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 ب کشاورزی با استفاده از انرژی خورشیدیآنحوه تامین برق مورد نیاز پمپ های 
 قاپورآ کالنتری،عادل زادگان تقی نوید                                                                

 اذربایجان مدنی شهید دانشگاه  برق دکتری -1

 هریس ازاد قدرت برق ارشد کارشناسی دانشجوی -2
ali.aghapour@ymail.com 

 چکیده :
در این مقاله نحوه تامین برق مورد نیاز پمپ های اب کشاورزی با استفاده از انرژی خورشیدی مورد بررسی قرار گرفته با 

کم هزینه ترین راه حل برای ابیاری مزارعی می تواند باشد که توجه به اینکه پمپ ها و سیستم ابیاری خورشیدی بهترین و 
برق شبکه به انجا نرسیده و یا رساندن برق شبکه بسیار سخت وپرهزینه باشد. وهمچنین با سیستم ابیاری خورشیدی رساندن 

ن به ارمغان می اورد اب به نقاط دور دست روشی با صرفه بوده و باعث بکار گیری زمین های کشاورزی بیشتری را برای انسا
و استفاده از انرژی خورشیدی بعنوان سوخت مفید و ارزان در بخش کشاورزی رویکرد جدیدی خواهد بود. و می توان از این 
منبع غنی انرژی در گلخانه ها ،مکانیزاسیون و ماشین االت کشاورزی که همگی مصرف کننده سوختهای فسیلی هستند 

 اهش قابل توجه مشکالت انان خواهد انجامید .    استفاده کرد که این امر به ک
در این مقاله ابتدا به طرح پانل ها، سلول های خورشیدی ، کاربردهای غیر نیروگاهی وغیر صنعتی ، مقدار اب مورد نیازو توان 

ی یک صفحه پمپ بکاربرده شده ، مقدار انرژی مورد نیاز جهت شارژ باطریخانه، میزان انرژی خورشیدی در یافتی در رو
 شیب دار و میزان سطح پانلهای خورشیدی الزم برای تامین انرژی مورد نیاز سیستم محاسبه گردیده است.

 امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک درراستای حفظ محیط زیست ،توسعه صنعتی و کشاورزی کشورمان بعمل اورد
 

 شاورزی، سیستم کنترلانرژی خورشیدی، سلول خورشیدی، پمپاژاب،ک کلمات کلیدی:

  
 

 مقدمه: . 1
 فسیلی های سوخت احتراق اثر در زیست محیط آلودگی است، روبرو انرژی زمینه در بزرگ بحران دو با دنیا حاضر حال در

 است وابسته آن به کشورها امنیت که شده اقتصادی و سیاسی ابزاری انرژی بنابراین.فسیلی های سوخت بودن پذیر وپایان
 انرژی سهم که طوری به شود، می بیشتر روز به روز پذیر تجدید انرژیهای از استفاده به گرایش بحران دو نای به باتوجه.

 از بیش توسعه ،نیرو وزارت برنامه نیز، ایران در. است افزایش حال در سرعت به یافته توسعه کشورهای انرژی سبد در نو های
 با و اقتصادی تحول طرح اساسی، قانون 44 اصل کامل اجرای با است دامی که است پذیر تجدید های انرژی از استفاده پیش
 برای مناسب شرایط و بستر ها، یارانه هدفمندی قانون راستای در خود واقعی ارزش به انرژی قیمت شدن نزدیک به توجه

اله به نحوه تولید که در این مق .شود فراهم کشور انرژی درسبد آن سهم افزایش و پذیر تجدید های انرژی صنعت توسعه
 ومصرف انرژی مورد نیاز در کشاورزی می پردازیم

 چیست؟ خورشیدی سلولهای. 2
 اثر طریق مستقیماً از یا میکنند، تبدیل الکتریسته به مستقیماً را خورشیدی انرژی که هستند وسائلی خورشیدی سلولهای
 شکل خورشیدی میکنند متداولترین تبدیل شیمیایی ژیانر یا گرما به خورشیدی انرژی غیرمستقیم طور به یا و فتوولتایی

