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 34از  23 صفحه

 

       امضاء

 ريزی شده کشاورزیضوابط اجرايي برنامه کاهش/ قطع بار برنامه  -7

 هایبرنامه زیر برای مشترکین تعرفه 2با هدف مشارکت مشترکین تاثیرگذار در پیک بار شبکه سراسری و مدیریت سمت تقاضا 

 کشاورزی تدوین شده است:

 الف(-3ریزی شده مشترکین چاه آب کشاورزی )تعرفه قطع بار برنامه -1

 ج(-3ب و -3های کشاورزی )تعرفه دیماندیریزی شده مشترکین کاهش بار برنامه -2

 الف-3ریزی شده مشترکین کشاورزی تعرفه قطع بار برنامه 7-1
مصرف در ساعات اوج بار  تیریمد یبار برا ییالف جهت مشارکت در برنامه پاسخگو -3با تعرفه  یکشاورز نیمشترک قیتشوبه منظور 

 :گرددیجهت اجرا ابالغ م لیبرق ضوابط به شرح ذ یشبکه سراسر

 .ماه است وریشهر 15 یخرداد ال 15از  یطول دوره همکار 1-1-7

 .افزوده خواهد شد یبه پاداش همکار %15مرداد ماه مقدار تیر و در  یدر صورت همکار 2-1-7

 .است ساعتلوواتیک 150بار مجاز در زمان اوج یمصرف یحداکثر مقدار انرژ ریرگرمسیتعرفه غ یدر مناطق دارا 3-1-7

 .است ساعتلوواتیک 300بار مجاز در زمان اوج یمصرف یحداکثر مقدار انرژ ریتعرفه گرمس یدر مناطق دارا 4-1-7

اعالم شده در  ریمقاد ندیدر برنامه مشارکت نما لوواتیک 100از  شتریب یمصرف قدرتالف با -3تعرفه  نیمشترک کهیدرصورت 5-1-7

 .خواهند شد لیمتناسباً تعد« 4»و « 3» یبندها

 :باشدیم« 8»و جدول شماره  لیبار به شرح ذ ییکننده در برنامه پاسخگوشرکت نیمشترک یپاداش در نظر گرفته شده برا 6-1-7

 «8»شماره  جدول

 الف - 3 تعرفه

کاری  ردیف  مقدار تخفیف و پاداش تعداد روز و ساعت  هم
 Aحساب مصرفی + پاداش بخشودگی بهای برق صورت ساعت اوج بار( 4روز ) 31 1

 ساعت اوج بار( 4روز ) 31کمتر از  2
تعداد  مصرفی به نسبت حساببخشودگی بهای برق صورت

 روز همکاری

   حساببخشودگی بهای برق صورت ساعته در ماه 24و یا غیرمتوالی  روز همکاری متوالی 7حداقل  3

 

 بار در روز از رابطه زیر برای محاسبه تعداد روز همکاری استفاده خواهد شد:ساعت اوج 4در صورت همکاری کمتر از  :19 تبصره

 ساعت کاهش بار  4=  يروز همکار کی

 4است، که  18الی  12است. در زمان اجرای این برنامه بازه اوج بار از ساعت  یشبکه سراسربار ساعات اوجفقط بار ساعات اوج :20 تبصره

 ساعت مورد قبول است. 6ساعت از این 

دوره در  یمجموع ساعات همکار×  یدوره همکار یمصرف قدرت)متوسط ) افتهیکاهش یمقدار انرژ× بار نرخ تعرفه اوج A = پاداش :21 تبصره

 .مقدار انرژی قرائت شده در اوج بار(( -ز(رو قرائت

 همکاری مشترک اطالعات مصرف آن را در سامانه مدیریت پیک بار بارگذاری نماید.شرکت موظف است در اولین دوره قرائت پس از  7-1-7
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       امضاء

را در سامانه مدیریت پیک  نامهنامه را امضاء نموده و شرکت موظف است بالفاصله تفاهممشترک باید یک هفته پیش از همکاری، تفاهم 7-1-8

 بار کشور ثبت نماید.

 ج(-3ب و -3های ریزی شده مشترکین دیماندی کشاورزی )تعرفهکاهش بار برنامه 7-2

 تیریمد یبار برا ییج جهت مشارکت در برنامه پاسخگو -3ب و  -3با تعرفه  یکشاورز دیماندی نیمشترک قیمنظور تشو به

 :گرددیجهت اجرا ابالغ م لیبرق ضوابط به شرح ذ یسرمصرف در ساعات اوج بار شبکه سرا

 .است های تیر و مرداددر ماه یدوره همکار 7-2-1

 باشد. 23الی  19و یا  16الی  12تواند از ساعت میشرکت  صیساعات اوج بار با توجه به تشخ 7-2-2

این همکاری  15الی  13ساعت در روز، در صورت کاهش بار از ساعت  2در صورت تمایل مشترک برای کاهش بار فقط  7-2-3

 بالمانع است. 

