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عنوان  

 پروژه :

بررسی امکان سنجی نصب پنل های خورشیدی بر روی کانال اصلی شبکه خداآفرین با هدف جلوگیری  
 خداآفرین از تبخیر آب کانال و تولید برق موردنیاز شبکه های اصلی و فرعی 

)ماه(:  مدت زمان تقريبي انجام پروژه                                               (          ريالميليونمبلغ تخميني )

  بهره برداران

 نتايج اين تحقيق:

 و بهره برداران اراضی کشاورزی شرکت توزیع برق  -سازمان جهاد کشاورزی -شرکت آب منطقه ای

 :هاي عيني موضوع()همراه با معرفي مصاديق يا نمونه تعريف دقيق مسئله -1

خشوو کره زمین ررار گرفهه و میاان ناوت  جوی آن ددود یو سووم مهوسو  کشوور ایران در کرربند خشوو و نیره
وروع کوه بوا توجوه بوه  اسوووتنیروگواه هوای برروابی   مهعلق بوهکشوووور   برق تولیودیدرصووود    15می بواشووودو دودود  جهوانی  

ه و کاهش محسوس ذخایر آبی در دریاچه سدهای کشور امکان تولید کافی برق توس  نیروگا های پی در پی  خشکسالی
های بررابی بخصوو  در فصول تابسوهان میسور نبوده فلرا برنامه های خاموشوی در بخشوهای مخهلی مصورفی برق در 

 سطح کشور اجرا می شودو 
برق و خاموشوی های مداوم و ووتنی مد  در فصول تابسوهان برنامه ریای های منابع و مصوارف آب در مکرر  رطعی  

بصوور  تحت فشوار ورادی و اجرا شوده اند  و فعالیت و کارکرد آنها بطور کامل   شوبکه های آبیاری و زهکشوی که کاماً
و عاوه بر بروز تنش ها و نارضایهی های اجهراعی  خسارتها   ایجاد نرودهوابسهه به وجود برق می باشد  مشکل اساسی  

 صدما  جبران ناپریری برای محصوت  کشت شده در سطح شبکه وارد می نرایدوو 
شوکا  یاد شوده تزم اسوت تا جایی که امکان دارد  برق موردنیاز تاسویسوا  و شوبکه های آبیاری و زهکشوی برای دل م

و یکی از روشوهایی که که بصوور  تحت فشوار اجرا شوده اند  مسوهقل از برق مصورفی عرومی در سوطح کشوور تامین گردد
ایر ماایا و فواید آن نیا بهره مند شود  نصوب پنل می توان از آن وریق عاوه بر تولید و تامین برق موردنیاز شوبکه از سو 

های خورشویدی در مسویر کانال اصولی شوبکه آبیاری و تولید برق موردنیاز شوبکه با اسوهزاده از انرشی خورشویدی می باشودو 
ن و این روش در سوایر نقا  دنیا نیا اجرا شوده و بهره برداری می شوودو ازجرله ماایای این وری میهوان آماده بودن زمی

میاان رابل توجه  تامین برق موردنیاز ه  محل نصووب پنل ها در مسوویر کانال اصوولی  جلوگیری از تبخیر آب در کانال ب
بخصوو  در موارع پیو آبیاری  امکان تولید   آب موردنیاز شوبکهبدون مشوکل  تبع آن تامین  ه شوبکه در هر لحهه و ب

البهه در ایجاد ظرفیت گردشورری در منطقه و ووو اشواره نرودو    برق بشوهر از نیاز شوبکه و فروش آن به سوایر مهقاضویان 
کنوار این مایوت هوا می بوایسوووت برخی از مادهوا  و محودودیههوایی کوه این وری می توانود در نحوه بهره برداری و 

ن نرهداری تاسویسوا  و بخصوو  کانال اصولی بوجود آورد نیا مورد توجه ررار گرفهه و اورینان داصول گردد که در دورا 
 بهره برداری از وری مشکاتی از بابت بهره برداری و نرهداری کانال اصلی بوجود نیایدو

 
 

    :انجام اين تحقيق اهميت تبيين ضرورت و  -2

هکهار در فاز اول در رالب چهار نادیه عررانی در دسوت اجرا   36700شوبکه آبیاری و زهکشوی خداآفرین با مسوادت  
رانی اول و دوم بهره برداری می گرددو این شوبکه کاما مدرن و پیشورفهه بوده و  بوده و بخشوهایی از آن در نوادی عر

  در دال داضور به دلیل عدم تکریل سود انحرافی  آب مورد نیاز آن با پرژاش از کانال اصولی م ان تنمین و با اسوهزاده از

