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  دهيچک
  
 يهاسوخت يطيمحستيز مضرات و يريناپذديتجد .است آب پمپاژ يبرا يانرژ نيتأم فشار، تحت ياريآب ملزومات از يکي

 منظوربه يديخورش يهاستميس از يکي ،کييفتوولتا ستميس است. کرده ريناپذ اجتناب را يديخورش يانرژ از استفاده ،يليفس
 در يديخورش يهاپنل کاربرد ياقتصاد يبررس به مطالعه نيا در است. تهيسيالکتر انيجر به يديخورش يانرژ ميمستق ليتبد
 شد. پرداخته گردو و بادام پسته، محصول ٣ شامل باغ، ٩ در ياقطره ياريآب يهاشبکه در پمپاژ يبرا يبرق يها پمپ با سهيمقا
 در يگذارهيسرما يها نهيهز يفعل ارزش روش به ،برق عيتوز يشبکه از فاصله گرفتن نظر در بدون و با حالت دو در ها سهيمقا
 تنها ،برق عيتوز ي شبکه از فاصله بدون کييفتوولتا پمپاژ از استفاده که داد نشان جينتا گرفت. صورت %١٠ و ٥ يبهره نرخ دو
 زيناچ اختالف وجودبا بهره، نرخ نيهم با زين گردو متوسط باغ در است. ياقتصاد %١٠ يبهره نرخ با يهکتار ٦٠ پسته باغ يبرا
 ابعاد هرچه ،برق عيتوز ي شبکه از فاصله با حالت رد .ندارد يچندان تفاوت يبرق پمپاژ به نسبت )%٩٤/٠( يگذارهيسرما ينهيهز

 ي فاصله در نيهمچن .بود ترياقتصاد کييفتوولتا پمپاژ باشد، شتريب شبکه از فاصله و )کمتر فشار و تيظرف( ترکوچک مزرعه
 ،نرخ دو هر در گردو و پسته متوسط و کوچک يهاباغ ياريآب شبکه کييفتوولتا پمپاژ ،توزيع يشبکه از يلومتريک ٥/٠

  .است ياقتصاد
  

  .يليفس يهاسوخت فعلي، ارزش ،ياقطره ياريآب ،يديخورش ينرژا :يديکل يهاواژه
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  مقدمه
 عنوان به که يانرژ منابع به ندهيفزا ازين و ديشد يوابستگ
 ياقتصاد يهاتيفعال ياصل يربنايز و توسعه ياساس عامل

 ،ينفت ريذخا تيمحدود نيهمچن و شوديم محسوب
 مورد يانرژ نيتأم يچگونگ يدهيچيپ يمسئله با را جهان

 چرا ؛)١٣٩١ همکاران، و ينيحس( است ساخته مواجه از،ين
 يبرا هاآن بر  هيتک و هستند ريپذناديتجد  ،منابع نيا که
 به را ندگانيآ يزندگ توانديم يکشاورز محصوالت ديتول

 ،نيبنابرا ).١٣٩٠ ،يکاف و يپناه نيحس( اندازد خطر
 ،يانرژ نوع نيا با ريپذديتجد يهايانرژ کردن نيگزيجا

 از يکي ،يديخورش ينرژا رسد.يم نظر به يضرور
 توانديم که ستا نو يهايانرژ نوع نيترپاک و نيتر مهم

 به را ستميس ياجرا يهياول ينهيهز درازمدت، در
 .)١٣٩١ همکاران، و حسيني( بازگرداند کننده مصرف
 ياژهيو گاهيجا و نقش توسعه، ديکل عنوان به آب ،امروزه

 يکشاورز بخش در ژهيوبه آب يوربهره شيافزا و داکردهيپ
 آب منابع ينهيبه تيريمد به لين يهياول اتيضرور از

 تحت ياريآب يهاستميس ياجرا ر،ياخ يهاسال در است.
 عنوان به و مزرعه در آب کاربرد راندمان شيافزا يبرا فشار

 مورد يکشاورز يسال خشک بحران از رفت برون يبرا يراه
 و ي(قربان است قرارگرفته زانيربرنامه و رانيمد ديتأک
 آبياري هاي مستسي شگستر به توجه با ).١٣٩٣ ،انيزمان

 به آبياري تکنولوژي نوع اين نياز و كشور در فشار  تحت
 بخش در انرژي به نياز که است شده سبب انرژي،

 مصرف ١٣٤٦ سال در ران،يا در .ابدي افزايش يکشاورز
 نفت بشكه ميليون ٨/٢ معادل ،كشاورزي بخش در انرژي

 يها سوخت طريق از يانرژ نيا کل که است بوده خام
 رشد به توجه با ١٣٧١ سال در د.شمي تأمين فسيلي

 و افتهي  شيافزا بشكه ميليون ٧/٣٣ به ،کشاورزي توليدات
 بشكه ميليون ٤/٥١ بخش نيا در انرژي مصرف ،آن از  پس
 يانرژ (ترازنامه شد گزارش ١٣٩٤ سال در خام نفت

 مناطق يانرژ نيتأم در توانديم ،يديخورش يانرژ ).١٣٩٤
 نهيهز درازمدت، در و باشد داشته يثرمؤ نقش افتادهدور
 حسيني( بازگرداند کنندهمصرف به را ستميس ياجرا هياول
 و گرم مياقل دليل به ران،يا کشور در .)١٣٩١ همکاران، و

 يآفتاب ساعت زانيم و يديخورش تابش شدت خشک،
 يخوب اريبس ليپتانس ،يانرژ نوع نيا از استفاده ،قبولقابل

 از يکي ).١٣٩١ همکاران، و يني(حس کرد خواهد فراهم را
 ياديز بخش يريگکاربه در رانيا کشور تيموفق عدم علل

 يشبکه از ياراض اديز يفاصله خود، کشت قابل ياراض از
 است يرسانبرق يباال يهانهيهز جهينت در و برق يسراسر
 يهايانرژ از استفاده ،نيبنابرا ).١٣٩٢ ،همکاران و (فرجي

