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 چکيده

برراي سره    WaterGemsفشار دشت فتحعلي مغان در برنامه  هاي مرتبط با انجام محاسبات هيدروليکي شبکه آبياري تحت مصرف انرژي و هزينه
دامنره   کار موجود مقايسه گرديد. هاي آبياري جانمايي شده، محاسبه و با راه بندي ارتفاعي اراضي و با فرض عدم تغيير سامانه روش گروه کار متفاوت به راه

تر است. نتايج نشان داد درصد از اراضي از دامنه ارتفاعي فوق کم 77عنوان ناحيه بهينه ارتفاعي پيشنهاد گرديد که ارتفاع حدود  متر به 210-220ارتفاعي 
ف ارتفراع اراضري تراميم نمرود.     هکتار از اختال 506توان فشار الزم براي آبياري  در دامنه ارتفاعي فوق مي PS2در صورت اضافه نمودن ايستگاه پمپاژ 

و  93/350ترتيب  ميليون ريال در هکتار و هزينه کل آن به 65/9ريال  1000، با تعرفه 87/0ريال  90کار موجود با تعرفه  هاي ساليانه انرژي در راه هزينه
ريرال   1000و برا تعرفره    55/0ريال  90کار سوم با تعرفه  بندي ارتفاعي در راه هاي ساليانه انرژي با گروه که هزينه ميليارد ريال است. در حالي 12/1261
و تعرداد   درصرد  2/37 تا انرژي مصرف، PS2 پمپاژ ايستگاهميليارد ريال بود. با جانمايي  7/895و  21/324ميليون ريال در هکتار و هزينه کل آن  14/6

فشار موجب  هاي آبياري تحت بندي ارتفاعي در طراحي سيستم ش گروهکارگيري رو کار موجود کاهش يافت. به راه به نسبتدرصد  44شيرهاي فشارشکم 
 گردد. تر شدن توليدات کشاورزي مي هاي انرژي و لوازم آبياري و اقتصادي کاهش هزينه

 

يانرژي مصرفهزينه ، توان مصرفي، ناحيه بهينه ارتفاعي، آبياري باراني:کليدي هاي واژه
 

  مقدمه

دليرل وابسرتگي    هاي پمپراژ، بره   بررسي مصرف انرژي در ايستگاه
فشار به تاميم و مصرف  هاي آبياري تحت ويژه روش عمليات آبياري به

زياد بوده و  ،هاي پمپاژ ايستگاه انرژي در مصرفانرژي، ضرورت دارد. 
)ويسري و   هاي آبيراري اسرت   سازي آن از اهداف طراحي سامانه بهينه

(. سازمان خواربار جهاني 1395 ظري و همکاران،نو  1387 شمشادي،
هراي فصرلي    شناسري بررآورد هزينره    ( با ارايره روش FAOکشاورزي )

ها برر لرزوم تعيريم نيراز انررژي در       ها و اندازه پمپ انرژي با ابعاد لوله
(. FAO, 2002 and FAO, 1992هراي آبيراري تاکيرد دارد )    سرامانه 

دادنرد تلفرات انررژي در     ( نشران 1395ريرزي )  دلفان آذري و پررورش 
تررر از هرراي بررا دور متغيررر کررم هرراي پمپرراژ مجهررز برره پمررپ ايسررتگاه
هاي پمپاژ داراي پمپ دور ثابت است. در نتايج تحقير  آنران    ايستگاه

ترا   44ميزان  اي کاهش تلفات انرژي به براي يک سامانه آبياري قطره
اران هاي با دور متغير گزارش شد. نظري و همکر  درصد براي پمپ 54

                                                           
التحصيل کارشناسي ارشد گروه علوم و مهندسي آب، دانشکده کشاورزي،   فارغ - 1

 دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
بوعلي سينا،  گروه علوم و مهندسي آب، دانشکده کشاورزي، دانشگاه دانشيار -2

 همدان، ايران
 آبراه سامان مشاور مهندسيم شرکت ارشد کارشناس -3

 ( Email: zareabyaneh@gmail.com           نويسنده مسئول:  -* )
 
 

ميم و پمپرراژ هررر أ(، هزينرره انرررژي و ميررزان انرررژي بررراي ترر1395)
هاي آبياري باراني با آبپاش متحرک، مکرانيزه   مترمکعب آب در سامانه

وت، لينيررر( و موضرعي را در شربکه آبيرراري دشرت قررزويم     پري  )سرنتر 
کيلررووات  202/0، 205/0، 29/0ريررال و  204، 205، 290ترتيررب  برره

، انرژي مورد نيراز برراي   رودريگوز و همکاران ساعت محاسبه نمودند.
فشار در تعردادي   آبياري هر هکتار زميم مجهز به سامانه آبياري تحت

آبيراري و زهکشري    و تحقيقرات  المللري تکنولروژي   پروژه از مرکز بيم
دسررت آوردنررد. در عرريم حررال  کيلررووات سرراعت برره 56/1اسررپانيا را 

هراي انررژي سرعي در کراهش انررژي       کشاورزان براي کاهش هزينه
مصرفي از طري  کاهش ساعات کار ايسرتگاه پمپراژ دارنرد. ايرم امرر      
سبب عدم تاميم کامل آب مورد نياز گياه و تنش اجبراري و ناخواسرته   

 زمران  هم تحليل و توجه لزومدهنده   شود که نشان ميآبي در گياهان 

 .Rodríguez et alدر سرط  مرزارع اسرت )    نيراز  مرورد  انرژي و آب

شربکه  اراضري   4بنردي ارتفراعي   با گروهرودريگوز و همکاران (. 2011
تنظيم ارتفاع ديناميک ايستگاه در جنوب اسپانيا و  5فونته پالمرا آبياري

صورت فشار ثابت و فشار متغير در  به ر بخشپمپاژ با فشار مورد نياز ه
درصردي نيراز    27جرويي   صررفه  موف  به  EPANETافزار  محيط نرم

(. Rodríguez et al., 2009انررژي در حالرت فشرار متغيرر شردند )     

                                                           
4- Grouping intakes 
5- Fuente Palmera area 
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در جنرروب اسررپانيا نشرران داد 0تحقيقررات گررونزالي پريررا و همکرراران،
مم کراهش  هاي سنتي، ضر  هاي نويم آبياري در مقايسه با روش روش
انرد   درصد از آب مصرفي موجرب افرزايش انررژي مصررفي شرده      40
(González et al., 2015 در تحقيقي ديگر .)،نشان  آباديا و همکاران

فشرار تلفرات آب کراهش و      هراي آبيراري تحرت    اجراي روش دادند با
هاي انررژي در   يابد. آنان براي جبران هزينه مصرف انرژي افزايش مي

بنردي ارتفراعي    وب اسپانيا راندمان انرژي را برا گرروه  ناحيه آبياري جن
درصد  3/34درصد ارتقا و مصرف انرژي  7/32درصد به  22اراضي از 

 يجيمنزبلرو و همکراران، بررا   (. Abadía et al., 2012کاهش دادند )
تراميم   اقدام به هکتار در والنسياي اسپانيا 116وسعت  شبکه آبياري به
احدبندي اراضي براساس الگروريتم ژنتيرک   روش و ها به فشار هيدرانت

