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 دهيچک

 تعادل طرح یراستا در رمجازيغ یهاازبرداشت یريوجلوگ ينيرزميز یهاآب منابع شيوپا تيريمد بمنظور

 221 دارکردنبرق  فشار، تحت یاريآب یهاسامانه استقرار با یکشاورز آب انراندم شيافزا و ينيرزميز یهاآب يبخش

 اهداف یراستا در فشار تحت یاريآب یهاسامانه هکتار ونيليم 2 حدود یانرژ نيتأم و یکشاورز آب یهاچاه هزارحلقه

 يطرح ليدل نيبهم. دينمايم آورراالزام یوباد یديخورش ريدپذيتجد یهایانرژ از یريگبهره  کرديرو ،توسعه ششم برنامه

-برداشت شيپا و تيريمد طرح؛ اهداف.  است گرفته مطالعه مورد ،ييغذا تيامن و یانرژ آب، همبست به توجه با يمفهوم

 ،یاگلخانه یگازها کاهش ،يجهان جامعه با همگام ريدپذيتجد یهایانرژ از یمندبهره ،ينيرزميز آب منابع مجاز یها

 با رابطه در يالملل نيب تعهدات يومال ياعتبارات یهاتيظرف از یمندبهره و یکشاورز در آب از یورهرهب راندمان شيافزا

CAP21 پاشنه بعنوان ياسيس نديآبرفر ديتأک با ،يمال و يفن ،ياجتماع ،ياسيس نديفرا 4 در اهداف نيا به يابيدست. باشد يم 

 .بود خواهد ريامکانپذ طرح نيا ليآش

 یاسیندسیفرآ -ییغذا تیوامن یآب،انرژ همبست -ریدپذیتجد یها یانرژ-یبخش تعادل طرح: هاکليد واژه

 

 مسئله از یمختصر شرح-0

 یآبها یبخش تعادل طرح یراستا در رمجازیغ یهاازبرداشت یریوجلوگ ینیرزمیز یهاآب منابع شیوپا تیریمد      

 ینیگزیجابا برق مصرف یسازنهیبه نیهمچن و فشار، تحت یاریآب یهانهساما استقرار با یکشاورز آب راندمان شیافزا و ینیرزمیز

 یاگلخانه یگازها دیتول از یریجلوگ و یلیفس یها سوخت کاهش ربمنظوریپذ دیتجد یهایانرژ از برق دیتول نینو یروشها
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 نیوتأم یکشاورز آب یها چاه هزارحلقه 220 دارکردن برق طرح ،سیپار توافق تعهدات و یالمللنیب تعهدات یدرراستا

 داتیتول شتریب هرچه نیتأم و یاریآب راندمان شیافزا بمنظور فشار تحت یاریآب یها سامانههکتار ونیلیم 2 حدود یانرژ

 جهت در که یرسالت به بنا شرکت نیا. رانیا یاسالم یجمهور ازدهمی دولت ششم برنامه اهداف یراستا در یکشاورز

 مورد  ،ییغذا تیامن و یانرژ آب، همبست به توجه با را یمفهوم یطرح ،دارد داریپا توسعه جهت در نو یها یفنآور توسعه

  :نمود خواهد دنبال را ریز یکل اهداف که داده قرار  مطالعه

 .ینیرزمیز یآبها یبخش تعادل ی،درراستاینیرزمیز یهاآب از مجاز یها برداشت شیپا و تیریمد-1-1

 .یجهان جامعه با همگام ریپذ دیتجد یها یانرژ از یمند رهوبه سوخت مصرف یساز نهیبه-2-1

 .یاگلخانه یگازها کاهش بخصوص یطیمحستیز یهایآلودگ کاهش-3-1

 .سطح درواحد یکشاورز داتیتول شیافزا و یکشاورز آب از یور بهره راندمان شیافزا-4-1

 توافق هیدرسا که یفرصت به توجه با CAP21 با رابطه در یالملل نیب تعهدات یومال یاعتبارات یهاتیظرف از استفاده-1 -5

