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چکيده
مصرف انرژي و هزينه هاي مرتبط با انجام محاسبات هيدروليکي شبکه آبياري تحتفشار دشت فتحعلي مغان در برنامه  WaterGemsبرراي سره
راهکار متفاوت بهروش گروهبندي ارتفاعي اراضي و با فرض عدم تغيير سامانههاي آبياري جانمايي شده ،محاسبه و با راهکار موجود مقايسه گرديد .دامنره
ارتفاعي  210-220متر بهعنوان ناحيه بهينه ارتفاعي پيشنهاد گرديد که ارتفاع حدود  77درصد از اراضي از دامنه ارتفاعي فوق کمتر است .نتايج نشان داد
در صورت اضافه نمودن ايستگاه پمپاژ  PS2در دامنه ارتفاعي فوق ميتوان فشار الزم براي آبياري  506هکتار از اختالف ارتفراع اراضري تراميم نمرود.
هزينههاي ساليانه انرژي در راهکار موجود با تعرفه  90ريال  ،0/87با تعرفه  1000ريال  9/65ميليون ريال در هکتار و هزينه کل آن بهترتيب  350/93و
 1261/12ميليارد ريال است .در حاليکه هزينههاي ساليانه انرژي با گروهبندي ارتفاعي در راهکار سوم با تعرفه  90ريال  0/55و برا تعرفره  1000ريرال
 6/14ميليون ريال در هکتار و هزينه کل آن  324/21و  895/7ميليارد ريال بود .با جانمايي ايستگاه پمپاژ  ،PS2مصرف انرژي تا  37/2درصرد و تعرداد
شيرهاي فشارشکم  44درصد نسبت به راهکار موجود کاهش يافت .بهکارگيري روش گروهبندي ارتفاعي در طراحي سيستمهاي آبياري تحتفشار موجب
کاهش هزينههاي انرژي و لوازم آبياري و اقتصاديتر شدن توليدات کشاورزي ميگردد.
واژههاي کليدي :آبياري باراني ،توان مصرفي ،ناحيه بهينه ارتفاعي ،هزينه انرژي مصرفي

مقدمه
بررسي مصرف انرژي در ايستگاههاي پمپراژ ،برهدليرل وابسرتگي
عمليات آبياري بهويژه روشهاي آبياري تحتفشار به تاميم و مصرف
انرژي ،ضرورت دارد .مصرف انرژي در ايستگاههاي پمپاژ ،زياد بوده و
بهينه سازي آن از اهداف طراحي سامانههاي آبيراري اسرت (ويسري و
شمشادي 1387 ،و نظري و همکاران .)1395 ،سازمان خواربار جهاني
کشاورزي ( )FAOبا ارايره روششناسري بررآورد هزينرههراي فصرلي
انرژي با ابعاد لولهها و اندازه پمپها برر لرزوم تعيريم نيراز انررژي در
سرامانههراي آبيراري تاکيرد دارد (.)FAO, 2002 and FAO, 1992
دلفان آذري و پررورشريرزي ( )1395نشران دادنرد تلفرات انررژي در
ايسررتگاههرراي پمپرراژ مجهررز برره پمررپهرراي بررا دور متغيررر کررمتررر از
ايستگاه هاي پمپاژ داراي پمپ دور ثابت است .در نتايج تحقير آنران
براي يک سامانه آبياري قطرهاي کاهش تلفات انرژي بهميزان  44ترا
 54درصد براي پمپهاي با دور متغير گزارش شد .نظري و همکراران
 - 1فارغ التحصيل کارشناسي ارشد گروه علوم و مهندسي آب ،دانشکده کشاورزي،
دانشگاه بوعلي سينا ،همدان ،ايران
 -2دانشيار گروه علوم و مهندسي آب ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه بوعلي سينا،
همدان ،ايران
 -3کارشناس ارشد شرکت مهندسيم مشاور سامان آبراه
)Email: zareabyaneh@gmail.com
(*  -نويسنده مسئول:

