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کشاورزی درراستای طرح تعادل بخشي آبهای زيرزميني

سيدعطااله ساکبي ،کارشناس عمران ،مديرعامل شرکت پارس آب آزما ،عضو پارک علم وفناوری استان
خوزستان_ اهواز

*

مهدی شاه حسيني ،کارشناس ارشد عمران آب ،عضو هئيت مديره شرکت پارس آب آزما ،عضوپارک علم و
فناوری استان خوزستان_اهواز
*پست الکترونیکیsakebi.a@gmail.com :
چکيده
بمنظور مديريت وپايش منابع آبهای زيرزميني وجلوگيری ازبرداشتهای غيرمجاز در راستای طرح تعادل
بخشي آبهای زيرزميني و افزايش راندمان آب کشاورزی با استقرار سامانههای آبياری تحت فشار ،برقدارکردن 221
هزارحلقه چاههای آب کشاورزی و تأمين انرژی حدود  2ميليون هکتار سامانههای آبياری تحت فشار در راستای اهداف
برنامه ششم توسعه ،رويکرد بهرهگيری از انرژیهای تجديدپذير خورشيدی وبادی راالزامآور مينمايد .بهمين دليل طرحي
مفهومي با توجه به همبست آب ،انرژی و امنيت غذايي ،مورد مطالعه گرفته است .اهداف طرح؛ مديريت و پايش برداشت-
های مجاز منابع آب زيرزميني ،بهرهمندی از انرژیهای تجديدپذير همگام با جامعه جهاني ،کاهش گازهای گلخانهای،
افزايش راندمان بهرهوری از آب در کشاورزی و بهرهمندی از ظرفيتهای اعتباراتي ومالي تعهدات بين المللي در رابطه با
 CAP21مي باشد .دستيابي به اين اهداف در  4فرايند سياسي ،اجتماعي ،فني و مالي ،با تأکيد برفرآيند سياسي بعنوان پاشنه
آشيل اين طرح امکانپذير خواهد بود.

کليد واژهها :طرح تعادل بخشی-انرژی های تجدیدپذیر -همبست آب،انرژی وامنیت غذایی -فرآیندسیاسی

-0شرح مختصری از مسئله
مدیریت وپایش منابع آبهای زیرزمینی وجلوگیری ازبرداشتهای غیرمجاز در راستای طرح تعادل بخشی آبهای
زیرزمینی و افزایش راندمان آب کشاورزی با استقرار سامانههای آبیاری تحت فشار ،و همچنین بهینهسازی مصرف برق باجایگزینی

روشهای نوین تولید برق از انرژیهای تجدید پذیربمنظور کاهش سوخت های فسیلی و جلوگیری از تولید گازهای گلخانهای
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درراستای تعهدات بینالمللی و تعهدات توافق پاریس ،طرح برق دارکردن  220هزارحلقه چاه های آب کشاورزی وتأمین
انرژی حدود  2میلیون هکتارسامانه های آبیاری تحت فشار بمنظور افزایش راندمان آبیاری و تأمین هرچه بیشتر تولیدات
کشاورزی در راستای اهداف برنامه ششم دولت یازدهم جمهوری اسالمی ایران .این شرکت بنا به رسالتی که در جهت
توسعه فنآوری های نو در جهت توسعه پایدار دارد ،طرحی مفهومی را با توجه به همبست آب ،انرژی و امنیت غذایی ،مورد
مطالعه قرار داده که اهداف کلی زیر را دنبال خواهد نمود:
-1-1مدیریت و پایش برداشت های مجاز از آبهای زیرزمینی،درراستای تعادل بخشی آبهای زیرزمینی.
-1-2بهینه سازی مصرف سوخت وبهره مندی از انرژی های تجدید پذیر همگام با جامعه جهانی.
-1-3کاهش آلودگیهای زیستمحیطی بخصوص کاهش گازهای گلخانهای.
-1-4افزایش راندمان بهره وری از آب کشاورزی و افزایش تولیدات کشاورزی درواحد سطح.
-1 -5استفاده از ظرفیتهای اعتباراتی ومالی تعهدات بین المللی در رابطه با  CAP21با توجه به فرصتی که درسایه توافق
برجام بوجود آمده است .
طرح مفهومی تحت عنوان ؛ "ضرورت رویکرد استفاده از انرژی خورشیدی درتأمین وتوزیع آب کشاورزی درراستای
صیانت ازمنابع آب" با تشریح الزامات قانونی و نیز سازکارهای جمعی ناشی از تصمیمات جامعه جهانی حول چهارفرآیند
سیاسی ،اجتماعی ،فنی و مالی تهیه شده است .پاشنه آشیل اجرای این طرح فرآیند اصولی وجدی سیاسی با هماهنگی
دستگاههای دولتی ذیربط و ذیمدخل خواهد بود.