 . است آمده بوجود برجام

 یدرراستا یکشاورز آب عیزوتو نیدرتأم یدیخورش یانرژ از استفاده کردیرو ضرورت" ؛ عنوان تحت یمفهوم طرح

 ندیفرآچهار حول یهانج جامعه ماتیتصم از یناش  یجمع یسازکارها زین و یقانون الزامات حیتشر با  "آب ازمنابع انتیص

 یهماهنگ با یاسیس یوجد یاصول ندیفرآ طرح نیا یاجرا لیآش پاشنه .است شده هیته  یمال و یفن ،یاجتماع ،یاسیس

 .بود خواهد مدخلیذ و ربطیذ یدولت یهادستگاه

 

 طرح یاجرا  ياسيس حل راه  ياسيس نديفرآ -2

 است یندیفرآ نیتر یوضرور نیاول ،تیحاکم ندگانینما ازطرف یقو یاسیتعهدس کیازوجود نانی،اطمیاسیندسیفرآ        

 به توجه با طرح نیا یاجرا .باشدیم مدخالنیذ و نیمسئول نیب مشترک ازدرک عبارت ندیفرآ نیا رد،یگ انجام یستیبا که

 یآب بحران طیدرشرا هک یتالش لزوم و یطیمحستیوز  یاقتصاد ،یفن مباحث و موجود یهادستورالعمل و ها،ننامهیآئ ن،یقوان

 یغن باًیتقر ابدی تحقق دیبا میراقلییتغ و هایسال خشک از نیسرزم ونجات  ینیرزمیز یهاآب یبخش تعادل طرح به کمک و

 چیه و مشخض کامالً راتیوتعم یبرداربهره ،ینگهدار وسپس آن انتقال و یانرژ نیتأم یرو شیپ مشکالت زیون  است،

 آب چاه هزارحلقه 220 برقدارکردن یعنی طرح نیا یاجرا عظمت یازطرف. ندارد وجود آن داختنان ریتأخ بربه یمبن یلیدل
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 هم که هاچاه نیا ازین مورد یانرژ نیتأم تیاهم دارندو قرار یسراسر برق شبکه دوراز و پرت ینقاط در بعضاً که یکشاورز

 که یتالش نیهمچن و ،ینیرزمیز یهاآب ومعقوالنه ازمج برداشت تیرعا انتظار وهم رودیم ازآنها یکشاورز داتیتول انتظار

 هم و باشدیم آب از انتیص یبنوع خود که فشار تحت یاریآب مدرن یهاروش به یسنت یاریآب یهاروش رییتغ درجهت

 یکشاورز به یشتیمع یکشاورز رییتغ زیون ییغذا تیامن نیتأم و یکشاورز محصوالت شتریب  شیافزا درجهت که یتالش

 دهدیم نشان روین وزارت یانرژ یهاترازنامه در شده ارائه یآمارها.ستین دهیپوش چکسیبره آن تیاهم دارد، وجود یصنعت

 تا 15 نیب ،(1)شده گزارش درسال هزارحلقه 15 تا 12 حدود روکهین وزارت روند با اگر چاه هزارحلقه 220  برقدارکردن که

 داتیتول یبرا برق گاواتیگ 30 یبرا یگذارهیسرما یازطرف. برد خواهد انزم یا توسعه برنامه سه حداقل یط یعنی سال 11

 که افتی خواهد شیافزا یابگونه را هانهیهز  44 اصل یاجرا با بخصوص و نباشد صرفه به مقرون اصالً دیشا یکشاورز

 .گردد مواجه مشکل با را درآمد قشرکم مخصوصا مردم یغذا نیتأم

 هیارشدکل کارشناسان و سازانمیتصم ن،یمسئول نیب یشیاندهم کی به ازین نظر به باشد چگونه یاسیسندیفرآ یریگشکل نکهیا

 طرح البته. باشدیم هییقضا قوه از یزحقوقدانانیون یعیطب ومنابع ،آبیکشاورز ،یانرژ یهاسونیکم مدخل،یذ یهاوزارتخانه