( ،)1395هزينرره انرررژي و ميررزان انرررژي بررراي ت رأميم و پمپرراژ هررر
مترمکعب آب در سامانههاي آبياري باراني با آبپاش متحرک ،مکرانيزه
(سرنترپريوت ،لينيررر) و موضرعي را در شربکه آبيرراري دشرت قررزويم
بررهترتيررب  204 ،205 ،290ريررال و  0/202 ،0/205 ،0/29کيلررووات
ساعت محاسبه نمودند .رودريگوز و همکاران ،انرژي مورد نيراز برراي
آبياري هر هکتار زميم مجهز به سامانه آبياري تحتفشار در تعردادي
پروژه از مرکز بيمالمللري تکنولروژي و تحقيقرات آبيراري و زهکشري
اسررپانيا را  1/56کيلررووات سرراعت بررهدسررت آوردنررد .در عرريم حررال
کشاورزان براي کاهش هزينه هراي انررژي سرعي در کراهش انررژي
مصرفي از طري کاهش ساعات کار ايسرتگاه پمپراژ دارنرد .ايرم امرر
سبب عدم تاميم کامل آب مورد نياز گياه و تنش اجبراري و ناخواسرته
آبي در گياهان ميشود که نشان دهنده لزوم توجه و تحليل همزمران
آب و انرژي مرورد نيراز در سرط مرزارع اسرت ( Rodríguez et al.
 .)2011رودريگوز و همکاران با گروهبنردي ارتفراعي 4اراضري شربکه
آبياري فونته پالمرا 5در جنوب اسپانيا و تنظيم ارتفاع ديناميک ايستگاه
پمپاژ با فشار مورد نياز هر بخش بهصورت فشار ثابت و فشار متغير در
محيط نرمافزار  EPANETموف به صررفهجرويي  27درصردي نيراز
انررژي در حالرت فشرار متغيرر شردند (.)Rodríguez et al., 2009
4- Grouping intakes
5- Fuente Palmera area
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تحقيقررات گررونزالي پريررا و همکرراران0،در جنرروب اسررپانيا نشرران داد
روشهاي نويم آبياري در مقايسه با روشهاي سنتي ،ضرمم کراهش
 40درصد از آب مصرفي موجرب افرزايش انررژي مصررفي شردهانرد
( .)González et al., 2015در تحقيقي ديگر آباديا و همکاران ،نشان
دادند با اجراي روشهراي آبيراري تحرت فشرار تلفرات آب کراهش و
مصرف انرژي افزايش مييابد .آنان براي جبران هزينههاي انررژي در
ناحيه آبياري جنوب اسپانيا راندمان انرژي را برا گرروه بنردي ارتفراعي
اراضي از  22درصد به  32/7درصد ارتقا و مصرف انرژي  34/3درصد
کاهش دادند ( .)Abadía et al., 2012جيمنزبلرو و همکراران ،برراي
شبکه آبياري بهوسعت  116هکتار در والنسياي اسپانيا اقدام به تراميم
فشار هيدرانتها بهروش واحدبندي اراضي براساس الگروريتم ژنتيرک
براي  5واحد آبياري نمودند .نترايج بيرانگرر صررفهجرويي  36درصرد
انرژي در واحدهاي آبياري داراي دامنه ارتفاعي نزديرک برههرم برود.
( .)Jiménez-Bello et al., 2010در مطالعرهاي ديگرر جيمنزبلرو و
همکاران ،ناحيه آبياري قطره اي براي باغات مرکبات به مساحت 180
هکتار در اسپانيا را در قالب ترکيبي از دو ناحيه آبياري ثقلي و قطرهاي
باز طراحي نمودند .نتايج نشان داد ميزان انرژي و هزينههراي انررژي
نسبت به حالت آبياري قطرهاي بهترتيب  36/4و  31/5درصد کراهش
دارد ( .)Jiménez-Bello et al., 2015ايگناسررريو کرررارکولي و
1
همکاران ،زمان روشم شدن پمپها در شبکه آبياري منطقره ترارانوزا
در اسپانيا را براساس نيازمندي هيدرانتها به فشار در محيط Matlab
تنظيم نمودند .نتايج نشان داد که روش پيشرنهادي ،يعنري اسرتفاده از
فشار متغير بهجاي فشار ثابت ،منجر به صررفهجرويي  4-8درصرد در
مقدار انرژي روزانه و  13-36درصد در هزينههراي مررتبط برا انررژي
مريشرود ( .)Ignacio Córcoles et al., 2015سرالمي و فارسري
( )1394مصرف انرژي در  12الکتروپمپ مشرابه فرضري از مجموعره
مشترکيم آب شررب را براسراس تعرفره زمراني شررکت توزير بررق
محاسبه نمودنرد .روش کرار آنران اسرتفاده از الگروريتم بهينرهسرازي
ابتکاري ديناميکي در کاهش هزينههاي انرژي الکتروپمپها براسراس
مشخصهي هيدروليکي پمپها و دبي آب خروجي برود کره در برنامره
زمانبندي  24ساعته موفر بره کراهش هزينرههراي انررژي شردند.
رضررواني و همکرراران ( ،)1389در بررسرري انرررژي مصرررفي برخرري
ايستگاههاي پمپاژ آبياري باراني در منطقه همردان ،افرزايش رانردمان
ايستگاه پمپاژ و راندمان آبياري را دو راهکرار مهرم در کراهش انررژي
مصرفي گزارش نمودند .پالنلز و همکاران ،با تنظيم دبي ايستگاه پمپاژ
مطاب نياز شبکه ،موف به ايجاد تعرادل بريم هزينرههراي انررژي و
هزينههاي بهرهبرداري و نگهداري ايستگاه پمپراژ برا رانردمان شربکه
آبياري شدند ( .)Planells et al., 2005لروک و همکراران  ،افرزايش
همزمان يا مجزاي هر يک از راندمانهراي پمرپ ،انتقرال و موترور را
موجب افزايش راندمان مصرف انرژي و برهتبر کراهش هزينرههراي
1- Tarazona

انرژي ميدانند (.)Luc et al., 2006
بررسي مناب نشان داد مصرف انرژي در سيستمهاي نويم آبياري
بيش از روشهاي سنتي است که در فرآيند طراحي و تحليل اقتصادي
سامانههراي آبيراري ايرران کرمترر مرورد توجره اسرت .رونرد توسرعه
سيستمهاي آبياري تحتفشار بهدليل محدوديت منراب آب از ديردگاه
مصرف کمتر و ضرورت توجه به مباحث بهينهسازي انرژي مصرفي از
ديدگاه اقتصادي ،نيازمند بازطراحي سيستمهاي آبياري تحرتفشرار در
عرصههاي بزرگ ميباشد .با اجراي طرح هدفمندي يارانهها در سرال
 1389و با عنايت به آزمايشري برودن طررح آبيراري دشرت فتحعلري،
ارزيابي تمامي پارامترهاي موثر بر کاهش هزينههاي اقتصادي و فنري
طرح جهت اجررا در شربکه آبيراري  85000هکتراري خردا آفرريم در
دستور کار وزارت نيرو و وزارت جهاد کشاورزي بهعنروان کارفرمايران
شبکه و طرح آبياري قرار گرفت.

