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  چكيده
ها، اصالح الگوي مصرف،  هدف اصلي اجراي قانون هدفمند كردن يارانهااز جمله 

صورت نقدي به ه ها بصورت غيرمستقيم و پرداخت آن ب حذف پرداخت يارانه
و واگذاري مديريت استفاده از اين منابع به ايشان و كنندگان  ن و توليدكنندگا مصرف
اين مهم در كشورهاي پيشرفته از ديرباز . هاي سربار دولت بوده است ذف هزينهنهايتاً ح

تحليل عملكرد . گذاشته شداجرا مرحله  به 1389اين قانون از سال انجام و در ايران نيز 
اجراي اين قانون و تحليل  در )وزارت جهادكشاورزي آن جمله زا( اجراييدستگاههاي 

در اين  )دهنده خدمات شركتهاي ارائه(كنندگان كنندگان و توليد نحوه برخورد مصرف
ادامه روند فوق ارائه چگونگي تواند ديدگاهي كلي به مجريان طرح براي  مي خصوص،

   .سازد تر  همچنين آنها را در رويارويي با مشكالت آماده. نمايد 
اثرات هدفمندي ، روند مصرف برق در بخش كشاورزيبا تحليل لذا در اين گزارش 

الزم  .مورد بررسي قرار گرفته است هاي انرژي بر اين حامل تاثيرگذار و پر مصرف يارانه
و لذا مورد بررسي قرار خواهد گرفت  1393سال تا آمار  ،گزارش اين درذكر است ه ب

سال از مرحله اول هدفمندي اين حامل  4ي  گيرندههاي صورت پذيرفته در بر لتحلي
   .باشد مي

  



   ت يبر روند مصرف برق در بخش كشاورز يمرور
 

  خالصه مديريتي
   مقدمه
 مواد غذايي مورد نياز كشور از اهميت استراتژيك در اقتصاد و توسعه تأمينخش كشاورزي به واسطه ب

. اي متناسب صورت گيرد امنيت پايدار اين بخش بايد اقدام هاي توسعه تأمين براي بنابراين،. برخوردار است
در  )درصدي از كل مصرف برق در كشور 16سهم (كننده عمده آب و برق ازسوي ديگر بخش كشاورزي مصرف

آب مهمترين عامل در توليد محصوالت كشاورزي است و آب هاي زيرزميني  .كشور محسوب مي شود
در گذشته براي انتقال آب از اعماق . نده منابع آب در بخش كشاورزي محسوب مي شودمهمترين تامين كن

قابل توجهي از منابع حياتي و استراتژيك  در اين بين ميزانشد،  زمين به سطح، از سوخت ديزل استفاده مي
 امروزه يكي از راهكارهاي اساسي جهت .فتبه علت استفاده از روش هاي سنتي و فرسوده هدر مي ر

به موقع،  تأمينهمچنين . مي باشداستفاده از موتور پمپهاي برقي به جاي ديزلي ب جلوگيري از هدر رفت آ
با برقدار كردن تمامي چاههاي بخش كشاورزي منجر به  اين بخش، مطمئن و ارزان انرژي الكتريكي مورد نياز
. شودمي زي مصرف انرژيو بهينه سا يكاهش آلودگي زيست محيطكاهش ميزان مصرف سوختهاي فسيلي، 

و افزايش صادرات غيرنفتي  يتسريع نرخ رشد اقتصاد بخش كشاورزي،افزايش توليدات با كمك به اين امر نيز 
  .را بدنبال خواهد داشت كشور

 .است تصويب رسانده به آب چاههاي برقي كردن جهت را زيادي دولت قوانين تاكنون راستا اين در
 10/12/1393تاريخ  157156مصوبه شماره و براساس  1393ن بودجه سال قانو 2ق تبصره  بند براساس

