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 ی اب از طریق مهندسی ارزش سیستم های پمپاژمصرف انرژی و افزایش ابدهی چاههابهینه سازی 

 (منطقه ای خراسان رضوی محدوده عملکرد شرکت آب ) 

 

:نویسنده   

(مدیر دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه ها )سید حمید میرقاسمی   

 

،پمپاژ،مهندسی ارزشابدهی چاه بهینه سازی ،انرژی ،:ی کلیدی ها  واژه  

 

 چکیده

گذاری جدید  در توسععه منعابع آب و انعرژی بایسعتی در اندیشعه       برای تامین انرژی و نیاز آبی و غذایی جامعه رو به رشد قبل از سرمایه

در اسعتان خراسعان رضعوی    . در حقیقت بهره وری انرژی به منزله دستیابی به منابع جدید انرژی اسعت . بهینه سازی مصرف آنها باشیم

درصد از مصرف برق عمده مصارف آب و برق را به خود اختصعا    35درصد از مصرف آب و با بیش از  91ز بخش كشاورزی با بیش ا

بنعابراین طعرح مسع له    . باشعد  اما متاسفانه براساس اطالعات موجود  بهره وری آب انرژی در بخش كشاورزی بسیار پائین معی . دهد می

حلقه چعاه آب كشعاورزی انتخعاب و در آنهعا رانعدمان       03به همین منظور  .بهینه سازی مصرف انرژی در این  بخش مدنظر قرار گرفت

 37درصد متغیر و متوسع  آن نیعز    41تا  11نتایج  نشان داد كه راندمان مصرف انرژی در چاههای مذكور از . مصرف انرژی بررسی شد

یجه راندمان مصرف انرژی در سطح مزرعه حعدود  درصد است، در نت 35از طرفی با توجه به اینکه راندمان آبیاری حدود . باشد درصد می

در تمام چاهها  الکتروموتور منصوبه خیلی قویتر از قدرت معورد نیعاز بعود كعه ایعن مهمتعرین عامعل در        . آید درصد بدست می 01تا  01

روشعهای نعوین   لذا چنانچه برای یك چاه سیستم پمپاژ مناسع  طراحعی و نصع  گعردد و از     . گردید افزایش تلفات انرژی محسوب می

برداری از آب و انرژی نظارت كعافی بعمعل آیعد، رانعدمان مصعرف انعرژی بعه میعزان قابعل           آبیاری بهره گرفته شود و همچنین بر بهره
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درصعد   30بطوریکه در یك چاه مورد آزمایش با بهینه نمودن سیستم پمپاژ، راندمان مصرف انعرژی از  . ای افزایش خواهد یافت مالحظه

حال اگر سیستمهای پمپاژ آب بهینه سازی و ساعات كاركرد مجاز چاهها رعایت شود كه این خعود نیعز   . زایش نشان داددرصد اف 75به 

 .درصد  وجود  دارد  81تا میزان  باعث افزایش راندمان تولید در واحد سطح می گردد، امکان صرفه جویی در مصرف انرژی

 

 مقدمه و کلیات  -1

 مقدمه -1-1

 

بنابراین بعرای تعامین انعرژی و نیعاز آب و غعذایی      .  یابد منابع با افزایش جمعیت سرانه آب و انرژی در كشور كاهش میبه دلیل محدودیت 

پعائین بعودن   . گذاری جدید در توسعه منابع آب و انرژی بایستی د راندیشه بهینه سازی مصرف آنهعا باشعیم   جامعه رو به رشد قبل از سرمایه

های انرژی از مهمترین علل تلفات انرژی و عامل اصلی در پائین بعودن   ست دولت محترم به پرداخت یارانهقیمت انرژی آن هم به سب  سیا

های آب زیرزمینعی از طریعق چاههعا و توزیعع آن در سعطح       چراكه استحصال  آب از سفره. باشد راندمان مصرف آب در بخش كشاورزی می