مواد و روشها
طرح مورد مطالعه ،شبکه آبياري اراضي مرتعري عشرايري دشرت
فتحعلي بهوسعت ناخالص  5182هکترار در ترراز  145ترا  245مترر از
سط دريا ميباشد .ايم طرح بهعنوان بخرش آزمايشري طررح برزرگ
آبياري شبکه خدا آفريم بهوسعت  85000هکتار از اراضي جلگه مغان
در اسررتان اردبيررل اسررت .دشررت فتحعلرري در قالررب  16قشررالق در
مختصررات جغرافيررايي ' 47° 34تررا ' 47° 44طررول شرررقي و عررض
شمالي ' 39° 24تا ' 39° 29و در  35کيلومتري پارسآباد مغران قررار
دارد .قشالقها بهواسطه عدم تداخل مرزهرا و برهتبر عردم اشرتراک
سيستمهاي آبياري پيشنهادي از نظر اجتماعي و مالکيتي بهعنوان يک
عامل محدود کننده ،نقش مهرم و تعيريم کننردهاي در تقسريمبنردي
واحدهاي آبياري دارند .متوسط بارندگي ساالنه منطقه  284/6ميليمتر
است که نشاندهنده کمبود بارندگيها و نيازمندي به عمليات آبيراري
براي توسعه کشاورزي است (حسيني و حسيني .)1395 ،آب مورد نياز
با انشعاب از سد ميل مغان به حوضچه ذخيره  22هرزار مترمکعبري در
ارتفاع  195متري به مختصات جغرافيايي '' 47° 34' 30طول شررقي
و '' 39° 28' 49عرض شمالي پمپاژ ميگردد .سپي سه مترمکعب در
ثانيه آب توسط کانال روباز بتنري برهطرول  7/4کيلرومتر از حوضرچه
ذخيره به ايستگاه پمپاژ شبکه آبيراري  ،PS1در ارتفراع  187/5مترر از
سط دريا به مختصات جغرافيايي '' 47° 35' 38طول شررقي و ''30
' 39° 25عرض شمالي پمپاژ جابجا ميشود (شکل  .)1سه خرط لولره
 M2 ،M1و  M3وظيفرره انتقررال آب برره سيسررتمهرراي آبيرراري در
بخشهاي مختلف دشت از محرل ايسرتگاه پمپراژ  PS1را دارنرد کره
مشخصات کلي هر يک از سه خط انتقال شامل تعداد الکتروپمرپهرا،
فشار ،دبي و سط تحت پوشش سيستمهاي آبياري در جدول  1آمده
است.
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شکل -1پالن جانمايي سيستمهاي آبياري و خطوط لوله در شبکه آبياري فتحعلي
جدول  -1سطح سيستمهاي آبياري تحتفشار هر يک از خطوط رانش در ايستگاه پمپاژ  PS1در راهکار موجود
خط
M1
M2
M3

تعداد الکتروپمپها ()-
اصلي
3
8
3

ذخيره
1
2
1

فشار (متر)

دبي (ليتر بر ثانيه)

104
114
51

609
1861
302

سطح سيستم آبياري (هکتار)
سنترپيوت
311/97
624/5
172/2

کالسيک ثابت آبپاش متحرک
180/22
390/13
46/6

قطرهاي
408/9
1793/15
180/2

در شکل  1شرامل جانمرايي  53دسرتگاه آبيراري براراني از نروع
سنترپيوت ،1آبياري باراني کالسيک ثابت با آبپاش متحرک در اراضي
برريم سررنترپيوتهررا و اراضرري داراي محرردوديت توپرروگرافي اسررت.
همچنيم  123واحد آبياري قطرهاي به مساحت  7/2تا  37/2هکتار نيز
براي آبياري باغات طراحي شده است .در مجموع سط شبکه آبيراري
باراني  1653/62هکتار شامل  544/95هکتار سيستم کالسيک ثابرت
با آبپاش متحرک 1108/67 ،هکتار سيسرتم سرنترپيوت و 2382/25
هکتار آبياري قطرهاي است .تمامي الکتروپمرپهرا در ايسرتگاه پمپراژ
 PS1از نوع فشار قوي ميباشند که بهصورت موازي نصرب هسرتند و
آب را بهروش پمپاژ مستقيم بره بخرشهراي مختلرف اراضري پمپراژ
مينمايند (شکل .)1
ارتفاع پمپاژ در خط  M1معادل  104متر است که برراي کراهش
فشار در اراضي پاييم تر از تراز ايستگاه پمپاژ تعدادي شرير فشارشرکم
پيشبيني شده است .در خط  M2نيز فشار الزم براي آبياري  114متر
است که در ايم خط نيز با تحميل هزينه از شيرهاي فشارشکم برراي
کنترل فشار استفاده شده است .در خط  M3بهدليل کرم برودن دامنره
تغييرات اراضي نيازي به استفاده از شير فشارشکم براي کنترل فشرار

نمي باشد در طراحي انجام شده در مجموع براي راهکار موجود 32462
متر لوله پليمري فايبرگالس )GRP( 2در اقطار  400تا  1200ميليمتر
با فشار تحمل  6تا  16اتمسفر 51420 ،متر لوله پلياتيلم در اقطار 63
تا  500ميليمتر با فشار تحمرل  8آتمسرفر و  68شرير فشارشرکم در
دفترچه طراحي پيشنهاد شده است.
ارتفاع پمپاژ در راهکار موجرود و در برازطراحي مجردد از مجمروع
ارتفاع استاتيک ايسرتگاه پمپراژ و محاسربه هرمزمران افرت فشرار در
مسيرهاي مستقيم و افتهاي موضرعي در برنامره WATERGEMS
محاسبه شد .در ايم برنامه فشار در تمامي نقاط شبکه به لحاظ شرايط
توپوگرافي مزرعه ،طول و قطر لولههاي پيشنهادي ،بهدست آمد .براي
ايم منظور ابتدا مشخصات ايستگاه پمپاژ و رقوم ارتفراعي کليره نقراط
شرربکه در قالررب يررک فايررل توپرروگرافي بررا پسرروند  dxfدر محرريط
 Autocadايجاد شد .سپي دبي هر يک از نقاط مصرف ،قطرر اوليره
خطوط لوله و شيرآالت مورد نياز در مکانهاي مورد نظرر برر روي آن
مشرررخص گرديرررد .برررا فراخرررواني فايرررل  dxfدر محررريط برنامررره
 WATERGEMSمقادير افت برهروش هيرزن -ويليرامز محاسربه و
نقشه طراحي جهت ويرايش نهايي مجددا به محيط  Autocadارسال

1- Center Pivot

2- Glass fiber reinforced Polyester
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گرديد .تمامي افت ها به لحاظ ضريب هيرزن ويليرامز  130در برنامره
 WATERGEMSاز رابطه  ،1بهدست آمد.
1.852

