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 ثؿ٠٘ تؼبٓي

 1400/01كطاذٞاٙ قٜبؾبیي ق٘بضٟ 

 ٗكرربٝضٟ قررطًن٢ب  ذررسٗب    اظ  زض ٛظررط زاضز اؾررنبٙ ١٘ررساٙ   قررطًت تٞظیررغ ٛ ررطٝ  ثررطم   

زض ذهررٞل ًررب١ف پ رري  زض پررطٝغٟ ١ررب  ٗكرربٝضٟ    ٝ ؾرربیط قررطًن٢ب  ًرر٠ تاطثرر٠ ًرربض  

اجطایرري َررطز اكررعایف ٗكرربضًت ٗكررنطً ٚ   ، ثررطا  اٛارربٕ ذررسٗب    زاضٛررس ٗكررنطً ٚ ثررطم  

. ٛ٘بیررس ثرر٠ ١ٌ٘رربض  زػررٞ  ٝ پبؾرررِٞیي ثرربض   بِٛي ٝ تارربض  زض ًررب١ف پ رري  ذررثررطم 

ٗرري تٞاٜٛررس  اؾررٜبز اضظیرربثي ً لرري ضا اظ ترربضید زضد م٢ُرري ٛٞثررت زٕٝ        قررطًن٢ب  كررٞم  

تررربضید   زٝقرررٜج٠ضٝظ ًررربض  ترررب ضٝظ  5ثررر٠ ٗرررس  28/2/1400  تررربضید  ؾررر٠ قرررٜج٠ضٝظ 

 . ؾبین٢ب  شیْ زضیبكت ٛ٘بیٜس طاجؼ٠ ث٠ثب ٗ  03/03/1400

  http://www.edch.ir :ؾبیت قطًت 

  زضیبكت  ٛ٘بیٜس. http://tender.tavanir.org.ir :ؾبیت ٗؼبٗال  قطًت تٞاٛ ط

ٝ 11/03/1400ٗٞضخ  ج٠( ضٝظ  ؾ٠ ق12ٜتب )ؾبػت تٌ٘ ْ قسٟ مذطیٚ ٢ٗٔت تحٞیْ اؾٜبز اضظیبثي ً لي 

  .ثبقس ٗيقطًت تٞظیغ ٛ طٝ  ثطم اؾنبٙ ١٘ساٙ  -ذ بثبٙ ٢ٗسی٠ –١٘ساٙ ٛكبٛي تحٞیْ اؾٜبز:  

ایررٚ م٢ُرري ثرر٠ ٜٗظررٞض اضظیرربثي ً لرري اٛنكرربض یبكنرر٠ ٝ پررؽ اظ اضظیرربثي اظ ٗنوبيرر بٙ ٝاجررس      

قررطایٍ َرري ٗطاعررْ ثؼررس  زػررٞ  ثؼ٘ررْ ذٞا١ررس مٝضز. يررٜ٘بم زض هجرربّ اضا رر٠ ٗررساضى         

ي ٝج٢رري زضیبكررت ٛرٞا١ررس قررس.ث٠ ٗررساضى ٝ اؾررٜبز كبهررس اًٗررب ، ٗرررسٝـ ، ؿ ررط      اضظیرربث

ٗؿررنٜس ، ٝ ٗررساضًي ًرر٠ ثؼررس اظ اٛوًررب  ٢ٗٔررت ه ررس قررسٟ زض م٢ُرري ٝانررْ قررٞٛس، تطت ررت      

اثررط زازٟ ٛرٞا١ررس قررس . ثررسی٢ي اؾررت اضا رر٠ ٗررساضى ١رر ا ُٞٛرر٠ عورري ضا ثررطا  ٗنوبيرر بٙ       

 ج٢ت زػئت ث٠ اضا ٠ پ ك٢ٜبز ایابز ٛرٞا١س ًطز.

 ؾبیط اَالػب  ٝ جعی ب  ٗطث٠َٞ زض اؾٜبز اضظیبثي ً لي  ٜٗسضد اؾت . -

 اؾنبٙ ١٘ساٙقطًت تٞظیغ ٛ طٝ  ثطم                                                                                

http://www.edch.ir/
http://tender.tavanir.org.ir/
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 ثؿ٠٘ تؼبٓي

 (RFQ)اؾنؼالٕ اضظیبثي ً لي 

 ث٠:

 اؾنبٙ ١٘ساٙقطًت تٞظیغ ٛ طٝ  ثطم  اظ:

 اؾنؼالٕ اضظیبثي ً لي ٗٞيٞع: 

ثسیٜٞؾ ٠ٔ اظ مٙ قطًت زػٞ  ٗ كٞز ثٜ٘ظٞض اضظیبثي ً لي )ت٢ ٠ ٓ ؿت ًٞتربٟ(    پ طٝ كطاذٞاٙ ٜٗنكطٟ ،

َطز اكعایف ٗكبضًت ٗكنطً ٚ ثطم ذبِٛي ٝ  اجطایيثطا  زػٞ  ث٠ اضا ٠ پ ك٢ٜبز ج٢ت اٛابٕ ذسٗب  

كطٕ اضظیبثي پ ٞؾت اهسإ ٝ ٗساضى ٝ ٗؿنٜسا   ٛؿجت ث٠ تٌ٘ ْپبؾرِٞیي ثبض ٝ تابض  زض ًب١ف پ ي 

ثر٠  تربضید ................. ذٞاؾن٠ قسٟ ضا ٛ ع ث٢٘طاٟ كطٕ تٌ٘ ْ قسٟ عساًثط تب ؾبػت ........ ضٝظ ............... 

 ٛكبٛي تؼ  ٚ قسٟ زض ایٚ اؾنؼالٕ تؿٔ ٖ ٝ ضؾ س زضیبكت ٛ٘بیٜس.

 ٛبٕ ٝ ٛكبٛي ًبضكطٗب: -1

 اؾنبٙ ١٘ساٙقطًت تٞظیغ ٛ طٝ  ثطم 

 : ٗٞيٞع ذسٗب :2

 ٗحرسٝزٟ  ذسٗب  َطز اكعایف ٗكبضًت ٗكنطً ٚ ذبِٛي ٝ تابض  زض ثطٛب٠ٗ ١ب  پبؾرِٞیي زض اٛابٕ

 .اؾنبٙ ١٘ساٙ  ثطم ٛ طٝ  تٞظیغ قطًت ػ٘ٔ بتي

 عاٖ ًبض/ ثطمٝضز اٝٓ ٠ ذسٗب  عؿت ٗٞضز -3

 لایر  3,000,000,000

 ٗؼ بض١ب  اضظیبثي ٝ اٗن بظ م٢ٛب -4

 اٗن بظ 40     )ؾبثو٠ اجطا ي(تاطث٠  .1

 اٗن بظ 30              اضظیبثي ًبضكطٗبیبٙ هجٔي .2
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 اٗن بظ 30      ؾبذنبض ؾبظٗبٛي .3