در اسعتان خراسعان   . انرژی در واقع به منزله دستیابی به منابع جدید انرژی خواهد بعود  از اینرو بهره وری . مزارع با صرف انرژی همراه است

از مصرف برق عمده مصعارف آب و بعرق را بعه خعود اختصعا       % 35از مصرف آب و با بیش از % 91رضوی در بخش كشاورزی با بیش از

در ایعن  . باشعد  معی % 37مصرف برق در چاههای كشاورزی كمتر از و راندمان % 35اما متأسفانه در این استان راندمان آبیاری حدود . دهد می

اكنعون در  . ران كننده اسعت رسد كه این رقم بسیار پایین و نگ درصد می 01تا  01صورت كل راندمان  مصرف برق در سطح مزارع به حدود 

 9حعدود   ای استحصعال آب سعاهنه  حلقه چاه آب شعرب وجعود دارد كعه بعر     0708حلقه چاه كشاورزی برقی،  8959 رضوی خراسان استان

تواند به میزان قابل توجهی كعاهش یابعد، اگعر طراحعی و انتخعاب       می این میزان مصرف. كنند كیلووات ساعت  برق مصرف می 360/4*01

اسعت كعه   ایعن در حعالی   . افتد این مهم در حال حاضر دراغل  موارد اتفاق نمی. سیستم پمپاژ آب متناس  با مشخصات فنی  چاه انجام شود

شود  ولی در جهت استفاده بهینه از این منعابع اقعدام معو ری صعورت      ساهنه میلیاردها ریال اعتبار برای توسعه منابع آب و انرژی هزینه می

ع برداری از منابع آب و انرژی افزایش بهعره وری از منعاب   لذا برای فائق آمدن بر مشکالت موجود و اعمال مدیریت صحیح بر بهره. گیرد نمی

امید است مس ولین، متخصصان و بخصو  متولیان آب و برق و همچنین كشاورزی عزیز بعا در   . ناپذیر است مذكور یك ضرورت اجتناب

 .عمیق از وضعیت موجود در استفاده بهینه از آب و برق تالش كنند و كشور عزیزمان را در راه رسیدن به استقالل كامل یاری نمایند

 ام تجربهشرح مسأله و ضرورت انج -1-2

 

 پایین بودن راندمان مصرف انرژی در چاههای آب به علت عدم طراحی و انتخاب یك سیستم پمپاژ مناس  در چاهها -0
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 باه بودن هزینه های استحصال آب از منابع آب زیرزمینی -1

 جابجایی و تعمیق غیر ضروری بعضی از چاههای آب برای دستیابی به آبدهی سابق -3

 مصرف انرژی و اجرای سیاست اقتصاد مقاومتیضرورت اصالح الگوی  -4

ها و قنوات بدون صرف انرژی و با اسعتفاده از نیعروی  قعل زمعین صعورت       در گذشته  استحصال آب  از منابع آب زیرزمینی از طریق چشمه

مزارع از سیستم پمپاژ استفاده  های آب زیرزمینی به سطح زمین و توزیع آن در ولی اكنون  با وجود چاهها برای انتقال آب از سفره. گرفت می

هعا و قنعوات بعه     با برداشت  بی رویه از منابع آب زیرزمینی و افت مستمر سطح آب چشعمه . گردد كه با صرف انرژی زیادی همراه است می

اعث افعزایش روز افعزون   در مقابل هر روز به تعداد چاهها و عمق آنها افزوده  كه این امر ب. گردند تدریج از آبدهی آنها كاسته و یا خشك می

از طرفعی محعدودیت تخصعی     . شود  های كشاورزی و در نتیجه كاهش راندمان تولید می گذاری و هزینه مصرف انرژی، باه  رفتن سرمایه

انه بهره بر اساس اطالعات موجود متأسف.  گذاری جدید برای تولید انرژی را به دنبال خواهد داشت آب و انرژی به سایر مصارف و نیز سرمایه

به طوری كه اگر روند فعلی استفاده از آب و انرژی در این بخش ادامعه  داشعته   . وری آب و انرژی در بخش كشاورزی رضایت بخش نیست