. شود می تولید الیه ها بین پتانسیل یک اختالف باشد می رسانا نیم الیه دو شامل که هستند ولتایی فتو اثر بر مبتنی سلولها
 .شود می ایجاد مفید کار وسیله بدین و کند تولید می بیرونی مدار یک در جریان شدت یک تولید ولتاژ این
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 کنند می استفاده سلول یک جای به خورشیدی سلول چندین از معموال روزانه مصارف برای مناسب ولتاژ آوردن بدست برای
 بعد دو شود می تشکیل خورشیدی سلول چندین کردن سری از کار این ایده.شود می بیشتر ، نیز تولیدی توان ترتیب بدین  و
 :اید می بدست زیر ابطهر از ولتاژخروجی باهم ها سلول شدن سری از

 ولت0/5*  شده سری های سلول تعداد=  خروجی ولتاژ
 می که بود خواهد ولت 24 خروجی ولتاژ بنابراین و است شده تشکیل سلول عدد 44از که خورشیدی پنل یک مثال برای
  .نماید شارژ را ولتی 24باطری یک تواند

 
 یدیپانل خورشسلول ( 1شکل )

 سلول نوع به بسته همچنین و کرد دقت آن تولیدی توان میزان به باید سیستم یک برای ورشیدیخ پنل تعیین هنگام در
 قیمت به و بوده کریستالین پولی نوع از اکثرا ایران بازار در موجود های پنل.بود خواهد متغیر نیز پنل وری بهره سازنده های
 .باشد می تهیه قابل مناسبی های

 خورشیدی: های سلول راندمان
 الکتریکی ( در انرژی به شده جذب تابشی انرژی تبدیل درنتیجه الکتریسیته) به شده تبدیل انرژی درصد از است عبارت
  .الکتریکی مدار یک به خورشیدی سلول اتصال هنگام

 می شود:   محاسبه زیر رابطه از خورشیدی های سلول راندمان

                                         
ACE

pmη


                                                                                   

 .باشد خورشیدیمی سلول سطح مساحت A و استاندارد شرایط ورودی تحت نور تابش شدت E حداکثر، توان P رابطه، این در
 :آید می دست به زیر رابطه از که باشد می کفایت رخورشیدی،فاکتو های سلول رفتار یینتع در مهم فاکتور دیگر

IBCVoc

EACη

IBCVoc

PmFF






  

( یک نمونه از پانل خورشیدی 4)که درشکل .باشد می کوتاه جریان مدارI  و باز مدار ولتاژV حداکثر، توان P رابطه، این در
 نشان داده شده است

 
 ( مدل پانل خورشیدی2شکل )

 
 :نمود تقسیم اصلی سه بخش به کلی طور به وانت می را فتوولتائیک های سیستم
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 فتوولتائیك های ( سیستم3شکل )

  :خورشيدي .پنلهاي 1
 که فتوولتائیک های پنل. باشد مکانیکی می واسطه بدون الکتریکی انرژی به خورشید انرژی تابشی مبدل واقع در بخش این
 هستند. وولتائیکفت سلولهای از متشکل گیرند، می خورشید قرار تابش معرض در

 همه برابر در که اند شده ساخته طوری ها پنل این .باشد می Dc پنلها این از خروجی ولتاژ و جریان است، ذکر به الزم
اینحال  با کنند می مقاومت شدید بادهای و استوایی بیابان، رطوبت گرمای قطبی، شدید سرمای مانند محیط سختی های

که در زیر قسمتهای مختلف این سیستم به .بشکنند است سنگین ممکن ضربات اثر در بوده و شیشه از وسایل این جنس
 شرح زیر میباشد:

 : كنترل بخش يا مطلوب توان توليد. 2

 کننده مصرف نیاز و شده انجام طراحی طبق را تولیدی پنلها توان و کرده کنترل را سیستم مشخصات کلیه در واقع بخش این
به  توجه با دهنده تشکیل عناصر و مشخصات بخش در این که است ذکر به الزم. کند می کنترل ای تزریق باتری بار یا به

 یا بخش هر در احتمالی خرابی بنابراین. کند می تغییر محلی و هوایی آب شرایط نیز و کننده مصرف الکتریکی، بار نیازهای
 متعددی تشکیل بخشهای یا مجموعه زیر از موعهمج این. گرفت کنترل بخش از توان می را قسمت هر به مربوط اطالعات

هر  برای است ذکر به الزم. باشد می کنترل سیستم و اینورتر ، M.P.P.T کنترل، شارژ باطری،: شامل که است شده
 بخش کننده، مصرف هر نیازهای و مشخصات طبق بلکه گردد، نمی استفاده مذکور بخشهای تمام از لزوما کننده مصرف