 D 4.871

()1

Q
Hf  1.212 10  L   
C 
10

که در آن  Hfافت فشار (متر) Q ،دبي (ليترر برر ثانيره) D ،قطرر
داخلي لوله (ميليمتر) L ،طول لوله (متر) و  Cضرريب هيرزن ويليرامز
ميباشد.
انرژي مورد نياز ،نيرو محرکه ،براي پمپاژ آب به تفکيک هر يرک
از خطوط انتقال از رابطه  2محاسبه گرديد.
QH
1000

()2

P

که  γوزن مخصوص آب برابر ( 9810نيروتم برر مترمکعرب)،
دبي پمپ (مترمکعب بر ثانيه) H ،ارتفاع پمپاژ (متر) و  µراندمان پمپاژ
يا راندمان پمپ و موتور (درصد) است .دبري طراحري در خطروط لولره
اصلي و نيمه اصلي براساس هيدرومدول  0/78ليتر بر ثانيه بر هکتار و
راندمان  70درصد آبياري باراني و هيدرومدول  0/52ليتر بر ثانيره برر
هکتار و راندمان  85درصد براي آبياري قطرهاي بهدست آمد (عباسري
و همکاران.)1394 ،
ارزش فعلي هزينه انرژي مصرفي با  21ساعت کار شبانهروزي در
 100روز کاري براي  20سال با قيمت هر کيلووات برق  90ريال قبل
از اجراي طرح هدفمندي يارانهها (وزارت نيررو )1390 ،و  1000ريرال
بعد از طرح هدفمندي (تشکيني )1393 ،از رابطه  3محاسبه شد.
Q

&

()3

 1  j n  1 

n 
 j 1  j  
F1  a.P.T
&

F
C 1
1 g

1 i
1
1 g

که  Cارزش فعلي مصرف انرژي (ريال) F1 ،هزينه مصرف انرژي
در سال اول (ريال) g ،نرخ افزايش قيمت انررژي (درصرد) j ،ضرريب
تبديل هزينه سرمايهاي به جاري a ،تعرفه ريالي مصرف هر کيلرووات
ساعت انرژي P ،مصرف انرژي (کيلووات) T ،ساعات کارکرد ايسرتگاه
پمپاژ i ،نرخ بهره (درصد) و  nمدت بهرهبرداري (سال) است.
هزينههاي بهرهبرداري و نگهداري از هر ايستگاه پمپاژ براي يرک
سررال براسرراس هزينرره و دسررتمزد کررارگري سرراتل  1393معررادل
 228000000ريال بود .هزينه هاي فوق شامل  8000000ريال حقوق
ماهانه متصدي 11000000 ،ريال حقوق ماهانه دو نفر نگهبان است.
بازطراحي سيستمهاي آبياري براساس واحدبندي ارتفاعي اراضري
و قرار دادن اراضري داراي ارتفاعرات نزديرک بره هرم در يرک واحرد
ارتفاعي مشترک با فرض عدم تغيير موقعيت سيستمهاي آبياري فعلي
بود .بهعبارتي براي برهم نخوردن موقعيت مکاني سيستمهاي آبيراري
و اضافه نشدن هزينههاي جديد سعي شرد ترا کرمترريم تغييررات در
موقعيت لولههاي انتقال بوجود آيد .بنابرايم در بخرش ايسرتگاه پمپراژ
تغييراتي ايجاد شد و آبرساني به بخشي از اراضي نيز برهروش ثقلري
تغيير يافت که در راستاي کاهش هزينهها برود .واحدبنردي اراضري و
جانمايي مسيرهاي انتقال آب براي هر يرک واحردها از ادغرام نقشره
ارتفاع – سط و نقشه شيب اراضي بر روي نقشره توپروگرافي داراي
خطوط تراز در محيط  Autocadبا لحاظ نمودن مرز نهايي قشالقهرا
حاصل شد .براي تعييم محل بهينه ارتفاعي ايستگاه پمپاژ نقشه ارتفاع
 سط در يازده دامنه ارتفاعي  10متري بيم حداقل و حداکثر ارتفاعاراضي در دامنههاي  140تا  250متر از سط دريا ايجاد شرد (جردول
.)2

j

جدول  -2مشخصات ارتفاع-سطح در اراضي شبکه آبياري فتحعلي
محدوده ارتفاعي از سطح دريا

-150

-160

-170

-180

-190

-200

-210

-220

-230

-240

-250

(متر)

140
48/8
48/8
1/04
1/04

150
194/9
243/7
4/17
5/21

160
375/5
619/2
8/03
13/25

170
592/4
1211/7
12/67
25/92

180
851/9
2063/6
18/22
44/14

190
814/3
2877/9
17/42
61/56

200
713/5
3591/4
15/26
76/82

210
483/7
4075/1
10/35
87/17

220
322/4
4397/5
6/9
94/06

230
255/6
4653/2
5/47
99/53

240
21/8
4675
0/47
100

مساحت (هکتار)
مساحت (درصد)

غيرتجمعي
تجمعي
غيرتجمعي
تجمعي

در واحدبندي ارتفاعي ،فشار آب در مسيرهاي اصلي و نيمه اصلي
اراضي بهدليل کمتر بودن هزينه لولههاي با فشار تحمل  6آتمسرفر و
وفور آنها در بازار به کمتر از  60متر آب تقليل يافت .از طرفي ايجراد
شرايط فروق سربب مصررف انررژي کرمترر ،برهکرارگيري شريرهاي
فشارشکم کمتر و بهتب هزينههاي ثابت و جاري کمتر ميشود.

ميزان انرژي مصرفي و هزينههاي مرتبط با آن براي آبياري دشت
فتحعلي در قالب سه راهکار بررسي و با راهکار اوليه (موجرود) مقايسره
گرديد .در راهکار پيشنهادي اول مطاب شکل  2ضمم حفر ايسرتگاه
پمپاژ  ،PS1از پتانسيل اختالف ارتفراع اسرتخر  22000مترمکعبري در
ارتفاع  195متر براي تراميم فشرار  244/9هکترار از اراضري واقر در

باز طراحي شبكه آبياري تحتفشار دشت فتحعلي مغان به روش گروهبندي ارتفاعي اراضي

دامنرره ارتفرراعي کررمتررر از  150-160متررر از سررط دريررا در ناحيرره
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شمالغرب دشت استفاده شد.