 حلراه نيبهتر ،يديخورش يانرژ جمله از ،ريپذديتجد
 ياراض يتوسعه و يکشاورز بخش برق نيتأم يبرا

 و خمسه ).١٣٩٢ ،همکاران و ي(فرج است دوردست
 پمپ از استفاده با که افتنديدر )١٣٩١( همکاران

 هزينه، به سود نسبت انار، باغات ياريآب در کييفتوولتا
 .است ٢ از باالتر پرهزينه، يكيفتوولتا پمپ با حتي

 نيتأم که کردند انيب )١٣٨٤( همکاران و اخالق خوش
 از يلومتريک ٥ ي فاصله با ييروستا يبرا کييفتوولتا برق

 ي توسعه اي يزليد برق با سهيمقا در ،عيتوز ي شبکه
 مطالعات جينتا است. ترياقتصاد يسراسر برق ي شبکه

 يوپيات يباال ليپتانس انگريب )٢٠١٨( همکاران و تريشم
 آب پمپاژ يبرا کييفتوولتا ستميس از استفاده منظور به

 کي با يسازگار به قادر را کوچک کشاورزان امر، نيا .است
 همکاران و جونز ساخت. خواهد يمياقل هوشمند يتکنولوژ

 با آب پمپاژ بودن  ياقتصاد به خود پژوهش در )٢٠١٦(
 و يزليد روش با سهيمقا در کييفتوولتا ستميس از استفاده

 همکاران و مهمود کردند. اشاره اردن يدره در ياشبکه
 پاکستان کشور در کييفتوولتا ستميس از استفاده )،٢٠١٥(
 ،يکشاورز به مربوط مسائل کشف در يعطف ي نقطه را

 يطيمح ستيز يهاينگران کاهش و اقتصاد و يانرژ
 منظور به )٢٠١٢( يهنر يس ام مطالعات جينتا دانستند.

 از استفاده ياگلخانه يگازها اثر و ياقتصاد ،يفن يبررس
 از استفاده داد نشان ،يزليد مقابل در کييفتوولتا ستميس
 يبرتر يزليد ستميس مقابل در کييفتوولتا ستميس

 دورافتاده فواصل در و ندارد ياقتصاد ازلحاظ يمحسوس
 از استفاده رود، يم باال برق انتقال و عيتوز ي نهيهز که
 کند.يم دايپ ياقتصاد هيتوج کييفتوولتا ستميس

 يهاستميس يابيارز با )٢٠١٠( کاندپال و چانداسکار
 در ييروستا مناطق برق کامل نيتأم يبرا کييفتوولتا

 کييفتوولتا يهاستميس که دنديرس جهينت نيا به هند،
 و ياقتصاد ي جنبه از روستاها برق ازين نيتأم يبرا
 يانرژ نيتأم يهاروش ريسا از ترمناسب يطيمحستيز

 که کردند انيب )٢٠٠٩( همکاران و اوانس است.
 ،يسنت هايسيستم به نسبت انرژي مدرن هاي سيستم

 ييروستا مناطق در برق تأمين براي بهتري هاينهيگز
   دهند. يم کاهش را ياگلخانه يهاگاز ديتول و هستند
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 مصرف رشد برابر ٥ رانيا ورکش در يانرژ مصرف رشد
 افتيدر نظر از شورک نيا ،يطرف از .است جهان در يانرژ
 ينحو به ؛دارد يمناسب اريبس تيموقع يديخورش يانرژ
 معادل( يديخورش يانرژ مگاژول ١٠١٦ حدود انهيسال که

 و کنامي(ن کنديم افتيدر )خام نفت بشکه ارديليم ١٦٣٤
 يهابخش در توانديم يانرژ نيا .)١٣٩٤ همکاران،
 در که چرا ؛شود استفاده يکشاورز ژهيوبه مختلف

 به ازين ،ياريآب نينو يهاسامانه شرفتيپ ،رياخ يها سال
 نيا ،شده  انجام مطالعات طبق اند.داده شيافزا را يانرژ

 ليتحل به ازين باال يگذارهيسرما ي نهيهز دليل به ستميس
 نوع ريتأث يبررس زين مطالعه نيا از هدف دارد. ياقتصاد

 از يکشاورز نيزم ي فاصله ريتأث و مزرعه ابعاد ،محصول
 يگذارهيسرما يهانهيهز بر برق عيتوز ي شبکه

 استان دو در کييفتوولتا ياقطره ياريآب يها ستميس
 پمپاژ يهانهيهز ،تينها در .است همدان و تهران

 سهيمقا يبرق پمپاژ ستميس با ياقطره ياريآب کييفتوولتا
  .شوديم
  

  روش و مواد
  مطالعه مورد يمنطقه

 و گردو بادام، محصول سه شامل باغ ٩ ،پژوهش نيا در
 و شدند انتخاب تهران و همدان يهااستان در واقع پسته،
 در باغ سه محصول، هر يبرا .ندگرفت قرار مطالعه مورد
 ؛شد گرفته نظر در بزرگ و متوسط کوچک، ابعاد

 در هکتار ۵ از کمتر مساحت با ييهاباغ که صورت نيبد
 متوسط يبندطبقه در هکتار ۶۰ تا ۵ کوچک، يبند طبقه

 يبنددسته بزرگ يهاباغ گروه در هکتار ۶۰ از شيب و
 صورت ياقطره روش به باغات يهيکل ياريآب شدند.
  است. هشد ذکر ۱ جدول در باغات مشخصات گرفت.

