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 چكيده 
ريزی در حدوزه اندرژی را آبسدتن تغييدرات و تواندد برنامد های آينده، ميتغييرات شديد مصارف انرژی در سال

هدای وعدعيت موجدود طراحدي های فعلي ک  در چارچوب پارادايمتحوالتي جدی کند، ب  نحوی ک  راهبردها و سياست

ها ک  های احتمالي برنام تواند از ععفريزی بوده ک  ميم ريزی بخشي از فرآيند برنااند، غير اثربخش سازد. پسا برنام شده

ي چنددوجهي مسدائلريزی بلندمدت در دنيدای واقعدي، برنام  مسائلناشي از تغييرات و تحوالت است، بكاهد. از سوی ديگر 

رشدد و توسدع  بدا  گيرندد.های متعدد و مختلدف، شدكل ميپيچيده و متعلق ب  بافت مسائلهستند ک  از ترکيب تعدادی از 

 یامؤلف ب   انرژی ،عالي الخصوص با رشد روز افزون توسع  سامان  های آبياری تحت فشار مكانيزاسيون در بخش کشاورزی

 تحليلدي چدارچوب يد  از اسدتفاده با پژوهش اين در .های کشاورزی تبديل شده استيتفعالها و ين زمدر کلي   عروری

  .مورد بررسي قرار گرفت  است کشاورزی بخش در انرژیآب و  مصارف ساختار فراگير،

 

 برنام  ريزی انرژی، سياست گذاری، تحليل ساختار، مكانيزاسيون.  ها:کليد واژه

 

  مقدم  -1

 انرژی امنیت و گذاریسیاست مدیریت، اقتصاد، فناوری، همچون مواردی توانمی را انرژی حوزه در مسائل مهمترین امروزه

 و امنیتت گذاری،سیاستت شک بدون لیکن گرفته، قرار بررسی مورد مختلف هایبخش در انرژی با مرتبط مباحث هرچند. نمود عنوان

 انترژی کتنن هایریزیبرنامه در اساسی و مهم هایبخش از یکی عنوانبه کشاورزی. است بوده توجه مورد کمتر تاکنون انرژی حقوق

 بتروورد و تحلیتل بته نیتاز بختش، ایتن در مصتر  رشد افزایش و هافعالیت تنوع دلیل به و اساس این بر. است بوده توجه مورد همواره

لزوم  کشور، در کشاورزی وب تأمین منابع محدودیتاز منظر دیگر  .است یافته چندانی دو اهمیت کشاورزی بخش در انرژی تقاضای

هزینته هتای انترژی  محتمل افزایش و اخیر سالهای در کشاورزی بخش انرژی در ینههز افزایش ،فشارتحت وبیاری یهاسامانه توسعه

ین انترژی متورد نیتاز در ایتن فروینتد تتأم منظوربتهیزی ربرنامهانرژی و لزوم  و وب مصار توأمان تحلیل  وتی موجب شده سالهای در

ریزی انرژی یکی از مهمترین مسائل استراتژیکی استت کته جهتت تحلیتل ی، بیش از پیش حائز اهمیت باشد. به عبارتی برنامهبرداربهره

از عوامتل محییتی متعتددی  متتأررتقاضای انرژی باید به ون پرداخته شود. این در حالی است که بخش کشاورزی بته دلیتل ماهیتت ون 

 یزی کنن به ون پرداخته شود.ربرنامهستمی در مقیاس خواهد بود که الزم است در یک نگرش سی
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  طرح مسال -2

با توجه به ماهیت سامانه های وبیاری تحت فشار در رویکرد به توسعه و افزایش این سامانه ها شتاهد تیییتراق قابتل تتاملی در 

 پمپتاژ هتایایستتگاهبته  وابستتهعمتدتا  فشتار تتح وبیاری هایسامانهانرژی مصرفی در بخش کشاورزی خواهیم بود. به عبارتی ساختار 

یزی انترژی در کنتار ربرنامتهبه مسائل مرتبط با  که پرداختن هستند انرژیکنندگان مصر  بزرگترینازجمله  هاایستگاه این که باشندمی

موضتوع  کته شتده باعتثانترژی  رشد سریع هزینه واقع گردد. در "وربهرهسامانه وبیاری "تواند منجر به فرویند یم وبیاری، ارتقاء بازده