 ٗساضى ٝ ٗؿنٜسا  الظٕ ثطا  تؼ  ٚ اٗن بظ١ب  ٗطثٌٞ ث٠ ١طیي اظ ٗؼ بض١ب -5

 1پ ٞؾت ق٘بضٟ ٗؿنٜسا  ٗطثٌٞ ث٠ تؼ  ٚ اٗن بظ١ب  ٗطثٌٞ ث٠ ١طیي اظ ٗؼ بض١ب ٝ ٗساضى ٗٞضز ٛ بظ َجن 

 ثبقس. ٗي

 ضٝـ ٗحبؾج٠ اٗن بظ١ب  ٗطثٌٞ ث٠ ١طیي اظ ٗؼ بض١ب -6

ضٝـ ٗحبؾج٠ اٗن بظ١ب  ٗطثٌٞ ث٠ ١طیي اظ ٗؼ بض١ب َجن زؾنٞضآؼْ٘ ٛحٟٞ اضظیبثي ً لي ٗكبٝضاٙ ثطا  

 ( ٗ جبقس.2ذسٗب  ٢ٜٗسؾي ٗكبٝض )پ ٞؾت ق٘بضٟ 

 ث٠ اضا ٠ پ ك٢ٜبزعساهْ اٗن بظ اضظیبثي ً لي هبثْ هجّٞ ثطا  زػٞ   -7

 ٗ جبقس. 60عساهْ اٗن بظ اضظیبثي ً لي هبثْ هجّٞ 

 ١ب ٗحْ، ظٗبٙ ٝ ٢ٗٔت زضیبكت ٝ تحٞیْ اؾنؼالٕ -8

ؾر٠  ضٝظ نجح  12مذطیٚ ٢ٗٔت تؿٔ ٖ اؾٜبز ٝ ٗساضى ذٞاؾن٠ قسٟ ٝ كطٕ اضظیبثي تٌ٘ ْ قسٟ تب ؾبػت

ًٗب  زاضٛرسُبٙ اًٗرب  ٗاربظ قرطًت     ٗ جبقس. ًٔ ٠ اؾٜبز اضظیبثي ثبیؿني ث٠ ا 11/3/1400.تبضید قٜج٠

 ضؾ سٟ ٝ ث٠ ٢ٗط قطًت ٢٘ٗٞض ُطزز.
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  :٢ٖٗ حب  تٞي

 .طز ُ يهطاض   ٛ٘ يبثیٗؿنٜسا  ٗساضى ٗٞضز اضظ بیٝ يبثیاضظ  زض نٞض  ٛبهم ثٞزٙ كطٕ ١ب -1

 .مٝض ذٞا١ٜس ثٞز بظ ثرف اٗن يیكوٍ زض  طُصاض ػٞاْٗ تبث -2

 ب  ٗبٓ عیٝاض ؿت ت ػٞاْٗ ثبظٛكؿن٠ اضا ٠ ٓ.)ج٢ؿت ُصاض آعاٗ ط ػٞاْٗ تبث ٠٘ ث ؿت اضا ٠ ٓ -3

 (ؿت آعاٗ

 .ؿت نلحب  آعاٗ ي٢ٗط ٝ اًٗب  ت٘بٗ -4

 

قرطًت   ٛبٕ ٝ ٛبٕ ذبٛٞازُي ٝ اًٗب  ٗابظ ٝ تؼ٢رسمٝض     ٛبٕ ٝ اًٗب  ًبضكطٗب

 اط ٗ
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 ثؿ٠٘ تؼبٓي

 ٛحٟٞ اضظیبثي ً لي 

 1جسّٝ ق٘بضٟ 

 ٗؼ بض١ب  ٗطثٌٞ ث٠ اضظیبثي ً لي 

 

زضنس  ؼ بض١ب  اضظیبثيٗ ضزیق

 biٝظٛي 

يطیت ٗؼ بض 

(ai) 

 100 40 تاطث٠ )ؾبثو٠ اجطا ي( 1

 100 30 اضظیبثي ًبضكطٗبیبٙ هجٔي 2

 100 30 ؾبذنبض ؾبظٗبٛي 3

 

                                                          








3

1i

1i

bi

aibi
3

 ; اٗن بظ ًْ
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      اجطا ي(اٗن بظ تاطث٠ )ؾبثو٠  -1

 2جسّٝ ق٘بضٟ 

 

 ضزیق

 اٗن بظ قطز

1 

ٝ ًبض١ب  ٗكبث٠ 

زض توطیجب ٗكبث٠ 

ضقن٠ ٝ ظٗ ٠ٜ 

 ٗٞيٞع اضظیبثي 

 50 ٗؼبزّ ٗجٔؾ ثطمٝضز  ٝ یب ث كنط

زضنس ٝ  80ً٘نط اظ ٗجٔؾ ثطمٝضز  ث٘ عاٙ 

 ث كنط

30 

 80زضنس تب  60ً٘نط اظ ٗجٔؾ ثطمٝضز  اظ 

 زضنس

20 

 60زضنس تب  40ٝضز  اظ ً٘نط اظ ٗجٔؾ ثطم

 زضنس

10 

 رر زضنس( 40ً٘نط اظ ٗجٔؾ ثطمٝضز  )ظیط 

 

زض ضقن٠ ٝ ظٗ ٠ٜ ًبض ٝ توطیجبم ٗكبث٠ ١ب  ٗكبث٠  ر اٗن بظا  تاطث٠ )ؾبثو٠ اجطا ي( قطًن٢ب ثطاؾبؼ پطٝغٟ

 َي پٜاؿبّ ُصقن٠ ٝ ثطاؾبؼ جسّٝ كٞم ٗحبؾج٠ ٗ ِطزز.

 ًبض 2  ٗؼبزّ ٗجٔؾ ثطمٝضز  ٝ یب ث كنط بم ٗكبث٠ ٝ توطیج ر عساًثط تؼساز ًبض١ب  ٗكبث٠ 

ر عساًثط تؼساز ًبض١ب  ً٘نط اظ ٗجٔؾ ثطمٝضز  زضنٞضتي ٠ً ًبض١ب  ٗكبث٠ ٗؼبزّ ٗجٔؾ ثطمٝضز  ٝ یب 

 ًبض 3      ث كنط ٝجٞز ٛساقن٠ ثبقس.