  
  فتوولتائيک پمپاژ ايستگاه طراحي

 اند عبارت ،شبکه از مستقل فتوولتاييک سيستم يک اجزاي
 انرژي مبدل. و باطري کنترل، شارژ خورشيدي، پنل از:

 از شده   يدهتاب نور سيستم، اين در استفاده مورد ياوليه
 ابري، روزهاي تعداد است. زمين سطح بر خورشيد

 توان افق، حسط با هاپنل يزاويه روزانه، آفتابي هاي ساعت
 سيستم، تلفات ها،باطري ولتاژ و ظرفيت ها،پنل راندمان و

 زمان مدت و برقي وسايل توان باطري، دشارژ عمق
 مواردي جمله از روز يا شب در برقي وسايل از استفاده

 يک در استفاده مورد تجهيزات تعداد و نوع بر که است
 (حاتمي گذاردمي اثر شبکه از مستقل فتوولتاييک سيستم

 ).١٣٩٣ همکاران، و
 

  مطالعه مورد باغات مشخصات -۱ جدول
 محصول باغ نوع (هکتار) مساحت منطقه

 کوچک ٥/٣ تهران) (استان آباد محمد
 متوسط ٦٠ تهران) (استان خاني کريم پسته

 بزرگ ١٠٠ تهران) (استان خاني کريم

 کوچک ٤٤/٤ همدان) (استان سفيدخانه
 متوسط ١٨ همدان) (استان شهرستانه  بادام

 بزرگ ٢٥/٨٩ همدان) (استان وهمان

 کوچک ٥/٣ همدان) (استان الميان
 متوسط ٢/١٠ همدان) (استان نقده  گردو

 بزرگ ١٠٠ همدان) (استان تويسرکان

  
 ابتدا مختلف، مناطق در بررسي مورد باغات تمامي براي

 گذاري سرمايه هايهزينه و طراحي برقي پمپاژ ايستگاه
 تخصصي افزارنرم از استفاده با بعدي گام در شد. برآورد

 فتوولتائيکسيستم لورنتز، شرکت خورشيدي پمپ طراحي
 بررسي مورد اقتصادي نظر از و شد سازيشبيه و طراحي

 گرفت. قرار
  

  ياقتصاد ليتحل
 تجزيه ساالنه، (يکنواخت) معادل روش فعلي، ارزش روش

 روش ترسيمي، روش اضافي، گذاري يهسرما تحليل و 
 هايتکنيک جمله از ،مخارج به منافع روش و محاسباتي

 برگزيدن ينتيجه که هستند مهندسي اقتصاد
 اين در .است يکسان هاآن يهمه در پروژه ترين اقتصادي
 تبديل براي شد. استفاده فعلي ارزش روش از نيز پژوهش

 واقعي بهره نرخ شاخص حال، ارزش به آينده هايهزينه
 مفيد عمر طول بين تفاوت به توجه با است. نياز مورد

 و خورشيدي هايپمپ و برقي هايپمپ تجهيزات
 فعلي ارزش ي محاسبه در خورشيدي، هايپنل همچنين

 ،بنابراين شد. گرفته نظر در نابرابر هاپروژه عمر ،هرکدام
 براي شد. گرفته نظر در هاپروژه براي مشترکي عمر ابتدا
 هاپروژه عمر مشترک مضرب ينتر کوچک ابتدا ،منظور اين
 مشترک عمر اين به تا شدند تکرار هاپروژه و آمد دست به

 هر مختلف، اجزاي مفيد عمر اساس بر دوره اين در برسند.
 اينکه دليل به شدند. خريداري مجدداً تجهيزات اين از يک
 و شودمي لحاظ محاسبات از يک هر در واقعي يبهره نرخ
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 قيمت بنابراين است، شده کم واقعي بهره نرخ از تورم اثر
 اثر و شد گرفته نظر در ثابت پروژه، هر در نياز مورد لوازم

 د.شن لحاظ ساله ۳۰ دوره طول در اجناس قيمت بر تورمي
 و رسانده فعلي ارزش به مالي يندهايافر تمامي ،سپس
 ارزش روش اين در ،حقيقت در گرفتند. قرار مقايسه مورد
 ينجا،ا در شود.مي تعيين طرح آينده هايهزينه فعلي
 تکنيک در شد. گرفته نظر در سال ۳۰ دوره، تعداد

 نرخ ي محاسبه براي فعلي، ارزش اقتصادي ي مقايسه
 از يک هر براي تجهيزات گذاريسرمايه آينده ارزش تنزيل

 ارزش تبديل به نياز فتوولتاييک، يا برقي پمپاژ روش دو
 براي است. )P( سرمايه فعلي ارزش به )F( سرمايه آينده

  شد. استفاده F به P فاکتور تبديل از هاهزينه تبديل اين
P=F(P/F,i%,n)                                              )۱(  

 با برقي پمپاژ يشبکه ساليانه مصرفي برق يهزينه
 ۱۳۰۰ مصرفي برق ساعت کيلووات هر قيمت کردن لحاظ
 در آبياري دوره طي شبکه کارکرد مدت به توجه با و ريال
 آن آبي نياز به توجه با محصول هر براي که سال طول

 د.شومي محاسبه )۲( يهمعادل از استفاده با ،است متفاوت
Rp = P × Hy × R                                                   )۲(  

 توان ،P ؛(ريال) ساليانه مصرفي برق يهزينه ،Rp که
 ساليانه کارکرد ،Hy ؛(کيلووات) پمپاژ ايستگاه مصرفي
 ساعت کيلووات هر ي هزينه ،R و ؛(ساعت) پمپاژ ايستگاه

 اعداد ساله، ۳۰ ي دوره تعداد با .است (ريال) مصرفي برق
 برق تأمين شد. ضرب ۳۰ در )Rp( محاسبه هر براي نهايي
 حالت گيرد: صورت روش دو به تواندمي مناطق اين براي
 در متمرکز صورت به فتوولتاييک هايسيستم نصب ،اول

 ؛است برق سراسري شبکه فاقد و دورافتاده هايمحل
 و انتقال خطوط احداث طريق از برق انتقال دوم، حالت
 پژوهش، اين هدف است. موردنياز مناطق تا ترانس نصب

 ي هزينه که ايگونهبه ؛است حالت دو اين ي مقايسه
 با موردنظر اراضي تا رساني برق براي گذاريسرمايه
 مقايسه فتوولتاييک سيستم تأسيس براي گذاريسرمايه

 در برق ي شبکه از فاصله فرض با منظور اين براي شد.
 اين بين اقتصادي يمقايسه کيلومتري ۱۰ تا صفر يبازه
 عيتوز ي شبکه از ايفاصله ميزان و گرفت صورت حالت دو

 لحاظ از خورشيدي، پمپاژ روش از استفاده که برق
  شد. تعيين است، پذيرتوجيه اقتصادي

 
  