بته وتور ملتا  قلمتداد شتود.  فشتارتحتهتای وبیتاری های کلیدی در مباحث مربتو  بته ستامانهوری انرژی، امروزه یکی از چالشبهره

در ستی  کتل  هاستامانهیل باالی توسعه این و پتانس فشارتحتی وبیاری هاسامانهبه  بردارانبهرههای تشویقی دولت در رویکرد یاستس

این  5931درصد رسیده که در نیمه نخست سا   9/51به  5931کشور، باعث شده سهم بخش کشاورزی از مصار  برق کشور در سا  

رک در هزار مشتت 054به  31هزار مشترک در سا   044درصد افزایش یافته و تعداد مشترکین برق در بخش کشاورزی از  5/51سهم به 

 های زیادی روبرو هستیم. یتمحدودین برق با تأمافزایش داشته باشد و این امر در حالی است که امروزه در بخش  5931نیمه او  سا  

 را مستلله ایتن همکتاران و دیتاز. است داشته چشمگیری رشد نیز انرژی تقاضای میزان فشارتحت وبیاری هایسامانه توسعه با 

 انجام اسپانیا وندلس منیقه در ونها توسط که تحقیقیدر . [1]اندبرده نام "فشارتحت وبیاری هایسامانه سازیمدرن پارادوکس" عنوانبه

 سیستتم از نگهتداری و بترداریبهره هایهزینته وبیتاری، هایستامانه توسعه با راستا هم وبی منابع بهینه مدیریت علیرغم داد نشان گرفت

 در انترژی مصتار  کنتتر  و وبتی منتابع دقیت  متدیریت لتزوم امتر ایتن که است، یافته افزایش درصد 044 حدود در نیز موجود مدرن

 یزیربرنامته ،متدیریت بحتثی نتوین وبیتاری هاستامانهبتا توستعه از اینرو  .است نموده دوچندان را فشارتحت وبیاری مدرن هایسامانه

 و ادیتتی .([4]و [3]، [2]مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتته استت   یافته زیادی اهمیت انرژی در این بخش از مصر ،وب و  مصار 

 زیرزمینی وب منابع توجه قابل سهم افزایش ونها. دادند قرار بررسی مورد را کشور چند در انرژی و وب توأمان مدیریت هایچالش شاه

 بتا انترژی مصتار  افزایش بررسی به تحقیقی در کرومیناس .[5]نمودند عنوان خاموش انقنب را کشاورزی بخش تولیداق افزایش در

 ستا  از وب مصتر  درصتدی 45 کاهش با که است ون بیانگر تحقی  نتایج. پرداخت اسپانیا در وبیاری هایسامانه یتوسعه به رویکرد

 متی تتوان گ تت انترژی و وب روابتط بررستیکلتی  رویکرد در .[6]است داشته رشد درصد 112 انرژی مصر  میزان ،4442 تا 5314

 تیییتر در لتیکن بتوده، متثرر وب تل اق کاهش در فشارتحت وبیاری روش به غرقابی و سیحی روش از وبیاری روش تیییر کلی ووربه

 .است یافته افزایش نیز سامانه مدیریت و نگهداری و تعمیر هایهزینه انرژی، مصار  وبیاری روش

رویکرد به تحلیتل مصتار  انترژی و بررستی راهکارهتای کتاهش مصتر   ،های اخیردر دههلذا بر ارر رشد مصار  انرژی 

ی انرژی به شتدق متورد توجته بتوده استت. بررستی جوئصرفه، به دلیل سود اقتصادی حاصل از فشارتحتی وبیاری هاسامانهانرژی در 

در وی دو دهه اخیتر  فشارتحتی وبیاری هاسامانهنشان دهنده ون است که توسعه در سی  کشور ی موجود هادستورالعملها و یاستس

استت. ایتن در حتالی ی انرژی کمتر مورد توجته قترار گرفتته وربهرهیی مصر  وب متمرکز بوده و مباحث کار وعمدتا  بر مبنای بهبود 

یتاری استت. لتذا درک میتزان وبی هاسامانهرسد انرژی یک مثل ه مهم در توسعه و یا عدم توسعه یمهای وتی به نظر است که وی سا 

 شود.منابع محسوب میسیاست گذاری ریزی و وری وب و انرژی در تولیداق زراعی و باغی هر منیقه، اولین گام در جهت برنامهبهره
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در بخش توسعه ستامانه  انرژی مصار در پژوهشی که توسط نگارنده مقاله به صورق موردی در استان قزوین انجام گرفت، 

ی مصار  انرژی در مقیتاس سازمد هد  اصلی های وبیاری تحت فشار در یک اف  هد  گذاری ده ساله مورد بررسی قرار گرفت. 