درصرد   36جرويي   گرر صررفه   واحد آبياري نمودند. نترايج بيران   5براي 
هرم برود.    بره دامنه ارتفاعي نزديرک  انرژي در واحدهاي آبياري داراي 

(Jiménez-Bello et al., 2010 .) جيمنزبلرو و  ديگرر   اي در مطالعره
 180مرکبات به مساحت اي براي باغات  ناحيه آبياري قطرههمکاران، 

اي  هکتار در اسپانيا را در قالب ترکيبي از دو ناحيه آبياري ثقلي و قطره
هراي انررژي    باز طراحي نمودند. نتايج نشان داد ميزان انرژي و هزينه

درصد کراهش   5/31و  4/36ترتيب  اي به نسبت به حالت آبياري قطره
کرررارکولي و (. ايگناسررريو Jiménez-Bello et al., 2015دارد )

 1ها در شبکه آبياري منطقره ترارانوزا   همکاران، زمان روشم شدن پمپ
 Matlabها به فشار در محيط  در اسپانيا را براساس نيازمندي هيدرانت

تنظيم نمودند. نتايج نشان داد که روش پيشرنهادي، يعنري اسرتفاده از    
درصرد در   4-8جرويي   جاي فشار ثابت، منجر به صررفه فشار متغير به

هراي مررتبط برا انررژي      درصد در هزينه 13-36مقدار انرژي روزانه و 
(. سرالمي و فارسري   Ignacio Córcoles et al., 2015شرود )  مري 
الکتروپمپ مشرابه فرضري از مجموعره     12( مصرف انرژي در 1394)

مشترکيم آب شررب را براسراس تعرفره زمراني شررکت توزير  بررق        
سرازي   از الگروريتم بهينره   محاسبه نمودنرد. روش کرار آنران اسرتفاده    

ها براسراس   هاي انرژي الکتروپمپ ابتکاري ديناميکي در کاهش هزينه
ها و دبي آب خروجي برود کره در برنامره     ي هيدروليکي پمپ مشخصه
هراي انررژي شردند.     ساعته موفر  بره کراهش هزينره     24بندي  زمان

(، در بررسرري انرررژي مصرررفي برخرري  1389رضررواني و همکرراران )
اي پمپاژ آبياري باراني در منطقه همردان، افرزايش رانردمان    ه ايستگاه

کرار مهرم در کراهش انررژي      ايستگاه پمپاژ و راندمان آبياري را دو راه
تنظيم دبي ايستگاه پمپاژ و همکاران، با  مصرفي گزارش نمودند. پالنلز

و  انررژي  هراي  تعرادل بريم هزينره   موف  به ايجاد  ،نياز شبکهمطاب  
رانردمان شربکه    برا  ايستگاه پمپراژ  داريبرداري و نگه بهرههاي  هزينه
افرزايش  ،  لروک و همکراران   .(Planells et al., 2005شدند ) آبياري
را  پمرپ، انتقرال و موترور    هراي  راندمانزمان يا مجزاي هر يک از  هم

هراي   تبر  کراهش هزينره    و بره راندمان مصرف انرژي افزايش  موجب

                                                           
1- Tarazona 

 (.Luc et al., 2006دانند ) انرژي مي
هاي نويم آبياري  بررسي مناب  نشان داد مصرف انرژي در سيستم

هاي سنتي است که در فرآيند طراحي و تحليل اقتصادي  بيش از روش
ترر مرورد توجره اسرت. رونرد توسرعه       هراي آبيراري ايرران کرم     سامانه
دليل محدوديت منراب  آب از ديردگاه    فشار به هاي آبياري تحت سيستم

سازي انرژي مصرفي از  وجه به مباحث بهينهتر و ضرورت تمصرف کم
فشرار در   هاي آبياري تحرت  ديدگاه اقتصادي، نيازمند بازطراحي سيستم

ها در سرال   باشد. با اجراي طرح هدفمندي يارانه هاي بزرگ مي عرصه
آبيراري دشرت فتحعلري،     طررح برودن  آزمايشري  و با عنايت به  1389
هاي اقتصادي و فنري   هزينهتمامي پارامترهاي موثر بر کاهش ارزيابي 
هکتراري خردا آفرريم در     85000جهت اجررا در شربکه آبيراري    طرح 

عنروان کارفرمايران    دستور کار وزارت نيرو و وزارت جهاد کشاورزي به
 شبکه و طرح آبياري قرار گرفت.

 

 ها مواد و روش

طرح مورد مطالعه، شبکه آبياري اراضي مرتعري عشرايري دشرت    
مترر از   245ترا   145در ترراز   هکترار  5182ص وسعت ناخال فتحعلي به
طررح برزرگ    يآزمايشر  بخرش عنوان  باشد. ايم طرح به ميسط  دريا 

از اراضي جلگه مغان  هکتار 85000وسعت  آبياري شبکه خدا آفريم به
قشررالق در  16اسررت. دشررت فتحعلرري در قالررب  در اسررتان اردبيررل 

رض طررول شرررقي و عرر 47° 44'تررا  47° 34'مختصررات جغرافيررايي 
 آباد مغران قررار   کيلومتري پارس 35و در  39° 29'تا  39° 24'شمالي 
تبر  عردم اشرتراک     واسطه عدم تداخل مرزهرا و بره   ها به قشالق دارد.

عنوان يک  هاي آبياري پيشنهادي از نظر اجتماعي و مالکيتي به سيستم
بنردي   اي در تقسريم  عامل محدود کننده، نقش مهرم و تعيريم کننرده   

متر  ميلي 6/284اري دارند. متوسط بارندگي ساالنه منطقه واحدهاي آبي
ها و نيازمندي به عمليات آبيراري   دهنده کمبود بارندگي است که نشان

(. آب مورد نياز 1395براي توسعه کشاورزي است )حسيني و حسيني، 
در  يمترمکعبر  هرزار  22ذخيره مغان به حوضچه  از سد ميلبا انشعاب 
طول شررقي   47° 34' 30''تصات جغرافيايي به مخمتري  195ارتفاع 

سه مترمکعب در گردد. سپي  مي پمپاژعرض شمالي  39° 28' 49''و 
از حوضرچه  کيلرومتر   4/7طرول   روباز بتنري بره  انال ک توسطآب ثانيه 

مترر از   5/187، در ارتفراع  PS1ذخيره به ايستگاه پمپاژ شبکه آبيراري  
 30''طول شررقي و   47° 35' 38''سط  دريا به مختصات جغرافيايي 

(. سه خرط لولره   1شود )شکل  جابجا مي پمپاژعرض شمالي  °39 25'
M1 ،M2  وM3   هرراي آبيرراري در   وظيفرره انتقررال آب برره سيسررتم
را دارنرد کره    PS1هاي مختلف دشت از محرل ايسرتگاه پمپراژ     بخش

هرا،   مشخصات کلي هر يک از سه خط انتقال شامل تعداد الکتروپمرپ 
آمده  1هاي آبياري در جدول  فشار، دبي و سط  تحت پوشش سيستم

 است.
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 هاي آبياري و خطوط لوله در شبکه آبياري فتحعلي پالن جانمايي سيستم -1شکل

 

 کار موجود در راه PS1فشار هر يک از خطوط رانش در ايستگاه پمپاژ  هاي آبياري تحت سطح سيستم -1جدول 