  بحث و نتايج
 پسته هايباغ پمپاژ ايستگاه مشخصات ،۲ جدول

 مطابق دهد.مي نشان را خورشيد انرژي و برق ي وسيله به
 در آبياري يشبکه ظرفيت بودن  يکسان وجود با جدول،

 فشار در اختالف دليل به هکتاري، ۱۰۰ و ۶۰ هايباغ
 طول در آبياري مدت و ايقطره آبياري ي شبکه عملکرد

 و بوده متفاوت خورشيدي هايپنل توان اختالف روز، يک
 ۱۰۰ باغ براي تراضافه پمپ يک از استفاده به منجر

 خورشيدي پمپ يک ،ديگر عبارت به است. شده هکتاري
 تأمين را هکتاري ۱۰۰ باغ آبياري ي شبکه نياز تواندنمي
 زماني باال، يهزينه به توجه با اضافه پمپ از استفاده کند.

 برق توزيع يشبکه از کشاورزي اراضي که است اقتصادي
 ۱۰۰ باغ که داد نشان نتايج ،همچنين باشد. داشته فاصله

 و )کيلووات ۸۵( خورشيدي پنل ميزان ترينبيش هکتاري،
 گفتني دارد. الزم را متر) ۸/۴۶( شبکه نياز مورد فشار
 روز، طول در دبي و آبياري شبکه فشار تأمين است
 ند.هست خورشيدي يمجموعه انتخاب در عوامل ترين مهم

 در واقع بادام هايباغ آبياري براي آب پمپاژ اطالعات
 باغ عنوان به ترتيب به همانو و شهرستانه ،خانهيدسف

 بر است. شده ارائه ۳ جدول در بزرگ و متوسط کوچک،
 براي شبکه ظرفيت ترينبيش ،جدول از حاصل نتايج اساس

 مساحت هکتار ۲۵/۸۹ با بزرگ باغ به مربوط بادام هاي باغ
 يمجموعه طراحي براي .است ثانيه بر ليتر ۵/۴۶ معادل و

 در آبياري شبکه کارکرد مدت دبي، بر عالوه خورشيدي
 خورشيدي ي شبکه ،واقع در است. اهميت حائز روز طول
 کل نياز روزانه، خورشيدي مناسب تابش زمان در بايد

 نيز ،۴ جدول کند. تأمين آبياري مدت در را آبياري شبکه
 ي يلهوس به گردو باغات براي آب پمپاژ ايستگاه مشخصات

 در که گونههمان دهد. مي نشان را خورشيد انرژي و برق
 يک هکتاري)، ۱۰۰( بزرگ باغ در است، شده بيان جدول
 آبياري نياز مورد آب حجم تأمين به قادر خورشيد پمپ

 که سازدمي ضروري را اضافه پمپ يک از استفاده و ستين
 خورشيدي، هايپمپ خريد باالي ي هزينه دليل به امر، اين

 بزرگ باغ ايقطره آبياري سيستم .است غيراقتصادي
 شرايط گردو، آبي نياز اساس بر جدول اين در ،گردو

 همچنين و تويسرکان منطقه در تعرق و تبخير و اقليمي
 است. شده لحاظ درختان متر ۱۰ در ۱۰ کاشت ي فاصله
 و ۳ ترتيب به متوسط و کوچک باغ خورشيدي پنل توان
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 اراضي در هاپنل اين از استفاده که است کيلووات ۱۰
  کنند.مي اشغال را کمي فضاي و است پذيرامکان
 خورشيدي پمپاژ براي نياز مورد ي هزينه ،۲ و ۱ هايشکل

 نرخ با ترتيب به پسته باغ در برقي پمپاژ با مقايسه در را
 ي شبکه از فاصله بدون حالت در درصد ۱۰ و ۵ يبهره
 نشان باشد) دسترس در برق که اي(منطقه برق عيتوز
 پمپاژ ي شبکه از استفاده ،شرايطي چنين در دهد.مي

 اختالف چند، هر رسد؛نمي نظر به اقتصادي ،خورشيدي
 در خورشيدي پمپاژ ي شبکه اندازي راه يبرا الزم ي سرمايه

 .ستين يادز متوسط، و کوچک باغ دو در برقي، پمپ برابر
 يشبکه در پمپ دو از استفاده پسته، بزرگ باغ براي

 هزينه اختالف درصد رينتبيش ايجاد به منجر خورشيدي،
 در است. شده )۸۶/۲۴(% در برقي پمپاژ با مقايسه در

 براي فتوولتاييک پمپاژ سيستم گفت توانمي ،مجموع
 يشبکه ترپايين فشار و رتکم ظرفيت با پسته هاي باغ

 پذيري،امکان و فني لحاظ از و تراقتصادي آبياري،
  بود. خواهد ترکاربردي فتوولتاييک پمپاژ از گيري بهره
 يشده  تنزيل نرخ کاهش سبب درصد ۱۰ بهره نرخ

 ؛شودمي درصد ۵ ي بهره نرخ به نسبت پمپاژ هاي هزينه
 جزبه هاهزينه از يک هر براي فعلي ارزش ،يگرد عبارت به

 در ،۲ شکل اساس بر يابد.مي کاهش مصرفي برق ي هزينه
 روش از استفاده هکتار) ۶۰( متوسط ابعاد با پسته باغ

 باغات در سيستم اين اجراي .است اقتصادي خورشيدي
 باغ در رسد.نمي نظر به اقتصادي پسته بزرگ و کوچک
 طول در آبياري شبکه باالي کارکرد مدت علت به کوچک

 کشت منطقه هايبلندي پستي و ناهمواري وجود و روز
 نياز بيشتر پمپاژ يک توان به متوسط باغ به نسبت پسته،
 خورشيدي پمپاژ هزينه افزايش باعث لهئمس اين و است
  است. شده

  

  خورشيد انرژي و برق يلهوس به پسته هايباغ پمپاژ ايستگاه مشخصات -۲ جدول
  بزرگ باغ  متوسط باغ  کوچک باغ  آبياري شبکه مشخصات