بنابراین ضرورت  افزایش بهره وری آب و انعرژی  كعامال    . ای نزدیك با مشکل جدی تامین آب و انرژی رو به رو خواهیم بود  باشد در آینده

 . در دستیابی به این هدف بزرگ باید اهداف ذیل را مورد توجه قرار داده و راهکارهای اجرایی را عملی نمود. باشد می محسوس

 . آوری، پردازش و تولید اطالعات دقیق در خصو  مصارف آب و انرژی در چاهها جمع -

 . برداری از آنها افزایش بهره وری از منابع آب و انرژی با كنترل بهره -

 . برداری از  منابع آب و انرژی رسانی وضعیت موجود از مصارف آب و انرژی و ایجاد فرهنگ حفاظت و بهره تبیین و اطالع -

 . طراحی و نص  سیستم پمپاژ مناس  برای چاهها -

 

 بررسی منابع و مصارف آب و انرژی -2

 منابع و مصارف آب -2-1

 

 78)مکعع  میلیون متر 5311از منابع آب سطحی و ( درصد 11)مکع   میلیون متر 0531متر مکع  مصرف آب در استان،  میلیون 7814از 

درصعد بعه صعنعت و سعایر مصعارف       3درصعد بعه شعرب،     9درصد به بخش كشاورزی،  88شود  كه از منابع آب زیرزمینی تامین می( درصد

رشته  6794مکع  از طریق  میلیون متر 579مینی، های آب زیرز مکع  استحصال آب از سفره میلیون متر 6414همچنین از. اختصا  دارد

درصعد بعا    81متر مکع  معادل  میلیون 5475دهانه  چشمه و بدون صرف انرژی استخراج  و  6371متر مکع  از طریق میلیون 351قنات، 

 . دهد صارف مختلف را نشان میتوزیع آب برای  م( 0-1)نمودار شماره . گیرد ادی صورت میحلقه چاه و با صرف انرژی زی 14614استفاده از 
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 منابع و مصارف انرژی -2-2

 965/3*019شود ،  كیلووات  ساعت مصرف برق در سطح استان كه از طریق نیروگاههای حرارتی، گازی و بادی تامین می 774/00*019از 

 11)كیلووات  ساعت   3593/1*019در بخش خانگی،( درصد 19)كیلووات ساعت 453/3*019در چاههای آب، ( درصد 34)كیلووات ساعت 

بعه سعایر مصعارف اختصعا      ( درصد6)كیلووات  ساعت  7*018سهم  عمومی و ( درصد9)كیلووات ساعت   141/0*019درصنعت، ( درصد

كعل چاههعای  آب حعدود    ضمنا  از .  شود ترین مصرف آب و برق به بخش كشاورزی مربوط می دهد عمده طور كه ارقام نشان می همان. دارد

به عبارت دیگر با برقدار شدن چاههای كشاورزی هر روز به تعداد چاههعای برقعی افعزوده  و    .   باشد درصد دیزلی می 55درصد  برقی و 45

توزیعع بعرق بعرای    ( 1-1)نمودار شعماره  . سهم  برق مصرفی در بخش كشاورزی نسبت به سایر مصارف به تدریج باز هم  بیشتر خواهد شد

 . دهد مصارف مختلف و تغییرات سهم هر بخش در سالهای متفاوت را نشان می

 

 كشاورزي 

88% 

 شرب 

9% 

صنعت و ساير 

 %3مصارف 

 توزيع آب از طريق چاهها براي مصارف مختلف 
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 نگاهی به وضعیت موجود مصرف انرژی در چاهها  -3-3

 

در چاههای عمیق و نیمه عمیق اغل  از پمپهای سانتریفوژ  توربینی كه به صورت چند طبقه و به طور عمودی در عمق مناسبی از چاه قعرار  

چاههعای  . شعوند  براساس نوع نیروی محركه پمپ، چاهها به دو گروه عمده چاههای دیزلی و برقی تقسعیم معی  . شود  استفاده میمی گیرد، 