 خط
 (-ها ) تعداد الکتروپمپ

 دبي )ليتر بر ثانيه( فشار )متر(
 سطح سيستم آبياري )هکتار(

 اي قطره کالسيک ثابت آبپاش متحرک وت سنترپي ذخيره اصلي

M1 3 1 104 609 97/311 22/180 9/408 

M2 8 2 114 1861 5/624 13/390 15/1793 

M3 3 1 51 302 2/172 6/46 2/180 

 
آبيراري براراني از نروع    دسرتگاه   53 شرامل جانمرايي   1در شکل 

آبياري باراني کالسيک ثابت با آبپاش متحرک در اراضي  ،1وت سنترپي
 اسررت.داراي محرردوديت توپرروگرافي هررا و اراضرري  وت برريم سررنترپي

نيز هکتار  2/37تا  2/7اي به مساحت  واحد آبياري قطره 123چنيم  هم
در مجموع سط  شبکه آبيراري  . براي آبياري باغات طراحي شده است

هکتار سيستم کالسيک ثابرت   95/544شامل هکتار  62/1653باراني 
 25/2382و  وت ترپيهکتار سيسرتم سرن   67/1108 ،با آبپاش متحرک
هرا در ايسرتگاه پمپراژ     الکتروپمرپ تمامي  اي است. هکتار آبياري قطره

PS1 صورت موازي نصرب هسرتند و    باشند که به ميفشار قوي  از نوع
هراي مختلرف اراضري پمپراژ      بره بخرش   روش پمپاژ مستقيم بهآب را 
 (.1نمايند )شکل  مي

راي کراهش  بر متر است که  104معادل  M1خط ارتفاع پمپاژ در 
تر از تراز ايستگاه پمپاژ تعدادي شرير فشارشرکم     در اراضي پاييمفشار 
متر  114نيز فشار الزم براي آبياري  M2خط بيني شده است. در  پيش

است که در ايم خط نيز با تحميل هزينه از شيرهاي فشارشکم برراي  
دليل کرم برودن دامنره     به M3خط کنترل فشار استفاده شده است. در 

يرات اراضي نيازي به استفاده از شير فشارشکم براي کنترل فشرار  تغي

                                                           
1- Center Pivot  

 32462کار موجود  باشد در طراحي انجام شده در مجموع براي راه نمي
متر  ميلي 1200تا  400در اقطار ( GRP) 2لوله پليمري فايبرگالسمتر 
 63در اقطار اتيلم  پليمتر لوله  51420، اتمسفر 16تا  6فشار تحمل با 
شرير فشارشرکم در    68و  تمسرفر آ 8فشار تحمرل   متر با ميلي 500تا 

 دفترچه طراحي پيشنهاد شده است.
کار موجرود و در برازطراحي مجردد از مجمروع      ارتفاع پمپاژ در راه

زمران افرت فشرار در     ارتفاع استاتيک ايسرتگاه پمپراژ و محاسربه هرم    
 WATERGEMS هاي موضرعي در برنامره   مسيرهاي مستقيم و افت

شرايط ه لحاظ فشار در تمامي نقاط شبکه بمحاسبه شد. در ايم برنامه 
دست آمد. براي  هاي پيشنهادي، به لوله طول و قطرمزرعه،  توپوگرافي

منظور ابتدا مشخصات ايستگاه پمپاژ و رقوم ارتفراعي کليره نقراط     ايم 
در محرريط  dxfشرربکه در قالررب يررک فايررل توپرروگرافي بررا پسرروند  

Autocad  قطرر اوليره    ،نقاط مصرفهر يک از دبي ايجاد شد. سپي
برر روي آن   نظرر  هاي مورد خطوط لوله و شيرآالت مورد نياز در مکان

در محررريط برنامررره  dxfمشرررخص گرديرررد. برررا فراخرررواني فايرررل 
WATERGEMS  محاسربه و  ويليرامز   -روش هيرزن  مقادير افت بره

ارسال  Autocadبه محيط نقشه طراحي جهت ويرايش نهايي مجددا 

                                                           
2- Glass fiber reinforced Polyester 
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در برنامره   130ها به لحاظ ضريب هيرزن ويليرامز    گرديد. تمامي افت
WATERGEMS  دست آمد. ، به1از رابطه 

871.4

852.1

1010212.1 







 D

C

Q
LHf

(1)           
قطرر   D، (ليترر برر ثانيره   )دبي  Q، (متر)افت فشار  Hf آن که در
ضرريب هيرزن ويليرامز     Cو  (متر)طول لوله  L، (متر ميلي)داخلي لوله 

 باشد. مي
تفکيک هر يرک   آب به براي پمپاژ  ،نيرو محرکه ،انرژي مورد نياز
 محاسبه گرديد. 2 از رابطهاز خطوط انتقال 





1000

QH
P  (2)                                                          

 Q، )نيروتم برر مترمکعرب(    9810وزن مخصوص آب برابر  γکه 
ندمان پمپاژ را µو  (متر)ارتفاع پمپاژ  H، (مترمکعب بر ثانيه)دبي پمپ 

خطروط لولره   در . دبري طراحري   ( استدرصد)راندمان پمپ و موتور يا 
ليتر بر ثانيه بر هکتار و  78/0براساس هيدرومدول اصلي و نيمه اصلي 

ليتر بر ثانيره برر    52/0درصد آبياري باراني و هيدرومدول  70راندمان 
دست آمد )عباسري   اي به درصد براي آبياري قطره 85هکتار و راندمان 

 (.1394و همکاران، 
ي در روز ساعت کار شبانه 21 اهزينه انرژي مصرفي بارزش فعلي 

ريال قبل  90 قيمت هر کيلووات برق با سال 20 کاري برايروز  100
ريرال   1000( و 1390ها )وزارت نيررو،   از اجراي طرح هدفمندي يارانه

 محاسبه شد. 3از رابطه  (1393، تشکيني) هدفمنديطرح بعد از 
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(3)                       

هزينه مصرف انرژي  1Fارزش فعلي مصرف انرژي )ريال(،  Cکه 
ضرريب   jخ افزايش قيمت انررژي )درصرد(،   نر gدر سال اول )ريال(، 

تعرفه ريالي مصرف هر کيلرووات   a، اي به جاري هزينه سرمايهتبديل 
ساعات کارکرد ايسرتگاه   Tمصرف انرژي )کيلووات(،  Pساعت انرژي، 

 برداري )سال( است. مدت بهره nنرخ بهره )درصد( و  iپمپاژ، 
براي يرک  و نگهداري از هر ايستگاه پمپاژ  برداري هاي بهره هزينه

معررادل  1393سررال براسرراس هزينرره و دسررتمزد کررارگري سرراتل    
ريال حقوق  8000000هاي فوق شامل  ريال بود. هزينه 228000000

 ريال حقوق ماهانه دو نفر نگهبان است. 11000000متصدي، ماهانه 
اضري  ارتفاعي ار واحدبنديهاي آبياري براساس  بازطراحي سيستم

و قرار دادن اراضري داراي ارتفاعرات نزديرک بره هرم در يرک واحرد        
فعلي  هاي آبياري عدم تغيير موقعيت سيستمارتفاعي مشترک با فرض 

هاي آبيراري   عبارتي براي برهم نخوردن موقعيت مکاني سيستم بود. به
ترريم تغييررات در   هاي جديد سعي شرد ترا کرم    و اضافه نشدن هزينه

نتقال بوجود آيد. بنابرايم در بخرش ايسرتگاه پمپراژ    هاي ا موقعيت لوله
روش ثقلري   رساني به بخشي از اراضي نيز بره تغييراتي ايجاد شد و آب

ها برود. واحدبنردي اراضري و     تغيير يافت که در راستاي کاهش هزينه
نقشره   جانمايي مسيرهاي انتقال آب براي هر يرک واحردها از ادغرام   

داراي  نقشره توپروگرافي  بر روي  سط  و نقشه شيب اراضي –ارتفاع 
هرا   با لحاظ نمودن مرز نهايي قشالق Autocad محيطدر  خطوط تراز

حاصل شد. براي تعييم محل بهينه ارتفاعي ايستگاه پمپاژ نقشه ارتفاع 
متري بيم حداقل و حداکثر ارتفاع  10سط  در يازده دامنه ارتفاعي  -

دريا ايجاد شرد )جردول   متر از سط   250تا  140هاي  اراضي در دامنه
2.) 