  ۳۵  ۳۵  ½  ثانيه) بر (ليتر شبکه ظرفيت

  ۸/۴۶  ۳۴ ۵/۲۵  (متر) شبکه ازيموردن فشار

 ۲/۲ الکتروموتور با کوپل WKL ۳/۴۰  برقي پمپ نوع
  کيلووات

WKL ۲/۱۰۰ ۳۰ الکتروموتور با کوپل 
  کيلووات

WKL ۳/۱۰۰ ۳۷ الکتروموتور با کوپل 
  کيلووات

 خورشيدي پمپ نوع
-PS1200 HR/07 PS40k2-C-SJ120-3 PS40k2-C-SJ120-3+PS15K2-C-SJ130  شده يطراح

12 
 خورشيدي پنل توان

 (کيلووات)
۵/۶  ۱/۴۳  ۸۵  

  
  ديخورش يانرژ و برق لهيوس به بادام يهاباغ پمپاژ ستگاهيا مشخصات -۳ جدول

  بزرگ باغ  متوسط باغ  کوچک باغ  ياريآب شبکه مشخصات

  ۵/۴۶  ۱۴  ۳۱/۳  ه)يثان بر تري(ل شبکه تيظرف

  ۵/۳۸  ۳۷  ۳۴  (متر) شبکه ازيموردن فشار

  يبرق پمپ نوع
WKL ۴/۵۰ ۴ الکتروموتور با کوپل 

  لوواتيک
WKL ۳/۸۰ ۱۵ الکتروموتور با کوپل 

  لوواتيک
WKL ۲/۱۲۵ ۷۵ الکتروموتور با کوپل 

  لوواتيک

 يديخورش پمپ نوع
 PS4000 CS-F8-8 PS21K2 CS-F85-20  PS40K2 CS-F85-40+PS40K2 CS-G125  شده يطراح

 يديخورش پنل توان
 لووات)ي(ک

۲/۷  ۴/۲۶  ۵/۹۲  

 
 
 
 
 
 
 
 



 اي قطره آبياري تحت مزارع در(PV) فتوولتاييک  برق تغذيه با آب پمپاژ سيستم اقتصادي ارزيابي                                                      ٢٤

  ديخورش يانرژ و برق لهيوس به گردو يهاباغ آب پمپاژ ستگاهيا مشخصات -۴ جدول
  بزرگ باغ  متوسط باغ  کوچک باغ  ياريآب شبکه مشخصات

  ۹۵  ۹۳/۱۱  ۷۳۸/۵  ه)يثان بر تري(ل شبکه تيظرف
  ۳۸  ۳۳/۱۹  ۵/۱۴  (متر) شبکه ازيموردن فشار

 ۳ الکتروموتور با کوپل WKL ۳/۵۰  يبرق پمپ نوع
  لوواتيک

WKL ۲/۸۰ ۱۱ الکتروموتور با کوپل 
  لوواتيک

WKL ۱/۱۵۰ ۷۵ الکتروموتور با کوپل 
  لوواتيک

 يطراح يديخورش پمپ نوع
 PS1800 C-SJ17-2  PS7K2 C-SJ30-6  PS40k2-C-SJ120-3+PS4000 C-SJ17-4  شده

 يديخورش پنل توان
 لووات)ي(ک

۳  ۱۰  ۶/۶۸  

  

  
 به نسبت خورشيدي پمپاژ براي موردنياز ي هزينه -۱ شکل

  ددرص ۵  بهره نرخ با پسته باغ در برقي پمپاژ
  

  
 به نسبت خورشيدي پمپاژ براي موردنياز ي هزينه - ۲ شکل

  درصد ۱۰ بهره نرخ با پسته باغ در برقي پمپاژ
  

 آب پمپاژ روش دو يها همقايس نتايج ،۴ و ۳ هايشکل
 ترتيب به را بادام باغات آبياري در ) برقي و (فتوولتاييک

 از فاصله بدون حالت در درصد ۱۰ و ۵ يبهره نرخ براي
 براي ،۳ شکل اساس بر دهد.مي نشان برق توزيع يشبکه

 کارکرد به نياز پسته بزرگ باغ همانند نيز بادام بزرگ باغ
 موردنياز آب تأمين براي خورشيدي پمپ دو زمان هم

 ي هزينه افزايش سبب امر، همين که است پمپاژ ي شبکه
 شود.مي طرح کلي ي هزينه نهايت در و گذاريسرمايه

 بادام باغات در خورشيدي پمپاژ روش از استفاده ،بنابراين
 ي شبکه از فاصله بدون حالت در درصد ۵ يبهره نرخ با

 هر ،۴ شکل مطابق بود. خواهد غيراقتصادي ،برق عيتوز
 اقتصادي لحاظ از نيز درصد ۱۰ بهره نرخ با بادام باغ سه

 در ند.ستين صرفه به  مقرون برقي، پمپاژ روش به نسبت
 باغ در پمپاژ روش دو ي هزينه اختالف بادام هاي باغ

 پمپاژ باالي ظرفيت لهئمس اين دليل و است کمتر ،تربزرگ
  است. کوچک هايباغ در آبياري ي شبکه طراحي هنگام در
  

  
 پمپاژ به نسبت خورشيدي پمپاژ براي موردنياز هزينه -۳ شکل

  درصد ۵ بهره نرخ با بادام باغ در برقي
  

  
 پمپاژ به نسبت خورشيدي پمپاژ براي موردنياز هزينه -۴ شکل

  درصد ۱۰ بهره نرخ با بادام باغ در برقي
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 روش دو هايهزينه يمقايسه نتايج ،۶ و ۵ هايشکل
 ۱۰ و ۵ يبهره نرخ با ترتيب به گردو باغات براي را پمپاژ
 ندارد، فاصله برق توزيع يشبکه با باغ که حالتي در درصد
 در مورد تريناقتصادي ،۵ شکل مطابق دهند.مي نشان
 که چرا ؛است متوسط باغ به مربوط گردو، باغ سه بين
 روش دو ميان گذاريسرمايه ي هزينه اختالف رينتکم