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

سط آبياري مدنظر در ناحيه شمال غرب دشت مطراب جردول 1
معادل  5/21درصد از اراضي ميباشد که در مختصات جغرافيرايي '35
 47°تا ' 47° 36طول شرقي و ' 39° 27تا '' 39° 28' 16قرار دارنرد.
طراحي هيدروليکي نشان داد جانمايي يک خط لولره پلرياتريلم ،G1
بهقطر  600ميليمتر با دبي  222ليتر بر ثانيه ،براي تاميم فشرار ايرم
بخش از اراضي مناسب است (شکل  .)2آبياري مابقي اراضي بهکمک
دو خط لوله  M1و  M2از محل ايستگاه پمپاژ  PS1ميباشرد (شرکل
 .)2همانگونه که در شکل  2نشان داده شده خرط  M1وظيفره آب-
رساني به خطروط  M4 ،M3و  M5را برراي آبيراري بخرش ميراني،
جنوبغربي و حاشريه جنروبي دشرت برهعهرده دارد .تعرداد شريرهاي
فشارشکم پيشنهادي در ايم راهکار  62عدد مي باشرد کره نسربت بره
راهکار موجود  6عدد کمتر است .در راهکار پيشنهادي دوم ايستگاه پمپاژ
 PS1در محل فعلي حف و ايستگاه پمپاژ  ،PS2در تراز ارتفاعي 237/5
متررر از سررط دريررا و در مختصررات  47° 37' 20''Eو 39° 25' 55''N
جانمايي شد .طب دامنهبنديهراي جردول  ،1ارتفراع حردود  95درصرد
اراضي از ارتفاع ايستگاه پمپاژ  ،PS2کمتر است .سط مرورد آبيراري در
ايم راهکار در پنج واحد مستقل گروهبندي شد .واحد نخست ،به مساحت
 244/9هکتار در شمالغرب دشت در مختصرات جغرافيرايي 47° 35'E
تا  47° 36'Eو  39° 27'Nترا '' 39° 28' 16قررار دارد کره فشرار الزم
براي آبياري آن از استخر  22هزار مترمکعبي با خرط لولره  G1صرورت
مي گيرد .آبياري اراضي تحرت پوشرش خطروط ( M3واحرد دوم)M4 ،
(واحد سوم) ،و ( M6واحد چهارم) نيز از ايستگاه پمپراژ  ،PS1مريباشرد.
خط  M1بهعنوان خط انتقال براي آبياري  2021هکتار از اراضي تحرت
پوشش خطوط  M4 ،M3و  M5است .واحد پنجم شامل اراضي مرتفر

در مختصررات  47° 37'Eتررا '' 47° 37' 42و  39° 25' 55''Nتررا ''28
' 39° 27ميباشرند .ايرم بخرش از اراضري بره مسراحت  1770هکترار
بهصورت دو مرحلهاي يعني پمپاژ آب از ايستگاه  PS1به ايسرتگاه PS2
بهکمک خط  M2و از آنجا با جانمايي خط انتقال  M6آبياري ميشروند.
با توجه به اصالح مسيرهاي انتقال آب از طري جانمايي ايستگاه پمپراژ
 PS2تعداد شيرهاي فشارشکم از  68عدد در راهکار موجود بره  56عردد
در ايم راهکار کاهش يافت .شماتيک راهکار دوم در شکل  3آمده است.
در راهکار سوم ايستگاه پمپراژ  PS2در کرد ارتفراعي  220مترر از
سط دريرا و در مختصرات جغرافيرايي  47° 37' 11''Eو 25' 52''N
 39°جانمايي گرديد .مطاب اطالعات جدول  ،1در ايم راهکرار حردود
 87درصد اراضي داراي ارتفاعي کمتر از  220متر ميباشند .فشار الزم
براي آبياري اراضي واق در شمالغرب دشت به مساحت  506هکترار
از طري خرط انتقرال  ،G1منشرعب از اسرتخر  22000مترمکعبري و
اراضي تحت پوشش خط انتقرال  G2از ايسرتگاه پمپراژ  ،PS2تراميم
مي شود .فشار الزم براي آبياري بخرش ديگرري از اراضري از طرير
ايستگاه پمپاژ  PS1برا خطروط آبرسراني  ،M2بره مسراحت 150/2
هکتار  M3به مساحت  1196/56هکتار و آبياري  2183/14هکترار از
اراضي به کمک ايستگاه پمپاژ  PS2با خط آبرساني  M4ميباشد .در
راهکار سوم نيز شررايط برهگونرهاي لحراظ شرد کره تعرداد شريرهاي
فشارشکم به  37عردد محردود گشرت .جانمرايي خطروط انتقرال آب
به همراه موقعيت ايستگاه پمپراژ پيشرنهادي  PS2در راهکرار سروم در
شکل  4آمده است.

550

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

شکل  -3جانمايي ايستگاه  PS2و خطوط انتقال آب براي آبياري اراضي در راهکار دوم

شکل  -4جانمايي ايستگاه پمپاژ  PS2و خطوط انتقال آب در راهکار سوم براي آبياري دشت فتحعلي

در نهايت هزينه هر سه راهکار پيشنهادي شرامل هزينره لولرههرا،
فشارشکمها و ساير لوازم آبياري براساس فهرست بهراي سرال 1393
بههمراه هزينه هاي انرژي محاسبه و جهت مقايسه و تحليل نسبت به
راهکار اوليه (راهکار موجود) آورده شد .نتايج حاصل از ايرم مطالعره در
اختيار کارفرمايان طرح يعني وزارت نيرو و وزارت جهاد کشاورزي قرار
گرفت.