 
 سطح در اراضي شبکه آبياري فتحعلي-مشخصات ارتفاع -2جدول 

 ي از سطح درياارتفاع محدوده

 (متر)

150-

140 

160-

150 

170-

160 

180-

170 

190-

180 

200-

190 

210-

200 

220-

210 

230-

220 

240-

230 

250-

240 

 (هکتار) مساحت
 8/21 6/255 4/322 7/483 5/713 3/814 9/851 4/592 5/375 9/194 8/48 يتجمعغير

 4675 2/4653 5/4397 1/4075 4/3591 9/2877 6/2063 7/1211 2/619 7/243 8/48 يتجمع

 (درصد) مساحت
 47/0 47/5 9/6 35/10 26/15 42/17 22/18 67/12 03/8 17/4 04/1 يتجمعغير

 100 53/99 06/94 17/87 82/76 56/61 14/44 92/25 25/13 21/5 04/1 يتجمع

 
آب در مسيرهاي اصلي و نيمه اصلي فشار ارتفاعي،  واحدبنديدر 
آتمسرفر و   6هاي با فشار تحمل  تر بودن هزينه لولهدليل کم اراضي به
از طرفي ايجراد   .آب تقليل يافتمتر  60تر از کمها در بازار به  وفور آن

 هايشرير کرارگيري   ترر، بره  شرايط فروق سربب مصررف انررژي کرم     
 د.وش ميتر هاي ثابت و جاري کم تب  هزينه تر و بهکمفشارشکم 

هاي مرتبط با آن براي آبياري دشت  ميزان انرژي مصرفي و هزينه
کار اوليه )موجرود( مقايسره    کار بررسي و با راه فتحعلي در قالب سه راه

ضمم حفر  ايسرتگاه    2کار پيشنهادي اول مطاب  شکل  ر راهگرديد. د
در مترمکعبري   22000اسرتخر  ، از پتانسيل اختالف ارتفراع  PS1پمپاژ 
واقر  در   هکترار از اراضري   9/244براي تراميم فشرار    متر 195ارتفاع 
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 استفاده شد. غرب دشت  شمالدر ناحيرره  متررر از سررط  دريررا 150-160تررر از ارتفرراعي کررمدامنرره 
 

 
 کار پيشنهادي اول جانمايي خطوط انتقال آب براي آبياري دشت فتحعلي در راه -2شکل 

 
 1غرب دشت مطراب  جردول    سط  آبياري مدنظر در ناحيه شمال

 35'باشد که در مختصات جغرافيرايي   درصد از اراضي مي 21/5معادل 
قرار دارنرد.   39° 28' 16''تا  39° 27'طول شرقي و  47° 36'تا  °47

، G1اتريلم   پلري يک خط لولره  طراحي هيدروليکي نشان داد جانمايي 
ايرم  براي تاميم فشرار  ليتر بر ثانيه،  222بي د بامتر  ميلي 600قطر  به

کمک  (. آبياري مابقي اراضي به2مناسب است )شکل  اراضيبخش از 
باشرد )شرکل    مي PS1از محل ايستگاه پمپاژ  M2و  M1دو خط لوله 

-وظيفره آب  M1نشان داده شده خرط   2که در شکل  گونه  (. همان2

ش ميراني،  را برراي آبيراري بخر    M5و  M3 ،M4رساني به خطروط  
عهرده دارد. تعرداد شريرهاي     غربي و حاشريه جنروبي دشرت بره    جنوب

باشرد کره نسربت بره      عدد مي 62کار  فشارشکم پيشنهادي در ايم راه
 ايستگاه پمپاژکار پيشنهادي دوم  در راهتر است. عدد کم 6کار موجود  راه

PS1 ايستگاه پمپاژحف  و  در محل فعلي PS2،  5/237در تراز ارتفاعي 
 N''55 '25 °39و  E''20 '37 °47و در مختصررات متررر از سررط  دريررا 

درصرد   95، ارتفراع حردود   1هراي جردول    بندي جانمايي شد. طب  دامنه
تر است. سط  مرورد آبيراري در   ، کمPS2اراضي از ارتفاع ايستگاه پمپاژ 

به مساحت ست، واحد نخشد. بندي  پنج واحد مستقل گروه کار در ايم راه
 E'35 °47دشت در مختصرات جغرافيرايي   غرب  در شمالهکتار  9/244
کره فشرار الزم   قررار دارد   39° 28' 16''ترا   N'27 °39و  E'36 °47تا 

صرورت   G1هزار مترمکعبي با خرط لولره    22براي آبياري آن از استخر 
 M4 (،واحرد دوم ) M3آبياري اراضي تحرت پوشرش خطروط     گيرد. مي

باشرد.   ، مري PS1( نيز از ايستگاه پمپراژ  چهارم احدو) M6، و (سوم)واحد 
هکتار از اراضي تحرت   2021عنوان خط انتقال براي آبياري  به M1خط 

واحد پنجم شامل اراضي مرتفر   است.  M5و  M3 ،M4پوشش خطوط 

 28''تررا  N''55 '25 °39و  47° 37' 42''تررا  E'37 °47در مختصررات 
 هکترار  1770از اراضري بره مسراحت    . ايرم بخرش   دنباشر  مي °39 27'
 PS2به ايسرتگاه   PS1يعني پمپاژ آب از ايستگاه اي  صورت دو مرحله به
. دنشرو  ميآبياري  M6با جانمايي خط انتقال  از آنجا و M2کمک خط  به

با توجه به اصالح مسيرهاي انتقال آب از طري  جانمايي ايستگاه پمپراژ  
PS2  عردد   56کار موجود بره   در راهعدد  68تعداد شيرهاي فشارشکم از

 .آمده است 3کار دوم در شکل  کار کاهش يافت. شماتيک راه در ايم راه
از  مترر  220در کرد ارتفراعي    PS2کار سوم ايستگاه پمپراژ   در راه

 N''52 '25و  E''11 '37 °47سط  دريرا و در مختصرات جغرافيرايي    
کرار حردود    راه، در ايم 1جانمايي گرديد. مطاب  اطالعات جدول  °39
باشند. فشار الزم  متر مي 220تر از درصد اراضي داراي ارتفاعي کم 87