ٗن بظا  زضنس ثبقس ٗكّ٘ٞ ا 90: اٗن بظ ًبض١ب  زض زؾت اهسإ ٠ً پ كطكت ك عیٌي مٙ ث ف اظ 1 تجهطٟ

 % ذٞا١س قس.9كٞم ثب اػ٘بّ يطیت 

 500.000.000ضیبّ ثطا  ًبض١ب  توطیجبم ٗكبث٠  300.000.000: ٗجٔؾ ثطمٝضز  ثطا  ًبض١ب  ٗكبث٠ 2تجهطٟ

 ضیبّ ٗي ثبقس 
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 اٗن بظ اضظیبثي ًبضكطٗبیبٙ هجٔي -2

 3جسّٝ ق٘بضٟ 

 اٗن بظ ػٞاْٗ اضظق بثي ضزیق

ذ ٔي  ذٞة ٗنٞؾٍ يؼ ق

 ذٞة

 ػبٓي

 40 30 25 20 10 ً ل ت اضا ٠ ذسٗب  ٢ٜٗسؾي 1

 30 25 20 10 10 ًلبیت ًبضًٜبٙ ًٔ س  2

تحون ا١ساف ظٗبٛي )ٗ عاٙ پبیجٜس   3

 ظٗبٛجٜس ( ٗكبٝض ث٠ ضػبیت ثطٛب٠ٗ
10 10 20 25 30 

 E( ; )اٗن بظ ١ط پطٝغٟ( 3ٝ  2ٝ  1)ج٘غ اٗن بظا  ضزیل٢ب   

n

E
n

1i

i
ي; اٗن بظ اضظیبث 

nٟ١ب ; تؼساز پطٝغ 
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 اٗن بظ ؾبذنبض ؾبظٗبٛي -3

 اٗن بظ ؾبذنبض ؾبظٗبٛي ثطاؾبؼ جساّٝ شیْ اٛابٕ ٗ كٞز.

 4جسّٝ ق٘بضٟ 

 جسّٝ ًٔي اٗن بظا  ؾبذنبض ؾبظٗبٛي

 اٗن بظ قطز ضزیق

 40 ًبْٗ ثٞزٙ ؾبظٗبٙ ٝ ًلبیت ًبضًٜبٙ انٔي ٝ ثبثت 1

 20 ضیع  ٝ ًٜنطّ پطٝغٟ ٛظبٕ ثطٛب٠ٗ 2

 20 ًٜنطّ ٝ تً٘ ٚ ً ل ت ٛظبٕ 3

 10 ز١ي ٛظبٕ ٗؿنٜسؾبظ  ٝ ضٝـ ُعاضـ 4

 10 اؾنلبزٟ اظ ٛظب٢ٗب ٝ اثعاض كٜآٝض  اَالػب  زض ؾُح ظٗبٙ ٗكبٝض 5
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 اٗن بظ ًبْٗ ثٞزٙ ؾبظٗبٙ ٝ ًلبیت ًبضًٜبٙ انٔي ٝ ثبثت   1-3

 جسّٝ ًبضًٜبٙ انٔي ٝ ثبثت )ًبضًٜبٙ ًٔ س (  1-1-3

 5جسّٝ ق٘بضٟ 

ؾٞاثن                    ضزیق

 ًبض 

 تحه ال 

 5ظیط 

 ؾبّ

ؾبّ تب  5اظ 

 ؾبّ 10

ؾبّ  10اظ 

 ؾبّ 15تب 

ؾبّ  15اظ 

 ث٠ ثبال

ٓ ؿبٛؽ ث٠ ثبال زض  1

١ب  ٗطتجٍ ثب ًبض  ضقن٠

 اجطا

2 4 6 8 

١ب   ٓ ؿبٛؽ زض ضقن٠ 2

 ٗطتجٍ ثب ًبض اجطا

1 2 3 5 

 ترههي ذٞا١ٜس ثٞز.ًبضًٜبٙ انٔي ٝ ثبثت قبْٗ ٗؼبٝٛت ٝ ٗسیطاٙ ثرك٢ب   -1
 ١8/0ب ثب يطیت  ٝ زض ؾبیط ضزٟ 1ؾٞاثن اكطاز ٗصًٞض زض ٝاعس١ب  ٗكبٝضٟ ثب يطیت  -2

 ٗحبؾج٠ ذٞا١س قس.

 ٛلط اؾت. 5تؼساز ٛ ط١ٝب  اٗن بظ مٝض ایٚ ثرف عساًثط  -3

 اؾت. 40ؾوق اٗن بظ ایٚ ثرف  -4

 ٛ٘ٞزاض ؾبظٗبٛي -2-1-3

 6جسّٝ ق٘بضٟ 
زضنس  80ظٗبٛي تب ٛ٘ٞزاض ؾب ٛ٘ٞزاض ؾبظٗبٛي ًبْٗ اؾت

 ضا پٞقف ٗ س١س.

 80تب  50ٛ٘ٞزاض ؾبظٗبٛي ث ٚ 
 زضنس ضا پٞقف ٗ س١س.

1 8/0 5/0 

 
اٗن ربظ  تؼٔرن    3-1زضنس ضا پٞقف ز١س ث٠ ثررف   50تجهطٟ: چٜبٛچ٠ ٛ٘ٞزاض ؾبظٗبٛي ً٘نط اظ 

 ٛرٞا١س ُطكت.
 3-1(; اٗن بظ 5اٗن بظ ٗؿنرطد اظ جسّٝ ق٘بضٟ × )يطیت ٛ٘ٞزاض ؾبظٗبٛي  
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 ضیع  ٝ ًٜنطّ پطٝغٟ اٗن بظ ٛظبٕ ثطٛب٠ٗ -2-3
ضیع  ٝ ًٜنطّ پطٝغٟ ثطاؾبؼ ػٞاْٗ ؾبظٗبٛي ٝ ٝجٞز ؾ ؿن٢٘ب  ٗٞضز اؾنلبزٟ زض زكنط  ٛظبٕ ثطٛب٠ٗ

 ٗصًٞض ثكطز ظیط اضظیبثي ٗ كٞز.
 7جسّٝ ق٘بضٟ 

 جسّٝ تحه ال  ٝ ؾٞاثن
 

ؾٞاثن                                
 ًبض 

 تحه ال 

ؾبّ  5اظ  ؾبّ 5ظیط 
 ؾبّ 10تب 

ؾبّ  10اظ 
 ؾبّ 15تب 

ؾبّ  15اظ 
 ث٠ ثبال

١ب  ثطم ر ٌٗبٛ ي ر  زًنطا زض ضقن٠
 ؾبذن٘بٙ ر نٜبیغ

2 3 4 5 

١ب  ثطم ر  كٞم ٓ ؿبٛؽ زض ضقن٠
 ٌٗبٛ ي ر ؾبذن٘بٙ ر نٜبیغ

1 2 3 4 

١ب  ثطم ر ٌٗبٛ ي  ٓ ؿبٛؽ زض ضقن٠
 ر ؾبذن٘بٙ ٝ نٜبیغ

5/0 1 2 3 

 2 1 5/0 رر ١ب قن٠ٓ ؿبٛؽ زض ؾبیط ض

 ٛلط اؾت. 3عساًثط تؼساز ػٞاٗٔي ٠ً ٗكّ٘ٞ اٗن بظ هطاضٗ ِ طٛس 
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 اكعاض  اكعاض  ٝ ؾرت جسّٝ اٌٗبٛب  ٛطٕ

 8جسّٝ ق٘بضٟ 

 

