
محدود بودن منابع انرژي از یک سو و افزایش روز افزون 

تقاضاي انرژي از سوي دیگر سبب افزایش اهمیت مدیریت 

انرژي در برنامه هاي خرد و کالن کشورهاي توسعه مصرف 

از این رو، تداوم رشد و . یافته و در حال توسعه شده است

شکوفایی هر کشوري در آینده منوط به داشتن برنامه هاي 

. منسجم و هدف مند در راستاي مدیریت منابع انرژي است

یکی از بخش هاي سهیم در مصرف انرژي بخش 

ست که میزان مصرف باالیی را به استراتژیک کشاورزي ا

خود اختصاص داده، اما بازده انرژي پایینی داشته است که 

براي حفظ و بقاي آن باید راهکارهاي علمی و عملی بکار 

  .گرفته شود

مدیریت مصرف در بخش کشاورزي

  شرکت توزیع نیروي برق خوزستان

  گروه مدیریت مصرف

)آب و کشاورزي(شرایط خاص مصارف تولید 

 20در سه ماه تابستان، به بهاي برق مصرفی مشترکان 

آن دسته از مشترکان مصارف تولید . درصد افزوده میشود

الف که با هماهنگی شرکت برق - 3کد ) آب و کشاورزي(

 یال 13( خود را در ساعات اوج بار ذیربط، برق چاه هاي

 ياز پرداخت بها ي، در طول دوره همکارقطع میکنند) 17

.باشند یم معاف یبرق مصرف

بروشور راهنما

در راســتاي اجــراي مصــوبه وزیــر محتــرم نیــرو بــه شــماره       

ــترکین  مشـ

شـهریور در سـاعات   

همکـاري از  

  : هاي همکاري  شماره فکس جهت ارسال فرم

33363601

جهت اطالع و طرح هرگونه سوال در خصوص مصـرف بهینـه و   

اعمال مدیریت مصرف به بخش مدیریت مصرف بـرق شـرکت   

ــی    ــه آدرس اینترنت ــتان خوزســتان ب ــرق اس ــروي ب ــع نی توزی

www.kepdc.ir مراجعه کنید.  

همچنین میتوانید با سامانه راهنماي گویاي مدیریت 

.تماس حاصل فرمائید  02142805شماره  مصرف به

کارهاي بهینه سازي مصرف برق در بخش کشاورزي

  سرویس و تعمیر مرتب تجهیزات جهت افزایش راندمان

استفاده از کانالهـاي بتـونی بجـاي کانالهـاي سـنتی موجـود       

ي از آب را به درون بـه درون خـود   

کشند و همچنین در صورت قطع موقت آب، پس از برقـراري  

مجدد آن، آب و وقت زیـادي صـرف اشـباع کـردن مجـدد ایـن       

ــراي   ــره آب ب اســتفاده از اســتخر و مخــازن آب جهــت ذخی

  ).ساعات اولیه شب

  )لوله آب

) مثلـث  –

ي تحت فشار 

ي شفت و 

درصد در مصرف آب و برق صرفه جویی 

درصد 20همچنین بکارگیري الکتروموتورهاي عمودي 

شـود   ي سنتی و غرقابی که بعضاً بکار گرفتـه مـی  

طبق بخش نامه ابالغی وزارت نیرو، آن دسته از مشترکان 

شهریور مصرف برق انشعاب 

کشاورزي خود را در ساعات پیک بار قطع و در این زمینه تفاهم 

ي برق به امضا برسانند، در صورت عمل به 

در راســتاي اجــراي مصــوبه وزیــر محتــرم نیــرو بــه شــماره       

ــورخ  100/30/10890/93 ــروردین  19مـ ــترکین  1393فـ مشـ

شـهریور در سـاعات    15خرداد تـا   15کشاورزي که در بازه زمانی 

همکـاري از   دوره طـول  در کننـد،  اوج بار از برق استفاده نمـی 

   .باشند پرداخت بهاي برق مصرفی معاف می

  ارتباط با ما
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شرکت   - خیابان شهید منصفی - امانیه - اهواز: آدرس