هکترار   506غرب دشت به مساحت  براي آبياري اراضي واق  در شمال
مترمکعبري و   22000، منشرعب از اسرتخر   G1از طري  خرط انتقرال   

، تراميم  PS2از ايسرتگاه پمپراژ    G2اراضي تحت پوشش خط انتقرال  
ار الزم براي آبياري بخرش ديگرري از اراضري از طرير      شود. فش مي

 2/150، بره مسراحت   M2رسراني  برا خطروط آب   PS1ايستگاه پمپاژ 
هکترار از   14/2183هکتار و آبياري  56/1196به مساحت  M3هکتار 

باشد. در  مي M4رساني با خط آب PS2کمک ايستگاه پمپاژ   اراضي به
اظ شرد کره تعرداد شريرهاي     اي لحر  گونره  کار سوم نيز شررايط بره   راه

عردد محردود گشرت. جانمرايي خطروط انتقرال آب        37فشارشکم به 
کرار سروم در    در راه PS2همراه موقعيت ايستگاه پمپراژ پيشرنهادي    به

 آمده است. 4شکل 
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 کار دوم هو خطوط انتقال آب براي آبياري اراضي در را PS2جانمايي ايستگاه  -3شکل 

 

 
کار سوم براي آبياري دشت فتحعلي و خطوط انتقال آب در راه PS2جانمايي ايستگاه پمپاژ  -4شکل 

 
هرا،   کار پيشنهادي شرامل هزينره لولره    در نهايت هزينه هر سه راه

 1393ها و ساير لوازم آبياري براساس فهرست بهراي سرال    فشارشکم
هاي انرژي محاسبه و جهت مقايسه و تحليل نسبت به  همراه هزينه به
کار موجود( آورده شد. نتايج حاصل از ايرم مطالعره در    کار اوليه )راه راه

اختيار کارفرمايان طرح يعني وزارت نيرو و وزارت جهاد کشاورزي قرار 
 گرفت.
 

 نتايج و بحث

اراضري   ترريم سرط   دهد بريش  مينشان  2 گونه که جدول همان

متر از سط  دريا قررار   180-190هکتار در دامنه ارتفاعي  852معادل 
ترريم سرط    درصد اراضي اسرت. در مقابرل کرم    2/18دارد که شامل 
درصد از ارضري در براالتريم دامنره     5/0هکتار شامل  22اراضي برابر 
متر( قرار دارند. در ناحيه بهينه ارتفاعي با توجه به  240-250ارتفاعي )
جيمنزبلو و تر براي تاميم فشار و در راستاي مطالعات انرژي کم صرف

مترر   230-240مترر و   210-220دو بازه ارتفراعي  ، (2012) همکاران
 87و بازديردهاي ميرداني، حردود     2انتخاب شد. مطاب  نتايج جردول  
تر از هکتار داراي ارتفاعي کم 4075درصد از اراضي با سطحي معادل 

 240ترر از  درصد از اراضي داراي ارتفاعي کرم  5/99متر و حدود  220
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متر هستند. فشار الزم برراي آبيراري بخشري از اراضري برا جانمرايي       
صورت ترکيبري   در يکي از دو بازه ارتفاعي فوق به PS2ايستگاه پمپاژ 

از فشار پمپ و اختالف ارتفاع زميم قابل تاميم است. بديم ترتيب برا  
هراي انررژي و    بي، بخشي از هزينههاي انتخا تغيير در مشخصات پمپ

سراله   20هراي   هزينره  3يابرد. در جردول    ملزومات آبياري کاهش مي
کرار   هاي سراليانه هرر هکترار از اراضري برراي سره راه       انرژي و هزينه

کار موجود )فعلي( براساس توان  هاي راه پيشنهادي در مقايسه با هزينه
 1000و  90دو تعرفره  هاي مورد نياز در ايستگاه پمپاژ با  مصرفي پمپ

 ازاي هر کيلووات ساعت محاسبه شد. ريال به
ترريم مقردار تروان مصررفي     گرردد بريش   مالحظه مي 3از جدول 

تريم مقردار آن معرادل   کار موجود و کم کيلووات به راه 3805ميزان  به
کار دوم و  کار اول تعل  دارد. توان مصرفي در راه کيلووات به راه 2375

ها نشان داد  کيلووات است. بررسي 6/2388و  2486ب ترتي سوم نيز به
 1/90ريرال   90کرار موجرود براسراس تعرفره      هاي انرژي در راه هزينه

 20ميليرارد ريرال طري     29/1000ريال  1000ميليارد ريال و با تعرفه 
عبارتي ديگر هزينه ساليانه انررژي برراي هرر هکترار از      سال است. به

کرار موجرود    ريال در راه 1000و  90 اراضي دشت فتحعلي با دو تعرفه

و  57/0کرار اول و دوم   ميليرون ريرال، در راه   65/9و  87/0ترتيرب   به
ميليون ريال اسرت. محاسربات    14/6و  553/0کار سوم  و در راه 33/6

درصرد و   6/37کار اول  مربوط به انرژي نشان داد توان مصرفي در راه
ريرال   1000و  90تعرفره  هاي ساليانه انرژي در واحد سرط  برا    هزينه
کرار دوم نيرز تروان     کرار موجرود اسرت. در راه    تر از راهدرصد کم 5/34

هراي   درصرد کراهش و هزينره    7/34کار موجرود   مصرفي نسبت به راه
درصرد   5/34ريرال   1000و  90ساليانه انرژي در واحد سط  با تعرفه 

کرار سروم تروان مصررفي نسربت       هميم ترتيرب در راه  کاهش دارد. به
هاي ساليانه انرژي در واحد سط   درصد و هزينه 2/37کار موجود  راه به

درصد کاهش نشان داد. ايرم امرر    4/36ريال  1000و  90با دو تعرفه 
با توجه به مصرف بخرش اعظمري از انررژي در بخرش کشراورزي و      

سرازي مصررف انررژي در     تواند گام موثري در بهينه ها مي توسط پمپ
اشرد. ايرم بخرش از کرار در راسرتاي تاکيرد       ادامه ايم پروژه برزرگ ب 

 کارفرمايان مبني بر کاهش مصرف انرژي است.
کرار اول   راه تريم مقدار توان مصرفي بره کم 3مطاب  نتايج جدول 

تفراوت  کارهراي پيشرنهادي    ديگر راهمصرف انرژي در تعل  دارد و با 
 محسوسي ندارد.