 در فتوولتاييک پمپاژ از استفاده براي شود.مي ديده پمپاژ
 برقي روش به نسبت بيشتر هزينه ۵۳/۱۵% به نياز باغ، اين

 مصرفي برق باالي يهزينه وجود با همچنين است.
 دليل به بررسي، يدوره سال ۳۰ طول در آبياري ي شبکه
 بزرگ، باغ براي خورشيدي پنل و پمپ خريد باالي قيمت

 خورشيدي، پمپاژ از استفاده درصد ۵ يبهره نرخ با
 گذاري سرمايه هزينه فعلي ارزش ،۶ شکل نيست. اقتصادي
 بهره نرخ با را گردو هايباغ خورشيدي و برقي تجهيزات

 لحاظ از نيز گردو باغ سه هر دهد.مي نشان درصد ۱۰
 وجود با ندارند؛ برقي پمپاژ مقابل در توجيهي اقتصادي

 ۵/۳ باغ در خورشيدي پنل و پمپ يهزينه و مساحت  ،ينا
 ينههز و است اجرا قابل و منطقي بادام (کوچک) هکتاري

 دارد. برقي روش با ۳/۱۴% معادل تفاوتي آن گذاري يهسرما
 ي هزينه اختالف با گردو متوسط باغ ،همچنين

 شرايطي اقتصادي لحاظ از ۹۴/۰% ناچيز گذاري سرمايه
 طول در مصرفي برق ي هزينه دارد. برقي پمپاژ مشابه
 هايباغ به نسبت گردو بزرگ باغ براي ساله ۳۰ يدوره

 ميليون ۱۲ و ميليارد ۳ است. توجه  قابل کوچک و متوسط
 مدت در ايشبکه برق از استفاده براي ريال هزار ۷۵۰ و

 برق، بهاي ميزان اين شد. خواهد پرداخت بررسي سال ۳۰
 به توجه با آبياري يدوره طول در برق از استفاده يهزينه
  است. روز طول در آبياري شبکه کارکرد مدت

 سيستم کاربرد که است آن از حاکي نتايج مجموع، در
 برق، توزيع يشبکه از فاصله بدون حالت در فتوولتاييک

 با بررسي مورد آبياري هايشبکه و محصوالت تمامي براي
 کاهش با روز، طول در شبکه مختلف کارکرد مدت وجود
 و دارد بيشتري کارايي شبکه، فشار و مزرعه ابعاد

 دما، مانند ديگري عوامل البته بود. خواهد تراقتصادي
 طول در خورشيدي ي زاويه و تابش شدت آفتابي، روزهاي

 تغييرات باشند. گذارتأثير تواندمي نيز سال مختلف فصول
 ۱۰ بهره نرخ با پمپاژ روش هر براي هاهزينه فعلي ارزش
 کاهش به منجر درصد، ۵ بهره نرخ به نسبت درصد
 به توجه با که داد نشان نتايج همچنين، شود.مي ها هزينه

 و خارجي و داخلي بازارهاي در پسته فروش باالي قيمت
 (با پسته هکتاري ٦٠ باغ خورشيدي پمپاژ شدن اقتصادي

 براي پمپاژ روش اين از استفاده درصد) ١٠ بهره نرخ
 هايمقياس در کشور پسته کشت مستعد و کويري مناطق
 پايين شبکه عملکرد فشار و آبياري آب ظرفيت که پايين
 منبع که  يصورت در است. اقتصادي و کاربردي باشد،
 باشد، ايذخيره هايحوضچه يا حقابه آبياري، آب تأمين

 باالتري هايظرفيت کمتر، فشار تأمين به نياز دليل به
 براي خورشيدي پمپاژ سيستم طورکلي، به شود.مي پمپاژ

 نظر از ندارند، فاصله برق توزيع ي شبکه از که مناطقي
 پايين زيرکشت سطح اينکه مگر نيست؛ مناسب اقتصادي

 ،۷ شکل باشد. کم پمپاژ ايستگاه نياز مورد توان و باشد
 کوچک، باغات براي را پمپاژ سيستم دو هر هايهزينه

 ي شبکه از مختلف فواصل در پسته بزرگ و متوسط
 شکل در که طورهمان دهد.مي نشان برق توزيع سراسري

 فتوولتاييک پمپاژ سيستم احداث شودمي مشاهده الف - ۷
 ۲۵/۰ ي فاصله در کوچک پسته باغ انرژي تأمين براي

 اين از و است اقتصادي فاصله، اين از دورتر و کيلومتري
 پمپاژ ي هزينه از بيشتر رساني برق ي هزينه بعد، به فاصله

 دريافت توانمي ب -۷ شکل به توجه با است. خورشيدي
 از فاصله عدم صورت در حتي پسته متوسط باغ در که

 خورشيدي پمپاژ سيستم يهزينه برق، توزيع يشبکه
 است. تراقتصادي آن احداث و کمتر برقي، پمپاژ به نسبت

 احداث که دريافت توانمي ج -۷ شکل از استنباط با
 يک يفاصله در حداقل است بهتر فتوولتايک سيستم

 اقتصادي نظر از تا باشد پسته بزرگ باغ از کيلومتري
 هاي مقايسه نتايج بيانگر نيز ،۸ شکل باشد. صرفه به مقرون

 و مختلف ابعاد با بادام باغات براي پمپاژ روش دو اقتصادي
 است. برق توزيع سراسري يشبکه از متعدد فواصل در

 منظور به خورشيدي سيستم احداث ،الف - ۸ شکل مطابق
 ۵/۰ ي فاصله از بادام کوچک باغ نياز مورد انرژي تأمبن

 پمپاژ سيستم از استفاده شود.مي توصيه بعد به کيلومتري
 فاصله افزايش با متناسب هاهزينه افزايش به منجر برقي،

 در که طورهمان شود.مي برق توزيع سراسري يشبکه از
 سيستم ي هزينه نمودار شود،مي مشاهده ب - ۸ شکل
 کيلومتر ۸/۰ نقطه در را يکديگر خورشيدي و برقي پمپاژ
 يمجموعه احداث که معناست بدان اين کنند.مي قطع