برقی نیز بر مبنای موقعیت نص  نیروی محركه و نحوه انتقال انرژی به چاههای برقی شافت و غالفی و چاههای برقی با الکتروپمپ شناور 

بنابراین استفاده از موتورهای دیزلعی  در پمپعاژ آب   . باهیی دارند ی دیزلی به علت راندمان پائین،  مصرف انرژیچاهها. گردند بندی می طبقه

 . كند بودن سوخت و پرداخت یارانه تحمیل می  بردار و هم به دولت به دلیل گران های زیادی را هم به  بهره هزینه

 

 چاههای برقی شافت و غالفی

بعدین ترتیع  همچنعان از مجموععه پمعپ، شعافت و غعالف        . شود  دستگاه الکترو موتور جایگزین موتور دیزلی میدر این نوع  چاهها یك 

گعذاری اولیعه كعم     این روش علیرغم راندمان مصرف انرژی پائین، بعا توجعه بعه هزینعه سعرمایه     . فرسوده موجود در چاه استفاده خواهد شد
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 مقايسه توزيع  برق براي مصارف مختلف در سالهاي       
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از چاههعای برقعی از نعوع شعافت و غالفعی      % 91در استان خراسان بیشتر از . یران استمتداولترین روش برداشت آب از چاههای برقی در ا

 . باشد می

 

 

 چاههای برقی با الکتروپمپ شناور

 

در این چاهها  بعد از برق رسانی تمام مجموعه موتور دیزلی، شافت و غعالف و پمعپ موجعود چعاه برداشعته و بعه جعای آن یعك دسعتگاه          

گونه چاهها و سایر مزایای دیگر و فق  به دلیل غیرقابل استفاده شعدن   علیرغم مصرف انرژی كمتر در این. گردد الکتروپمپ شناور نص  می

مطالعات و مشاهدات صحرایی در سطح اسعتان حکایعت از   . باشد می% 01داد آنها محدود و در استان خراسان كمتر از منصوبات قبلی چاه تع

بعه طعوری كعه    . بعرداری صعحیح از سیسعتمهای پمپعاژ آب در چاههعا دارنعد       وضعیت نابسامان مصرف انرژی به علت عدم انتخاب و بهعره 

دگان با هدف كس  درآمد بیشتر اغل  منصوبات و الکتروموتور را  قویتر از میزان نیاز واقععی  برداران  به دلیل عدم آگاهی هزم و فروشن بهره

هعای نگهعداری و    های اولیه و هزینه عالوه بر آن افزایش هزینه. سازند انتخاب و در نتیجه خسارتهای زیادی را به منابع آب و انرژی وارد می

اما باید دانست كه بهینه سعازی مصعرف انعرژی بعه دهیعل      . س  سیستم های پمپاژ آب استتعمیرات نیز از دیگر ا رات منفی انتخاب نامنا

 . كند ای را در این راستاطل  می اقتصادی و زیست محیطی اهمیت زیادی داشته و اقدامات گسترده

 

 مسائل، مشکالت و مخاطرات فراوری مدیریت منابع آب و انرژی  -3-4

 

چراكعه پعا از آن بعا فکعر كعردن و بعا       . مشکالت موجود در  و شناخت آنها بسعیار بعا اهمیعت اسعت     ای برای حل مسائل و در هر زمینه

در ذیعل  . كارگیری تکنیك هایی چون قیاس،  تعمیم، تحقیق، تجزیه و تحلیل و غیره می توان به راه حل های ابتکاری متعدد دست یافت به

 : شود  انرژی اشاره می به مسائل، مشکالت و مخاطرات فراروی مدیریت  منابع آب و

 . شرای  اقلیمی خشك و نیمه خشك و تداوم دوره خشکسالی -

 .افزایش جمعیت و توسعه مراكز صنعتی -

 . نبودن آمار و اطالعات كافی -

 .عدم رویکرد به استفاده از كار گروهی در حل مسائل آب و انرژی -
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 .قنوات ها و افت مستمر سطح آب و در نتیجه خشك شدن و یا كاهش آبدهی چشمه -