 -2فرآيند سياسي راه حل سياسي اجرای طرح

فرآیندسیاسی،اطمینان ازوجودیک تعهدسیاسی قوی ازطرف نمایندگان حاکمیت ،اولین وضروری ترین فرآیندی است
که بایستی انجام گیرد ،این فرآیند عبارت ازدرک مشترک بین مسئولین و ذیمدخالن میباشد .اجرای این طرح با توجه به
قوانین ،آئیننامهها ،و دستورالعملهای موجود و مباحث فنی ،اقتصادی وزیستمحیطی و لزوم تالشی که درشرایط بحران آبی
و کمک به طرح تعادل بخشی آبهای زیرزمینی ونجات سرزمین از خشک سالیها و تغییراقلیم باید تحقق یابد تقریباً غنی
است ،ونیز مشکالت پیش روی تأمین انرژی و انتقال آن وسپس نگهداری ،بهرهبرداری وتعمیرات کامالً مشخض و هیچ
دلیلی مبنی بربه تأخیر انداختن آن وجود ندارد .ازطرفی عظمت اجرای این طرح یعنی برقدارکردن  220هزارحلقه چاه آب
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کشاورزی که بعضاً در نقاطی پرت و دوراز شبکه برق سراسری قرار دارندو اهمیت تأمین انرژی مورد نیاز این چاهها که هم
انتظار تولیدات کشاورزی ازآنها میرود وهم انتظار رعایت برداشت مجاز ومعقوالنه آبهای زیرزمینی ،و همچنین تالشی که
درجهت تغییر روشهای آبیاری سنتی به روشهای مدرن آبیاری تحت فشار که خود بنوعی صیانت از آب میباشد و هم
تالشی که درجهت افزایش بیشتر محصوالت کشاورزی و تأمین امنیت غذایی ونیز تغییر کشاورزی معیشتی به کشاورزی
صنعتی وجود دارد ،اهمیت آن برهیچکس پوشیده نیست.آمارهای ارائه شده در ترازنامههای انرژی وزارت نیرو نشان میدهد
که برقدارکردن  220هزارحلقه چاه اگر با روند وزارت نیروکه حدود  12تا  15هزارحلقه درسال گزارش شده( ،)1بین  15تا
 11سال یعنی طی حداقل سه برنامه توسعه ای زمان خواهد برد .ازطرفی سرمایهگذاری برای  30گیگاوات برق برای تولیدات
کشاورزی شاید اصالً مقرون به صرفه نباشد و بخصوص با اجرای اصل  44هزینهها را بگونهای افزایش خواهد یافت که
تأمین غذای مردم مخصوصا قشرکم درآمد را با مشکل مواجه گردد.
اینکه شکلگیری فرآیندسیاسی چگونه باشد به نظر نیاز به یک هماندیشی بین مسئولین ،تصمیمسازان و کارشناسان ارشدکلیه
وزارتخانههای ذیمدخل ،کمیسونهای انرژی ،کشاورزی،آب ومنابع طبیعی ونیزحقوقدانانی از قوه قضاییه میباشد .البته طرح
تعادل بخشی آبهای زیرزمینی واقدامات انجام شده از طرف وزارت نیرو درهر استانی هرچند کند وناکافی ،همراهی همه
ذیمدخالن بخصوص قوه قضائیه را بهمراه داشته ،نشان میدهد که این دیدگاه تا حدودی بین نیروهای مرتبط با دولت و قوه
قضایی درحال تغییر است و اخیراً نیز درراستای اهداف طرح تعادل بخشی مجلسیان درقانون برنامه ششم تصویب نمودند که
ساالنه  11میلیارد مترمکعب از برداشت آب زیرزمینی کاهش یابد ،اولین گامی است که نمایندگان برداشتهاند تا بصورت
قانونی دولت را مکلف به کاهش برداشت نماید ،نشان از درک مشترکی است که ازوضعیت بحرانی سفرههای آب زیرزمینی
بوجودآمده است .با توجه به ایجاد این درک مشترک یقیناً این آمادگی هم وجود دارد که درخصوص آب ،انرژی و امنیت
غذایی کشور با تشکیل نشستهای تخصصی به نتیجهای که به اجرای طرح برقدارکردن چاه و تأمین انرژی الکتریسیته
سیستمهای آّبیار تحت فشار ازانرژی خورشیدی وبادی برسد ،امیدوارکننده میباشد.
 -9شرح سازکارعملي سياسي اجرای طرح