ی اررگذارو میزان  فشارتحتی وبیاری هاسامانهگویی به چند پرسش کلیدی در زمینه توسعه ی مقیاس کوچک(، پاسخسازمد استانی  

تترین مستائل فشار در استان قزوین، بوده است. مهتمهای وبیاری تحتهای کاهش مصر  انرژی در صورق توسعه سی  سامانهیفناور

   انرژی به شرح ذیل عنوان شده است.، از منظر بررسی مصارفشارتحتی وبیاری هاسامانهمرتبط با اجرای 

، باعتث افتزایش مصتر  انترژی خواهتد شتد و یتا کتاهش فشتارتحتهای وبیاری ویا افزایش تعداد و سیوح اجرای سامانه .5

ی بر بازده وبیاری منجر به کاهش هیدرومتدو  وب مصترفی اررگذاربا  فشارتحتی وبیاری هاسامانهمصر  انرژی  اجرای 

، مصتار  انترژی بته هاستامانههای وبیاری سیحی خواهد شد. لیکن به دلیل فشار کارکرد باالتر این نتوع در مقایسه با روش

 ازای حجم وب پمپاژ شده، افزایش خواهد یافت(.

بتا مستاحت متوستط و بتزرر، در کتاهش  فشتارتحتی وبیتاری هاستامانهی دور متییتر در هاپمپویا رویکرد به است اده از  .4

 باشد؟یم اراررگذمصار  انرژی 

به اجرای ایتن نتوع  بردارانبهرهو گرایش  فشارتحتی وبیاری هاسامانههای تشویقی و حمایتی در اجرای یاستسبا توجه به  .9

 باشد.یمتیییر روش وبیاری مورد نیاز  منظوربهسامانه، چه میزان منابع انرژی 

یر در افتزایش و یتا کتاهش تأرتا چه میزان  اعی(ی کشت زرجابهتیییراق حادث شده در ترکیب کشت  توسعه کشت باغی  .0

 مصار  انرژی خواهد داشت.

 تحلیتلمنظور بته .استت شتده انجتام شده اشاره موارد به کلی پاسخی یافتن هد  با تحقی ، این در انرژی سازیمد  اینرو از 

 نظتر در فعلی وضع تداوم از نمایندگی به مرجع سناریوی یک روش این در که شده گرفته بهره سناریو روش از انرژی مصرفی در مد ،

ین وب از تتأمی وبیاری در ترکیب کشتت، درصتد هاسامانهشامل ترکیب کشت، مساحت انواع  تقاضا در سمت است. مد  شده گرفته

دور متییتر(،  پمتپ الکتروپمپ جدید و الکتروپمپ قدیمی، دیزلی، پمپ ت کیک  به کشاورزی یهاچاهی نصب شده در هاپمپانواع 

 و ایستتگاه پمپتاژ جدیتد ایستتگاه پمپتاژ قتدیمی، دیتز ، پمتپ ت کیک  به های پمپاژ رانویهیستگاهای هاپمپین وب از انواع تأمدرصد 

 منظور. بتهاستت بتوده متنک بترق توزیع و انتقا  و برق تولید هاییروگاهن  نیز عرضه سمت دور متییر( بوده و در ایستگاه پمپاژ با پمپ

های یستتگاهای دور متییتر در هتاپمپی کتاربرد سنجامکان، از سناریو های پمپاژ وب کشاورزییستگاهای برداربهرههای یفناوریل تحل

ی وبیتاری هاستامانهتوستعه  یهابرنامته انترژی، مصتر  ستازیینهبه هاییاستتس شتامل محتمتل ستناریوهای پمپاژ است اده شده است.