 .افت كیفی منابع آب و درنتیجه تخری  و استهال  زود هنگام سیستم های پمپاژ آب -

 .سیاست دولت محترم به پرداخت یارانه و در نتیجه پائین بودن قیمت انرژی -

 .عدم نظارت كافی از سوی دستگاههای ذیرب  در كنترل مصارف آب و انرژی -

 . عدم طراحی و انتخاب یك سیستم پمپاژ مناس  در چاهها -

 . گرفتن ضری  اطمینان باه در تعیین قدرت مجاز سیستم های پمپاژ آب -

 .كندی سرعت برقدار شدن چاهها علیرغم برتری آنها  نسبت به چاههای دیزلی از دیدگاههای مختلف -

 .راندمان باه نداشتن یك رویکرد سیستمی در استفاده از الکتروپمپهای  با -

 . ای عدم نظارت و هماهنگی كافی بین شركتهای آب و برق منطقه -

 پایین بودن راندمان مصرف انرژی در چاههای آب به علت عدم طراحی و انتخاب یك سیستم پمپاژ مناس  در چاهها -

 باه بودن هزینه های استحصال آب از منابع آب زیرزمینی -

 چاههای آب برای دستیابی به آبدهی سابق جابجایی و تعمیق غیر ضروری بعضی از -

 ضرورت اصالح الگوی مصرف انرژی و اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی -

 

 

 و مراحل اجرای تجربه روش اجرا -5

 

آزمایشات بر روی چاههای برقدار شعده بعا مصعارف    . اجرا شد   83تا  80راستان خراسان رضوی در دشتهای مشهد و نیشابور از سال طرح د

 . شرب و كشاورزی انجام گرفت

حلقه چاه آب شعرب   1حلقه چاه كشاورزی با سیستم شافت و غالفی و  03بدین ترتی  كه با توجه به فراوانی انواع سیستم پمپاژ در چاهها، 

eدانیم كه در یك سیستم پمپاژ آب رابطه  می. با الکتروپمپ شناور بصورت  قضاوتی و توافقی انتخاب گردید
Q.HP    ر برقرار اسعت كعه د

بنابراین برای بررسی وضعیت راندمان سیستم پمپاژ  آب در چاهها و امکان بهینعه  . باشد راندمان می eارتفاع پمپاژ و  Hدبی، Qقدرت،  Pآن 

از ایعن جهعت از   . گیری شود تا راندمان قابل محاسبه باشعد  سازی مصرف برق در آنها هزم بود تا هر یك از پارامترهای فرمول مذكور اندازه

روزه بازدید و همزمان با قرائت كنتور آب، سطح پمپاژ به وسیله عمق یاب و مقدار بعرق مصعرفی از    05های  های مورد آزمایش  در دورهچاه

پا از آن با تجزیه و تحلیل داده های بدست آمعده رانعدمان مصعرف بعرق در چاههعا معورد بررسعی        . شد گیری می طریق كنتور بر ق اندازه

 .در خصو  نتایج آن بحث خواهد شد كه در قسمت  بعدوارزیابی قرار گرفت 
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 مراحل اجرا

 

 آب( برقی ) تهیه لیست چاه های  -

 بررسی میزان برق مصرفی چاه ها به تفکیك ماه های سال -

 شناسایی چاه هایی كه با توجه به مشخصات فنی آن ها میزان انرژی آن ها باه می باشد -

 با مشخصات فنی آنهاطراحی مجدد سیستم پمپاژ چاه ها متناس   -

 اصالح سیستم پمپاژ چاه ها -

 

 

 مزایای طرح 

 

 نیاز به سرمایه گذاری ندارد -0

 باعث كاهش بارمالی دولت می گردد -1

 نتیجه و ا ر بخشی اجرای تجربه زود بازده است -3

 اجرای تجربه به منزله دستیابی به منابع جدید انرژی است -4

 