 باشد: می زیر شرح به کننده کنترل وظایف بنابراین. گردد می تشکیل مذکور، بخشهای زیر از بعضی از طلوبم تولید توان
 ..( و کنترل شارژ MPPT، شامل) سیستم اجزاء کلیه عملکرد تطبیق-2
 لزوم مواقع در مختلف بخشهای به فرمان -4
 سیستم عملکرد از اطالعات آوری جمع -3
 سیستم اجزاء از رسانی اطالع -4
 سیستم کل حفاظت -5
 زمین سیستم حفاظت -6

 انرژي ذخيره و باطري
 الزم ذخیره انرژی منبع خورشیدی انرژی کاربردهای از بسیاری بنابراین در باشد، می متغیر روز طی در خورشید تابشی انرژی
 از روابط زیر بدست می اید: که برای حل این مشکل از باتری استفاده شده است و محاسبه انتخاب ظرفیت باتری که .است

AH=  وT=   کهT ، برابرزمان کاری پمپp ، برابرتوان پمپ برحسب واتV  برابرولتاژ پمپ وAH 

 برابرامپرساعت باتری می باشد

 داليل استفاده از باطري
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 کاربرد زمان و فتوولتائیک سیستم عملکرد افزایش
 یکی الکتر انرژی به شده یلتبد خورشیدی انرژی ذخیره

 خورشید تابش وجود عدم زمان در نیاز مورد ییک الکتر انرژی نتامی
 بیشتر های توان به دستیابی برای موازی و سری بصورت اتصال قابلیت
 بندی می تقسیم کلی دسته دو به را فتوولتائیک سیستمهای است که مهم بقدری فتوولتائیک سیستم در ذخیره منبع وجود

 :ندکن
 رهيبا منبع ذخ

 
 فتوولتائیك با منبع ذخیره آب های ( سیستم4شکل )

 
 :گردد تعریف زیر نوع دو به تواند می خود ذخیره منبع

 برق و خورشید زمان وجود در و روز طی در خورشیدی پمپاژ در مثال :شود( ذخیره تولیدی مصرفی)محصول بار اساس بر
  ذخیره آب حجم از فتوولتائیک، برق وخورشید  وجود عدم مواقع در شده آوری جمع ذخیرهمخزن  الزم در آب پنلها، از حاصل

 .نمود در مخزن استفاده شده
 در پنلهای فتوولتائیک از تولیدی ییک الکتر انرژی روش این در :ها( باطری در ذخیره الکتروشیمیایی) صورت به ذخیره .-4

 .گردد می مصرف لزوم مواقع در و شود می الکتروشیمیایی)باطری( ذخیره ساز ذخیره منبع

 ذخیره منبع بدون
 بار کنترل واحد و کنترل . شارژ 3

 استفاده مفید آنها عمر حداکثر از هکی بطور. ها باطری دشارژ و وضعیت شارژ کنترل از است عبارت بخش این اصلی وظیفه
 .است شده تشکیل ولتاژ بار کنترل واحد و شارژ بخش دو از و گردد

 در کرده و کنترل...  و الکترولیت غلظت و محیط دمای ورودی، ولتاژ و جریان نظر از را باطریها شارژ وضعیت رژ،شا بخش
 بگونه کند اعمال می سیستم بر باطریها وضعیت و شرایط با متناسب الزم را عملکرد شده انجام طراحیهای طبق لزوم، مواقع

 مصرف اختیار در نیز باطریها را دسترس قابل ظرفیت بیشترین از ستفادها و امکان داده افزایش را مفید عمر طول که ای
 فرسودگی و عمر طول از کاهش جلوگیری و باطریها دشارژ سیکل کنترل و تنظیم بخش دیگر وظیفه. دهد قرار کننده

 از: عبارتست دستگاه این وظیفه خالصه طور به .باشد می باطریها

 پنلها خروجی ولتاژ تست

 پنلها خروجی جريان تست

 باطريها خروجی ولتاژ تست

 باطريها خروجی جريان تست

 محيط دماي تست



 
 
 
 
 
                                                                               

 5 

 و پدافند زیستی رژیـان، محیط زیست ریـراسـاولین همایش س

The 1st National Conference on Environment, Energy and Biodefense 
 

  

 