و  تأمين را كشاورزي آب برق چاههاي كه موظفند استاني برق توزيع شركتهاي و نيرو ، وزارتشوراي اقتصاد
 و آب كشاورزي چاههاي برقدار كردن متقاضي كشاورزان از حمايت جهت را مبلغي نيز نفت ايران ملي شركت
 بينما كه قراردادي براساس .دهد قرار كشاورزي بانك اختيار در تسهيالت جهت اعطاي پمپاژ، ههايايستگا
نفت (مبلغ ناشي از صرفه جويي سوخت  ساله همه نفت وزارت است، شده منعقد وزارت نيرو و نفت وزارت

  .دهد مي اختصاص آب چاههاي برقي كردن ي بودجه تأمينبراي  را )گاز
با محوريت مصرف آن در چاههاي هاي اخير تقاضاي برق در بخش كشاورزي ايران  سالدر نظر به اينكه 

 رشد )درصدي مصرف برق در چاههاي كشاورزي از كل مصرف برق بخش كشاورزي 70سهم ( كشاورزي
به عبارتي روند مصرف برق در بخش كشاورزي تابعي از روند برقداركردن چاههاي . گيري داشته است چشم

به دليل نقش تقاضاي برق در سياستگذاريها و تصميمات مربوط به توليد، توزيع هم از طرفي . كشاورزي است
تواند تا حدودي در اين كشاورزي مي روند برقدار كردن چاههايو عرضه اين حامل انرژي، مطالعه و بررسي 

  .امر راهگشا باشد
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  ها خالصه يافته
برق در بخش كشاورزي در سال هاي اخير از رشد قابل مالحظه اي برخوردار بوده،  ميزان مصرف

درصد از كل فروش برق  16 گيگاوات ساعت حدود 24530 با مصرف 1393طوري كه اين بخش در سال  به
برخوردار اي  هاي گذشته از رشد قابل مالحظه كه نسبت به سال ه استوزارت نيرو را به خود اختصاص داد

   .است بوده
هاي برق مجهز شده  حلقه چاه كشاورزي به پمپ 230903 ،1393 منتهي به سالتا  آمار موجود براساس

در اين سال به منظور احداث و تقويت شبكه برق چاههاي  .كيلووات است 35كه متوسط مصرف آنها 
  .)1393، 1نام بي( ميليارد ريال اعتبار صرف شده است 194كشاورزي 

 15هزار مشترك بوده است كه نسبت به سال قبل آن  174ركين بخش كشاورزي مشت 1393در سال 
كيلووات ساعت  122002همچنين متوسط مصرف هر مشترك در اين بخش معادل . درصد رشد داشته است

  .درصد بوده است 4و رشد آن نسبت به سال ما قبل آن 
دارا  بابه ترتيب  1393 منتهي به الدر س مازندران، فارس و اصفهان، استان يافته هاي تحقيقبراساس 

هاي كشاورزي به خود اختصاص  درصد بيشترين سهم را در برق داركردن چاه 11و  15، 15 بودن سهم
درصد چاههاي برقدار شده را به  41 ،توان بدين نتيجه رسيد كه اين سه استان تر مي در نگاهي دقيق .اند داده

و  زيرزميني آب هاي رويه از سفره بي رداشتزنگ خطري براي بتواند  اند كه اين مي خود اختصاص داده
بنابراين سياست برقداركردن  .باشدانديش در اين زمينه  آمدهاي آن در اين سه استان و نيازمند چاره پي

تري  بايد با حساسيت دقيقتر و همه جانبه ،زيرزمينيصيانت از منابع آبهاي  چاههاي كشاورزي باتوجه به لزوم
  . شودپيگيري 

  
  هاي سياستي توصيه

آوري محصوالت جانبي بخش كشاورزي و  كردن تجهيزات مربوط به فرآيند توليد و عمل برقيامروزه از 
 ،هاي آب در سطح بخش كشاورزي جايگزيني برق به جاي گازوئيل به عنوان نيروي محركه در موتور پمپ

انرژي  كاراييهمچنين . عوامل موثر در افزايش روند مصرف برق در بخش كشاورزي نام بردتوان به عنوان  مي
هاي ناشي از آاليندگي برق،  داليلي همچون، پايين بودن هزينه گاز در بخش كشاورزي به برق نسبت به نفت