 باغ آبياري يشبکه آب پمپ و تأمين براي فتوولتاييک
 توجيه دورتر، و کيلومتر ۸/۰ فواصل در بادام متوسط
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 افزايش روند بادام، کوچک باغ همانند دارد. اقتصادي
 نحويبه است؛ صعودي فاصله، افزايش با پمپاژ، يهزينه

 داشت. خواهد بر در را هزينه باالترين نقطه، دورترين که
 که دريافت توانميج  -۸ شکل به توجه با همچنين،

 مورد انرژي تأمين براي خورشيدي پمپاژ سيستم احداث
 تردور و کيلومتري ۲/۱ ي فاصله در بادام، بزرگ باغ نياز

 است بهتر تر،نزديک فواصل در دارد. اقتصادي توجيه
 توانمي الف -۹ شکل به توجه با گيرد. صورت رساني برق

 توزيع ي شبکه از اگر حتي گردو کوچک باغ که دريافت
 خورشيدي پمپاژ سيستم يهزينه باشد، نداشته فاصله برق

 دو هر احداث و است برابر تقريباً برقي پمپاژ به نسبت
 دورتر، فواصل در ولي دارد. اقتصادي توجيه سيستم

 خواهد خورشيدي از بيشتر برقي پمپاژ سيستم يهزينه
 همانند نيز گردو متوسط باغ در ،ب -۹ شکل مطابق بود.
 سراسري يشبکه از فاصله نبود صورت در کوچک، باغ

 به نسبت خورشيدي پمپاژ سيستم ي هزينه برق، توزيع
 پمپاژ، سيستم دو هر احداث و يکسان تقريباً برقي پمپاژ

 برق، توزيع يشبکه از فاصله افزايش با است. اقتصادي
 يهزينه به نسبت و يابدمي افزايش برقي پمپاژ يهزينه

 - ۹ شکل اساس بر بود. خواهد ترباال فتوولتاييک سيستم
 باغ نياز مورد آب پمپاژ براي فتوولتايک سيستم احداث ج،

 از براي دورتر و کيلومتر ۷/۰ فواصل در گردو، بزرگ
  است. توجيه قابل اقتصادي يجنبه

  

  
 پمپاژ به نسبت خورشيدي پمپاژ براي موردنياز هزينه -۵ شکل

  درصد ۵ بهره نرخ با گردو باغ در برقي

  
 پمپاژ به نسبت خورشيدي پمپاژ براي موردنياز هزينه -۶ شکل

  درصد ۱۰ بهره نرخ با گردو باغ در برقي
  
 

  
 شبکه از مختلف فواصل در بزرگ) ج: و متوسط ب: کوچک، (الف: پسته باغ خورشيدي و برقي پمپاژ سيستم هزينه مقايسه - ۷ شکل

  برق توزيع سراسري
  

  
 شبکه از مختلف فواصل در بزرگ) ج: و متوسط ب: کوچک، (الف: بادام باغ خورشيدي و برقي پمپاژ سيستم هزينه مقايسه -۸ شکل

  برق توزيع سراسري
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 شبکه از مختلف فواصل در بزرگ) ج: و متوسط ب: کوچک، (الف: گردو باغ خورشيدي و برقي پمپاژ سيستم هزينه مقايسه - ۹ شکل

   برق توزيع سراسري
 
 دورافتاده مناطق در که گرفت نتيجه توانمي کلي، طوربه
 ندارند، برق انتقال و توزيع ي شبکه به دسترسي که

 است؛ اقتصادي و منطقي فتوولتاييک پمپاژ از استفاده
 از که برق شبکه از فاصله مناطق، اين از هرکدام براي البته

 متفاوت شود،مي پذيرتوجيه فتوولتاييک پمپاژ بعد به آن
 هر براي برق انتقال باالي ي هزينه نظرگرفتن در با است.

 و ميليون ٤٥٣ ،١٣٩٤ سال در کيلومتر هر ازاي در که باغ
 و خطوط انتقال هزينه (شامل است ريال هزار ٤٢٠

 از استفاده اقتصادي توجيه به توانمي ترانسفورماتور)،
 دورافتاده مناطق در نيز خورشيد انرژي کمک با پمپاژ

 فتوولتاييک پمپاژ از استفاده بررسي نتايج بود. اميدوار
 که داد نشان دورافتاده مناطق در آبياري آب تأمين براي

 اراضي در غالباً (که باشد، کمتر مزرعه ظرفيت هرچه
 باشد، بيشتر برق شبکه از فاصله و دهد)مي رخ ترکوچک
 با است. تراقتصادي فتوولتاييک پمپاژ روش از استفاده
 انتقال ي هزينه تنها برق، توزيع ي شبکه از فاصله افزايش
 افزوده برقي پمپاژ هايهزينه به برق جريان خطوط

 پذيرترتوجيه فتوولتاييک پمپاژ از استفاده و شود مي
  شود. مي

  
  گيرينتيجه

 بخش در فتوولتاييک پمپاژ روش کاربرد پژوهش، اين در
 و تهران هاياستان در واقع باغ ٩ براي ايقطره آبياري
 ابعاد (در گردو و بادام پسته، محصول ٣ شامل که همدان

 سراسري يشبکه از فاصله بدون و با حالت در مختلف)
 نتايج گرفت. قرار بررسي مورد اقتصادي نظر از برق توزيع
 فاصه برق توزيع يشبکه از باغ که حالتي در داد، نشان
 ترکوچک زمين ابعاد چه هر يکسان محصول براي ندارد،
 ي شبکه فشار و ظرفيت بودن  ترينپايين دليل به باشد،

 دارد تريمناسب کارايي فتوولتاييک پمپاژ اي،قطره آبياري
 با .است پنل و پمپ از مجموعه يک با استفاده قابل و

 توان و قدرت افزايش به نياز شبکه، فشار و ظرفيت افزايش
 هزينه افزايش به منجر فتوولتاييک، مجموعه نياز مورد

 ي شبکه به دسترسي که دورافتاده مناطق در د.شومي
 فتوولتاييک پمپاژ از استفاده ندارند، برق انتقال و توزيع