 همه یهمراه ،یوناکاف کند هرچند یاستان درهر روین رتوزا طرف از شده انجام واقدامات  ینیرزمیز یهاآب یبخش تعادل

 قوه و دولت با مرتبط یروهاین نیب یحدود تا دگاهید نیا که دهدیم نشان ،شتهدا بهمراه را هیقضائ قوه بخصوص مدخالنیذ

 که نمودند بیتصو ششم برنامه درقانون انیمجلس  یبخش تعادل طرح اهداف یدرراستا زین راًیاخ و است رییتغ درحال ییقضا

 بصورت تا اندبرداشته ندگانینما که است یگام نیاول  ابد،ی کاهش ینیرزمیز آب برداشت از مترمکعب اردیلیم 11 ساالنه

 ینیرزمیز آب یهاسفره یبحران تیازوضع که است یمشترک درک از نشان د،ینما برداشت کاهش به مکلف را دولت یقانون

 تیامن و یانرژ آب، درخصوص که دارد وجود هم یآمادگ نیا ناًیقی مشترک درک نیا دجایا به توجه با.  است بوجودآمده

 تهیسیالکتر یانرژ نیتأم و چاه برقدارکردن طرح یاجرا به که یاجهینت به یتخصص یهانشست لیتشک با کشور ییغذا

 . باشدیم دوارکنندهیام برسد، یوباد یدیخورش یازانرژ فشار تحت اریآّب یهاستمیس

 طرح یاجرا ياسيس يسازکارعمل شرح -9

 یها ندهیآال و آب تیمحدو یول  روند،یم بشمار داریپا توسعه عوامل نیتر یجد ییغذا تیامن و یانرژ آب، گانه سه     

 به منجر تنها نه رندیقرارنگ مصرف یساز نهیبه و تیریمد تحت اگر که هآورد بوجود را یطیشرا یلیفس سوخت از یناش

 نیا نکهیکماا ،نمود خواهد دچارنقصان زین است، اتیبسترح دهنده لیتشک که را میاقل طیشرا بلکه شد نخواهد ییغذا تیامن

 موضوع  که بود محسوس وکامالً دادیم نشان یعلم شواهد 1810 ازحدودسال. است دادن رخ درحال جهان سطح در اتفاق
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1 د،دار (2)یجهان واقدامات ها نامه مانیپ به ازین و نبوده یحلم است میراقلییتغ در رگذاریتأث که یا گلخانه یگازها شیافزا

  UNFCCCاالجرا الزم 1884 وسال وامضاء آماده را یا نامه مانیپ نیچن لیروبرزیودوژانیر در نیزم درنشست 1882 درسال 

 وهوا آب راتییتغ با یعیطب بطور ها ستمیاکوس تا تیتثب ایدن در را یا گلخانه یگازها غلظت که بود نیا هدف. (2)شد

 سازکار از قبل والبته. گردد جادیا داریپا بصورت هم یاقتصاد توسعه و نشود دیتهد هم ییغذا تیوامن سازگار را خودشان

 . خواهدشد اشاره یمل و یجهان یاسازکازه به که حاصل ییسازکارها زین رانیدرا یجهان یجمع اقدامات از یناش یعمل

   يمل نيقوان و وافقاتت-0-9

 یکل ی هااستیس1 فیرد در شد، ابالغ نیمسئول و دولت به ؛رانیا یاسالم یجمهور نظام یکل یها استیس اعالم -1-1-3

 وتالش یطیمحستیز مسائل تیرعا با آن از واستفاده کشور یانرژ درمنابع تنوع جادیا»  که؛ دارد صراحت یانرژ منابع ریسا
 نو یها یانرژ یفن ودانش یفنآور کسب یبرا تالش»  زآمده،ین4 فیرد ودر (3)« ریدپذیتجد یها یانرژ سهم شیافزا یبرا

 از قبل کسالی که ششم توسعه برنامه یاستهایدرس نیهمچن (3)«.درکشور ییگرما نیوزم یدیوخورش یباد یهاروگاهین جادیوا