برق و در نتيجه  باالبودن تلفات ناشي از انتقال سوختهاي فسيلي، باالبودن قابليت انتقال، توليد و توزيع
در سوق دادن هرچه بيشتر باالرفتن استقبال از مصرف برق در بلندمدت و نبود جايگزين مناسب براي آن، 

اهش مصرف انرژي و مديريت بهينه كهر چند . بوده و خواهد بودبخش به اين امر نيز بسيار مثمر ثمر 
اي صورت  گونه اما نبايد اجراي قانون به. تمهمترين دستاوردهاي چنين طرحي اسهاي نفتي و برق از  فرآورده

ي ها رويه حامل به بياني بهتر جلوگيري از مصرف بي. گيرد كه بخش توليد در اين ميان، متضرر واقعي باشد
  . تعطيلي واحدهاي توليدي صورت گيرد انرژي، نبايد به بهاي كاهش توليد و
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  نمصرف برق در بخشهاي مختلف و جايگاه بخش كشاورزي در آ
، 1393در سال  حوزه كلي صورت مي گيرد كه در اين بين 6، مصارف برق كشور در موجودبنابر آمار 

همچنين  .)1393، 1بي نام( اند صنعت بيشترين و روشنايي معابر كمترين مصرف را به خود اختصاص داده
مصرف . باشد سومين جايگاه را از نظر ميزان مصرف دارا ميصنعت و خانگي كشاورزي بعد از بخشهاي بخش 

 1393ميليون كيلووات ساعت بود، اين ميزان در سال  184ميليارد و  203كشور در مجموع  1392برق سال 
   .وات ساعت رسيدميليون كيلو 933ميليارد و  218ميليارد كيلووات ساعتي به  15با افزايش افزون بر 

. نسبت به سال پيش از آن تغيير يافته است 1393همچنين بيشتر سهم مصارف مختلف در سال 
 1393درصد در سال  2/32به  1392درصد در سال  7/31براساس آمارها سهم بخش خانگي در مصرف از 

 9/8به  1392ال درصد در س 8/8سهم بخش عمومي نيز تنها با يك دهم اختالف از  .افزايش يافته است
 1393تا  1392با اين حال سهم بخش هاي كشاورزي و صنعتي از سال  .رسيده است 1393درصد در سال

به  1392درصد درسال  3/16كاهش يافته است به طوري كه سهم بخش كشاورزي از مجموع برق مصرفي از 
كاهش  1393در سال  درصد 1/34به  1392درصد در سال  8/34درصد و سهم بخش صنعتي نيز از  1/16

 1392لدرصد در سا 6/6دهم درصدي از  2در اين ميان سهم مصارف تجاري نيز با افزايش  .پيدا كرده است
   .ه استيدرس 1393درصد در سال  8/6به 

  
  1393فروش برق به تفكيك تعرفه در سال  :1نمودار 

  )1393هاي تحقيق برمبناي آمارنامه برق روستايي  يافته: منبع(
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داراي كه  صنعت و كشاورزيدرصد از برق توليدي كشور در بخش هاي  2/50دود ح 1393 در سال
كه  1392همچنين اين سهم نسبت به سال  .شده استمصرف ، اند بوده بااليي براي كشوراي  ارزش افزوده

   .د نيز كاهش داشته استدرصد بوده، يك درص 1/51

  
  )ميليون كيلووات ساعت(1367-93روند مصرف برق در طي سالهاي : 2نمودار 

  )1393هاي تحقيق برمبناي آمارنامه برق روستايي  يافته: منبع(

  
را نشان ) 1389آذر ماه ( ها ي شدن هدفمندي يارانهزمان اجراي ،خط رسم شده 1شماره نمودار  در

به عنوان يك بخش غير مولد  برق در بخش خانگي مشهود است بعد از هدفمندي مصرفبطوريكه . دهد مي
كاهش  كشاورزي،و  تصنع اثرگذار در اقتصاد، يهاي توليد در حوزه آنبه جاي داشته و  مصرف افزايش