سه گانه آب ،انرژی و امنیت غذایی جدی ترین عوامل توسعه پایدار بشمار میروند ،ولی محدویت آب و آالینده های
ناشی از سوخت فسیلی شرایطی را بوجود آورده که اگر تحت مدیریت و بهینه سازی مصرف قرارنگیرند نه تنها منجر به
امنیت غذایی نخواهد شد بلکه شرایط اقلیم را که تشکیل دهنده بسترحیات است ،نیز دچارنقصان خواهد نمود ،کمااینکه این
اتفاق در سطح جهان درحال رخ دادن است .ازحدودسال  1810شواهد علمی نشان میداد وکامالً محسوس بود که موضوع
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افزایش گازهای گلخانه ای که تأثیرگذار در تغییراقلیم است محلی نبوده و نیاز به پیمان نامه ها واقدامات جهانی( )2دارد،

1

UNFCCCدرسال  1882درنشست زمین در ریودوژانیروبرزیل چنین پیمان نامه ای را آماده وامضاء وسال  1884الزم االجرا
شد( .)2هدف این بود که غلظت گازهای گلخانه ای را در دنیا تثبیت تا اکوسیستم ها بطور طبیعی با تغییرات آب وهوا
خودشان را سازگار وامنیت غذایی هم تهدید نشود و توسعه اقتصادی هم بصورت پایدار ایجاد گردد .والبته قبل از سازکار
عملی ناشی از اقدامات جمعی جهانی درایران نیز سازکارهایی حاصل که به سازکازهای جهانی و ملی اشاره خواهدشد.
-9-0توافقات و قوانين ملي
 -3-1-1اعالم سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران؛ به دولت و مسئولین ابالغ شد ،در ردیف 1سیاستها ی کلی

سایر منابع انرژی صراحت دارد که؛ « ایجاد تنوع درمنابع انرژی کشور واستفاده از آن با رعایت مسائل زیستمحیطی وتالش
برای افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر »( )3ودر ردیف 4نیزآمده « ،تالش برای کسب فنآوری ودانش فنی انرژی های نو
وایجاد نیروگاههای بادی وخورشیدی وزمین گرمایی درکشور» )3(.همچنین درسیاستهای برنامه توسعه ششم که یکسال قبل از

نشست پاریس ازسوی مقام معظم رهبری به ریاست جمهری ابالغ گردید ،نیز صراحتاً در ردیف  «13افزایش سهم انرژی های
تجدیدپذیر ونوین وگسترش نیروگاههای پراکننده وکوچک مقیاس»( )4مورد تاکید قرارگرفته است.
 -3-1-2دولت ایران بمنظور کاهش سوخت های فسیلی وتسیهل در فعالیت های بخش کشاورزی و بمنظور مدیریت
وکنترل برداشت های مجاز آبهای زیرزمینی ونیز بهینه سازی مصرف سوخت قانون« اصالح الگوی مصرف انرژی»( )5را
تصویب نمود .درماده  21ذیل فصل هفتم این قانون برای مصرف کنندگان انرژی درکشاورزی صراحت داردکه؛ وزارت نیرو
و نفت با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ،سازمان محیط زیست ،ومؤسسه استانداردها وتحقیقات صنعتی ایران معیار
واستاندارد مصرف انرژی برای هر واحد سطح زیر کشت زراعی وباغی را حسب شرایط اقلیمی ،استحصال مجاز آب وبا
توجه به نوع محصول وبا استفاده از شیوه های پربازده استحصال آب و روشهای مهندسی آبیاری تدوین نماید( .)5ودرماده 28
ذیل همین فصل ازقانون فوق وزارتخانه جهاد کشاورزی را موظف نموده که ساالنه حداقل بیست درصد( )%20از پمپ های
آب را با مصرف انرژی استاندارد وبهینه جایگزین نماید.
 -3-1-3همچنین درماده  44فصل دهم قانون اصالح الگوی مصرف انرژی آمده؛ وزارت نیرو موظف شده ازطریق شرکت
های تابعه باعقدقراردادهای پنج ساله ویابیشترمطابق شرایطی خرید برق از تولید کنندگان راانجام دهند.