 یها یانرژ سهم شیافزا» 13 فیرد در صراحتاً زین د،یگرد ابالغ یجمهر استیر به یرهبر عظمم مقام یازسو سیپار نشست

 .است قرارگرفته دیتاک مورد (4)«اسیمق وکوچک پراکننده یهاروگاهین وگسترش نیونو ریدپذیتجد

 تیریمد بمنظور و یکشاورز بخش یها تیفعال در هلیوتس یلیفس یها سوخت کاهش بمنظور رانیا دولت  -2-1-3

 را (5)«یانرژ مصرف یالگو اصالح» قانون سوخت مصرف یساز نهیبه زیون ینیرزمیز یهاآب مجاز یها برداشت وکنترل

 روین وزارت داردکه؛ صراحت یدرکشاورز یانرژ کنندگان مصرف یبرا قانون نیا هفتم فصل لیذ 21 درماده. نمود بیتصو

  اریمع رانیا یصنعت قاتیوتحق استانداردها ومؤسسه ست،یز طیمح سازمان ،یکشاورز جهاد وزارت یهمکار با نفت و

 وبا آب مجاز استحصال ،یمیاقل طیشرا حسب را یوباغ یزراع کشت ریز سطح واحد هر یبرا یانرژ مصرف  واستاندارد

 28 ودرماده. (5)دینما نیتدو یاریآب یمهندس یروشها و آب استحصال پربازده یها وهیش از استفاده وبا محصول نوع به توجه

 یها پمپ از( %20)درصد ستیب حداقل ساالنه که نموده موظف را یکشاورز جهاد وزارتخانه فوق ازقانون فصل نیهم لیذ

 .دینما نیگزیجا نهیوبه استاندارد یانرژ مصرف با را آب

 شرکت قیازطر دهش موظف روین وزارت آمده؛ یانرژ مصرف یالگو اصالح قانون دهم فصل 44 درماده نیهمچن -3-1-3

 .دهند راانجام کنندگان دیتول از برق دیخر یطیشرا شترمطابقیابیو ساله پنج یباعقدقراردادها تابعه یها

 

                                                           
1 -United Nations Framework Convention On Climate Change 
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 يالمللنيب تعهدات و وافقاتت -2-9

 تا و برقرار 1884 سال از که یطیمحستیز مسائل و وهوا آب راتییتغ باره در دول نیب ینشستها ؛وتویک توافق-1-2-3

 درماده. باشدیم وتویک نشست به معروف آن ستمیب نشست که. است دهیگرد متعهدانه نشست 21 به منجر سیپار 2015 دسامبر

 پاک، توسعه زمیمکان از؛ عبارتند که شودیم اقتصادسبزمطرح و ستیز طیمح محوراقتصاد بازار زمیمکان سه وتویک پروتکل 12

 (2).کربن وتجارت مشترک یاجرا

 کمک یوکشورها یا گلخانه یگازها دکنندگانیتول یکشورها نیب یالمللنیب یها یهمکار دگاهیدویتوک نشست دگاهید

 اگر. بودند افتهی توسعه یکشورها دهندگان وکمک توسعه درحال یکشورها عمدتاً رندگانیگ کمک بودکه آنها به کننده

 مصرف یالگو اصالح قانون در و نمود ریگیپ ار یا گلخانه داتیتول کاهش کیاستراتژ توسعه یها برنامه اقدامات رانیا چه

 و یریگیپ هستند یطیمحستیز یهایندگیآال فاقد که ریپذ دیتجد یها یانرژ از استفاده به قیتشو موضوع یانرژ

 یکمکها افتیدر وامکان قرارگرفت یجهان نابخردانه میدرتحر کهیازآنجائ یول د،یگرد نیتدو زین ییاجرا یها دستورالعمل

  .نشد خود تعهدات یاجرا سرنبودقادربهیم یللالمنیب

 و گرفت انجام(  5+1 با رانیا یاتم یانرژ توافق) برجام توافق از بعد که سیپار درنشست ؛(CAP21) سیپار توافق-2-2-3