تواند  كاهش به موجب بهينه سازي مصرف سوخت در اين بخشها نباشد مياگر اين لذا . مصرف برق را داشتيم
  .داشته باشد اثرات نامطلوبي را در پي

  
  بررسي روند مصرف برق در بخش كشاورزي

بخش عمده مصرف برق . گاز، برق مي باشد دومين حامل انرژي پر مصرف در بخش كشاورزي بعد از نفت
درصد  همچنين. دباش ها به منظور پمپاژ آب چاههاي كشاورزي مي الكتروپمپ مربوط به در بخش كشاورزي



  3 يبر روند مصرف برق در بخش كشاورز يمرور
 

 و ها ها، دامداري كمتري از برق مصرفي اين بخش، در مصارف گرمايشي به منظور گرم كردن فضاي گلخانه
 وقسمت ديگري از برق مصرفي در بخش كشاورزي نيز براي سرمايش . گيرد ها مورد استفاده قرار مي مرغداري
دليل اصلي روند تسريع رشد . يابد اختصاص مي ...ها، مرغداريها، دامداريها و  بخشهايي همچون گلخانه روشنايي

در راستاي برقدار نمودن بخش انرژي،  هاي كالن كشور در مصرف برق در بخش كشاورزي، به اجراي سياست
با توجه به سياست مزبور، با افزايش مصرف برق در برقدار نمودن چاههاي . گردد چاههاي آب كشاورزي برمي

  . است جويي شده آب، به ميزان قابل توجهي در مصرف گازوئيل صرفه
آنست  بيانگراي بررسي متوسط سهم بخش كشاورزي از برق مصرفي كشور طي چهار برنامه ي توسعه

مصرف  ها همچنين در طي اين برنامه. مصرف برق اين بخش از روندي صعودي برخوردار بوده استكه، 
شايان ذكر است روند صعودي مصرف برق در بخش . استهاي نفتي روند رو به كاهشي را پيموده  فرآورده

. را نموده است خشكشاورزي جبران كاهش مصرف انرژي حاصل از مصرف نفت گاز، بعنوان سوخت غالب در ب
چاههاي بخش كردن متاثر از روند صعودي برقدار  صعودي بودن مصرف برق بخش كشاورزيقسمتي از البته 

  . را به خود گرفته استهاي سوم و چهارم توسعه شتاب بيشتري  در طي برنامهاين امر. كشاورزي بوده است

  
 )درصد( ايچهار برنامه ي توسعهمتوسط سهم بخش كشاورزي از برق مصرفي كشور طي : 3نمودار 

  )1393هاي تحقيق برمبناي آمارنامه برق روستايي  يافته: منبع(
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  برق بخش كشاورزي مشتركينبررسي روند 
محيطي ناشي  هاي زيست توان به كاهش آلودگي هاي آب كشاورزي مي دار كردن چاه از علل و مزاياي برق

، كاهش قابل  هاي برقي نسبت به ديزلي هاي فسيلي، سهولت استفاده از پمپ از عدم استفاده از سوخت
نسبت به ) به عنوان سوخت نيروگاهها(از مالحظه هزينه هاي كشاورزي با توجه به اختالف جهاني قيمت گ

هاي  و در نهايت امكان كاهش ميزان آب برداشتي از سفره) به عنوان سوخت پمپهاي ديزلي(قيمت گازوئيل 
  . به جهت نصب كنتور اشاره كرد زيرزمينيآب 

 شامل پمپاژ آب كشاورزي و پرورش آبزيان در آبهاي 1388مصرف برق در بخش كشاورزي قبل از سال 
 2/13ميليون كيلووات ساعت در حدود  21185بخش كشاورزي با مصرف  1387در سال . داخلي بوده است

معادل  1386مصرف برق در اين بخش نسبت به سال . داددرصد از كل فروش وزارت نيرو را به خود اختصاص 
شاورزي به هزار حلقه چاه ك 155بيش از  1387همچنين تا پايان سال . درصد رشد داشته است 9/19