-United Nations Framework Convention On Climate Change
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 -9-2توافقات و تعهدات بينالمللي

-3-2-1توافق کیوتو؛ نشستهای بین دول در باره تغییرات آب وهوا و مسائل زیستمحیطی که از سال  1884برقرار و تا
دسامبر  2015پاریس منجر به  21نشست متعهدانه گردیده است .که نشست بیستم آن معروف به نشست کیوتو میباشد .درماده
 12پروتکل کیوتو سه مکانیزم بازار محوراقتصاد محیط زیست و اقتصادسبزمطرح میشود که عبارتند از؛ مکانیزم توسعه پاک،
اجرای مشترک وتجارت کربن.

()2

دیدگاه نشست توکیودیدگاه همکاری های بینالمللی بین کشورهای تولیدکنندگان گازهای گلخانه ای وکشورهای کمک
کننده به آنها بودکه کمک گیرندگان عمدتاً کشورهای درحال توسعه وکمک دهندگان کشورهای توسعه یافته بودند .اگر
چه ایران اقدامات برنامه های توسعه استراتژیک کاهش تولیدات گلخانه ای را پیگیر نمود و در قانون اصالح الگوی مصرف
انرژی موضوع تشویق به استفاده از انرژی های تجدید پذیر که فاقد آالیندگیهای زیستمحیطی هستند پیگیری و
دستورالعمل های اجرایی نیز تدوین گردید ،ولی ازآنجائیکه درتحریم نابخردانه جهانی قرارگرفت وامکان دریافت کمکهای
بینالمللی میسرنبودقادربه اجرای تعهدات خود نشد .
-3-2-2توافق پاریس) (CAP21؛ درنشست پاریس که بعد از توافق برجام (توافق انرژی اتمی ایران با  ) 5+1انجام گرفت و
خانم ابتکاررئیس سازمان محیط زیست به نمایندگی از ایران دراین نشست شرکت داشت انتظار میرود با توجه به توافق
برجام بر خورد واقع بینانهای از طرف جامعه جهانی نسبت به تعهدات فیمابین انجام گیرد.
درنشست پاریس توافق گردید با اقدامات پیشگیرانه داوطلبانه کشورها حد نصاب افزایش دمای زمین تا سال  2100زیر
دودرجه سانتی گراد باشد .ازکشورهای توسعه یافته وثروتمند خواسته شده که دراسرع وقت ازگازهای گلخانه ای خود کم
کنند و نتیجه ای که  181کشور به آن رسیدند وتوافق را امضاء کردندآن بود که تغییر آب وهوایی یک تهدید فوری و غیر
قابل برگشت بوده و باید سریعاً واکنش داد واین واکنش باید گسترده باشد( .)2البته فرایند سریع کاهش گازهای گلخانه ای
که باید منجر به اقتصاد سبز گردد چون باعث قطع یارانه (مبالغ قابل توجهی )میگردید که قاعدتاً میبایست برای کشورها
جبران گردد بهمین دلیل اهداف مشارکت ملی()INDC