نتايج و بحث
همانگونه که جدول  2نشان ميدهد بريشترريم سرط اراضري

معادل  852هکتار در دامنه ارتفاعي  180-190متر از سط دريا قررار
دارد که شامل  18/2درصد اراضي اسرت .در مقابرل کرمترريم سرط
اراضي برابر  22هکتار شامل  0/5درصد از ارضري در براالتريم دامنره
ارتفاعي ( 240-250متر) قرار دارند .در ناحيه بهينه ارتفاعي با توجه به
صرف انرژي کمتر براي تاميم فشار و در راستاي مطالعات جيمنزبلو و
همکاران ( ،)2012دو بازه ارتفراعي  210-220مترر و  230-240مترر
انتخاب شد .مطاب نتايج جردول  2و بازديردهاي ميرداني ،حردود 87
درصد از اراضي با سطحي معادل  4075هکتار داراي ارتفاعي کمتر از
 220متر و حدود  99/5درصد از اراضي داراي ارتفاعي کرمترر از 240

باز طراحي شبكه آبياري تحتفشار دشت فتحعلي مغان به روش گروهبندي ارتفاعي اراضي

متر هستند .فشار الزم برراي آبيراري بخشري از اراضري برا جانمرايي
ايستگاه پمپاژ  PS2در يکي از دو بازه ارتفاعي فوق بهصورت ترکيبري
از فشار پمپ و اختالف ارتفاع زميم قابل تاميم است .بديم ترتيب برا
تغيير در مشخصات پمپهاي انتخابي ،بخشي از هزينههراي انررژي و
ملزومات آبياري کاهش مييابرد .در جردول  3هزينرههراي  20سراله
انرژي و هزينههاي سراليانه هرر هکترار از اراضري برراي سره راهکرار
پيشنهادي در مقايسه با هزينههاي راهکار موجود (فعلي) براساس توان
مصرفي پمپهاي مورد نياز در ايستگاه پمپاژ با دو تعرفره  90و 1000
ريال بهازاي هر کيلووات ساعت محاسبه شد.
از جدول  3مالحظه ميگرردد بريشترريم مقردار تروان مصررفي
بهميزان  3805کيلووات به راهکار موجود و کمتريم مقردار آن معرادل
 2375کيلووات به راهکار اول تعل دارد .توان مصرفي در راهکار دوم و
سوم نيز بهترتيب  2486و  2388/6کيلووات است .بررسيها نشان داد
هزينههاي انرژي در راهکرار موجرود براسراس تعرفره  90ريرال 90/1
ميليارد ريال و با تعرفه  1000ريال  1000/29ميليرارد ريرال طري 20
سال است .به عبارتي ديگر هزينه ساليانه انررژي برراي هرر هکترار از
اراضي دشت فتحعلي با دو تعرفه  90و  1000ريال در راهکرار موجرود
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بهترتيرب  0/87و  9/65ميليرون ريرال ،در راهکرار اول و دوم  0/57و
 6/33و در راهکار سوم  0/553و  6/14ميليون ريال اسرت .محاسربات
مربوط به انرژي نشان داد توان مصرفي در راهکار اول  37/6درصرد و
هزينههاي ساليانه انرژي در واحد سرط برا تعرفره  90و  1000ريرال
 34/5درصد کمتر از راهکرار موجرود اسرت .در راهکرار دوم نيرز تروان
مصرفي نسبت به راهکار موجرود  34/7درصرد کراهش و هزينرههراي
ساليانه انرژي در واحد سط با تعرفه  90و  1000ريرال  34/5درصرد
کاهش دارد .بههميم ترتيرب در راهکرار سروم تروان مصررفي نسربت
بهراهکار موجود  37/2درصد و هزينههاي ساليانه انرژي در واحد سط
با دو تعرفه  90و  1000ريال  36/4درصد کاهش نشان داد .ايرم امرر
با توجه به مصرف بخرش اعظمري از انررژي در بخرش کشراورزي و
توسط پمپها ميتواند گام موثري در بهينهسرازي مصررف انررژي در
ادامه ايم پروژه برزرگ باشرد .ايرم بخرش از کرار در راسرتاي تاکيرد
کارفرمايان مبني بر کاهش مصرف انرژي است.
مطاب نتايج جدول  3کمتريم مقدار توان مصرفي برهراهکرار اول
تعل دارد و با مصرف انرژي در ديگر راهکارهراي پيشرنهادي تفراوت
محسوسي ندارد.

جدول  -3مقايسه توان مصرفي و هزينههاي انرژي در راهکارهاي متفاوت

راهکار

نام ايستگاه
پمپاژ

دبي
گروه پمپ
-1

M1

موجود

PS1

M2
M3

ارتفاع

توان

پمپاژ

مصرفي

( )ls

( )m

()Kw

609
1861
302

104
114
51

828/5
2775
201/5
3805
884
1491
2375
1935
551
2486
721/1
59/5
659
949
2388/6

مجموع
اول

PS1

M1
M2

1350
1200

54
97

مجموع
دوم

2550
1028

58
41

( M1خط انتقال) 1490
( M2پمپاژ مستقيم) 91
( M3پمپاژ مستقيم) 969
( M4پمپاژ مستقيم) 1251

37
50
52
58

PS1

M1

PS2

M6

مجموع
سوم

PS1
PS2

مجموع

مقايسه بيم هزينههاي انرژي در جدول  3نشان داد هزينه انررژي
در راهکار سوم در حدود  2درصد نسبت به دو راهکار اول و دوم کمترر
است .ايم امر مريتوانرد ناشري از انتخراب تعرداد و موقعيرت مناسرب

هزينه انرژي (ميليارد ريال)
تعرفه 90

تعرفه 1000

ريال
19/6
65/7
4/8
90/1
22/6
36/02
58/62
45/8
13/04
58/84
17/1
1/41
15/60
22/5
56/61

ريال
217/8
729/52
52/97
1000/29
250/7
400/3
651/0
508/6
144/9
653/5
189/6
15/7
173/3
249/5
628/1