 نتایج و بحث  -5

 در چاههابررسی راندمان مصرف انرژی  -5-1

 

دهد كه اغل  موتورهای الکتریکی و پمپها قوی تر از میعزان معورد نیعاز انتخعاب شعده و در شعرای  بعدی         های انجام شده نشان می بررسی

به همین دلیل در بسیاری از كاربردهای سیستم های پمپاژ در چاههای كشاورزی راندمان خیلی پائین تر از مقدار حداكثر . شوند نگهداری می
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طور كعه نمعودار    همان. تعاریف مختلف قدرت  در چاههای برقی با مصارف كشاورزی در سطح استان با یکدیگر مقایسه شده است. باشد می

 051كیلووات ساعت در حالی كه متوس  قعدرت الکتروموتعور منصعوبه     18دهد متوس  قدرت مورد نیاز در چاههای مورد آزمایش  نشان می

بنعابراین اسعتفاده از   . كیلعووات اسعت   054كیلعووات سعاعت و    15كور بعرای كعل چاههعای اسعتان بعه ترتیع        ارقام مذ. باشد كیلووات می

شدت  كاهش یافتعه و اگعر پرداخعت یارانعه از طعرف       الکتروموتورهای قوی تر باعث شده تا راندمان مصرف انرژی در چاههای كشاورزی به

درصعد   37براساس نتایج متوس  راندمان مصرف برق . شاورزی توجیه اقتصادی ندارندات كدولت را نادیده بگیریم در بسیاری از چاهها تولید

اما چنانچه با توجه به مشخصات فنی چاهها بخصو  دبی و ارتفاع پمپاژ، سیسعتم پمپعاژ مناسع     . بدست آمد كه این رقم بسیار پائین است

 .واهد بودرصد  نیز قابل افزایش خد 71طراحی و نص  گردد،  راندمان تا بیش از 
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 بررسی و مقایسه مقدار برق مصرفی فعلی و مجاز چاهها  -2-

درحقیقت دیماند و مقعدار بعرق مصعرفی مجعاز چاههعا بعه       . شود  های آن قید می برداری از چاهها در پروانه ساعات كاركرد و دبی مجاز بهره

اما در حال حاضر به دلیل عدم نظعارت  . باشند یبرداری هر چاه مشخ  و صاحبان چاهها ملزم به رعایت آن م تفکیك هر ماه در پروانه بهره

 . ها سب   كاهش بهره وری آب و انرژی در چاههای كشاورزی گردیده است و كنترل هزم دستگاههای ذیرب  در رعایت مفاد پروانه
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 مقايسه راندمانهاي مختلف  مصرف انرژي در چاههاي برقي 

 فريمان 6چاه آب شرب شماره  –( 1-6)جدول 

 وضعيت

 مشخصات الكتروپمپ شناور

 (L/S)دبي 
عمق نصب 

 (متر)پمپ 

راندمان 

 نوع پمپ (درصد)
تعداد 

 طبقات

قدرت 

 (كيلووات)

 40 961 5/01 29 8 473 قديم

 75 961 5/90 5/74 01 435 جديد
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همچنین ساعات . گردید یدر مورد چاههای مورد آزمایش ساعات كاركرد با بازدیدهای مکرر و با همکاری مس ول موتورخانه چاه یادداشت م

ها نشان داد كه متوس  ساعات كعاركرد    تجزیه و تحلیل داده. كاركرد چاهها از روی دیماند و برق مصرفی چاه به صورت ماهانه محاسبه شد

 . ساعت است 3479ساعت  در حالیکه ساعت كاركرد مجاز آنها  6361فعلی  چاههای مورد آزمایش 

با این وجود  و با توجعه بعه   . ساعت بدست آمد 4181ساعت و  7151كشاورزی در سطح استان به ترتی   این موضوع در مورد كل چاههای