 توافق به توجه  با رودیم انتظار داشت شرکت نشست نیدرا رانیا از یندگینما به ستیز طیمح سازمان سیابتکاررئ خانم

 .ردیگ انجام نیمابیف تعهدات به نسبت یجهان جامعه طرف از یانانهیب واقع خورد بر برجام

 ریز 2100 سال تا نیزم یدما شیافزا نصاب حد کشورها داوطلبانه رانهیشگیپ اقدامات با دیگرد توافق سیپار درنشست

 کم خود یا گلخانه یازگازها وقت دراسرع که شده خواسته وثروتمند افتهی توسعه یازکشورها. باشد گراد یسانت دودرجه

 ریغ و یفور دیتهد کی ییوهوا آب رییتغ که بود کردندآن امضاء را وتوافق دندیرس آن به کشور 181 که یا جهینت و کنند

 یا گلخانه یگازها کاهش عیسر ندیفرا البته. (2)باشد گسترده دیبا واکنش نیوا داد واکنش عاًیسر دیبا و بوده برگشت قابل

 کشورها یبرا ستیبایم قاعدتاً که دیگردیم( یتوجه قابل مبالغ) ارانهی قطع باعث چون گردد سبز اقتصاد به منجر دیبا که

 اهداف ثدربح بدهند ارائه خودرا یها برنامه کشورها تا مطرح  2( INDC)یمل مشارکت اهداف لیدل نیبهم گردد جبران

 گلخانه یگازها از یدرصد کاهش رمشروطیغ درمشارکت. شد رفتهیپذ رمشروطیوغ مشروط مشارکت دونوع یمل مشارکت

 مشروط یا گلخانه یگازها از درصد هرچند کاهش داستیپ که همانگونه مشروط مشارکت ودر یالمللنیب کمک بدون یا

 یکشورها یتهایمسئول که دیگرد لیتشک یمال نیتأم مسائل درباره یدائم تهیکم کی و. بود خواهد یالمللنیب یها کمک به

 نیتأم سیپار توافق یمال صندوق از باشد داشته ازین که یتیحما نوع چه و یتکنولوژ نوع چه نکهیا و یبررس را مختلف

                                                           
2 - Intended Nationally Determined Contribution 
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 یا گلخانه یگازها درصد 12 ومجموعاً مشروط ریغ درصد 4  دارد درنظر (1)جدول مطابق رانیا ها INDC بحث در.گردد

 (2).دهد کاهش خودرا

      یاگلخانه یگازها درکاهش کشورها رمشروطیوغ مشروط داتتعه جدول(: 1)جدول                       

 

 استهايدرس محتمل یکارها راه بر یمرور -4

( روین وزارت)آب امور طرف از که یبردار بهره پروانه در مندرج مشخصات به وجهت با ازین مورد اطالعات وارائه هیته      

 جهت یامکانات بمنظور روین وزارت با یزنیرا ،کامل جیپک هیته جهت دیخورش یها پنل کنندگان دیتول با یزنیرا شد، صادر

 قرارداد عقد جهت (satna)رانینوا یهایانرژ سازمان با یزنیرا نیهمچن و(on grid )شبکه به یدیخورش یپنلها برق اتصال

 هاو نهیهز از یبخش نیتأم بمنظور نفت وزارت با یزنیرا رو،ین وزارت به( کشاورزان)دکنندگانیتول طرف از برق فروش

 امور وزرت با یزنیرا ،یلیفس سوخت(بوده سال 1 معادل تاکنون) یدیخورش روگاهین دیعمرمف درصد50 مصرف عدم معادل

 از پنل دیخر یبرا که CAP21 یمال تعهدات از یناش یارز یکمکها افتیدر جهت یالتیتسه جادیا بمنظور خارجه
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 راه نصب، یبرا یضرور اقدامات و متوسط فشار شبکه خطوط ییاجرا ییربنایز یهانهیهز وبخصوص ییاروپا یکشورها

 .مدخالنیذ ریسابا یزنیرا و التیتسه پرداخت جهت عامل یبانکها با یزنیرا زیون ،یبردار وبهره آموزش ،یانداز