هزينه انرژي (ميليون ريال بر هکتار در
سال)
تعرفه  90ريال

تعرفه  1000ريال

0/19
0/63
0/05
0/87
0/22
0/35
0/57
0/44
0/13
0/57
0/17
0/013
0/15
0/22
0/553

2/10
6/99
0/56
9/65
2/44
3/89
6/33
4/89
1/44
6/33
1/89
0/14
1/67
2/44
6/14

ايستگاههاي پمپاژ ،واحدبنردي اراضري براسراس شررايط توپروگرافي،
جانمايي مناسب ايستگاه پمپاژ  PS2و خطوط لولره باشرد .برهعبرارت
ديگر بهکرارگيري تردابير فنري مريتوانرد ضرمم مرديريت انررژي در
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صرفهجويي و کاهش هزينه طرحهاي آبياري تحتفشار اثرگذار باشرد.
لزوم کاهش انرژي مصرفي و هزينههاي مربوط بره آن در کشراورزي
براي سيسرتمهراي آبيراريي تحرتفشرار در راسرتاي نترايج نظرري و
همکاران ( ،)1391رضواني و همکاران ( )1389است .نتايج گروهبندي
ارتفاعي اراضي و بهرهگيري از توپوگرافي اراضري در پرژوهش حاضرر
مويد نتايج آباديا و همکاران ( )2012و جيمنزبلرو و همکراران ()2015
ميباشداز نتايج جدول  3مالحظه ميگرردد ;(Abadia et al., 2012
).Jimenez-belo et al., 2015
که در تمامي راه کارهاي پيشنهادي ،استفاده مناسرب از اخرتالف
ارتفاع اراضي موجب کاهش هزينرههراي انررژي و کراهش ملزومرات

آبياري شده است که با توجه به زيادي هزينههاي انرژي در طرحهاي
کشاورزي و در سيستمهاي آبياري تحتفشار بهدليل وابسرتگي آنهرا
به انرژي در طول زمان بهرهبرداري رقم قابرلتروجهي اسرت (دلفران
آذري و پرورشريزي .)1395 ،شکلهراي  3 ،2و  4و مقرادير انررژي
مصرفي در جدول  3نيز بهکرارگيري اخرتالف ارتفراع زمريم را برراي
آبياري بخشي از اراضي در قالب ناحيه بهينه ارتفراعي و تراميم فشرار
آبياري بهروش ثقلي نشان ميدهد.
در جدول  4هزينههاي کلي شبکه آبياري و ايسرتگاههراي پمپراژ
براي هر سه راهکارهاي پيشنهادي بههمرراه هزينرههراي مربروط بره
راهکار موجود جهت مقايسه بهتر ارايه گرديده است.

جدول  -4کل هزينهها در طرح اجرا شده و گزينههاي پيشنهادي براساس فهرست بهاي قيمت ملزومات آبياري سال .1393
هزينه (ميليارد ريال)
راهکار موجود با
شرح

تعرفه

راهکار اول با تعرفه راهکار دوم با تعرفه

90
1000
90
1000
 90ريال
ريال
ريال
ريال
ريال
214/3
-216/4
-193/07
هزينه خريد و نصب لولههاي پلياتيلم و GRP
*
5/2
-6/3
-21/16
هزينه خريد و نصب شير فشارشکم و احداث حوضچه مربوطه
16/21
-17/9
-18/0
هزينه احداث آبگير ،مخزن و ايستگاههاي پمپاژ
58/6
651
58/6 1000/29
90/1
هزينه انرژي مصرفي در طول  20سال
46/6
-28/6
-هزينههاي بهرهبرداري و نگهداري از مخزن و ايستگاه پمپاژ در طول  20سال 28/6
340/91 920/2 327/86 1261/12 350/93
جم کل (ريال)
* -تعداد شيرهاي فشارشکم در راهکار موجود ،اول ،دوم و سوم بهترتيب  56 ،62 ،68و  37عدد

با ارزيابي کل هزينرههراي ريرالي در جردول  4مشرخص گرديرد
جانمايي ايستگاه پمپاژ  PS2در منطقره بهينره ارتفراعي  220مترر در
راهکار سوم داراي کمتريم مقدار هزينه کل مريباشرد .برهعبرارتي در
جدول  4عالوه بر هزينههاي انرژي ،ساير هزينههاي تغييرر يافتره در
هر يک از راهکارها نيز آمده است .ايم جردول نشران مريدهرد برراي
انتخاب راه کار مناسب به غير مولفه مقدار انرژي و هزينههاي اجرايي،
شرايط فني راهکارهاي پيشنهادي نيز بايد مدنظر قرار گيرد .بره بيراني
ديگر از لحاظ فني راهکاري ميتوانرد مناسرب باشرد کره در آن تعرداد
شيرهاي فشارشکم کمتر باشرد .اگرچره هزينره شريرهاي فشارشرکم
نسبت به ساير هزينهها کمتر است اما کاهش آنها موجب ميشود ترا
يکنواختي مناسبتري براي انتقال آب در ايستگاههاي پمپاژ و خطروط
لوله شبکه آبياري برقرار باشد .افزايش تعرداد شريرهاي فشارشرکم در
يک سيسرتم آبيراري بيران گرر زيرادي فشرار و مشرکالت اجرايري و
بهرهبرداري ناشي از آن است که بايستي با اتالف انرژي ،فشار مناسب
براي سيستم آبياري ايجاد گردد .افزايش تعداد شيرهاي فشارشکم در
هر يک از راهکارها نشاندهنده پتانسيل بروز مشکالت فني ،اجرايري،

راهکار سوم با
تعرفه

1000

90

1000

ريال
---653/5
-935/81

ريال
201/1
3/6
16/3
56/61
46/6
324/21

ريال
---628/1
-895/7

بهرهبرداري به واسطه کرارکرد نامناسرب شريرها و در نهايرت اترالف
انرژي و هزينه است .کم برودن تعرداد شريرهاي فشارشرکم در يرک
سيستم آبياري ضمم نشان دادن همخواني فشار ايستگاه پمپاژ با فشار
مورد نياز سيستمهاي آبياري در سرط شربکه بيرانگرر برهکرارگيري
شرايط توپوگرافي زميم در توزي مناسب فشار در سط شربکه اسرت.
مطاب نتايج جدول  3تغييرات فشار در راهکار سوم در دامنه  37تا 58
متر ميباشد که براي آبيراري تحرتفشرار مناسرب اسرت .هرمچنريم
ميانگيم فشار در راهکار سوم  44/3متر است که از ميانگيم فشار ديگر
راهکارها کمتر است .بههميم دليل ،راهکار سوم با  38شير فشارشکم و
کرراهش  37/2درصرردي انرررژي مصرررفي نسرربت برره راهکررار موجررود
مناسبتر است .در راهکار دوم هرچند تعداد شيرهاي فشارشکم ،معادل
تعداد شيرهاي فشارشکم راهکار سوم است ليکم ميزان مصرف انرژي
در آن  2486کيلووات است کره نسربت بره راهکرار سروم برا 2388/6
کيلووات از کاهش انرژي کمتري در مقايسه با راهکار موجود برخوردار
است .از طرفي هزينههاي ساليانه انرژي در راهکار سوم برا تعرفره 90
ريال  0/553و با تعرفه  1000ريال  6/14ميليون ريال در واحد سرط