 باطريها الکتروليت غلظت تست

 باطريها شارژ پنلها جهت خروجی جريان و ولتاژ وصل يا قطع گيري تصميم

 كننده مصرف پنلها جهت خروجی جريان و ولتاژ وصل يا قطع گيري تصميم

 
M.P.P.T  

 را کننده و مصرف خورشیدی پنلهای دینامیکی مقاومت بین تطبیق امپدانس DC-DC مبدل یک واقع در سیستم این
 استفاده برق شبکه سراسری به متصل های سیستم در هم و مستقل در سیستمهای توان می سیستم این از. نماید می تامین
 .نمود

V.F.I 
 را بر عهده دارد ACبه جریان  DCعمل تبدیل جریان 

 

 DC/AC دلمب اينورتر،
 

حاصله  برق فتوولتائیک سیستمهای در. گیرد می صورت( اینورتر) مبدل یک توسط AC به DC صورت از توان تبدیل
 کنند، می می کار AC برق با ییک الکتر مصارف و صنعت موجود در بارهای اغلب آنجائیکه از و باشد می DC بصورت

 نیاز های مورد مولفه با فرکانس و ولتاژ مانند را آن های مشخصه وده ونم تبدیل اینورتر دستگاه توسط یک را برق این توان
 داد. مطابقت کننده مصرف

 : الکتريکی بار يا كننده مصرف.  3
آرایشهای  با همچنین باشد، AC یا DC نوع دو می تواند کننده مصرف فتوولتائیک، پنلهای DC به خروجی توجه با

 علت همین به .نمود تامین متفاوت توانهای با را کنندگان مختلف مصرف ازنی توانمی  فتوولتائیک پنلهای مختلف
 که است به ذکر الزم. اند اختصاص داده بخود نو های انرژی کاربرد زمینه در را بازار تجاری بیشترین فتوولتائیک سیستمهای

 متفاوت باشند. توانی رنج در توانند می شده یاد های فتوولتائیک کننده مصرف
 DC بار
 نیروی تولیدی از بیشتر نیرویی به که اندازه از بیش بارهای. می گذارد اثر PV سیستم کل های ویژگی بر مستقیم بطور بار

 مصرف حرارتی هالوژنی، بارهای المپهای مانند. شوند می سیستم افتادن از کار سبب دارند، نیاز باطری ذخیره یا و ها مدول
  .ییک الکتر آهن ربای یا موتور شامل القایی بارهای (،اهو و آب های هگرم کنند و هویه توستر، کنندگان)

 AC بار
 AC که بارهای است این بر تالش کلی حالت در. شود می است استفاده اینورتر شامل که فتوولتائیک سیستم در AC بار

 و فلورسنت المپهای روشنائی مثال برای. دهد می رخ انرژی اتالف اینورتر، در AC به DC تبدیل در که چرا شود محدود
 .هستند بازده بیشتری رایدا AC فشار کم سدیم

 طرح انجام اجرای مراحل
 توان می طریق این از. است منطقه نیاز مورد آب به با توجه مصرفی انرژی میزان برآورد هدف قسمت، این در: اقلیمی مطالعه

اول  و قدم.آن پرداخت نصب به و باشد داشته  بهینه اقتصادی کارآیی که نمود ارایه ای گونه به فتوولتایی را پمپ طرح
 و آب خورشیدی انرژی نظر از مستعد نقاط این قسمت در. است هایی پمپ چنین کارگیری به برای مستعد نقاط تشخیص

 .است بحث مورد نیاز مورد

 :خورشيدي انرژي(  الف
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بیشترین انرژی خورشیدی بر روی سطح اب های  ستw/m2 1/353براب خورشیدی انرژی توان زمین اتمسفر از خارج
 کند می تغییر مختلف مناطق جغرافیایی موقعیت مانند مختلفی (.این میزان بسته به عوامل5است) 1000W/m2ازاد برابر

 خورشیدی انرژی میزان دانستن.  می باشد 6KWh/m2تا 4/5 بین روز یک در متوسط طور به ایران در خورشیدی انرژی
 برای مصرفی انرژی میزان میتوان منطقه، آبی نیاز شدن ازمشخص بعد است که اهمیت قابل جهت آن از نظر مورد منطقه در

. گردد می خورشیدی مشخص های پانل ظرفیت منطقه، خورشیدی توان به توجه با آنجا از و کرده محاسبه آب را این تهیه
 مورد آفتابی یا نیمه و آفتابی روزهای تعداد بررسی هم چنین و زمین سطح به رسیده تابش میزان خورشیدی، انرژی مورد در

