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  34از  23 صفحه

   امضاء

  ريزي شده كشاورزيضوابط اجرايي برنامه كاهش/ قطع بار برنامه  -7
 هايبرنامه زير براي مشتركين تعرفه 2ضا با هدف مشاركت مشتركين تاثيرگذار در پيك بار شبكه سراسري و مديريت سمت تقا

  كشاورزي تدوين شده است:
 الف)-3ريزي شده مشتركين چاه آب كشاورزي (تعرفه قطع بار برنامه -1

 ج)-3ب و -3هاي كشاورزي (تعرفه ديمانديريزي شده مشتركين كاهش بار برنامه -2

  الف-3ريزي شده مشتركين كشاورزي تعرفه قطع بار برنامه 7-1
مصرف در ساعات اوج بار  تيريمد يبار برا ييالف جهت مشاركت در برنامه پاسخگو -3با تعرفه  يكشاورز نيمشترك قيور تشوبه منظ

  :گردديجهت اجرا ابالغ م ليبرق ضوابط به شرح ذ يشبكه سراسر
  .ماه است وريشهر 15 يخرداد ال 15از  يطول دوره همكار 1-1-7
  .افزوده خواهد شد يبه پاداش همكار %15 مرداد ماه مقدارتير و در  يدر صورت همكار 2-1-7
  .است ساعتلوواتيك 150بار مجاز در زمان اوج يمصرف يحداكثر مقدار انرژ ريرگرمسيتعرفه غ يدر مناطق دارا 3-1-7
  .است ساعتلوواتيك 300بار مجاز در زمان اوج يمصرف يحداكثر مقدار انرژ ريتعرفه گرمس يدر مناطق دارا 4-1-7
اعالم شده در  ريمقاد نديدر برنامه مشاركت نما لوواتيك 100از  شتريب يمصرف قدرتالف با -3 تعرفه نيمشترك كهيدرصورت 5-1-7

  .خواهند شد ليمتناسباً تعد» 4«و » 3« يبندها
  :باشديم» 8«و جدول شماره  ليبار به شرح ذ ييكننده در برنامه پاسخگوشركت نيمشترك يپاداش در نظر گرفته شده برا 6-1-7

  »8«شماره  جدول
  الف - 3 تعرفه

ف کاری  رد ت  ھم د روز و سا ف و پاداش  عدا ر    قدا
 Aحساب مصرفي + پاداش بخشودگي بهاي برق صورت  ساعت اوج بار) 4روز ( 31  1

  ساعت اوج بار) 4روز ( 31كمتر از   2
تعداد  مصرفي به نسبت حساببخشودگي بهاي برق صورت

  روز همكاري
    حساببخشودگي بهاي برق صورت  اهساعته در م 24غيرمتوالي روز همكاري متوالي و يا  7حداقل   3

  
  بار در روز از رابطه زير براي محاسبه تعداد روز همكاري استفاده خواهد شد:ساعت اوج 4در صورت همكاري كمتر از  :19 تبصره

  ساعت كاهش بار  4=  يروز همكار كي
 4است، كه  18الي  12است. در زمان اجراي اين برنامه بازه اوج بار از ساعت  يربار شبكه سراسساعات اوجفقط بار ساعات اوج :20 تبصره

  ساعت مورد قبول است. 6ساعت از اين 
دوره در  يمجموع ساعات همكار×  يدوره همكار يمصرف قدرت(متوسط ( افتهيكاهش يمقدار انرژ× بار نرخ تعرفه اوج A = پاداش :21 تبصره

  .رائت شده در اوج بار))مقدار انرژي ق -ز)رو قرائت
  همكاري مشترك اطالعات مصرف آن را در سامانه مديريت پيك بار بارگذاري نمايد.شركت موظف است در اولين دوره قرائت پس از  7-1-7
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مديريت پيك  نامه را در سامانهنامه را امضاء نموده و شركت موظف است بالفاصله تفاهممشترك بايد يك هفته پيش از همكاري، تفاهم 7-1-8
 بار كشور ثبت نمايد.