كنند كه ایعن مقعدار در صعورت     كیلووات برق مصرف می 7131834راندمان پایین مصرف برق در چاههای كشاورزی مورد آزمایش در سال 

درصد صعرفه جعویی در بعرق     81كیلووات ساعت معادل  0166356تواند به  انتخاب سیستم پمپاژ مناس  و رعایت ساعات كاركرد مجاز می

 . مصرفی، كاهش یابد

شعود  كعه     كیلووات  ساعت مصرف برق اضافی می 3*019حال اگر این مورد برای كل چاههای كشاورزی سطح استان تعمیم دهیم معادل 

 .یارد ریال در هر سال خواهد بودمیل 931/41از این بابت خسارت وارده به  دولت و كشاورز به ترتی  

كیلعووات   سعاعت انعرژی در     3*019در حقیقت چنانچه سیستم های پمپاژ بهینه سازی و ساعات كاركرد مجاز چاهها رعایت شود سعاهنه  

از  ضمنا  عدم رعایت ساعات كاركرد و دیماند مصرفی مجاز چاههعا باععث برداشعت غیرمجعاز آب    . بخش كشاورزی صرفه جویی خواهد شد

 . گردد های آب زیرزمینی و تشدید بحران آب می سفره
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 نتیجه گیری  -6

 

بنابراین پمپ مناسع  پمپعی خواهعد    . كند كه دارای یك نقطه ماكزیمم است راندمان از یك معادله درجه دوم تبعیت می  -منحنی دبی -1

اهمیت انتخاب یك پمپ مناسع  بعه لحعا     ( 0-6)در جدول . راندمان آن از همه باهتر باشد -بود كه در شرای  یکسان نقطه ماكزیمم دبی

اكنون  قدرت سیستم پمپاژ چاهها با ظرفیعت  .  در  یك چاه شرب صورت گرفته كامال مشهود استفنی و اقتصادی كه در آن تعویض پمپ 

منظعور   لعذا بعه  . كیلعووات اسعت   054كیلعووات ولعی الکتروپمعپ منصعوبه      15بار آنها  مطابق نیست به طوریکه  متوس  قدرت معورد نیعاز   

اهها بایستی متناس  با مشخصات فنی چاه به عنوان اصل مدنظر قرارگرفته برداری از منابع آب انرژی طراحی وانتخاب  سیستم پمپاژ چ بهره

 . و شركتهای آب و برق ضمن هماهنگی با یکدیگر بر تجهیز چاهها نظارت كافی داشته باشند

معاكزیمم رانعدمان   به طوری كه در یك آزمایش پمپاژ . یابد با افزایش دور موتور راندمان سیستم پمپاژ به میزان قابل توجهی افزایش می -1

لعذا اسعتفاده از   . درصعد افعزایش نشعان داد    38درصعد بعه    04دور در دقیقعه از   3111دور در دقیقعه در مقایسعه بعا     0751سیستم پمپاژ در 

 دور در 1111كنند به جای سیستمهای پمپاژ شافت و غالفی كه با دورهعای كمتعر از    دور در دقیقه كار می 3111الکتروپمپهای شناور كه با 
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برداری شده  و در نهایت  رانعدمان تولیعد     های بهره گذاری اولیه و هزینه های سرمایه كنند باعث كاهش مصرف انرژی و هزینه دقیقه كار می

ای بعه تعرویج و اسعتفاده از الکتروپمپهعای شعناور بعه جعای         از این رو بهتر است رویکرد شركتهای آب و برق منطقعه . افزایش خواهد یافت

 . پمپاژ شافت و غالفی متمركز شودسیستمهای  

 35امعا بعا توجعه بعه رانعدمان      . انعد  درصد مصرف برق در سطح استان باهترین سهم را به  خود اختصا  داده 35چاههای كشاورزی با  -3

تعا   01حعدود  درصدی مصرف برق، در واقع راندمان مصرف انرژی در چاههای برقی در تولیدات كشاورزی در  37درصدی آبیاری و راندمان 