 
 کارهاي متفاوت هاي انرژي در راه قايسه توان مصرفي و هزينهم -3 جدول

هزينه انرژي )ميليون ريال بر هکتار در 

 سال(
 هزينه انرژي )ميليارد ريال(

توان 

 مصرفي

ارتفاع 

 پمپاژ
 دبي

 گروه پمپ
نام ايستگاه 

 پمپاژ
 کار راه

 ريال 90تعرفه  ريال 1000تعرفه 
 1000تعرفه 

 ريال

 90تعرفه 

 ريال
)Kw( )m( )ls-1( 

10/2 19/0 8/217 6/19 5/828 104 609 M1 

PS1 1861 114 2775 7/65 52/729 63/0 99/6 موجود M2 

56/0 05/0 97/52 8/4 5/201 51 302 M3 

 مجموع     3805 1/90 29/1000 87/0 65/9

44/2 22/0 7/250 6/22 884 54 1350 M1 
PS1 اول 

89/3 35/0 3/400 02/36 1491 97 1200 M2 

 مجموع     2375 62/58 0/651 57/0 33/6

89/4 44/0 6/508 8/45 1935 58 2550 M1 PS1 
 دوم

44/1 13/0 9/144 04/13 551 41 1028 M6 PS2 
 مجموع     2486 84/58 5/653 57/0 33/6

89/1 17/0 6/189 1/17 1/721 37 1490 M1 )خط انتقال( 

PS1 
 سوم

14/0 013/0 7/15 41/1 5/59 50 91 M2 م(ي)پمپاژ مستق 
67/1 15/0 3/173 60/15 659 52 969 M3 م(ي)پمپاژ مستق 

44/2 22/0 5/249 5/22 949 58 1251 M4 م(ي)پمپاژ مستق PS2 
 مجموع     6/2388 61/56 1/628 553/0 14/6

 
نشان داد هزينه انررژي   3هاي انرژي در جدول  مقايسه بيم هزينه

ترر  کار اول و دوم کم درصد نسبت به دو راه 2کار سوم در حدود  در راه
انتخراب تعرداد و موقعيرت مناسرب     توانرد ناشري از    است. ايم امر مري 

 ،هاي پمپاژ، واحدبنردي اراضري براسراس شررايط توپروگرافي      ايستگاه
برارت  ع باشرد. بره   خطوط لولره و  PS2ايستگاه پمپاژ جانمايي مناسب 

توانرد ضرمم مرديريت انررژي در      کرارگيري تردابير فنري مري     ديگر به
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فشار اثرگذار باشرد.   هاي آبياري تحت جويي و کاهش هزينه طرح صرفه
هاي مربوط بره آن در کشراورزي    لزوم کاهش انرژي مصرفي و هزينه

فشرار در راسرتاي نترايج نظرري و      هراي آبيراريي تحرت    براي سيسرتم 
بندي  ( است. نتايج گروه1389و همکاران ) (، رضواني1391همکاران )

گيري از توپوگرافي اراضري در پرژوهش حاضرر     ارتفاعي اراضي و بهره
( 2015( و جيمنزبلرو و همکراران )  2012مويد نتايج آباديا و همکاران )

 ;Abadia et al., 2012)گرردد  مالحظه مي 3باشداز نتايج جدول  مي

Jimenez-belo et al., 2015). 
کارهاي پيشنهادي، استفاده مناسرب از اخرتالف    مامي راهکه در ت 

هراي انررژي و کراهش ملزومرات      موجب کاهش هزينره  ارتفاع اراضي

هاي  هاي انرژي در طرح آبياري شده است که با توجه به زيادي هزينه
هرا   دليل وابسرتگي آن  فشار به هاي آبياري تحت کشاورزي و در سيستم

تروجهي اسرت )دلفران    اري رقم قابرل برد به انرژي در طول زمان بهره
و مقرادير انررژي    4و  3، 2هراي   (. شکل1395ريزي،  آذري و پرورش

کرارگيري اخرتالف ارتفراع زمريم را برراي       نيز به 3مصرفي در جدول 
آبياري بخشي از اراضي در قالب ناحيه بهينه ارتفراعي و تراميم فشرار    

 دهد. روش ثقلي نشان مي آبياري به
هراي پمپراژ    هاي کلي شبکه آبياري و ايسرتگاه  هزينه 4در جدول 
هراي مربروط بره     همرراه هزينره   کارهاي پيشنهادي به براي هر سه راه

 است. ه گرديدهياراکار موجود جهت مقايسه بهتر  راه
 

 .1393براساس فهرست بهاي قيمت ملزومات آبياري سال  نهاديپيشهاي  ها در طرح اجرا شده و گزينه کل هزينه -4جدول 

 (ريالميليارد ) هزينه

 شرح

سوم با  کار راه

 تعرفه
 کار اول با تعرفه راه دوم با تعرفه کار راه

کار موجود با  راه

 تعرفه

1000 

 ريال

90 

 ريال

1000 

 ريال

90 

 ريال

1000 

 ريال

90 

 ريال

1000 

 ريال
 ريال 90

 GRP و اتيلم يپل يها لوله نصب و خريد هزينه 07/193 -- 4/216 -- 3/214 -- 1/201 --

 *همربوط حوضچه احداث و فشارشکم شير نصب و خريد هزينه 16/21 -- 3/6 -- 2/5 -- 6/3 --

 پمپاژ يها ايستگاه و مخزن آبگير، احداث هزينه 0/18 -- 9/17 -- 21/16 -- 3/16 --
 سال 20 طول دري مصرف يانرژ هزينه 1/90 29/1000 6/58 651 6/58 5/653 61/56 1/628

 سال 20 طول در پمپاژ ايستگاه و مخزن از ينگهدار و يبردار بهره يها هزينه 6/28 -- 6/28 -- 6/46 -- 6/46 --

 (ريال) کل جم  93/350 12/1261 86/327 2/920 91/340 81/935 21/324 7/895

 عدد 37و  56، 62، 68ترتيب  کار موجود، اول، دوم و سوم به در راه فشارشکم هايشيرتعداد  -*

 
د ير مشرخص گرد  4هراي ريرالي در جردول     کل هزينره با ارزيابي 

مترر در   220در منطقره بهينره ارتفراعي     PS2جانمايي ايستگاه پمپاژ 
عبرارتي در   ه. بر باشرد  مري  کل تريم مقدار هزينهسوم داراي کم کار راه

هاي تغييرر يافتره در    هاي انرژي، ساير هزينه عالوه بر هزينه 4جدول 
دهرد برراي    کارها نيز آمده است. ايم جردول نشران مري    هر يک از راه
هاي اجرايي،  غير مولفه مقدار انرژي و هزينه کار مناسب به  انتخاب راه
بيراني   بره   کارهاي پيشنهادي نيز بايد مدنظر قرار گيرد. راه شرايط فني

تعرداد  ر آن کره د باشرد  مناسرب  توانرد   کاري مي راهاز لحاظ فني ديگر 
فشارشرکم   هايهزينره شرير  تر باشرد. اگرچره   کمفشارشکم  هايشير

شود ترا   ها موجب مي تر است اما کاهش آنکمها  نسبت به ساير هزينه
هاي پمپاژ و خطروط  در ايستگاهتري براي انتقال آب  مناسبيکنواختي 
فشارشرکم در   هايافزايش تعرداد شرير  برقرار باشد. بکه آبياري لوله ش

 و اجرايري گرر زيرادي فشرار و مشرکالت      يک سيسرتم آبيراري بيران   
ناشي از آن است که بايستي با اتالف انرژي، فشار مناسب برداري  بهره

فشارشکم در  هاي. افزايش تعداد شيربراي سيستم آبياري ايجاد گردد
مشکالت فني، اجرايري،  پتانسيل بروز دهنده  نشان کارها يک از راههر 

و در نهايرت اترالف    واسطه کرارکرد نامناسرب شريرها    به  برداري بهره
و هزينه است. کم برودن تعرداد شريرهاي فشارشرکم در يرک      انرژي 

خواني فشار ايستگاه پمپاژ با فشار  همادن نشان دسيستم آبياري ضمم 
کرارگيري   گرر بره   بيران هاي آبياري در سرط  شربکه   مورد نياز سيستم
اسرت.  توزي  مناسب فشار در سط  شربکه  زميم در شرايط توپوگرافي 
 58تا  37سوم در دامنه  کار راهتغييرات فشار در  3مطاب  نتايج جدول 