كليد  1388نشان داده شده است در سال  4بطوريكه در نمودار شماره  .اند هاي برقي مجهز گرديده پمپ
همچنين از سال . شد، زده شد اي بخشهايي از كشاورزي كه تعرفه صنعت شامل حال آنها مي تفكيك تعرفه

   .شد، به وقوع پيوست مي ها كه شامل تغييرات قيمتي برق بخش كشاورزي نيز هدفمندي يارانه 1389

  

  
  )هزار مشترك( و صنعت بررسي تعداد مشتركين برق بخش كشاورزي: 4نمودار 

  )1393هاي تحقيق برمبناي آمارنامه برق روستايي  يافته: منبع(

  



  5 يبر روند مصرف برق در بخش كشاورز يمرور
 

درصد  8/6ه مصرف برق در اين بخش از رشد متوسط ساالنه هر چند در طي برنامه چهارم توسع
هزارمشترك بوده است اين  202در آخر اين برنامه نيز تعداد مشتركين بخش كشاورزي . برخوردار بوده است

البته همزمان با اين . هزار مشترك رسيد 258درصدي به 28با رشد  1388تعداد مشترك به يكباره در سال 
اين افزايش مشتركين بخش  .رسيد 159به  161درصد كاهش از  2/1بخش صنعت با امر تعداد مشتركين 

كه نتيجه آن كاهش . باشد كشاورزي عمدتاً به دليل تغيير تعرفه برخي مشتركين از صنعتي به كشاورزي مي
م بدين نحو كه در پايان برنامه چهار. تعداد مشتركين صنعتي و افزايش تعداد مشتركين كشاورزي بوده است

كليه فعاليتهاي  1388قبل از سال . اي در بخش كشاورزي به وقوع پيوست اي ويژه توسعه تحوالت تعرفه
ي فعاليتهاي مربوط به پمپاژ  كشاورزي تحت عنوان تعرفه كشاورزي نبوده و تعرفه كشاورزي تنها دربرگيرنده

حت عنوان تعرفه صنعتي تقسيم بندي اند ت بوده است و ساير فعاليتهاي بخش كه ملزم به استفاده از برق بوده
   .شدند هاي برق مي هاي هنگفتي از بابت قبض لذا اين بخشها نسبت به بخش پمپاژ متحمل هزينه. شده بودند

  

  
   شده توسط وزارت نيرو تأمينكشاورزي  هاي صنعت و بررسي مصرف برق بخش: 5نمودار 

 )ميليون كيلووات ساعت(

  )1393هاي تحقيق برمبناي آمارنامه برق روستايي  يافته: منبع(

  



  6 يبر روند مصرف برق در بخش كشاورز يمرور
 

روند  همزمان با هدفمندي يارانه ها،1389از سال  كشاورزيدر بخش برق مصرف  5شماره  طبق نمودار
كيلووات ساعت بوده است كه در سال  ميليون 24189مصرف سال ميزان اين در .استنسبتاً افزايشي داشته 

. دهد را نشان ميكيلووات ساعت رسيد كه افزايش چشمگيري  ميليون 30020بعد آن اين ميزان به يكباره به 
با سياستهاي بهينه سازي  بنابراين. افزايشي نداشته است ته مصرف بخش با همين روند در سالهاي بعدبال

  .ه استكاسته شدآن  افزايشزان در سالهاي بعدي تاحدودي تعديل و از شيب مصرف انرژي اين مي
 بلكه. توان افزايش مصرف برق بخش كشاورزي را مرتبط به عدم مديريت مصرف در بخش دانست لذا نمي

از طرفي مي توان مدعي اين مسئله باشيم  .نسبت داد 1389در سال  مشتركينتوان به افزايش  را مي علت آن
قانون هدفمند كردن يارانه و افزايش  يبه سبب عواملي مانند اجرا كشاورزيدر بخش برق ان مصرف ميزكه 