 يطیت قطز ضزیق

ضیع  ٝ ًٜنطّ پطٝغٟ ٝ ٝجٞز  اكعاض  ثطٛب٠ٗ ١ب  ٛطٕ ٝجٞز ثؿن٠ 1

كعاض١ب  ا ؾ ؿن٢٘ب  اَالػبتي جبٛجي ثُٞض ًبْٗ ٝ ٝجٞز ؾرت

 ٜٗبؾت

4/1 

اكعاض زض عس  ضیع  ٝ ًٜنطّ ٝ ؾرت اكعاض  ثطٛب٠ٗ ١ب  ٛطٕ ٝجٞز ثؿن٠ 2

 ٛ بظ

2/1 

 5/0 اكعاض  ٝ ًٜنطّ پطٝغٟ ١ب  ٛطٕ ػسٕ ٝجٞز ثؿن٠ 3

 

 اؾت. 20عساًثط اٗن بظ ایٚ ثرف 

; اٗن بظ ٛظبٕ )اٗن بظ ٛ طٝ  ٝاعس ًٜنطّ پطٝغٟ(× اكعاض (  اكعاض  ٝ ؾرت )يطیت اٌٗبٛب  ٛطٕ

 ضیع  ٝ ًٜنطّ پطٝغٟ ثطٛب٠ٗ

 زض ٛظط ُطكن٠ ٗ كٞز. 20ٗؼبزّ  20تجهطٟ: اٗن بظ ثبال  

 

 ٛحٟٞ ٗحبؾج٠ اٗن بظ ٛظبٕ ًٜنطّ ٝ تً٘ ٚ ً ل ت -3-3

١ب  ثطضؾي  ١ب ٝ زؾنٞضآؼْ٘ ٝاعس ًٜنطّ ً ل ت ثبتٞج٠ ث٠ ػٞاْٗ ؾبظٗبٛي ٝ ١٘چٜ ٚ ٝجٞز ضٝی٠

 اضظیبثي ٗ ِطزز. 10ٝ  9اكعاض١ب  ٜٗبؾت ٝ ثكطز جساّٝ  جٞز ؾرتُٗٔٞث ت ًبض ٝ ٝ
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 )اٗن بظ ػٞاْٗ ؾبظٗبٛي ٝاعس ًٜنطّ ً ل ت( 9جسّٝ ق٘بضٟ 

 

ؾٞاثن                                

 ًبض 

 تحه ال 

 5ظیط 

 ؾبّ

 10تب  5اظ 

 ؾبّ

تب  10اظ 

 ؾبّ 15

ؾبّ  15اظ 

 ٝ ث كنط

١ب  ثطم، ٌٗبٛ ي،  زًنطا زض ضقن٠

 ؾبذن٘بٙ ٝ نٜبیغ

2 3 4 5 

١ب  ثطم،  كٞم ٓ ؿبٛؽ زض ضقن٠

 ٌٗبٛ ي، ؾبذن٘بٙ ٝ نٜبیغ

1 2 3 4 

١ب  ثطم،  ٓ ؿبٛؽ زض ضقن٠

 ٌٗبٛ ي، ؾبذن٘بٙ ٝ نٜبیغ

5/0 1 2 3 

 2 1 5/0 رر ١ب ٓ ؿبٛؽ ٝ ثبالتط زض ؾبیط ضقن٠

 ٛلط اؾت. 3عساًثط تؼساز ػٞاٗٔي ٠ً ٗكّ٘ٞ اٗن بظ هطاضٗ ِ طٛس 
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 ١ب( ١ب ٝ زؾنٞضآؼْ٘ )جسّٝ ٝجٞز ضٝی٠ 10بضٟ جسّٝ ق٘

 

 يطیت قطز ضزیق

١ب ٝ زؾنٞضآؼ٢ٔ٘ب  ثطضؾي ُٗٔٞث ت ًبض ٝ ٝجٞز  ٝجٞز ضٝی٠ 1

 اكعاض١ب  ٜٗبؾت ؾرت

4/1 

١ب ٝ زؾنٞضآؼ٢ٔ٘ب  ثطضؾي ُٗٔٞث ت ًبض ٝ ٝجٞز  ٝجٞز ضٝی٠ 2

 اكعاض١ب  ٜٗبؾت زض عس ٗنٞؾٍ ؾرت

1 

 %50 ٓؼ٢ٔ٘ب  ثطضؾي ُٗٔٞث ت ًبض١ب ٝ زؾنٞضا ػسٕ ٝجٞز ضٝی٠ 3

 

 ( ; ٛظبٕ ًٜنطّ ٝ تً٘ ٚ ً ل ت 9)اٗن بظ عبنْ اظ جسّٝ ق٘بضٟ  ( 10)يطیت جسّٝ ق٘بضٟ 

 زض ٛظط ُطكن٠ ٗ كٞز. 20ٗؼبزّ  20اٗن بظا  ثبال  

 ز١ي اٗن بظ ٛظبٕ ٗؿنٜسؾبظ  ٝ ضٝـ ُعاضـ -4-3

 11جسّٝ ق٘بضٟ 

 ٗنٞؾٍ ذٞة ػبٓي ز١ي اضـضٝـ ٗؿنٜسؾبظ  ٝ ُع

 5 8 10 اٗن بظ

 

  



14 

 

 اٗن بظ اؾنلبزٟ اظ ٛظب٢ٗب ٝ اثعاض كٜآٝض  اَالػب  زض ؾُح ؾبظٗبٙ ٗكبٝض -5-3

 12جسّٝ ق٘بضٟ 

 اضظیبثي قطز ػٞاْٗ ضزیق

اكعاض١ب  ترههي ٝ  تطیٚ ٛطٕ زاضاثٞزٙ ؾ ؿن٢٘ب  اَالػبتي ٝ پ كطكن٠ 1

 اكعاض١ب  پ كطكن٠ ٗطتجٍ ؾرت

10 

اكعاض١ب   اكعاض١ب ٝ ؾرت ٞزٙ ؾ ؿن٢٘ب  اَالػبتي ٝ ٛطٕزاضاث 2

 ترههي ٜٗبؾت

8 

 5 اكعاض١ب  ترههي اكعاض١ب ٝ ؾرت زاضا ثٞزٙ ثركي اظ ٛطٕ 3

 رر اكعاض اكعاض ٝ ؾرت ػسٕ ٝجٞز ٛطٕ 4

 

 ; اٗن بظ ًْ(3)اٗن بظ ػٞاْٗ چ٢بضُب٠ٛ ٜٗسضد زض ثٜس
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  ْ اَالػب  اضظیبثي ً ليكط٢ٗب  اَالػبتي ج٢ت تٌ٘

ایٚ كطٕ كوٍ ث٠ ٜٗظٞض اضظیبثي ً لي ٗكبٝضاٙ ثطا  ت٢ ٠ ٓ ؿت ًٞتبٟ )ك٢طؾرت عرب عیٚ اٝٓٞیرت( ت٢ ر٠ ُطزیرسٟ ٝ      

 اَالػب  مٙ زض ایٚ ٝاعس ٗحلِٞ ذٞا١س ٗبٛس.

 ٛبٕ قطًت: 

 ق٘بضٟ تٔلٚ: ٛكبٛي:

 ق٘بضٟ ثجت:

 ٗجٔؾ پطزاذت قسٟ ؾطٗبی٠ ثجت قسٟ: تبضید ثجت:

 ............. ضیبّ...