چنريم   اسرت. هرم  فشرار مناسرب    آبيراري تحرت  براي باشد که  متر مي
ديگر  متر است که از ميانگيم فشار 3/44کار سوم  ميانگيم فشار در راه

و  شير فشارشکم 38با کار سوم  هميم دليل، راه به .تر استکارها کم راه
کررار موجررود  راهنسرربت برره درصرردي انرررژي مصرررفي  2/37کرراهش 
، معادل فشارشکم هايشير کار دوم هرچند تعداد تر است. در راه مناسب

کار سوم است ليکم ميزان مصرف انرژي  تعداد شيرهاي فشارشکم راه
 6/2388کرار سروم برا     کيلووات است کره نسربت بره راه    2486در آن 

کار موجود برخوردار  تري در مقايسه با راهکيلووات از کاهش انرژي کم
 90کار سوم برا تعرفره    هاي ساليانه انرژي در راه است. از طرفي هزينه

ميليون ريال در واحد سرط    14/6ريال  1000و با تعرفه  553/0ريال 



 553      بندي ارتفاعي اراضي روش گروه فشار دشت فتحعلي مغان به  باز طراحي شبكه آبياري تحت

کار اول نيز مطاب   تر است. در راهکار دوم کم است که سه درصد از راه
ترتيب معرادل   ريال به 1000و  90کل هزينه آن با دو تعرفه  4جدول 
کرار   هراي راه  ميليارد ريال است کره از کرل هزينره    2/920و  86/327

هاي ساليانه انرژي آن طب   تر است. اما هزينهکار دوم کم موجود و راه
و  57/0ترتيرب   به 1000و  90هر دو تعرفه با  3ارقام مندرج در جدول 

کار دوم  ميليون ريال در واحد سط  است که ضمم برابري با راه 33/6
شرير   62توجه وجرود  تر است. نکته قابلکارها بيش نسبت به ديگر راه
کرار دوم در   شير فشارشکم برراي راه  56کار اول و  فشارشکم براي راه

هاي کرل ايرم دو    وت در هزينهشبکه آبياري است که ضمم ايجاد تفا
عنروان پتانسريل ايجراد مشرکالت      توانرد از نظرر فنري بره     کار مري  راه
ها در طول زمان و تلف نمودن انررژي   واسطه خرابي آن برداري به بهره
سوم يعني کار  راهبنابرايم واسطه کاهش و تنظيم فشار سيستم باشد.  به

ارتفراعي برا کراهش    جانمايي ايستگاه پمپاژ ثانويره در منطقره بهينره    
 درصرد  2/37مصرف انرژي نسبت به طرح اجرا شده فتحعلي به مقدار 

 کارهرا  تر بودن هزينه کل آن در مقايسره برا ديگرر راه   و با توجه به کم
در محققريم  مطالعرات  نترايج   گردد. عنوان بهتريم گزينه انتخاب مي به

رعايرت  استفاده از توپوگرافي و ديگر کشورها مويد ايم نکته است که 
ها  که ذکر آن مصرف انرژي داردکاهش نقش مهمي در  مباني طراحي

 در بررسي مناب  آمد.
 

 گيرينتيجه

هاي خريرد   کار سوم عالوه بر کاهش انرژي مصرفي، هزينه در راه
هراي کرل مطراب      و نصب شيرهاي فشارشرکم و در مجمروع هزينره   

هراي   هارها کاهش يافرت. هرچنرد هزينره    نسبت به ديگر راه 4جدول 
بررداري و   هراي بهرره   هراي انتقرال آب و هزينره    مربوط به خريد لولره 

کرار موجرود افرزايش يافرت.      نگهداري از ايستگاه پمپاژ نسربت بره راه  
بندي ارتفاعي موجب شرد کره ارتفراع پمپراژ از      کارگيري روش گروه به

کرار سروم    مترر در راه  58کار موجود به حداکثر  متر در راه 114حداکثر 
برراي تراميم    PS1کار سوم شامل دو ايسرتگاه پمپراژ    د. راهکاهش ياب

 PS2رساني به ايسرتگاه  فشار الزم براي آبياري بخشي از اراضي و آب
براي تاميم فشار بخش ديگري از اراضي برود. فشرار    PS2و ايستگاه 

شرق دشرت کره   الزم براي آبياري دو قسمت از دشت در ناحيه شمال
دسرت ايسرتگاه   ليتري است و پراييم  22000دست استخر ذخيره پاييم
PS2  6 از ها قابل تحمل لولهبا اختالف ارتفاع قابل تاميم است. فشار 
و تعداد شيرهاي فشارشرکم از  بار  6تا  4کار موجود به  بار در راه 12تا 
کرار سروم کراهش يافرت.      عدد در راه 37کار موجود به  عدد در راه 68

و  ترر انررژي  مفهروم اترالف کرم    کاهش تعداد شيرهاي فشارشکم به
شرير فشارشرکم يکري از تجهيرزات      هاي مرتبط برا آن اسرت.   هزينه
 فشار و جريان کردن مهار فشار است که براي هاي آبياري تحت سيستم

فشار کراربرد   سيستم آبياري تحت داشتم نگه ايمم و آب جهت کنترل

در برابررر فشررار   الزم مقاومررتدارنررد. شررير فشارشررکم بايسررتي   
آسيب ديدگي، تغييرر  آب را داشته باشد و فاقد هرگونه  رواستاتيکيهيد

باشرد. اسرتمرار چنريم    شکل و نشتي در بدنه و محل اتصراالت شرير   
هراي جردي    بررداري يکري از دغدغره    شرايطي در طرول مردت بهرره   

بردار براي حف  ايمني سيستم و اطمينران از کرارکرد صرحي  آن     بهره
 باشد. مي

نسربت بره   کار سروم   در راهي مصرفي انرژ يدرصد 3/37کاهش 
هاي پمپاژ، انتخاب موقعيت مناسب ايستگاهدهنده  کار موجود نشان  راه
اراضري براسراس شررايط توپروگرافي و جانمرايي      بنردي   روش گروه به

هراي   کاهش مصرف انرژي و کاهش هزينه مناسب خطوط لوله امکان
 کل طرح است.

بنردي ارتفراعي    گرروه شرود عرالوه برر روش     در انتها پيشنهاد مي
توجهي در کاهش انرژي مصرفي دارد اسرتفاده از  اراضي که نقش قابل

هاي برا دور متغيرر برا رانردمان براالتر نيرز در ترکيرب برا روش          پمپ
 بندي ارتفاعي اراضي ارزيابي شود. گروه
 

 منابع

ها بر بخرش کشراورزي    بررسي آثار هدفمندي يارانه. 1393،ا. تشکيني
 .35-52: 25. 8سازي اقتصادي. مدل. نشريه ايران

 برا  آمراري  زمريم  هراي  روش . ارزيابي1395حسيني،ي و حسيني،ع.ر. 

 هردايت  بررآورد  برراي  انتقرالي  توابر   و خراک  بافت کمکي متغير

: 3. 39آبيراري.   مهندسري  و خاک. مجله علروم  هيدروليکي اشباع
161-147. 

