعه ای در این گام برای هر شرکت 
. تبیین شده استآن ها کلیدی فناوری های مالی، نحوه رشد، مدل کسب و کار و تأمین مانند نحوه 
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سـایی  کلیـدی و میـزان درآمـدها و شنا   فناوری های فناوری و حوزه های درآمدی، مدل های مبتنی بر شرکت ها مختلف بر روی تحلیل های انجام ( گام ششم
unicornها:

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

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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