 داد، نشان نيز حالت اين در نتايج است. اقتصادي و منطقي
 برق، ي شبکه از فاصله افزايش و مزرعه ظرفيت کاهش با

 است. تراقتصادي فتوولتاييک روش به پمپاژ از استفاده
 فشارتحت آبياري هايشبکه در پمپاژ روش اين از استفاده

 در دورافتاده مناطق به توجهي شايان کمک تواندمي
 تمرکززدايي، اشتغال، بهبود زيرکشت، سطح افزايش راستاي
 اراضي به بخشيدناعتبار و کشاورزي توليدات افزايش
  کند. دورافتاده نواحي

 
  منابع
 امور معاونت نيرو، وزارت .۱۳۹۴ .انرژي ينامهتراز .۱

. انرژي و برق كالن ريزي برنامه دفتر انرژي و برق
 ص. ۵۶۸

 م. پور مصطفي و ا. آبادي دولت ع. ناظمي م. حاتمي .۲
 سيستم از استفاده اقتصادي ارزيابي .۱۳۹۳

 با روستاها در شبکه از مستقل فتوولتائيک
 ).تهران :موردي مطالعه( کارلو مونت سازي شبيه

-۱۹ ):۲(۱ .روستايي توسعه راهبردهاي فصلنامه
۳۳. 

 بودجه ارزيابي .۱۳۹۰ م. کافي و ف. پناهي حسين .۳
 زميني سيب توليد مزارع در آن وريبهره و انرژي
 .دهگالن دشت :موردي مطالعه کردستان، استان
 .۱۶۹-۱۵۹ :۴ .کشاورزي شناسيبوم نشريه

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

نه 
هزي

)
ال

 ري
ون

يلي
م

(  

 )کيلومتر(فاصله از شبکه سراسري 

  الف            باغ گردو کوچک

 برقی
 خورشیدی

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

نه 
هزي

)
ال

 ري
ون

يلي
م

(  

 )کيلومتر(فاصله از شبکه سراسري 

  ب       باغ گردو متوسط

 برقی
 خورشیدی

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

نه 
هزي

)
ال

 ري
ون

يلي
م

(  

 )کیلومتر(فاصله از شبکه سراسری 

  ج         باغ گردو بزرگ

 برقی
 خورشیدی

 برقی
 خورشیدي

 برقی
 خورشیدي

 برقی
 خورشیدي



 اي قطره آبياري تحت مزارع در(PV) فتوولتاييک  برق تغذيه با آب پمپاژ سيستم اقتصادي ارزيابي                                                      ٢٨

 ف. غياثي و ز. غياثوند ج. سلطاني ف. حسيني .۴
 حفظ در خورشيدي انرژي از استفاده نقش .۱۳۹۱

 مجله .خشك مناطق در مراتع احياي و
 .۲۲-۱۳ :۶۲ .شناسي محيط

 و طراحي .۱۳۹۱ م. رجائي و پ. عالي م. خمسه .۵
 سيستم براي فتوولتاييک خورشيدي پمپ آزمايش
 .باد و انرژي ملي همايش دومين اي.قطره آبياري

 سوم ايران. تهران، کيميا. انرژي انديشانهم
 ص. ۱۰ اسفندماه.

 م. زادهکوچک و م. ع. شريفي ر. اخالق خوش .۶
 انرژي از استفاده اقتصادي ارزيابي .۱۳۸۴

 فصلنامه .ديزلي نيروگاه با مقايسه در خورشيدي
 .۱۹۲-۱۷۱ :۲۴ .ايران اقتصادي هايپژوهش

 ه. آباديمهدي طينتپاک ع. ح. سبکبار فرجي .۷
 .۱۳۹۲ غ. عشورنژاد و ا. کيان رحيمي
 مزارع احداث منظوربه اراضي سنجي تناسب

 جمع هايسيستم تلفيق كمك به فتوولتائيك
 هايپژوهش .ايران در فازي استنتاج و وزني سادة

 .۶۰- ۴۵ ):۴(۴۵ .طبيعي جغرافياي
 فشار، تحت آبياري .۱۳۹۳ م. زمانيان و ب. قرباني .۸

 کشاورزي خشکسالي بحران از رفتبرون راه
 همايش دومين .)ايقطره آبياري :موردي مطالعه(

 .)زيست محيط و آب اقليم، تغيير( آب بحران ملي
 ص. ۸ شهريور. هجدهم ايران. شهرکرد.

 تقوي و ع. س. ميرزاحسيني ع. محمدي ن. نيکنام .۹
 پايدار توسعه هايچالش و هافرصت .۱۳۹۴ ل.

 فصلنامه .ايران در فتوولتاييک هايسيستم
  .۲۹-۱۷ ):۱(۲ .زيست محيط و توسعه پايداري.

10. Chandrasekar B. and Kandpal T. C. 2010. 
An Opinion Survey Based Assessment of 
Renewable Energy Technology 
Development in India. Renewable and 
Sustainable Energy Reviews. 11: 688-701. 

11. Evans A. Strezov V. and Evans T. J. 2009. 
Assessment of Sustainability Indicators for 
Renewable Energy Technologies. 
Renewable and Sustainable Energy 
Reviews. 13: 1082-1088. 

12. Jones M. A. Odeh I. Haddad M. Mohammad 
A. H. and Quinn J. C. 2016. Economic 
analysis of photovoltaic (PV) powered water 
pumping and desalination without energy 
storage for agriculture. Desalination. 387: 
35-45. 

13. McHenry M. 2012. A technical, economic, 
and greenhouse gas emission analysis of a 
homestead-scale grid-connected and stand-
alone nphotovoltaic and diesel systems, 
against electricity network extension. 
Renewable Energy. 38: 126-135. 

14. Mehmood A. Waqas A. and Mahmood H. T. 
2015. Economic viability of solar 
photovoltaic water pump for sustainable 
agriculture growth in Pakistan. Materials 
Today: Proceedings. 2(10): 5190-5195. 

15. Schmitter P. Kibret K. S. Lefore N. and 
Barron J. 2018. Suitability mapping 
framework for solar photovoltaic pumps for 
smallholder farmers in sub-Saharan Africa. 
Applied Geography. 94: 41-57. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