هرراي  روشبررسري نقرش   . 1395،ع. ريررزي پررورش و  م،لفران آذري د
انرژي.  هاي پمپاژ آب کشاورزي در مصرف برداري از ايستگاه بهره

 .1347 – 1357: 5. 30. آب و خاکنشريه 

بررسي بازده و مصرف . 1389،ع.م و ايمم،س. عفري.، جم.س،رضواني
پمپاژ آبياري براراني برخري مرزارع اسرتان     هاي  انرژي در ايستگاه

 .19-34: 4. 11. نشريه تحقيقات مهندسي کشاورزي. همدان

ها  . مديريت مصرف انرژي در الکتروپمپ1394سالمي،ا و فارسي،م.م. 
: 4. 2سازي ابتکاري. نشريه سد و نيروگاه برق آبي.  مبتني بر بهينه

46-53. 

،م. و اکبرري ،ن عباسري ج.، باغاني،ف.، سهراب،ا.، ناصري،عباسي،ف.، 
وري مصررف آب. موسسره تحقيقرات فنري و      . ارتقاي بهره1394

 صفحه. 68مهندسي کشاورزي. 

پروري،ص و عليرزاده،ح.ع.    نژاد،م.، بهمم نظري،ب.، لياقت،ع.م.، پارسي
. بررسي و تبييم مباني نظري عوامل موثر بر ميزان مصرف 1395

 قزويم. نشرريه  استان هاي آبياري تحت فشار در انرژي در سامانه

http://ricest.areo.ir/?_action=article&au=101314&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86++%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://ricest.areo.ir/?_action=article&au=101314&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86++%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C


 1397شهریور  -مرداد ، 12، جلد 3، شماره نشریه آبياري و زهكشي ایران      554

 .261-271: 2. 30کشاورزي.  در آب پژوهش

هررا.  هرراي برررق و شرررايط عمررومي آن   . تعرفرره1393وزارت نيرررو. 
ه. مرورخ   50150/ت 181556نامه هيات وزيران. شرماره   تصويب

6/12/1392. 

-مديريت مصرف انررژي در ايسرتگاه  . 1387 .م،مشاديش ،ف وويسي

. نشرريه آب و  سرازي دينراميکي  هاي پمپراژ برا اسرتفاده از مردل    
 .58-65: 3. 19فاضالب. 

Abadía,R., Rocamora,C and Vera,J. 2012. Energy 
efficiency in irrigation distribution networks II: 
Applications. Biosystems Engineering. 111.4: 398–
411. 

FAO. 1992. Small-scale pumped irrigation - energy and 
cost. Water Resources. Development and 
Management Service. 

FAO. 2002. Andreas,P. Savva and Karen Frenken, 
Irrigation Manual Module 11. Financial and 
Economic Appraisal of Irrigation Projects. 

González Perea,R., Camacho,E., Montesinos,P., 
Fernández García,I and Rodríguez Díaz,J.A. 2015. 
Reducing the energy demand in irrigation water 
supply systems. Experierinces from southern erope. 
26th Euro-mediterranean Regional Conference and 
Workshops «Innovate to improve Irrigation 
performances». International Commission on 
Irrigation and Drainage. 12-15 October. Montpellier, 

France. 

Ignacio Córcoles.,J., María Tarjuelo,J., Antonio 
Carrión,P and Ángel Moreno,M. 2015. Methodology 
to Minimize Energy Costs in an On-Demand 
Irrigation Network Based on Arranged Opening of 

Hydrants.  Water Resources Management. 29.10: 

3697–3710. 

Jiménez-Bello,M.A., Martı´nez Alzamora,F., Bou 
Soler,V and Bartolı´ Ayala,H.J. 2010. Methodology 
for grouping intakes of pressurised irrigation 
networks into sectors to minimise energy 
consumption. Biosystems Engineering. 105.4: 429 – 
438. 

Jiménez-Bello,M.A., Royuela,A., Manzano,J., García 
Prats,A and Martínez-Alzamora,F. 2015. 
Methodology to improve water and energy use by 
proper irrigation scheduling in pressurised networks. 
Agricultural Water Management. 149: 91–101.  

Luc,J.P., Tarhouni,J., Calvez,R., Messaoud,L., 
Sablayrolles,C. 2006. Performance indicators of 
irrigation pumping stations: application to drill holes 
of minor irrigated areas in the Kairouan plains 
(Tunisia) and impact of malfunction on the price of 
water. Irrigation and Drainage. 55.1: 85–98. 

Planells,P., Carrión,P.A., Ortega,J.F., Moreno,M.A., 
Tarjuelo,J.M. 2005. Pumping selection and 
regulation for water distribution networks. Journal of 
Irrigation and Drainage Engineering. 131.3: 273–
281. 

Rodríguez Díaz,J.A., Camacho-Poyato,E and Blanco-
Perez,M. 2011. Evaluation of water and energy use 
in pressurized irrigation networks in Southern Spain. 
Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 137 
.10: 644-650. 

Rodríguez Díaz,J.A., Lo´pez Luque,R., Carrillo 
Cobo,M.T., Montesinos,P and Camacho-Poyato, E. 
2009. Exploring energy saving scenarios for on-
demand pressurized irrigation networks. Biosystems 
Engineering. 104.4: 552 – 561. 

  

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=74550
https://www.sciencedirect.com/science/journal/15375110
https://link.springer.com/journal/11269
https://www.sciencedirect.com/science/journal/15375110
https://ascelibrary.org/journal/jidedh
https://ascelibrary.org/journal/jidedh
https://ascelibrary.org/journal/jidedh
https://www.sciencedirect.com/science/journal/15375110
https://www.sciencedirect.com/science/journal/15375110


 555      بندي ارتفاعي اراضي روش گروه فشار دشت فتحعلي مغان به  باز طراحي شبكه آبياري تحت

 
Redesign of Pressurized Irrigation Network of Fath Ali Moghan Plain Using the 

Grouping Intakes 

 
A.Safaei

1
, H. Zare Abyaneh

2*
, H. Farshi

3 

Recived: Oct.27, 2017             Accepted: Nov.27, 2017
 

 
Abstract 

Consuming energy and its costs in the irrigation network of Moghan plain analysis in WaterGems Softwar 
was estimated for three different methods using the grouping intakes method of lands and assumed that no 
changing of irrigation systems and compared with the existing strategy. The height range of 210-220 meter from 
sea as optimize height recommended wich 77 % of area was less than that. The result showed that the application 
of PS2 station could be provided pressure required for irrigation form 506 ha of lands. The annually energy costs 
were this existing strategy with 90 Rials rate 0.87, with 1000 Rials rate 9.65 million Rials per hectare. Althogh 
total costs irrigation work was 350.93 and 1261.12 billion Rials. While the annually energy costs in the grouping 
intakes method with 90 Rials rate 0.55 and with 1000 Rials rate was equal 6.14 million Rials per hectare and its 
total costs were 324.21 and 895.7 billion rials. Provide PS2 station was casued to decrease at consuming energy 
and number of pressur relif valves respectively about 37.2% and 44% compared to the existing strategy. 
Applying the grouping intakes method in the design of irrigation under pressure systems will reduce the costs of 
energy and irrigation supplies and become more economical of agricultural products. 

 
Keywords: Consuming energy, Consuming power, Optimize height area, Pressurized irrigation.  
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