 توافق شده مورد قبول است.فقط در بازه  مصرفی قدرتکاهش  7-2-4

 است. 7-2-8 درصد دیماند مصرفی شرح داده شده در بند 10حداقل کاهش مورد قبول برای شرکت در برنامه   7-2-5

 .بار روزانه باشد لیثبت پروف یمناسب برا تاالگرید ایو  یریگاندازه لیوسا یکه دارا دیدر طرح شرکت نما تواندیم یمشترک 7-2-6

 .است یمتوال یروز کار 5طرح حداقل  یاجرا یدوره زمان یدر ط یحداقل بازه قابل قبول همکار 7-2-7

در صورت قرار گرفتن روزهای تعطیل در بازه همکاری این روزها مالک محاسبه نبوده و باید بالفاصله بعد از روزهای  :22تبصره 

شنبه اقدام به همکاری نماید باید تعطیل مشترک اقدام به همکاری نماید. به عنوان مثال در صورتی که مشترک از روز سه

 روز متوالی حادث شود. 5یکشنبه و دوشنبه بعد نیز همکاری نماید تا شنبه و شنبه، شنبه، پنجدر روزهای چهار

همکاری مورد محاسبه برای ساعت قبل از ساعت توافق شده  4متوسط دیماند مصرفی در هر روز از میانگین دیماند مصرفی  7-2-8

 قرار خواهد گرفت.

در  د ساعات همکاری در هر روز بدست خواهد آمد.متوسط دیماند مصرفی و متوسط دیمان تفاضلمقدار کاهش قدرت از   7-2-9

 های قدرت در روز همکاری درج شود.باید متوسط مقدار کاهش ،رابطه پاداش بهای قدرت

و « 9»و جداول شماره  لیذروابط بار به شرح  ییکننده در برنامه پاسخگوشرکت نیمشترک یپاداش در نظر گرفته شده برا 7-2-10

 :باشدیم« 10»

 

 شده ییجوصرفه یانرژ = همکاریت اساعکل  تعداد×  افتهیقدرت کاهش متوسط مقدار 

 یانرژ یپاداش بهاشده =  ییجوصرفه یمقدار انرژ×  فیتخف یبها

 
تعداد روز همکاری

30
 قدرت یپاداش بها=  (مقدار کاهش قدرت× قدرت  یبها× قدرت  یبها فیتخف بیضر)×  

 کل پاداشقدرت =  ی+ پاداش بها یانرژ یبها پاداش
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«9»شماره  جدول  

 ب - 3 تعرفه

کاری   ضریب تخفیف بهای قدرت بهای تخفیف قدرتردصد کاهش  بازه هم
 7 باریبار + نرخ میاننرخ اوج درصد 40الی  10 ماه تیر

 مرداد ماه

 6 باریبار + نرخ میاننرخ اوج درصد 10

 7 باریبار + نرخ میاننرخ اوج درصد 20الی  11

 8 باریبار + نرخ میاننرخ اوج درصد 40الی  21

 
 «10»شماره  جدول

 ج – 3 تعرفه

کاری   ضریب تخفیف بهای قدرت بهای تخفیف قدرتردصد کاهش  بازه هم
 65/0 باریبار + نرخ میاننرخ کم درصد 40الی  10 ماه تیر

 مرداد ماه

 6/0 باریبار + نرخ میاننرخ کم درصد 10

 65/0 باریبار + نرخ میاننرخ کم درصد 20الی  11

 7/0 باریبار + نرخ میاننرخ کم درصد 40الی  21

 

 

نامه را در سامانه مدیریت نامه را امضاء نموده و شرکت موظف است بالفاصله تفاهممشترک باید یک هفته پیش از همکاری، تفاهم 7-2-11

  پیک بار کشور ثبت نماید.

پروفیل بار روزهای همکاری در سامانه مدیریت بررسی نماید  نامهروز بعد از اتمام توافق 10شرکت موظف است طی مدت  7-2-12

 و در صورت عدم وجود پروفیل بار در سامانه، اقدام الزم را بعمل آورد. شده باشدپیک بار بارگذاری 

 

 نامهفرم تفاهم 3-7

 

 

 
  