2

مطرح تا کشورها برنامه های خودرا ارائه بدهند دربحث اهداف

مشارکت ملی دونوع مشارکت مشروط وغیرمشروط پذیرفته شد .درمشارکت غیرمشروط کاهش درصدی از گازهای گلخانه
ای بدون کمک بینالمللی ودر مشارکت مشروط همانگونه که پیداست کاهش هرچند درصد از گازهای گلخانه ای مشروط
به کمک های بینالمللی خواهد بود .و یک کمیته دائمی درباره مسائل تأمین مالی تشکیل گردید که مسئولیتهای کشورهای
مختلف را بررسی و اینکه چه نوع تکنولوژی و چه نوع حمایتی که نیاز داشته باشد از صندوق مالی توافق پاریس تأمین
- Intended Nationally Determined Contribution

2
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گردد.در بحث  INDCها ایران مطابق جدول( )1درنظر دارد  4درصد غیر مشروط ومجموعاً  12درصد گازهای گلخانه ای
()2

خودرا کاهش دهد.

جدول( :)1جدول تعهدات مشروط وغیرمشروط کشورها درکاهش گازهای گلخانهای

 -4مروری بر راه کارهای محتمل درسياستها

تهیه وارائه اطالعات مورد نیاز با توجه به مشخصات مندرج در پروانه بهره برداری که از طرف امور آب(وزارت نیرو)
صادر شد ،رایزنی با تولید کنندگان پنل های خورشید جهت تهیه پکیج کامل ،رایزنی با وزارت نیرو بمنظور امکاناتی جهت
اتصال برق پنلهای خورشیدی به شبکه)( on gridو همچنین رایزنی با سازمان انرژیهای نوایران )(satnaجهت عقد قرارداد
فروش برق از طرف تولیدکنندگان(کشاورزان) به وزارت نیرو ،رایزنی با وزارت نفت بمنظور تأمین بخشی از هزینه هاو
معادل عدم مصرف 50درصد عمرمفید نیروگاه خورشیدی (تاکنون معادل  1سال بوده)سوخت فسیلی ،رایزنی با وزرت امور
خارجه بمنظور ایجاد تسهیالتی جهت دریافت کمکهای ارزی ناشی از تعهدات مالی  CAP21که برای خرید پنل از
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کشورهای اروپایی وبخصوص هزینههای زیربنایی اجرایی خطوط شبکه فشار متوسط و اقدامات ضروری برای نصب ،راه
اندازی ،آموزش وبهره برداری ،ونیز رایزنی با بانکهای عامل جهت پرداخت تسهیالت و رایزنی باسایر ذیمدخالن.
-5بررسي داده های مهم و حساس (بررسي اقتصادی)

بررسی مسائل اقتصادی در شرایط حساس کشور ضروریست .بررسی ومحاسبات انجام گرفته برای یک چاه
کشاورزی و  20هکتارآبیاری تحت فشار نشان میدهد که به  55کیلووات پنل خورشیدی سر مزرعه مورد نیاز بوده (متوسط
دیماند هرچاه  35کیلووات () )1تا با استفاده از انرژی خورشید از زمان طلوع آفتاب تا غروب آفتاب و بدون استفاده از باطری
بتوان انرژی موردنیازتأمین وتوزیع آب را سرمزرعه تأمین نمود .برآورد هزینه ها براساس آخرین قیمتهای دریافتی از بازار و
بازاء هر وات  25000ریال(حدود  0/1یورو با نرخ بانکی هر یورو  41500ریال) بشرح زیر برآورد شده اند:
الف –سرمایه گذاری تولیدانرژی برای یک حلقه چاه و 20هکتار آبیاری تحت فشارجمعاً  3300میلیون ریال
ب -هزینه های سرمایهگذاری زیرساختها(خطوط انتقال )توسط دولت(وزارت نیرو):
هزینه شبکه به ازای هر مگاوات  15میلیارد ریال میباشد( ،)5بنابراین برای  220هزار حلقه چاه و 2میلیون هکتار آبیاری تحت
فشار ونیازبه تولید  11500مگاوات انرژی خورشیدی درمجموع حدود 241هزارمیلیارد ریال هزینه مورد نیاز خواهد بود.
 -1پيش بيني محل تأمين اعتبار

توزیع تأمین اعتبار هزینه های برای هر چاه آب طبق جدول زیر میتواند باشد:
جدول محل تأمین اعتبار طرح برقدارکردن  220هزارچاه کشاورزی وشبکه برق
محل تأمین
اعتبار