ت 
١ ئ

ؽ 
ض  

طٟ
سی

ٗ
 

 پبی٠ تحه ال : ٛبٕ ٝ ٛبٕ ذبٛٞازُي:

 ضقن٠ تحه ال  ٝ ؾبّ اذص ٗسضى: ؾبثو٠ ًبض زض ایٚ ؾ٘ت:

ْٗ
ػب

سیط
ٗ

 

 پبی٠ تحه ال : ٛبٕ ٝ ٛبٕ ذبٛٞازُي:

 ضقن٠ تحه ال  ٝ ؾبّ اذص ٗسضى: ؾبثو٠ ًبض زض ایٚ ؾ٘ت:
طٟ

سی
ت ٗ

١ ئ
ب  

ً
اػ

 

 ٞازُيٛبٕ ٝ ٛبٕ ذبٛ

............................. 

............................. 

 

 پبی٠ ٝ ضقن٠ تحه ال :

............................. 

............................. 

 

 عٞظٟ كؼبٓ ت
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ضقن٠ ٝ پبی٠ تؤی س نالع ت اذص قسٟ اظ ؾبظٗبٙ 

 ٗسیطیت

 

 

 ضزٟ كؼبٓ ت:

ثبیؿت ث٠ ایٚ پطؾكٜب٠ٗ  ٠ً ثجت قطًت زض مٙ زضد قسٟ اؾت ٝ یي ٛؿر٠ اؾبؾٜب٠ٗ ٗيیي ٛؿر٠ اظ ضٝظٛب٠ٗ ضؾ٘ي 

 اَالػبتي پ ٞؾت ُطزز
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 ؾٞاثن ٗسیط ػبْٗ ٝ اػًب  ١ ئت ٗسیطٟ
 

 
 ؾٞاثن ٗسیط ػبْٗ

 

 ضزیق

 ٛبٕ ٝ ٛبٕ ذبٛٞازُي

 تبضید ٝ قطٝع ذبت٠٘ ؾ٘ت ٗحْ ذسٗت ٛبٕ ٗؤؾؿ٠

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 (1ت ٗسیطٟ: )ؾٞاثن یٌي اظ اػًب  ١ ئ

 

 ضزیق:
 ٛبٕ ٝ ٛبٕ ذبٛٞازُي

 تبضید ٝ قطٝع ذبت٠٘ ؾ٘ت ٗحْ ذسٗت ٛبٕ ٗؤؾؿ٠

 

 

 

    

 
 (2ؾٞاثن یٌي اظ اػًب  ١ ئت ٗسیطٟ: )

 

 ٛبٕ ٝ ٛبٕ ذبٛٞازُي ضزیق:
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 تبضید ٝ قطٝع ذبت٠٘ ؾ٘ت ٗحْ ذسٗت ٛبٕ ٗؤؾؿ٠

 

 

 

 

    

 س  ٝ ًبزض كٜي(٢طؾت ٛ ط١ٝب  اٛؿبٛي ٗنرهم ت٘بٕ ٝهت )ػٜبنط ًٔ ك

 

 ضزیق
 ٛبٕ ٝ ٛبٕ ذبٛٞازُي

 ؾبثو٠ ًبض پبی٠ ٗؼٔٞٗب 

كبضؽ 

 آنحه ْ

 مذطیٚ ؾ٘ت ضقن٠

ًْ ؾبثو٠ / 

 ؾبّ
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 ك٢طؾت ًبض١ب  اٛابٕ قسٟ َي پٜاؿبّ ُصقن٠

تبضید قطٝع  ًبضكطٗب حْ اجطاٗ قطز ًبض ضزیق

 ًبض

تبضید ذبت٠٘ 

 ًبض

ٗجٔؾ پ ٘بٙ )ث٠ 

 ضیبّ(
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ًبض١ب  كٞم تٞؾٍ ایٚ قطًت اٛابٕ قسٟ ٝ َجن زضذٞاؾت هطاضزاز ٗطث٠َٞ ث٠ ٗٞهغ زض اذن بض مٙ 

 ا١س قس. قطًت ُصاضزٟ ذٞ

چٜبٛچ٠ ایٚ نلح٠ ُٜابیف ًبكي ٛساقن٠ ثبقس، ُٓلبم اَالػب  ٗطث٠َٞ ضا زض نلح٠ زیِط  ي٘ ٠٘ 

 ٛ٘ب  س.

 ثبقس ك٢طؾت ًبض١بیي ٠ً زض زؾت اهسإ ٗي

تبضید قطٝع  ًبضكطٗب ٗحْ اجطا قطز ًبض ضزیق

 ًبض

تبضید ذبت٠٘ 

 ًبض

ٗجٔؾ پ ٘بٙ )ث٠ 

 ضیبّ(
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 كطٕ اضظیبثي ًبضكطٗبیبٙ هجٔي -

 

 ػٞاْٗ اضظق بثي ضزیق

 اٗن بظ

 ذٞة ٗنٞؾٍ يؼ ق

ذ ٔي 

 ذٞة

 ػبٓي

      ً ل ت اضا ٠ ذسٗب  ٢ٜٗسؾي 1

      ًلبیت ًبضًٜبٙ ًٔ س  2

3 

تحون ا١ساف ظٗبٛي )ٗ عاٙ پبیجٜس  

 ظٗبٛجٜس ( ث٠ ضػبیت ثطٛب٠ٗ ٗكبٝض
     

 

 تٞي ح:

 

 پٜج ؾبّتايستي حذاكثز ظزف  تايستي تَسط كارفزهاياى لثلي تكويل ٍ ارسال گزدد. ايي كارّاهي ايي فزم هي 

 گذضتِ اًجام ضذُ تاضذ.

 درصَرت ارائِ رضايت ًاهِ تَسط كارفزهاياى لثلي اهتياس خَب هٌظَر هي گزدد.

 قطز ًبض:

 ًبضكطٗب:

 هطاضزاز: ق٘بضٟ

 تبضید قطٝع ٝ ذبت٠٘ ًبض :

 ٗجٔؾ ثطمٝضز  پطٝغٟ:

 ٢ٗط ٝ اًٗب  ًبضكطٗب 
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 ٛ٘ٞزاض ؾبظٗبٛي پ ك٢ٜبز  قطًت ج٢ت اٛابٕ ذسٗب  ٗكبٝضٟ ٗٞضز ٛ بظ
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 اكعاض  اكعاض  ٝ ؾرت اٌٗبٛب  ٛطٕ

 ب  ٗٞضز اؾنلبزٟاكعاض١ ضیع  ٝ ًٜنطّ پطٝغٟ ٝ ؾبیط ٛطٕ اكعاض  ثطٛب٠ٗ ١ب  ٛطٕ آق: ثؿن٠

 

 

 

 

 

 

 اكعاض١ب  ٗٞضز اؾنلبزٟ ة: ؾرت

 

 

 

 

 