 (یاقتصاد يبررس) حساس و مهم یها داده يبررس-5

 چاه کی یبرا گرفته انجام ومحاسبات یبررس. ستیضرور کشور حساس طیشرا در یاقتصاد مسائل یبررس           

 متوسط) بوده ازین مورد مزرعه سر یدیخورش پنل لوواتیک 55 به که دهدیم نشان فشار تحت یاریهکتارآب 20 و یکشاورز

 یباطر از استفاده بدون و آفتاب غروب تا آفتاب طلوع زمان از دیخورش یانرژ از استفاده با تا(( 1) لوواتیک 35 هرچاه ماندید

 و بازار از یافتیدر یهامتیق نیآخر براساس ها نهیهز برآورد. نمود نیتأم سرمزرعه را آب عیوتوز نیتأمازیموردن یانرژ بتوان

 :اند شده برآورد ریز بشرح( الیر 41500 وروی هر یبانک نرخ با وروی 1/0 حدود)الیر 25000 وات هر بازاء

 الیر ونیلیم 3300 جمعاًفشار تحت یاریآب هکتار 20و چاه حلقه کی یبرا یدانرژیتول یگذار هیسرما– الف

 (:روین وزارت)دولت توسط( انتقال خطوط)رساختهایز یگذارهیسرما یها نهیهز -ب

 تحت یاریآب هکتار ونیلیم2 و چاه حلقه هزار 220 یبرا نیبنابرا ،(5)باشدیم الیر اردیلیم  15  مگاوات هر یازا به شبکه نهیهز

 .بود خواهد ازین مورد نهیهز الیر اردیلیهزارم241 حدود  درمجموع یدیخورش یانرژ  مگاوات 11500 دیتول ازبهیون فشار

 اعتبار نيتأم محل ينيب شيپ -1

 :باشد تواندیم ریز جدول طبق آب چاه هر یبرا یها نهیهز اعتبار نیتأم عیزتو

 برق وشبکه یکشاورز هزارچاه 220 برقدارکردن طرح اعتبار نیتأم محل جدول                          

 نیتأم محل

 اعتبار

 شرح

 ها نهیهز

 یالمللنیب کمک (الیر ونیلیهزارم)             کشاورز توسط

 CAP21تعهد

 (وروی ونیلیم)

 صد در

 ینقد)کشاورز آورد یالیر سهم

 بهره کم التیوتسه

 (یبانک

 درصد

 

 یدولت تعهدات

 (روین و نفت نیوزارت)

 صد در

 یدیخورش پنل هیته

 ومتعلقات

8800 2 113150 24 1841 55 

 - - 85 224050 3 1830 یانداز وراه نصب

 10 4138 20 48100 - - شبکه احداث

  13515  315520  11130 جمع
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  نشده منظور فشار تحت یاریآب به مربوط یها نهیهز یبررس نیدرا

 طرح یازاجرا يناش یامدهايپ ليتحل -7

 .یحرارت یروگاهاین یدرصد 40 حدود راندمان به توجه با یانرژ اتالف کاهش -1-5

 یحرارت یهاروگاهین در وات لویک هر دیتول یبازا تریل 5/3 زانیم به آب اتالف کاهش -2-5

 یلیفس سوخت با یانرژ لوواتیک هر دیتول یبازا یا گلخانه یگازها تن 1/1 کاهش ،یطیمحستیز یآلودگ عدم -3-5

  یفعل یسرچاه یوژنراتور یزلید یها سمیس از یونگهدار ریتعم یها نهیهز حذف -4-5

 دیتول یبرا یدیخورش پنل نصب و کندهاپر ریپذ دیتجد یها یانرژ توسعه با مصرف، کیپ زمان در  ییسا کیپ -5-5

 .داشت خواهد شبکه مصرف کیبرپ مستقم ریتأث یانرژ

 از ایدن در یینها شده مصرف یانرژ درصد 20 حدود گزارشات یبنابربرخ نکهیبا توجه با ،یجهان جامعه با یهمراه -1-5