 5در جتدو   .بتوده استت و تیییراق ترکیتب کشتت، اندازچشمهای عدم توسعه سی  سبز در سا  بر اساس اسناد باالدستی، فشارتحت

 بینی مصار  وب و انرژی در سناریوهای مورد بررسی نشان داده شده است.یشپ
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 نتایج تحلیل ساختار انرژی در سناریوهای مورد بررسی -1جدول 

4441سا   4445سا    پایه سا    سناريو 

   

 در سا ( مترمکعبمصر  وب کشاورزی  میلیون 

 فشارهای وبیاری تحتافزایش سیوح تحت پوشش سامانه 4204 4143 4005

 تیییراق ترکیب کشت 4204 41۶2 4234

 گذاریسیاست 4204 4114 4014

   
 عرضه انرژی  میلیون کیلوواق ساعت(

 فشار های وبیاری تحتسامانه افزایش سیوح تحت پوشش 414۶ 4144 4905

 تیییراق ترکیب کشت 414۶ 4122 412۶

 های پمپاژبرداری ایستگاهبهبود فناوری بهره 414۶ 4411 530۶

 گذاریسیاست 414۶ 4542 5203

   
 های پمپاژ رانویه  میلیون کیلوواق ساعت(تقاضای انرژی در ایستگاه

 فشار های وبیاری تحتسامانهافزایش سیوح تحت پوشش  5144 5100 5001

 تیییراق ترکیب کشت 5144 5135 5119

 های پمپاژبرداری ایستگاهبهبود فناوری بهره 5144 5992 5500

 گذاریسیاست 5144 5403 5442

   
 های کشاورزی  میلیون کیلوواق ساعت(تقاضای انرژی در چاه

 فشار وبیاری تحتهای افزایش سیوح تحت پوشش سامانه 134 112 151

 تیییراق ترکیب کشت 134 122 240

 های پمپاژبرداری ایستگاهبهبود فناوری بهره 134 10۶ 125

 گذاریسیاست 134 141 159

   
 تقاضای انرژی کل  میلیون کیلوواق ساعت(

 فشار های وبیاری تحتافزایش سیوح تحت پوشش سامانه 4954 4444 4414

 تیییراق ترکیب کشت 4954 441۶ 4912

 های پمپاژبرداری ایستگاهبهبود فناوری بهره 4954 53۶1 5250

 گذاریسیاست 4954 5۶11 5193

 

 و اولیته پمپتاژ بترداریبهره روش در تیییر کشت، ترکیب در تیییر احتمالی سناریوهای در انرژی مصر  سازیشبیه مد  نتایج اساس بر

 در کتاهش امکتاندر صورق اعما  متدیریت صتحی  مصتار  انترژی  ،(اراضی توسعه عدم و کشت سی  بودن رابت فرض با  رانویه

 ستیحی وبیتاری روش از وبیاری روش تیییر اررگذاری امر این دلیل. بود خواهد محتمل ساله 54 و 1 ریزیبرنامه اف  در انرژی مصار 

 متدو  کتاهش  وبیتاری روش تیییر ارر در شده پمپاژ وب حجم کاهش عبارتی به. باشدمی شده پمپاژ وب حجم میزان در فشارتحت به

( فشتارتحت وبیتاری بته ستیحی وبیتاری  وبیاری روش تیییر از ناشی انرژی افزایش به نسبت بیشتری اررگذاری( فاریاب اراضی وبیاری

 روش در وبیتاری بتازده یتا و داشتته قبتولی قابتل رشتد فشارتحت وبیاری هایسامانه اجرای که دنیا از مناوقی در مساله این. است داشته
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 مصتار  افتزایش باعتث فشتار،تحت وبیتاری هایستامانه توسعه به رویکرد با عمدتا  نداشته، زیادی ت اوق فشارتحت و سیحی وبیاری

 .است شده انرژی

 نتيج  گيری و پيشنهاداتپيامدهای سياستي، -3

 کشتاورزی و ختانگی صتنعتی، هتایبخش در بترق هایکننتده مصتر  تریناصتلی از یکی هاپمپجمله من دوار تجهیزاق 

 ووربته( کاربردهتا تمتامی در  هتاپمپ بترق مصتر  مختلف، کشورهای در US DOE توسط شده انجام میالعاق اساس بر. باشندمی

 ایتن انرژی مصر  باالی میزان به توجه با و اساس این بر. است شده زده تخمین جهان در تولیدی برق کل درصد 44 تا 44 بین میانگین

 شده انجام میالعاق از ایعمده بخش ونها در انرژی مصر  مدیریت راهکارهای ارائه و برق مصر  نحوه و راندمان بررسی تجهیزاق،

 انجتام امریکا کشور در پمپاژ هایسامانه بازده روی که میالعاتی ملا  ووربه. بود خواهد انرژی مصر  کاهش و سازیبهینه راستای در