 د: اؾنلبزٟ اظ ٛظب٢ٗب ٝ اثعاض كٜآٝض  اَالػب  زض ؾُح ؾبظٗبٙ ٗكبٝض

 

 

 



26 

 

 ضیع  ًٜنطّ پطٝغٟ ظبٕ ثطٛب٠ٗٛ

 آق ر ك٢طؾت ٝ ٗكرهب  ػٞاْٗ ؾبظٗبٛي زكنط كٜي ٝ ًٜنطّ پطٝغٟ

ن٠ مذطیٚ ٗسضى ٝ ضق ؾ٘ت ٛبٕ ٝ ٛبٕ ذبٛٞازُي ضزیق

 تحه ٔي

ًْ ؾبثو٠ ًبض زض ١٘ ٚ 

 ظٗ ٠ٜ

    

 

 

 

 

 

 

 اكعاض  ٗٞضز اؾنلبزٟ زض زكنط كٜي ٝ ًٜنطّ پطٝغٟ اكعاض  ٝ ؾرت ة ر اٌٗبٛب  ٛطٕ

 ؾبیط تٞي حب  ٛبٕ ؾرت اكعاض/ ٛطٕ اكعاض ضزیق
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 ٛظبٕ ًٜنطّ ٝ تً٘ ٚ ً ل ت

 ل تآق ر ك٢طؾت ٝ ٗكرهب  ػٞاْٗ ؾبظٗبٛي ٛظبٕ ًٜنطّ ٝ تً٘ ٚ ً 

مذطیٚ ٗسضى ٝ ضقن٠  ؾ٘ت ٛبٕ ٝ ٛبٕ ذبٛٞازُي ضزیق

 تحه ٔي

ًْ ؾبثو٠ زض ١٘ ٚ 

 ظٗ ٠ٜ

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكعاض١ب  ٜٗبؾت ١ب، زؾنٞضآؼ٢ٔ٘ب  ثطضؾي ُٗٔٞث ت ًبض ٝ ٝجٞز ؾرت ة ر ك٢طؾت ضٝی٠

 ؾبیط تٞي حب  ٛبٕ ضزیق
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 ز١ي قطًت زضذهٞل ذسٗب  ٗكبٝضٟ ضٝـ ٗؿنٜسؾبظ  ٝ ُعاضـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٛ٘بیس. ١طُبٟ مٙ  ثسیٜٞؾ ٠ٔ نحت ٜٗسضجب  ایٚ پطؾكٜب٠ٗ ضا اػالٕ ٗي

قطًت زضذٞاؾت ٛ٘بیس ًٔ ٠ اؾٜبز ٝ ٗساضًي ٠ً ثطا  اثجب  ُٗبٓت كٞم 

 آصًط ٗٞضز ٓعٕٝ ثبقس اضا ٠ ذٞا١س قس.
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   ٗسیطٟ ٝ ٗسیطػبْٗ                                                       ١ ئت اًٗب ض  ؽ

 تبضید:

 

 



 

 

 

 معاونت امور ربق و ارنژی 
 
 

انهم طرح افزایش مشارکت مشترکین  آنیی
اداهی خانگی و تجاری رد مدرییت بار توسط نه

 کننده پاسخگویی بار تجمیع
 

 

 

 

 

 

 نسخه سوم

http://automation.tavanir.org.ir:7012,248105427954,PDF.TextOperations,248102934051



 

 

  1400فروردین 



 

 

 

 

 معاونت امور ربق و ارنژی 
 

کنندهنهادهایتجمیعتوسطدیریتباردرممشارکتمشترکینخانگیوتجاریطرحافزایشنامهآیین

بارپاسخگویی

 

 معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی : کنندهتصویب

 اطالعواجراجهتکنندگاندریافت

 ریاست جمهوری )جهت اطالع( معاونت علمی و فناوری -

 توانیر )جهت اطالع( – ایران برق نیروی توزیع و انتقال تولید، مدیریت سهامی شرکت -

 ایران )جهت اطالع( برق شبکه مدیریت سهامی شرکت -

 (و همکاری ای )جهت اطالع منطقه برق های شرکت -

 برق )جهت اجرا( نیروی توزیع های شرکت -

 )جهت اجرا( بار پاسخگوییکننده  نهادهای تجمیع -

اسنادمرتبط

 1346 مصوب ایران برق سازمان قانون -

 های تجدیدپذیر و پاک مصوبه وزیر با موضوع ابالغ نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه -

 IoT-بار هوشمند اینترنت اشیا پاسخگویینامه برنامه  نظام -

 انرژی و محیط زیستسازی  نامه ایجاد بازار بهینه آیین -

 ویی بارگهای پاسخ ضوابط اجرایی برنامه -

 های برق نامه تکمیلی تعرفه آیین -



 شماره سند: 

 1/1/1400تاریخ صدور: 

 -شماره تجدیدنظر: 

 -تاریخ تجدیدنظر: 

 نسخه سوم 

 
 پيك كنترل براي بار پاسخگویي هايبرنامه

 

معاونت امور ربق 
 و ارنژی 

انهم طرح افزایش مشارکت مشترکین خانگی و تجاری رد مدرییت بار توسط نهاداهی  آنیی
 گویی بار کننده پاسخ تجمیع

 

 

 12از  1صفحه 

 مقدمه

، بار پاسخگویی کننده تجمیع نهادهای توسط بار مدیریت در تجاری و خانگی مشترکین مشارکت افزایش طرح

پژوهشگاه  توسطشرکت توانیر  سفارشپیرو  نامه آیین این .مشترکین استاین  همکاری جلب از راهکارهای یکی

 برق سراسری شبکه مصرف نیاز کاهش خارجی به منظور و داخلی مطالعات و تجارب از گیری بهره و بانیرو 

با استفاده  بار پاسخگوییکننده  نهادهای تجمیع از طریق استفاده از تعامل با مشترکین خانگی و تجاری با کشور

 تدوین شده است.های نوین  از روش

 هدف (1

 و طرح مجریان و بین ذینفعان مناسباتمراحل و ضوابط اجرای طرح،  دقیق ارائه ،نامه آیین این تدوین از هدف

 .است طرح اجرای با مرتبط نهادهای وظایف

 محدوده و دامنه كاربرد (2

 ؛توانیر – ایران برق نیروی توزیع و انتقال تولید، مدیریت سهامی شرکت 

 ؛برق نیروی توزیع های شرکت 

 ؛بار پاسخگوییکننده  نهادهای تجمیع 

 ؛مشترکین خانگی و تجاری 

 سایر ذینفعان. 