  .بخش كاهش نيز داشته استجويي توسط  ها و اجراي راهكارهاي صرفه تعرفه
  

  موجود در بخش كشاورزيبرق دار تعداد چاههاي 
برق . حلقه چاه كشاورزي از نعمت برق برخوردار بودند 2000در ابتداي پيروزي انقالب اسالمي فقط 

در  .استهاي مسووالن بخشهاي انرژي و كشاورزي كشور بوده هاي كشاورزي همواره از دغدغه داركردن چاه
 هزار حلقه 230بيش از هزار به 22از شده هاي كشاورزي برق دار  تعداد چاه 1393تا  1367هاي طول سال

  .نشان مي دهدچشمگيري را رشد اين امر افزايش يافته است كه  چاه

 
  1358-93طي سالهاي  شده برقدار كشاورزي هاي چاه: 6نمودار 

  )سالهاي مختلف برق روستايي هاي هاي تحقيق برمبناي آمارنامه يافته: منبع(
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مصارف غير از  ،افزايش پيدا كرده بود و اي تعرفهگروههاي توجه به اينكه يكسال قبل از هدفمندي  با
چاههاي كشاورزي همه ساله بطور متوسط سهم  باز هم اين وجود،با . ه بودچاهها نيز به اين بخش اضافه شد

  .اند زي به خود اختصاص دادهدر بخش كشاوررا درصدي را از كل مصرف برق  70

 
  روند مصرف برق بخش كشاورزي قبل و بعد از تغيير تعرفه هاي بخش: 7نمودار 

  )بر مبناي آمارهاي برق روستايي سالهاي مختلف هاي تحقيق يافته: منبع(

  
غير قابل  زيرزمينيميت برق دار كردن چاههاي كشاورزي در اقتصاد كشور و صيانت از منابع آبهاي اه

) 2(تبصره » ق«بند براساس . انكار است و قانون بودجه سال جاري هم توجه خاصي به اين مساله كرده است
  .تاكيد فراوان شده است، هاي آب كشاورزي ها و تلمبه براي طرح برق دار كردن چاه 1393قانون بودجه سال 

دارا  بابه ترتيب  1393 منتهي به در سال مازندران، فارس و اصفهان، استان هاي تحقيق يافتهبراساس 
درصد بيشترين سهم را در برق داركردن چاه هاي كشاورزي به خود اختصاص  11و  15، 15 بودن سهم

درصد چاههاي برقدار شده را به  41سه استان  توان بدين نتيجه رسيد كه اين در نگاهي دقيقتر مي .اند داده
و  زيرزميني آب هاي رويه از سفره بي رداشتتواند زنگ خطري براي ب اند كه اين مي خود اختصاص داده

  .انديش در اين زمينه است آمدهاي آن در اين سه استان باشد و نيازمند چاره پي
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  1393 سال پايان درهاي كشور در استان شده دار برق كشاورزي هاي چاه: 8نمودار 

  برق نيروي توزيع شركتهاي :مأخذ
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  خالصه، جمع بندي و پيشنهادات
غير قابل  زيرزمينيورزي در اقتصاد كشور و صيانت از منابع آبهاي اهميت برق دار كردن چاههاي كشا

مصوبه براساس ، براساس. انكار است و قانون بودجه سال جاري هم توجه خاصي به اين مساله كرده است
بند ق ، كل كشور 1392قانون بودجه  18ماده  3بند  شوراي اقتصاد،10/12/1393تاريخ  157156شماره 
 )24(در راستاي اجراي ماده  .وزارت نفت مكلف است و بند ل همين قانون، 1393دجه سال قانون بو 2تبصره 

اعتبار  تأميننسبت به  1389تيرماه  23وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب  قانون افزايش بهره
ع برق ، وزارت نيرو و شركت هاي توزيلذا. هاي كشاورزي اقدام كند درصد از چاه 20دار كردن حداقل  برق