  ج)-3ب و -3هاي ريزي شده مشتركين ديماندي كشاورزي (تعرفهكاهش بار برنامه 7-2
 تيريمد يبار برا ييج جهت مشاركت در برنامه پاسخگو -3ب و  -3با تعرفه  يكشاورز ديماندي نيمشترك قيمنظور تشو به

  :گردديجهت اجرا ابالغ م ليبه شرح ذ برق ضوابط يمصرف در ساعات اوج بار شبكه سراسر
  .است هاي تير و مرداددر ماه يدوره همكار 7-2-1
  باشد. 23الي  19و يا  16الي  12تواند از ساعت ميشركت  صيساعات اوج بار با توجه به تشخ 7-2-2
اين همكاري  15الي  13ساعت در روز، در صورت كاهش بار از ساعت  2در صورت تمايل مشترك براي كاهش بار فقط  7-2-3

  بالمانع است. 
  توافق شده مورد قبول است.فقط در بازه  مصرفي قدرتكاهش  7-2-4
  است. 7-2-8 درصد ديماند مصرفي شرح داده شده در بند 10حداقل كاهش مورد قبول براي شركت در برنامه   7-2-5
  .بار روزانه باشد ليثبت پروف يمناسب برا تاالگريد ايو  يريگاندازه ليوسا يكه دارا ديدر طرح شركت نما توانديم يمشترك 7-2-6
  .است يمتوال يروز كار 5طرح حداقل  ياجرا يدوره زمان يدر ط يحداقل بازه قابل قبول همكار 7-2-7

روزهاي  در صورت قرار گرفتن روزهاي تعطيل در بازه همكاري اين روزها مالك محاسبه نبوده و بايد بالفاصله بعد از :22تبصره 
شنبه اقدام به همكاري نمايد بايد تعطيل مشترك اقدام به همكاري نمايد. به عنوان مثال در صورتي كه مشترك از روز سه

  روز متوالي حادث شود. 5شنبه و شنبه، يكشنبه و دوشنبه بعد نيز همكاري نمايد تا شنبه، پنجدر روزهاي چهار
همكاري مورد محاسبه براي ساعت قبل از ساعت توافق شده  4ميانگين ديماند مصرفي متوسط ديماند مصرفي در هر روز از  7-2-8

  قرار خواهد گرفت.
در  متوسط ديماند مصرفي و متوسط ديماند ساعات همكاري در هر روز بدست خواهد آمد. تفاضلمقدار كاهش قدرت از   7-2-9

  روز همكاري درج شود.هاي قدرت در بايد متوسط مقدار كاهش ،رابطه پاداش بهاي قدرت
و » 9«و جداول شماره  ليذروابط بار به شرح  ييكننده در برنامه پاسخگوشركت نيمشترك يپاداش در نظر گرفته شده برا 7-2-10

  :باشديم» 10«
  

  شده ييجوصرفه يانرژ = همكاريت اساعكل  تعداد×  افتهيقدرت كاهش متوسط مقدار 
  يانرژ يپاداش بهاشده =  ييجوصرفه يمقدار انرژ×  فيتخف يبها

 
تعداد روز همكاري
  قدرت يپاداش بها=  )مقدار كاهش قدرت× قدرت  يبها× قدرت  يبها فيتخف بيضر(×  

  كل پاداشقدرت =  ي+ پاداش بها يانرژ يبها پاداش
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»9«شماره  جدول  
  ب - 3 تعرفه

کاری  ش  بازه ھم ف  درتصد کا در  ھای  ھای  ف    تر 
  7  باريبار + نرخ مياننرخ اوج  درصد 40الي  10  ماه تير

  مرداد ماه
  6  باريبار + نرخ مياننرخ اوج  درصد 10

  7  باريبار + نرخ مياننرخ اوج  درصد 20الي  11
  8  باريبار + نرخ مياننرخ اوج  درصد 40الي  21

  
  »10«شماره  جدول

  ج – 3 تعرفه

کاری  ش  بازه ھم ف  درتصد کا درت  ھای  ھای  ف    ر 
  65/0  باريبار + نرخ مياننرخ كم  درصد 40الي  10  ماه تير

  مرداد ماه
 6/0 باريبار + نرخ مياننرخ كم  درصد 10

 65/0 باريبار + نرخ مياننرخ كم  درصد 20الي  11

 7/0 باريبار + نرخ مياننرخ كم  درصد 40الي  21

  
  

نامه را در سامانه مديريت نامه را امضاء نموده و شركت موظف است بالفاصله تفاهميك هفته پيش از همكاري، تفاهممشترك بايد  7-2-11
   پيك بار كشور ثبت نمايد.

پروفيل بار روزهاي همكاري در سامانه مديريت بررسي نمايد  نامهروز بعد از اتمام توافق 10شركت موظف است طي مدت  7-2-12
  و در صورت عدم وجود پروفيل بار در سامانه، اقدام الزم را بعمل آورد. شده باشداري پيك بار بارگذ

  
  نامهفرم تفاهم 3-7
  
  
  

   