 مسئوليت (3

 حسن بر نظارت مسئولیت و های توزیع نیروی برق شرکتمدیران عامل  عهده بر نامه آیین این اجرای ولیتئمس



 شماره سند: 

 1/1/1400تاریخ صدور: 

 -شماره تجدیدنظر: 

 -تاریخ تجدیدنظر: 

 نسخه سوم 

 
 پيك كنترل براي بار پاسخگویي هايبرنامه

 

معاونت امور ربق 
 و ارنژی 

انهم طرح افزایش مشارکت مشترکین خانگی و تجاری رد مدرییت بار توسط نهاداهی  آنیی
 گویی بار کننده پاسخ تجمیع

 

 

 12از  2صفحه 

 است. توانیر تخصصی مادر شرکت بر عهده آن اجرای
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 12از  3صفحه 

 ضوابط اجرایي (4

 تعاریف (4-1

های مشترکین برای بهبود الگوی مصرف برق به منظور  بار: استفاده از توانایی پاسخگویی (4-1-1

الزم به ذکر است،  .تر انرژی الکتریکی اطمینان شبکه و تامین اقتصادی بهبود قابلیت

 محور هستند.-محور و تشویق-های زمان های پاسخگویی بار شامل برنامه برنامه

 در کننده پاسخگویی بار نهاد تجمیع برق مصرف کاهش برای بار: تقاضا پاسخگویی رویداد (4-1-2

 های برنامه مجموعه از برنامه یک اجرای با خاص روز یک از مشخص چندساعتی بازه یک

 شود. می نامیده بار پاسخگویی رویداد بار، پاسخگویی

 بار پاسخگویی برنامه زمانی اجرای های بازه تمام به بار: رویداد پاسخگویی زمانی های بازه (4-1-3

 :از عبارتند شود و می اطالق

 بار؛ پاسخگویی شروع مقرر زمان 

 پایدار؛ پاسخ تا عادی مصرف از گذار دوره 

 دوره پاسخ پایدار؛ 

 پایان پاسخگویی بار؛ مقرر زمان 

 عادی؛ مصرف به پایدار پاسخ از بازگشت جهت گذار دوره 

 پاسخگویی باررویداد  پایان زمان. 

 زمان"تا  "بار پاسخگویی شروع مقرر زمان"زمانی از  بازهاجرای پاسخگویی بار: به  دوره (4-1-4
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 شود. اجرای پاسخگویی بار اطالق می دوره، "بار پاسخگویی پایان مقرر

 ایران برق نیروی توزیع و انتقال تولید، مدیریت مادرتخصصی سهامی شرکت: توانیر (4-1-5

 نهادهای توسط بار مدیریت در تجاری و خانگی مشترکین مشارکت افزایش طرحطرح:  (4-1-6

 .بار پاسخگویی کننده تجمیع

ها را  مخاطبین طرح: تمامی مشترکین خانگی و تجاری که امکان شرکت در این برنامه (4-1-7

 .)شامل مصارف اختصاصی و اشتراکی( دارند

با سال از زمان تصویب طرح به عنوان مدیر طرح  5مدیر طرح: پژوهشگاه نیرو به مدت  (4-1-8

نظارت عالیه بر اجرای طرح و نیز توسعه  ایجاد ساز و کار شرکت توانیر متولی هماهنگی

 های مشابه و ایجاد بازار پاسخگویی بار خواهد بود.  طرح

محدوده تحت پوشش یک قرارداد مشارکت در پاسخگویی بار است که اجرا:  محدوده (4-1-9

انرژی تحویلی )خالص  که بتوان میزانشامل شود تواند هر گستره جغرافیایی را  می

 کوچک( به آن را در شرایط مختلف مانور در شبکه برق به صورت مصرف و تولید مقیاس

 کرد. و ثبت محاسبهبار دقیقه یک 15هر 

بار  پاسخگوییبار: شرکت مسئول اجرای قراردادهای  پاسخگوییکننده  نهاد تجمیع (4-1-10

 .نامه است به این آیینمربوط 

 ها محدودیت (4-2

 های زیر را در نظر داشته باشند: محدودیتباید  میبار  پاسخگوییکننده  نهادهای تجمیع
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طرح لزوماً مجهز به موضوع مشترکین خانگی و تجاری با توجه به اینکه های فنی:  محدودیت( 4-2-1

بر  توانند با کننده پاسخگویی بار می نهادهای تجمیع گیری هوشمند نیستند. تجهیزات اندازه

هماهنگی شرکت توزیع نیروی  گیری هوشمند و با گرفتن هزینه نصب تجهیزات اندازه عهده

 اقدام کنند. نسبت به نصب این تجهیزات ،برق مربوطه

کننده  کارهای مدنظر نهادهای تجمیع متناسب با راه عاتی و حقوقی:های اطال ( محدودیت4-2-2

، اطالعات توزیع نیروی برق شرکتدر صورت احراز صالحیت الزم توسط بار و  پاسخگویی

 گیرد. الزم در اختیار نهادها قرار می

 سنجی گیری و صحت روش اندازه (4-3

در اجرای طرح، الزم است  بار پاسخگوییکننده  نهاد تجمیعسنجی میزان موفقیت  گیری و صحت به منظور اندازه

با دقت بار  پاسخگویی دوره اجرایدر  بار پاسخگوییکننده  نهاد تجمیعیافته بر اساس مشارکت  میزان بار کاهش

های زیر قابل بنابراین عملکرد نهاد تجمیع کننده پاسخگویی بار به یکی از روش شود. محاسبه قابل قبول

 محاسبه است. 

 الف( استفاده از لوازم اندازه گیری مشترکین مشمول طرح 

تجمیع کننده پاسخگویی بار با های نهاد در صورتی که کاهش مصرف یا کاهش دیماند براساس فعالیت

گیری موجود، قابل سنجش باشد، مالک عمل کاهش انرژی مصرفی ثبت شده در لوازم استفاده از لوازم اندازه

 پذیرد. اندازه گیری است و در غیر اینصورت محاسبات براساس خط مبنا صورت می

 ب( استفاده از خط مبنا 
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کاهش  نامه آیینموضوع این  بار پاسخگوییهای  اجرای برنامه به دلیل صرفاً که یتعیین دقیق میزان بار

 شده بستگی دارد. و بار مصرف 1به اختالف دو عامل خط مبنا باشد یافته

 خط مبنا (4-3-1

قابل  مستقیماشود. خط مبنا  خط مبنا نامیده می ،بار پاسخگوییهای  مشترک در صورت عدم اجرای برنامه بار

 محاسبه دربستگی دارد. روز هفته  و بار، شرایط آب و هوایینوع ازجمله گیری نبوده و به عوامل مختلفی  اندازه

 در اساسی اصول عنوان به عمدی دستکاری توانایی وکاهش محاسبه سادگی محاسباتی، باالی دقت مبنا، خط

 .شود می گرفته نظر

 شده بار مصرف (4-3-2

 شود. بار گفته می پاسخگوییامه برن دوره اجرایشده در  گیری اندازه مصرفیبه توان 

 یافته بار کاهش (4-3-3

 شود. یافته اطالق می ه، بار کاهششد بار مصرف وبه اختالف خط مبنا 

 (1) [kW]یافته  خط مبنا = بار کاهش -شده بار مصرف

 

 خط مبنا محاسبه (4-3-4

روش موردنظر  کننده پاسخگویی بار، ، پیش از عقد قرارداد با نهاد تجمیعبرق های توزیع نیروی الزم است شرکت