  .كنند تأمينها را  ها، برق چاه استاني موظفند با درخواست جهادكشاورزي شهرستان
ميزان مصرف برق در بخش كشاورزي در سال هاي اخير از رشد قابل مالحظه اي برخوردار بوده، به 

درصد از كل فروش برق  16 گيگاوات ساعت حدود 24530 با مصرف 1393طوري كه اين بخش در سال 
. برخوردار بوده استاي  هاي گذشته از رشد قابل مالحظه نيرو را به خود اختصاص داد كه نسبت به سالوزارت 

  . دتعلق دار )درصد 70حدوداً (به موتورهاي پمپاژ آب ،عمده مصرف برق در اين حوزه
 ن سهمدارا بود بابه ترتيب  1393 منتهي به در سال مازندران، فارس و اصفهانبراساس اين آمار، استان 

در نگاهي  .اند هاي كشاورزي به خود اختصاص داده درصد بيشترين سهم را در برق داركردن چاه 11و  15، 15
درصد چاههاي برقدار شده را به خود اختصاص  41توان بدين نتيجه رسيد كه اين سه استان  دقيقتر مي

آمدهاي آن در اين  و پي زيرزميني آب يها رويه از سفره بي رداشتتواند زنگ خطري براي ب اند كه اين مي داده
اين در حالي است كه تعداد چاه هاي كشاورزي برق . انديش در اين زمينه است سه استان باشد و نيازمند چاره

هاي برق مجهز شده كه متوسط مصرف  حلقه چاه كشاورزي به پمپ 903هزار و  230 ،1393دار تا پايان سال 
ميليارد ريال  194ال به منظور احداث و تقويت شبكه برق چاههاي كشاورزي در اين س .كيلووات است 35آنها 

  ).1393، 1نام بي(اعتبار صرف شده است
تواند شود كه ميهاي كشاورزي يكي از راهكارهاي توسعه بخش كشاورزي محسوب ميدار كردن چاهبرق

امروزه يكي از اقدامات . اد كندتري را براي محصوالت ايجآب شرايط مناسبو مصرف با تغيير روند توليد 
همانگونه كه . باشدهاي ديزلي ميجاي پمپهاي برقي به جهت افزايش بازدهي آب، استفاده از موتورپمپ

استفاده ) گازوئيل(چاههاي كشاورزي ديزلي براي استحصال آب از نيروي سوخت هاي فسيلي متذكر شديم 
زيان بار زيست محيطي، قيمت بااليي نسبت به سوخت گاز كنند كه اينگونه سوخت ها عالوه بر اثرات  مي

در حالي كه ارزش حرارتي يك ليتر گازوئيل تقريباً معادل يك متر مكعب گاز است، در صورتي كه . دارند
جويي قابل  محيطي باعث صرفه هاي كشاورزي برق دار شوند عالوه بر كاهش آلودگي زياد زيست چاه

كشور ايران داراي مخازن . جهت اختالف قيمت جهاني گاز با گازوئيل خواهد شداي در اقتصاد ملي از  مالحظه
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) گازوئيل(هاي فسيلي  هاي كشاورزي برقدار شوند، حجم عظيمي از سوخت عظيم گاز است در صورتي كه چاه
خواهد بود يا حداقل باعث كاهش واردات اين محصول  ادراتشود كه قابل ص جويي مي در كشور صرفه

   .گردد مي
 از طرفي هم. ي بـرق بسـيار پـايين اسـت در مقابل افزايش قيمت نهادهبخش مالحظه شد كه واكنش 

باتوجه به يكسري از مشكالت كشاورزان، همواره برقي كردن چاههاي كشاورزي از استقبال خوبي برخوردار 
صيانت از منابع  به لزومشود سياست برقداركردن چاههاي كشاورزي باتوجه  بنابراين پيشنهاد مي. بوده است

همچنين الزم است به منظور بررسي  .تري پيگيري شود ، با حساسيت دقيقتر و همه جانبهزيرزمينيآبهاي 
  .دار كردن چاهها يك طرح پيمايشي ارائه شود برداران در فرآيند برق ابعاد و مشكالت بهره
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