 هاستامانه ایتن کارکرد هایهزینه در چشمگیر کاهش ون تبع به و انرژی مصر  کاهش برای هاسامانه این باالی پتانسیل از نشان گرفت

گیرهای میدانی متعتدد . در کشور ما بازده مصار  انرژی ایستگاه های پمپاژ کشاورزی بسیار پائین بوده و حسب تجربیاق و اندازهدارد

در ایستگاه های پمپاژ وب کشاورزی که متارر از بازده ذاتی پمپ، منحنی مقاومتت ستامانه و تتاریر  نگارنده، بازده واقعی مصار  انرژی

 .[2]درصد بروورد شده است 44مل محییی بوده، کمتر عوا

اهمیتت  فشارتحتی وبیاری هاسامانهانرژی در -ی وبوربهرههای انرژی، ارتقاء توامان ینههزدر چند سا  اخیر به دلیل رشد 

ی مصار  انرژی به ازای واحد تولید توسعه داده شده و سازمد  فشارتحتی وبیاری هاسامانهپیدا کرده است. بر این اساس در وراحی 

ی به ازای واحد تولیتد محصتو  مشتخ  برداربهرهی مختلف محاسباتی، میزان انرژی مورد نیاز در وو  دوره هامد با توجه به قابلیت 

. از اینترو در خواهتد شتدی ارائته سازی مصر  انترژینهبه منظوربهی و مدیریت یک سامانه، برداربهرهخواهد شد. همچنین روش بهینه 

نحوه نگرش به اهدا  توسعه ای سامانه های وبیاری تحت فشار در بخش کشاورزی باید پیوست انرژی در بهره برداری این ستامانه هتا 

 نیز مورد لحاظ قرار گیرد. در این راستا جهت سیاست گذاری و مدیریت توامان وب و انرژی در بخش کشاورزی  علی الخصتو  در

 گردد.در موارد ذیل پیشنهاد می فنیرویکرد به توسعه سامانه های وبیاری تحت فشار(، بررسی و تدوین دستور العمل 

-، تدوین استاندارد اتوماسیون ستامانهکشاورزی های پمپاژیستگاهابهره برداری با توجه به خنء های موجود در استانداردهای  .5

به وور ملا  رسد. امری ضروری به نظر می و ... ، محدوده کارکرد مجاز پمپانرژی ، استاندارد ممیزیفشارتحتهای وبیاری 

 استاندارد کشاورزان، جامعه در وموزش و اونعاق کمی علیرغم که است ون بیانگر هندوستان کشور در شده انجام میالعاق

 شتده درصتد 44 تتا پمپتاژ هایستامانه از بترداریبهره بازده افزایش موجب پمپاژ هایایستگاه از برداریبهره و وراحی نمودن

 .[۶]است

 انرژی در ارزیابی سامانه های وبیاری تحت فشار  -نگرش به شاخ  وب .4

 الزام به امر ممیزی انرژی در ایستگاه های پمپاژ کشاورزی  .9

 کشاورزیمدلسازی مقیاس بزرر وب و انرژی و تحلیل ساختار انرژی مصرفی در سند چشم انداز بخش  .0

 الزام به امر وموزش روشهای کاهش مصار  انرژی در ایستگاه های پمپاژ کشاورزی توسط مروجین  .1
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تمرکز هرچه بیشتر بر راهکارهای مصار  انرژی در بخش بهره برداری سامانه های وبیاری تحت فشار  پمپ های دور متییر،  .1

 روشهای کنتر  فشار، اتوماسیون، شناخت مناو  بحرانی در مزارع از دیدگاه مصار  انرژی و ....( 

 چشم انداز انرژی در بخش کشاورزیجامع تدوین سند لزوم   .2
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. نشتریه وب و کشتاورزی وب پمپاژ هایایستگاه در انرژی بازده م هوم بر نگرشی(. 5931.  ا و پرورش ریزی، ع ،یوسف گمرکچی [2]

 . در نوبت چاپ( توسعه پایدار

 دومتین. غیرمکتانیزه هایخانتهتلمبه در وب پمپتاژ بترای مصترفی انرژی سازیبهینه. (59۶2 .ع بهنیا، و ب لشکرورا، ،.م مقدم، فتحی [۶]

 .اهواز چمران شهید دانشگاه. زهکشی و وبیاری هایشبکه مدیریت ملی همایش

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