 می توان برای نمونه .(5) دهند ادامه خود کار به توانند می نیز ابری تمام روزهای در حتی پمپ ها این چند هر. است اهمیت
 روزهای تعداد (.4)  برد نام د،دار را در ایران اول رتبه گندم تولید و کشت در که خراسان استان نماینده عنوان به مشهد شهر

 1742حدود در سال در آفتابی های ساعت تعداد این بنابر است روز 313 حدود سال در شهر این آفتابی نیمه و آفتابی
 KWh/m2 5/1233 جنوب برابر به رو شیبدار سطح روی بر کل خورشیدی تابش ساالنه میانگین (.6) است ساعت
 .تهیه کرد هواشناسی های ایستگاه از توان می را منطقه هر برای روزانه تابش

 نيازوتوان مصرفی پمپ مورد آب( ب

که   10000m2در این قسمت ابتدا با مشخص شدن اب مورد نیازجهت ابیاری یک زمین به مساحت یک هکتار معادل 
ین با توجه به نوع زمپیشنهاد می شود می پردازیم و چنانکه متوسط دوره ابیاری یک   1000m3مقدار حجم اب برابر 

پمپاژگردد  30mبایستی پمپاژ گردد چنانکه این مقدار اب از ارتفاع  اب100m2زروده روز باشد در اینصورت در هر کشت 
  می باشد که از رابطه زیر بدست می اید: 8/5KWhدر اینصورت مقدارانرژی هیدرولیکی مورد نیازدر هر روز 

E=  

Eیکی ،:مقدار انرژی هیدرول V،مقدار حجم اب مورد نیاز: hاندازه ارتفاعی که اب پمپاژمی شود: 
 عمومًا که نامند می پمپ ظرفیت یا دبی را شود می جابجا پمپها توسط زمان واحد در که مایع از حجمی مقدار تعریف بر بنا
 ارتفاع ساعت. در مکعب متر زا است عبارت آنها ترین عمده که بوده مختلفی واحدهای دارای شود، می داده نشان Q با

 .شود می بیان(  متر یا) کیلوگرم بر ژول برحسب که بوده پمپاژ مورد مایع جنبشی انرژی بیانگر سرعتی،

Hv=  که HV ، ارتفاع مایعی که بسمت باال پرت می شود: V سرعت مایعی که بسمت باالپرت می شود : 
می باشد با توجه به مقدار دبی یک پمپی h)  / 16/7(m3ار کند دبی پمپ برابرشش ساعت پمپ ک اگر متوسط در هر روز

می توانددر مدار زیر قرار بگیردو  CR100/00را الزم داریم که پمپی با مدل  32mmوبا دهنه  kwh 1/5با توان 
 خورشیدی انرژی مطالعه زا قسمت این. است مقدار چه پمپاژ مفید زمان مدت دید باید جوابگوی سیستم مورد نظر باشد  حال

صرفه  به مقرون یا پذیر امکان نظر مورد منطقه در پمپهایی چنین نصب شود می ومشخص آید الف بدست می قسمت در
 یاخیر؟ است

 محاسبه میزان تابش خورشیدی بر روی یک صفحه شیب دار
ای از زمین بکمک روابط زیر محاسبه میزان متوسط ماهانه تابش روزانه بر روی یک سطح شیب دار با شیب ثابت در نقطه 

 میگردد:
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 داریم:باال در روابط

HTشیب ثابت در یک نقطه مشخص از سطح زمین بر  یک سطح شیبدار با روی بر روزانه تابش ماهانه متوسط : میزان

 . حسب 

H l

 . صفحه افقی در یک نقطه مشخص از سطح زمین بر حسب یک روی بر روزانه تابش ماهانه متوسط

Ho وقتی که ثابت    فحه افقی در سطح خارجی جو بر حسبص یک روی بر روزانه تابش ماهانه : متوسط

 باشد. 1353خورشیدی

Hd یک صفحه افقی در یک نقطه مشخص از سطح زمین بر حسب  روی بر روزانه تابش پخش ماهانه : متوسط   . 

Ra یک صفحه شیبدار به متوسط ماهانه تابش مستقیم روزانه بر روی  روی بر روزانه تابش مستقیم ماهانه :نسبت متوسط
 یک صفحه افقی.