2500 



داخل ماارع تحت فشووار بوده که از نوع وادد ایسووهراه پرژاش توزیع می گرددو سوویسووهر آبیاری شووبکه فرعی نیا در    44
 می باشدو  آبیاری سنهرپیو  و کاسیو ثابت

محدودیت برق در سطح کشور و  اسوت کهتجربه دو سوال بهره برداری از شوبکه با سویسوهرهای اشواره شوده نشوان داده  
زان را بخصوو  در تامین آب برای کشواور  اسوهان و اعرال برنامه های خاموشوی و رطع مکرر و مداوم برق در شوبکه

فصول تابسوهان با مشوکل اسواسوی مواجه سواخهه و صودما  و خسوارتهای جبران ناپریری را برای تاسویسوا  برری و 
 محصوت  کشت شده وارد می نرایدو 

وردی را اجرا نرود که بدون وابسووهری به برق کیلومهری کانال اصوولی    92در مقاوعی از مسوویر  بنابراین اگر بهوان  
شووبکه را بدون هر چهار نادیه عررانی  سووراسووری  بصووور  مجاا برق موردنیاز تاسوویسووا  و تجهیاا  بکار رفهه در  

برای آینده شوبکه و محدودیت تامین نروده و هرامان از سوایر مایهها و پهانسویلهای آن نیا در منطقه بهره مند گردید   
 مزید و دیاتی خواهد بودو منطقه بسیار

البهه تزم اسوت جنبه های مخهلی وری پیشونهادی از لحاص صورفه ارهصوادی  زیسوت محیطی  عدم ایجاد مشوکل و  
محدودی در خصوو  تعریرا   نرهداری و بهره برداری کانال اصولی و وووو مورد بررسوی کارشوناسوی دریق ررار گرفهه و 

 واسهزاده شودبهره برداری نیا در دال  اجرا شده وتجربیا  وردهای مشابه از 

 

   سواالت اساسي تحقيق: -3

توان در می باشد   ها میال کاربردی برای آندنبال ارائه پاسو  مناسوب و در عین دکه این تحقیق بهرا  اهر سوواتتی  
 رالب موارد زیر بیان نرود:

امکان نصوب پنل های   های آبیاری  آیا در شوبکه  یباتوجه به پویا بودن موضووع بهره برداری از تاسویسوا  آب .1
 ؟خورشیدی بر روی کانال اصلی وجود دارد

میاان برق تولیدی وری پیشوونهادی پاسووخروی برق مورد نیاز شووبکه خداآفرین خواهد بود و آیا امکان تولید  .2
 ؟برق بیشهر از موردنیاز شبکه وجود خواهد داشت

و جهت انجام تعریرا     محدودیهی   مسویر کانال اصولی ترهیدا  تزمآیا با نصوب پنل های خورشویدی در وول  .3
 ؟نرهداری کانال از جرله تیروبی و سایر فعالیههای نرهداری وجود خواهد داشت

گردشورری و جرب  دیرر از ربیل  های در زمینهی  پهانسویل های چه   آبیاری  تولید برق موردنیاز شوبکه عاوه بر .4
 ؟توریست میسر خواهد بود

و اینکه ؟  اان صورفه جویی در تبخیر آب از سوطح کانال اصولی شوبکه با نصوب پنل ها تحقق خواهد یافتچه می .5
 ؟از لحاص زیست محیطی و دزظ کیزیت آب کانال مشکلی وجود خواهد داشت یا نه

با توجه به وجود اراضوی مسوهعد بسویار زیاد در منطقه و سواعا  آفهابی زیاد آیا امکان توسوعه نصوب پنل های  .6
 ؟خورشیدی در منطقه جهت تولید بیشهر برق با اسهزاده از انرشی خورشیدی وجود خواهد داشت

 

 : )با انجام آن، چه مسائلي از بخش آب حل خواهد  شد؟(  و نتايج كاربردي اين تحقيقدستاوردها  -4

 های زیر را به هرراه داشهه باشد:رود که انجام این تحقیق  ددارل خروجیانههار می
 وتولید پایدار برق موردنیاز کل شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین بخصو  در زمانهای پیو مصرف برق و آب .1

امکوان تولیود برق بیشوووهر از نیواز شوووبکوه خداآفرین و فروش آن به مهقواضووویوان جدید و دهی امکوان تولیود برق  .2
 ایسهراههای پرژاش شبکه م انو

 ه خداآفرینوجلوگیری از تبخیر آب از سطح کانال اصلی شبک .3

اسوهزاده از ظرفیهها و پهانسویل های پیرانکار بهره برداری وری پیشونهادی در دزاظت و نرهداری از تاسویسوا    .4
  آبی در مسیر کانال اصلی شبکه خداآفرینو