 . درصد خواهد بود كه این رقم بسیار پائین است 01

لذا امکان كنترل ساعات كعاركرد مجعاز   . از تقسیم مقدار برق مصرفی هر چاه به دیماند آن ساعات كاركرد چاه را می توان محاسبه نمود -4

رفی چاهها از طریق قطع برق و اخذ خسارتهای وارده چاهها و در نتیجه كنترل میزان برداشت آب از منابع آب زیرزمینی و همچنین برق مص

 . به منابع آب و انرژی وجود دارد

ای از اعمال ضرای  اطمینان باه درمحاسبه قدرت مجاز منصعوبات چاههعا    منظور بهره وری از منابع آب و انرژی شركتهای آب منطقه به -5

همچنین تعرفه معازاد بعر مصعرف بعرق     . ر مصرف مجاز چاهها خودداری نمایندای نیز از فروش دیماند مازاد ب پرهیز و شركتهای برق منطقه

در حال حاضر فق  جریمعه اضعافه دیمانعد محاسعبه و از صعاحبان چاههعا اخعذ        .  مجاز چاهها به صورت غیر كشاورزی محاسبه و اخذ گردد

 . شود  می

میلیعارد ریعال    971ای كشاورزی مصعرف كعه ایعن مععادل     كیلووات ساعت برق اضافی در چاهه 3*019در استان خراسان ساهنه حدود -6

بدیهی است كه در كل كشور میزان برق قابل صرفه جویی با بهینه سازی مصرف برق در بخش كشاورزی رقم بسیار . باشد خسارت مالی می

 . طلبد ای خواهد شد كه توجه مس ولین ذیرب  را می باه و قابل مالحظه

 

 خالصه نتایج

 

میلیعارد   0111هزینه های دولت از طریق كاهش پرداخت یارانه های خش كشاورزی در استان خراسان رضوی حدود صرفه جویی در  -

 ریال

 میلیارد كیلووات ساعت در سال 4صرفه جویی در برق مصرفی چاه ها به میزان  -

 افزایش آبدهی چاهها صرفا با اصالح سیستم پمپاژ چاهها -

 و هزینه های جاری و در نتیجه كاهش هزینه های استحصال آب صرفه جویی در هزینه های سرمایه گذاری -
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 افزایش عمر مفید سیستم های پمپاژ چاه  -

 جلوگیری از سرمایه گذاری های سنگین برای ساخت نیروگاه های برقی برای تولید انرژی جدید -

اث و طوهنی مدت نیروگاه هعای برقعی   با توجه به صرفه جویی انرژی ناشی از اجرای تجربه از سرمایه گذاری های هنگفت برای احد -

 جلوگیری می شود

 از محل صرفه جویی انرژی ناشی از اجرای تجربه می توان انرژی به بخش های دیگر تخصی  داد -

 با توجه به صرفه جویی در مصرف برق از قطعی احتمالی برق و در نتیجه از مشکالت اجتماعی ناشی از آن جلوگیری می شود -

 انرژی و در نتیجه هزینه های مربوطه می تونا اعتبار برای اجرای طرح های آبی و برقی تخصی  داداز محل صرفه جویی  -

 

 فهرست منابع -7

 

 ای خراسان ، شركت آب منطقه0380برداری از آبهای زیرزمینی، اداره كل امور آب استان خراسان، گزارش عملکرد امور حفاظت و بهره -0

 ، شركت پمپیران0375ی ایران، پمپهای گریز از مركز، امور مهندسی شتر  صنایع پمپ ساز -1

ای  برداری از آبهای زیرزمینی، گزارش تحلیلی  از طرح  برقعدار نمعودن چاههعای  كشعاورزی، شعركت آب  منطقعه       دفتر حفاظت و بهره -3

 خراسان

 شركت صنایع پمپ سازی ایران، مجموعه كاتالوگهای  الکتروپمپهای شناور، پمپیران -4

 ، دانشگاه تهران0374بخش، سید احمد، پمپ و پمپاژ، نور  -5

 

 

 

 

 

 