β  .زاویه شیب صفحه بر حسب درجه : 

 (و در روزهای برفی  تاب پخش زمین)در مواقع عادی:ضریب باز 
bوa:  ضرایب ثابت که تابع شرایط اقلیمی محل و طول و عرض جغرافیایی می باشدو پس از مشابه سازی نقاط هم شرایط

 با محل مورد نظر از جداول مرجع انتخاب میگردند.
n:  روزانه .متوسط ماهانه ساعات کامال افتابی 
N : کامال افتابی ممکن در روز)طول روز متوسط ماه( متوسط ماهانه حداکثرتعداد ساعات 

 زاویه انحراف خورشید برای روز متوسط ماه بر حسب درجه. : 

 عرض جغرافیایی محل بر حسب درجه. : 
Ws :  بر حسب درجه.زاویه ساعت طلوع و غروب خورشید برای یک صفحه افقی 
w/s : صفحه شیبدار برحسب درجه. یک برای خورشید غروب و طلوع ساعت زاویه 

در محاسبات تابش خورشیدی ، ماه تیر که در ان بیشترین تقاضای اب جهت ابیاری وجود دارد مبنای محاسبات قرارمیگیرد 
 بعضی از پارامترهای توضیح داده شده درباال، از این قرارند.

ر تابش برای یک صفحه شیب دار زمانی اتفاق می افتد که شیب ان برابر عرض جغرافیایی محل بوده و در بهترین مقدا

نیز برابرعرض جغرافیایی محل  انتخاب میگردد.  صورت ثابت بودن جهت ان کامال به سمت جنوب باشد. پس در اینجا 
 نقطه در اطراف محل نصب پانل خورشیدی ارائه میگردد.حال با توجه به مقادیر فوق ،نتایج محاسبات برای یک 
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ابرعرض همانطور که دیده می شود مقدار متوسط ماهانه تابش روزانه بر روی یک سطح شیب دار با شیب ثابت و بر
 برابر می باشد. 1m2 جغرافیایی محل و با مساحت

روز کامال شارژ گردد با  5تامین نماید و نیز در طول روزکار پمپ را  5در صورتیکه در نظر باشد بانک باطری برق مورد نیاز 

برای ان،ظرفیت بانک باطری برابر 0.8فرض راندمان  P.V محاسبه خواهد شد و به این ترتیب انرژی مورد نیاز شارژ بانک

5باطری در هر روز 
P.V

 تعیین خواهد شد. 
واحدهای شارژ رگوالتور و کنترل، مقدار کل انرژی مورد نیاز روزانه که باید توسط پانل ها برای   0.95با فرض راندمان 

در صد برای سلولهای فتوولتائی،مقدار سطح پانل  11.5(  محاسبه خواهد شد و با فرض راندمان  E1تامین گردد برابر )
 ( بصورت زیر بدست خواهد امد:  Aهای خورشیدی )

                                                                                     ηP.VHT

E1
A




 
که اگر شهر مشهد را بعنوان یک نقطه انتخابی برای این طرح در نظر بگیریم ومقادیر را برحسب ان منطقه در فرمولهای باال  

 محاسبه می گردد.                                                                                    50m2قرار دهیم مقدار سطح پانل خورشیدی مذکوردر این منطقه برابر

 تعميم و گسترش سيستم مذكور
دوره ابیاری ده روز برای کشت چغندر و مرکبات در نظر گرفته شده  با توجه به اینکه در این مقاله مساحت زمین یک هکتار و

ه داشتن مخزن اب در سیستم مورد نظرکه هرچقدر بزرگ و دارای ظرفیت بیشتری باشد کارایی بهتری می است و با توجه ب
تواند داشته باشد و چنانکه متوسط تابش مفید خورشید در یک روز بهاری و تابستانی که اوج مصرف اب یک کشاورز 

روز حساب کنیم می توان با تابش خورشید ساعت و بزرگی مخزن را برابر نصف اب مصرفی در یک  12محسوب می شود را 
مخزن را پرکرده و در مخزن اب یک شناور بعنوان مدار فرمان دهنده، زمانیکه مخزن پر باشد به سیستم کنترل جهت قطع 
برق پمپ و رفتن به شارژ باطریخانه فرمان می دهد بدین صورت کشاورز می تواند اب مصرفی را از مخزن اب نیز برداشت 

 با توجه به پر بودن مخزن،به کشاورز اجازه می دهد: نماید و
 به اندازه دلخواه)حداکثردو برابر دبی پمپ( اب از مخزن برداشت نماید. -1