افاایش محسووس عرلکرد و تولید محصووت  کشوت شوده در شوبکه در وادد سوطح از وریق تامین آب پایدار و  .5
 بواسطه تولید برق بیشهرومطرئن در شبکه 

 امکان ایجاد ظرفیههای گردشرری در منطقهو .6

امکان ایجاد فرصوت سورمایه گراریهای جدید در سوایر نقا  منطقه جهت اددای نیروگاههای خورشویدی و تولید  .7
 برق بیشهر در منطقهو

 
 

 تحقيق :   متدولوژي الزامات مورد نظر كارفرما جهت لحاظ نمودن در  -5

 اسهزاده از تجربیا  سایر کشورهای منطقه و دنیا از وردهای مشابه در مطالعه و اجرای وریو -1

 وپیشنهادی راهکارهای بودن کاربردی -2

با هراهنری شورکت برق   یالرلل بین و ملی رانونی و فنی الااما  و دسوهورالعرلها  و اسوهانداردها ترین جدید به اسوهناد -3
 منطقه ای و توزیع برق اسهانو

 رئوس كلي شرح خدمات:   -6

 باشد:رئوس کلی شری خدما  پیشنهادی برای پروشه تحقیقاتی داضر به شری ذیل می
 مروری بر تحقیقا  داخلی و خارجی صور  گرفهه در زمینه عنوان پروشه  .1

هوای خورشووویودی بر روی  لرب موجود در زمینوه بکوارگیری پنو تطبیقی تجواتحلیول تجوارب جهوانی و ارزیوابی  .2
 کانالهای آبی

تولید برق در ماههای مخهلی سوال و انهخاب و بر میاان    )داده های تاریخی(بررسوی داده های هواشوناسوی م ثر .3
 نالهای آبیاریآنالیا ارهصادی آن با در نهر گرفهن سطح مورد نیاز پنل ها و مسائل بهره برداری و نرهداری کا

بهره   کانال آبیاری خداآفرین جهت اجرای پنل های خورشودی و بررسوی امکانجائیا  سوازه ای  و ارایه  بررسوی   .4
بوا رویکرد سوووهولوت بهره برداری و   برداری و نرهوداری هر زموان پنول هوای خورشووویودی و کوانوال هوای آبیواری

 نرهداری

  تجهیاا  مورد نیاز و روش های اجراییبررسی آخرین تکنولوشی داخلی و خارجی در  .5

بررسوی امکان اجرای نیروگاههای خورشویدی توسو  بهره برداران اراضوی و تشوکل های آب بران با توجه به  .6
 رویکرد تحویل دجری و واگراری بهره برداری و نرهداری شبکه های آبیاری

در   و هاینه اجرای آن  خورشویدیمکان یابی نصوب پنل های     بندینقشوه پهنه   مشوخصوا  فنیتهیه و ارائه  .7
با هدف تولید و تامین خداآفرین  کیلومهری کانال اصولی    92مسویر  مهرمکعبی م ان و    5محدوده ایسوهراه پرژاش  

ی عررانی چهارگانه نوادمهرمکعبی و ایسوهراههای پرژاش و سونهرپیوتهای آبیاری    5ایسوهراه پرژاش  برق موردنیاز  
  خداآفرینآبیاری شبکه 

تاسویسوا  مخهلی و دزاظت از    نیروگاه خورشویدی پیشونهادی  بهره برداری از  ها و دسوهورالعرل های  ارایه روش .8
 وبه صور  کاربردی و اجرایی پریریکاهش آسیب  و کانال اصلی شبکه

 .پيشنهادات تکميلي .9

 

 

 

 

 



 :  هاي مورد نياز در تيم پژوهشيخصص ت حداقل  -7

 تخصص  رديف 
 حداقل مدرك 

 مورد نياز

تعدا 

 د
 تخصص  رديف

حداقل  

مدرك مورد  

 نياز

 تعداد 

    5 1 کارشناس ارشد/ دکهری مهندسی منابع آب 1

2 
 مهندسی برق 

 
 کارشناس ارشد/ دکهری

2 6 
   

    7 1 کارشناس رشهه برق  تکنسین برق  3

4        

 هاي ذيربط و ...( :ها، شركت ها و مراكز تحقيقاتي، دانشگاه مجريان پيشنهادي جهت ارجاع كار )سازمان  -8

 مجري پيشنهادي رديف مجري پيشنهادي رديف

    

    

    

 توضيحات )در صورت نياز( :   -9

 

 