 کی از کمتر رانیا که شده باعث گذاشته یمیتحر طیشرا بخصوص که یدرحال شود،یم فراهم ریپذ دیتجد یهایانرژ قیطر

 .کند استفاده هایانرژ نیا از درصد

 در یول کند عمل وتویک تعهدات به نتوانست رانیا میتحر طیدرشرا اگرچه ،یجهان تعهدات نمودن یعمل امکان -5-5

 .دینما اقدام کشور ریسا وتعامل یهمراه صورت در یجهان تعهدات به بتواند که است یمناسب فرصت برجام از پس یفضا

 CAP21 بخصوص یجهان یمال تعهدات از رانیا کهیدرصورت یانرژ منبع بودن گانیرا به توجه با ها، انهیرا حذف -1-5

 .شد خواهد ریپذ امکان یکشاورز بخش در یانرژ یها ارانهی حذف دینما استفاده بتواند

 و افتهی کاهش دیتول یها نهیهز جهینت در نداشته یرژان پرداخت نهیهز کشاورز ،یانرژ منبع بودن گانیرا لیبدل -8-5

 .آورد خواهد بدست وجهان منطقه یبازارها در شتریب یریپذ رقابت

 که ییها ماهدر برق دیخر بخصوص و مازاد برق دیبرخر یمبن ورین وزراتو کشاورز نیماب یف قرارداد به توجه با-10-5

 انتیص ینیرزمیز یهاآب از یعمل بطور ماند نخواهد درآمد بدون اورزکش ، ستین ینیرزمیز آب برداشت به مجاز کشاورز

  . نمود خواهد کمک آب بحران بکاهش مدت بلند برنامه در و آمد خواهد بعمل
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 و نیماب یف داد قرار از یناش روین وزارت و کشاورز نیب ارتباط به توجه با ،ینیرزمیرزیز آب منابع شیپا و تیریمد-11-5

 بوجودخواهد وزارتخانه نیا یبرا شتریب تیریومد شیپا امکان یزومتریپ یچاهها براحداث یمبن خانه زارتو نیا اقدامات

 .دینما ارائه تواندیم را یبروزتر یزیر برنامه و آمد

 40 حدود از یاریآب راندمان شیافزا فشارو تحت یاریآّب یها ستمیس در یدیخورش یانرژ از استفاده در نیهمچن-12-5

 .آمد خواهد بعمل آب تیریومد مصرف در یتوجه قابل ییجو صرفه درصد 50 حدود به یفعل درصد

 

 :منابع

 .یانرژ و برق کالن یزیر دفتربرنامه یوانرژ اموربرق معاونت -روین وزارت« 1383 تیلغا 1381 سال یانرژ یهاترازنامه»  -1

  1385اربه رانیا رآبیتدب شکدهیاند« ن؟یزم سالمت مهیب س؛یپار توافق»  -2

 هینشر – یاسالم یشورا مجلس یهاپژوهش مرکز-جمهور سیرئ به یرهبر معظم مقام یابالغ«  رانیا یاسالم یجمهور نظام یکل یهااستیس»  -3

 1315 آذرماه 5 مورخ ح/8520-151213 شماره کشور یرسم

 1384 رماهیت 8 یرهبر معظم مقام دفتر یرسان اطالع گاهیپا« یرهبر معظم مقام یسو از یابالغ ششم توسعه برنامه یهااستیس»  -4

 15 مورخ 311/15011 شماره به یاسالم یشورا مجلس یهاپژوهش مرکز« وقت جمهور سیرئ به یابالغ یانرژ مصرف یالگو اصالح قانون»  -5

 1318 اسفند

 .یانرژ و برق نکال یزیر دفتربرنامه یوانرژ اموربرق معاونت -روین وزارت «1385 سال یانرژ ترازنامه»  -1

 هینشر -کشور برق عیتوز یهاشرکت انیکارفرما یصنف انجمن یداخل هینشر -برق عیتوز امیپ مجله« نادرست یباور یدیخورش یانرژ یگران»  -5

 1383 تابستان 11 شماره

  

 

 

 