 در نه ساعت اول از روز می توان ابیاری را انجام داد. 2-
می دهد که مخزن را برای با توجه به تعداد ساعات کاری پمپ و مقدار ساعت تابش خورشید، به کشاورز این امکان را  –3

 روز بعدی پر کند. 
بدین ترتیب بر اساس  روش مذکور که ذخیره انرژی را هم در منبع اب و هم در باطریخانه تواما در نظر گرفته و از این منابع 

الی  500بصورت مناسب و توام با تولید همزمان برق از طریق سلولهای خورشیدی استفاده می نماید که هزینه ای در حدود 
 میلیون ریال خواهد بود که این هزینه برای مناطق دور و صعب العبور که دور از شبکه های الکتریکی هستند و 600

همچنین براساس برداشته شدن یارانه ها و افزایش سرسام اور قیمتها و یا هزینه های احداث ظرفیت اضافی برای نیروگاه ، 
که البته رونق کشاورزی با توجه  .تواند توجیح اقتصادی خوبی برای این طرح باشد هزینه انتقال و هزینه های توزیع که می

 به شرایط حاکم برجهان و حفظ محیط زیست و کاهش الودگی با توجیه اقتصادی قابل مقایسه نمی باشد.
زا سیستم مذکور همچنین کاهش هزینه های جاری بمقدار بسیار زیاد و محدود شدن ان به هزینه های تعمیرات احتمالی اج

که در دراز مدت اتفاق می افتد می تواند اقتصادی بودن طرح را تایید نماید. حال با توجه به شرایط باالمی توان به سه اصل 
 زیر نیز رسید:
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 و بوده اطمینان قابل بسیار خورشیدی آبیاری سیستم شوند، نصب دقت با و تهیه مناسب اندازه با خورشیدی های پانل اگر
  .بود ارزان خواهد و ساده بسیار آن رینگهدا
 مورد آبدهی میزان و آب پمپاژ ارتفاع یا چاه عمق خورشید، تابش میزان به خورشیدی آبیاری سیستم هزینه متعاقبا و اندازه

 .داشت خواهد های نصب بستگی هزینه پمپ و نیاز
 .نمود ارائه رودخانه یا برکه چاه، مثل برداشت قابل آب ذخایر با متناسب متفاوتی آبیاری های سیستم توان می

 با تعمیم روشهای مذکور می توان به تولید برق با استفاده از انرژی خورشیدی در حد چند مگا وات رسید.

 گیری نتیجه.3
 1/5 موتور الکترو قدرت با هکتار یک مساحت با زمین یک آبیاری برای که کنیم می مشاهده شده انجام محاسبات به باتوجه

 صفحات از اگر که کرد خواهیم مشاهده دهیم تعمیم را موضوع این اگر نیازاست. ولتاءیک صفحه مربع متر 50 به وات لوکی
 نیز تر بصرفه هم مدت دراز در و بود خواهد کمتر برق انرژی تولید هزینه کنیم استفاده برق پست یک جای به فتوولتائیک

 خواهد کاسته نیز هوا آالیندگی از بنابراین شود نمی استفاده فسیلی های تسوخ از انرژی نوع این در همچنین و شد واهدخ
و همچنین باعث بکار گیری زمین بیشتری به کشاورزی و توسعه . داشت خواهیم پذیر تجدید انرژی یک همچنین و شد

 بینی پیش را روشنی آینده و میگذاریم سر پشت مسیر این در را اولیه گامهای حال هر بهاقتصادی کشور نیز می گردد. 
 .میکنیم

 مراجع. 4
 2334 مهر خورشیدی؛ گاهای نیرو سمینار اولین مقاالت محمدمجموعه ذبیحی، صادق-2
 2334 مهر ، خورشیدی گاهای نیرو سمینار اولین مقاالت محمدمجموعه محمد، جمالزاده،-4
 .نو های انرژی توسطسازمان شده ارائه فنی و آماری علمی، اطالعات-3
 (2334) 2 ج ایران اقتصادی جغرافیای ، س ، گرودیلن-4
5- World bank, 1993. Technical paper number 168-solar pumping pp 7 
 کشور هواشناسى سازمان هواشناسى سالنامه -6
  .خورشیدی انرژی اهلل،کتاب عزت مقامی، قائم آزاد. 3
  85ردیبهشت هیوا، یازدهمین کنفرانس شبکه توزیع برق ؛ا لهونیان،. 8