توسط کشاورز
آورد کشاورز(نقدی

شرح

وتسهیالت کم بهره

هزینه ها

بانکی)

تهیه پنل خورشیدی

8800

درصد

(هزارمیلیون ریال)
تعهدات دولتی

کمک بینالمللی
در صد

2

سهم ریالی

(میلیون یورو)

(وزارتین نفت و نیرو)

113150

تعهدCAP21

در صد

24

1841

55

ومتعلقات
نصب وراه اندازی

1830

احداث شبکه

-

جمع

11130

224050

3
-

48100
315520

85
20

4138
13515
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دراین بررسی هزینه های مربوط به آبیاری تحت فشار منظور نشده
 -7تحليل پيامدهای ناشي ازاجرای طرح

-5-1

کاهش اتالف انرژی با توجه به راندمان حدود  40درصدی نیروگاهای حرارتی.

-5-2

کاهش اتالف آب به میزان  3/5لیتر بازای تولید هر کیلو وات در نیروگاههای حرارتی

-5-3

عدم آلودگی زیستمحیطی ،کاهش  1/1تن گازهای گلخانه ای بازای تولید هر کیلووات انرژی با سوخت فسیلی

-5-4

حذف هزینه های تعمیر ونگهداری از سیسم های دیزلی وژنراتوری سرچاهی فعلی

-5-5

پیک سایی در زمان پیک مصرف ،با توسعه انرژی های تجدید پذیر پراکنده و نصب پنل خورشیدی برای تولید

انرژی تأثیر مستقم برپیک مصرف شبکه خواهد داشت.
-5-1

همراهی با جامعه جهانی ،با توجه باینکه بنابربرخی گزارشات حدود  20درصد انرژی مصرف شده نهایی در دنیا از

طریق انرژیهای تجدید پذیر فراهم میشود ،درحالی که بخصوص شرایط تحریمی گذاشته باعث شده که ایران کمتر از یک
درصد از این انرژیها استفاده کند.
-5-5

امکان عملی نمودن تعهدات جهانی ،اگرچه درشرایط تحریم ایران نتوانست به تعهدات کیوتو عمل کند ولی در

فضای پس از برجام فرصت مناسبی است که بتواند به تعهدات جهانی در صورت همراهی وتعامل سایر کشور اقدام نماید.
-5-1

حذف رایانه ها ،با توجه به رایگان بودن منبع انرژی درصورتیکه ایران از تعهدات مالی جهانی بخصوص CAP21

بتواند استفاده نماید حذف یارانه های انرژی در بخش کشاورزی امکان پذیر خواهد شد.
-5-8

بدلیل رایگان بودن منبع انرژی ،کشاورز هزینه پرداخت انرژی نداشته در نتیجه هزینه های تولید کاهش یافته و

رقابت پذیری بیشتر در بازارهای منطقه وجهان بدست خواهد آورد.
-5-10با توجه به قرارداد فی مابین کشاورز ووزرات نیرو مبنی برخرید برق مازاد و بخصوص خرید برق درماه هایی که
کشاورز مجاز به برداشت آب زیرزمینی نیست  ،کشاورز بدون درآمد نخواهد ماند بطور عملی از آبهای زیرزمینی صیانت
بعمل خواهد آمد و در برنامه بلند مدت بکاهش بحران آب کمک خواهد نمود .
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-5-11مدیریت و پایش منابع آب زیرزیرزمینی ،با توجه به ارتباط بین کشاورز و وزارت نیرو ناشی از قرار داد فی مابین و
اقدامات این وزارت خانه مبنی براحداث چاههای پیزومتری امکان پایش ومدیریت بیشتر برای این وزارتخانه بوجودخواهد
آمد و برنامه ریزی بروزتری را میتواند ارائه نماید.
-5-12همچنین در استفاده از انرژی خورشیدی در سیستم های آّبیاری تحت فشارو افزایش راندمان آبیاری از حدود 40
درصد فعلی به حدود  50درصد صرفه جویی قابل توجهی در مصرف ومدیریت آب بعمل خواهد آمد.
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