توزیع نیروي برق خوزستان

کارهاي بهینه سازي مصرف برق در بخش کشاورزي راه

  ها و موتورهاي با راندمان باال  انتخاب پمپ - 1

سرویس و تعمیر مرتب تجهیزات جهت افزایش راندمان - 2

  )طرح بیست ساعته(آبیاري در ساعات غیر پیک  - 3

استفاده از کانالهـاي بتـونی بجـاي کانالهـاي سـنتی موجـود        - 4

ي از آب را به درون بـه درون خـود   کانالهاي موجود بخش زیاد(

کشند و همچنین در صورت قطع موقت آب، پس از برقـراري   می

مجدد آن، آب و وقت زیـادي صـرف اشـباع کـردن مجـدد ایـن       

  ).شود ها می کانال

ــراي   - 5 ــره آب ب اســتفاده از اســتخر و مخــازن آب جهــت ذخی

ساعات اولیه شب(برداري در زمان پیک مصرف شبکه  بهره

لوله آبتندي  ها زاویه حذف(فاده ازلوله با زوایاي مناسباست - 6

–سـتاره  (با نصب دستگاه اینورتر بـه جـاي تـابلوي     - 7

  .درصد مصرف برق کاهش خواهد یافت 20حدود 

ي تحت فشار  ها ي آبیاري سنتی به سیستم ها با تبدیل سیستم - 8

  .یابد درصد مصرف آب و برق کاهش می 30حدود 

ي شفت و  ها ي شناور به جاي پمپ ها استفاده از پمپبا  - 9

درصد در مصرف آب و برق صرفه جویی  30غالفی، حدود 

همچنین بکارگیري الکتروموتورهاي عمودي . شود می

  .دهد مصرف انرژي را کاهش می

ي سنتی و غرقابی که بعضاً بکار گرفتـه مـی   ها سیستم - 10

  .آن بسیار پایین است اقتصادي نیست و بهره برداري

تفاهم نامه اصالح الگوي مصرف

طبق بخش نامه ابالغی وزارت نیرو، آن دسته از مشترکان 

شهریور مصرف برق انشعاب  15خرداد تا  15کشاورزي که از 

کشاورزي خود را در ساعات پیک بار قطع و در این زمینه تفاهم 

ي برق به امضا برسانند، در صورت عمل به  ها نامه اي را با شرکت

  :شوند مزایاي زیر بهره مند میتعهدشان از 
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  :اهداف

هدف این برنامه، بهینه سازي مصرف انرژي الکتریکی در 

بخش کشاورزي و کاهش پیک بار و نیز اصالح منحنی 

جایگزینی انرژي همچنین طرح . مصرف شبکه است

الکتریکی به جاي سوخت مایع و مزایاي اقتصادي آن از 

  .دیگر اهداف طرح است

حلقه چاه کشاورزي  2740در حال حاضر بیش از 

. سطح استان موجود و در حال بهره برداري استبرقدار در 

ي برقدار  ها مجموع مصرف انرژي الکتریکی ساالنه چاه

میلیون کیلووات ساعت با میانگین دیماند  554.027حدود 

  .کیلووات است 65مصرفی حدود 

پتانسیل بهینه سازي در این زمینه در دو بخش اصلی 

  :بررسی و ارائه میشود

  

  

  
بر روي کلیه چاه هاي برقدار موجود  با اجراي این طرح

مگاوات از پیک بار شبکه به خصوص در  1500معادل 

ساعات پیک بار این رقم معادل با آزادسازي یک نیروگاه 

خواهد شد و نیاز به سرمایه ) مگاواتی 2000حدود (بزرگ 

گذاري در بخش تولید و انتقال را کاهش خواهد داد که 

کنتورهاي هوشمند آب و  یکی از راه هاي مؤثر آن نصب

  .برق است

بخش عمده اي از تجهیزات نصب شده موجود بر روي 

چاه ها راندمان پایینی دارد، در حالی که میتوان با برنامه 

زمان بندي شده نسبت به اصالح راندمان تجهیزات به 

  :کمک روش هاي زیر اقدام کرد

حذف سیستم شفت و غالفتی و استفاده از پمپ  - الف

  شناور هاي

استفاده از پمپ ها و موتورهاي با راندمان باالتر و  -ب

  استاندارد

چنانچـه اصــالح رانــدمان تجهیــزات مــذکور صــورت  

درصـد از چـاه    50پذیرد و با فرض اینکه طـرح بـر روي   

هاي موجود اجرا شود، با بهبـود رانـدمان هـر حلقـه بـه      

درصد کاهش را در دیمانـد مصـرفی و انـرژي     20میزان 

میلیـون   800مگاوات و  150و همچنین کاهش مصرفی 

  .وات ساعت برق در سطح کشور را شاهد خواهد بود

)کشاورزي(دسته بندي مشترکین مصارف تولید 

:الف-3کد  

برنامه هاي مصرف در بخش کشاورزي

کشاورزي، پمپاژ مجدد، (پمپاژ آب براي آبیاري :  1-3

  )آبیاري تحت فشار و نقلی

باغداري، (پمپاژ آب براي تولید محصوالت کشاورزي :  2-3

دامداري، مرغداري، کارخانه هاي تولید قارچ، واحدهاي 

و تکثیر و پرورش ) تولید گل و گیاه و مجتمع پرورش اسب

  آبزیان در داخل آب هاي داخلی

کشاورزي برقدار موجودهاي  ساعته نمودن چاه 20 - 1

اصالح و افزایش راندمان تجهیزات نصب شده  -2

هاي کشاورزي موجود بر روي چاه

سرفصل هاي عملکرد در زمینه صرفه جویی در بخش کشاورزي

ي بدون برق ها شناسایی چاه

  شناسایی تولید کنندگان موتورهاي کشاورزي و عوامـل

بهینه سازي موتورهاي کشاورزي

فرهنگ سازي صرفه جویی در مصرف انرژي

ي نوین آبیاري ها توجیه و آشنایی کشاورزان با روش

 ي فرهنگــی و همچنــین تــدوین    هــا انجــام فعالیــت

اي استانداردهاي اجباري به منظور تشویق کشاورزان بـر 

 رانـدمان بهتـر   جایگزینی تجهیزات قدیمی با تجهیـزات 

بـا طـرح معرفـی فـن       هـا  همکاري سایر ارگان
234