باز طراحي شبكه آبياري تحتفشار دشت فتحعلي مغان به روش گروهبندي ارتفاعي اراضي

است که سه درصد از راهکار دوم کمتر است .در راهکار اول نيز مطاب
جدول  4کل هزينه آن با دو تعرفه  90و  1000ريال بهترتيب معرادل
 327/86و  920/2ميليارد ريال است کره از کرل هزينرههراي راهکرار
موجود و راهکار دوم کمتر است .اما هزينههاي ساليانه انرژي آن طب
ارقام مندرج در جدول  3با هر دو تعرفه  90و  1000بهترتيرب  0/57و
 6/33ميليون ريال در واحد سط است که ضمم برابري با راهکار دوم
نسبت به ديگر راهکارها بيشتر است .نکته قابلتوجه وجرود  62شرير
فشارشکم براي راهکار اول و  56شير فشارشکم برراي راهکرار دوم در
شبکه آبياري است که ضمم ايجاد تفاوت در هزينههاي کرل ايرم دو
راهکار مري توانرد از نظرر فنري بره عنروان پتانسريل ايجراد مشرکالت
بهرهبرداري بهواسطه خرابي آنها در طول زمان و تلف نمودن انررژي
بهواسطه کاهش و تنظيم فشار سيستم باشد .بنابرايم راهکار سوم يعني
جانمايي ايستگاه پمپاژ ثانويره در منطقره بهينره ارتفراعي برا کراهش
مصرف انرژي نسبت به طرح اجرا شده فتحعلي به مقدار  37/2درصرد
و با توجه به کمتر بودن هزينه کل آن در مقايسره برا ديگرر راهکارهرا
بهعنوان بهتريم گزينه انتخاب ميگردد .نترايج مطالعرات محققريم در
ديگر کشورها مويد ايم نکته است که استفاده از توپوگرافي و رعايرت
مباني طراحي نقش مهمي در کاهش مصرف انرژي دارد که ذکر آنها
در بررسي مناب آمد.

نتيجهگيري
در راهکار سوم عالوه بر کاهش انرژي مصرفي ،هزينههاي خريرد
و نصب شيرهاي فشارشرکم و در مجمروع هزينرههراي کرل مطراب
جدول  4نسبت به ديگر راههارها کاهش يافرت .هرچنرد هزينرههراي
مربوط به خريد لولرههراي انتقرال آب و هزينرههراي بهررهبررداري و
نگهداري از ايستگاه پمپاژ نسربت بره راهکرار موجرود افرزايش يافرت.
بهکارگيري روش گروهبندي ارتفاعي موجب شرد کره ارتفراع پمپراژ از
حداکثر  114متر در راهکار موجود به حداکثر  58مترر در راهکرار سروم
کاهش يابد .راهکار سوم شامل دو ايسرتگاه پمپراژ  PS1برراي تراميم
فشار الزم براي آبياري بخشي از اراضي و آبرساني به ايسرتگاه PS2
و ايستگاه  PS2براي تاميم فشار بخش ديگري از اراضي برود .فشرار
الزم براي آبياري دو قسمت از دشت در ناحيه شمالشرق دشرت کره
پاييمدست استخر ذخيره  22000ليتري است و پراييمدسرت ايسرتگاه
 PS2با اختالف ارتفاع قابل تاميم است .فشار قابل تحمل لولهها از 6
تا  12بار در راهکار موجود به  4تا  6بار و تعداد شيرهاي فشارشرکم از
 68عدد در راهکار موجود به  37عدد در راهکرار سروم کراهش يافرت.
کاهش تعداد شيرهاي فشارشکم به مفهروم اترالف کرمترر انررژي و
هزينه هاي مرتبط برا آن اسرت .شرير فشارشرکم يکري از تجهيرزات
سيستمهاي آبياري تحتفشار است که براي مهار کردن جريان و فشار
آب جهت کنترل و ايمم نگه داشتم سيستم آبياري تحتفشار کراربرد
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دارنررد .شررير فشارشررکم بايسررتي مقاومررت الزم در برابررر فشررار
هيدرواستاتيکي آب را داشته باشد و فاقد هرگونه آسيب ديدگي ،تغييرر
شکل و نشتي در بدنه و محل اتصراالت شرير باشرد .اسرتمرار چنريم
شرايطي در طرول مردت بهررهبررداري يکري از دغدغرههراي جردي
بهره بردار براي حف ايمني سيستم و اطمينران از کرارکرد صرحي آن
ميباشد.
کاهش  37/3درصدي انرژي مصرفي در راهکار سروم نسربت بره
راهکار موجود نشان دهنده انتخاب موقعيت مناسب ايستگاههاي پمپاژ،
بهروش گروهبنردي اراضري براسراس شررايط توپروگرافي و جانمرايي
مناسب خطوط لوله امکان کاهش مصرف انرژي و کاهش هزينههراي
کل طرح است.
در انتها پيشنهاد مي شرود عرالوه برر روش گرروهبنردي ارتفراعي
اراضي که نقش قابلتوجهي در کاهش انرژي مصرفي دارد اسرتفاده از
پمپ هاي برا دور متغيرر برا رانردمان براالتر نيرز در ترکيرب برا روش
گروهبندي ارتفاعي اراضي ارزيابي شود.
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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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