 .نمایند کننده پاسخگویی بار ابالغ و به نهاد تجمیع اعالمخود برای محاسبه خط مبنا را انتخاب، به توانیر 
                                                           
1. Baseline 
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های  توسط توانیر در اختیار شرکت ،های مختلف فایل محاسبات برآورد خط مبنا با استفاده از روش :1تبصره 

در خود های پیشین  های توزیع نیروی برق به کمک داده توزیع نیروی برق قرار خواهد گرفت. الزم است شرکت

ها را بررسی نموده و روش مناسب خود را پیش از عقد  این روش ،مشابهعملکردی محدوده اجرا و در بازه زمانی 

 .نمایندمشخص  بار سخگوییپا کننده قرارداد با نهاد تجمیع

 یخارج از محدوده اجرا نواحی باچنانچه تبادل بار  یع،شبکه توز یدرهایف ینبه مانور ب یازصورت ن در: 2تبصره 

 خط تعیین محاسبات در مقادیر این است الزم صورت گرفته باشد، بار پاسخگوییکننده  نهاد تجمیعدر اختیار 

 .استمربوطه  یعشرکت توز با مسئولیت برآورد محاسبات ؛لحاظ شوند یافته کاهش مبنا و مقدار بار

: در صورت وجود تبادل انرژی بین دو شرکت توزیع، الزم است مقدار انرژی مبادله شده از طریق ترانس 3تبصره 

MOFگیری انرژی ) ترکیبی اندازه
 لحاظ شود. یافته کاهش ( محاسبه شده و در برآورد خط مبنا و مقدار بار2

بار  مینأت: در صورت وجود مولدهایی در محدوده اجرای طرح، بایستی مقدار مشارکت این مولدها در 4تبصره 

 منطقه موردنظر در محاسبات خط مبنا لحاظ شوند.

 سایر در نحوی به یا و است ارتباط در توزیع بردار بهره با مستقیما ها آن بار کاهش که مصارفی : کلیه5تبصره 

 بارهای کشاورزی، مصارف صنایع، دولتی، های سازمان و ادارات قبیل از) دارند مشارکت بار پاسخگویی های برنامه

 این به مربوط بار پایش امکان که نحوی به باشند؛ گیری اندازه تجهیزات به مجهز باید( معابر روشنایی و عمومی

 شرکت با موارد این تجهیز مسئولیت. باشد داشته وجود یافته کاهش بار مقدار دقیق برآورد جهت مشترکین

 .بود خواهد سنجی صحت و گیری اندازه متولی نهاد با ها آن پایش و توزیع
                                                           
2. Metering Out Fit (MOF) 
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شده باید در محاسبات خط  : در صورت وقوع رخدادهایی از قبیل خاموشی، خرابی و تعمیرات، بار قطع6تبصره 

 مبنا لحاظ شود.

 سنجی گیری و صحت نهاد متولی اندازه (4-4

ها و محاسبات را بر  گیری سنجی اندازه باید صحت صالح یک نهاد ذیبه جهت افزایش دقت و شفافیت محاسبات، 

های  سنجی شرکت گیری و صحت نهاد متولی اندازه ،های فنی در حال حاضر، با توجه به محدودیت .عهده گیرد

 .شود تدوینشده و ساز و کارهای مرتبط نیز به صورت مستقل تعریف  بایدتوزیع خواهند بود. در آینده، این نهاد 

اطالعات  موظف است نیروی برق توزیعشرکت ، بار پاسخگوییکننده  نهاد تجمیعدر صورت درخواست : 7تبصره 

 آن شرکتتیار را در اخ بار پاسخگوییکننده  نهاد تجمیعمربوط به محدوده فعالیت شده  گیری محاسباتی و اندازه

 قرار دهد.

صورت استفاده از روش گروه کنترلی  به عنوان در گیری و صحت سنجی موظف است  نهاد متولی اندازه: 8تبصره 

که منجر به سراسری یا محلی  رخدادهای خاص(، 1)مورد اشاره در پیوست  روش نظارتی در محاسبات خط مبنا

 د.نبازنگری سند مد نظر قرار گیر برایتا کند را بررسی، ثبت و گزارش  شوند در مقایسه با روش اصلی می الگو تفاوت

گیری و  های مربوط به اندازه ثبت اطالعات و گزارشبه منظور : ها سامانه ثبت اطالعات و گزارش (4-5

ها و  گزارش. شود ایجاد می محاسبات مالی این طرح، یک سامانه برخط توسط مدیر طرحانجام 

بار  پاسخگوییکننده  تجمیع هاینهادهای توزیع نیروی برق و  شرکتاطالعات مربوط به هر یک از 

های توزیع نیروی برق  شرکتچنین،  هم توسط همان شرکت یا نهاد قابل دسترسی خواهد بود.

شده را در اختیار مدیر  گیری های اندازه موظفند اطالعات مورد نیاز سامانه از قبیل دسترسی به داده
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 طرح قرار دهند.

وضعیت ادعایی خود را در  صورتموظف است بار  پاسخگوییکننده  وضعیت: نهاد تجمیع صورتارائه  (4-6

گیری و  نهاد اندازه سنجی ارائه دهد. گیری و صحت به نهاد اندازه شده در قرارداد تعیینهای  دوره

شده در قرارداد نسبت به بررسی و تأیید یا اصالح  زمان تعیین موظف است در مدتسنجی  صحت

 وضعیت دریافتی اقدام نماید. صورت

 اوج بار بازه (4-7

 تا ماهخرداد 15 از روز هر ازای به ساعت 8 تا مجموع در و 23 تا 21 ساعت و 18 تا 12 ساعت بین بار اوج بازه

 .شود می گرفته نظر در سال هر شهریورماه 15

کننده  نهاد تجمیع بهشرکت توزیع  ابالغبار بنا بر نیاز و مطابق  پاسخگویی اجرای دورهبازه اوج بار و : 9تبصره 

 در قرارداد فی مابین قابل بازنگری است. ،بار پاسخگویی

 داتتعه (4-8

 بار پاسخگوییکننده  نهادهای تجمیع اتتعهد (4-8-1

بار نسبت به  پاسخگوییکننده  تجمیع الزم است نهاد تعهد مشارکت: (4-8-1-1

 با شرکت توزیع نیروی برق مورد توافق ، حداقل به میزانکاهش مقدار بار

 متعهد باشد. ،(9-4نامه موضوع بند  )مطابق با توافق

 باید بار پاسخگویی کننده تجمیع : نهادطرح مخاطبین جلب مشارکتتعهد  (4-8-1-2

طرح  مخاطبین جلب مشارکت، در قانونی های روش از که شود متعهد
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الزم به ذکر است، بایستی مشارکت  .نماید استفاده محدوده اجرای خود

 کننده تجمیع نهاد که صورتی در مخاطبین طرح به صورت داوطلبانه باشد.

 کلیه باشد، شده مشترکین به پاداش پرداخت به دهمتع بار پاسخگویی

 کننده تجمیع نهاد متوجه تعهدات به پایبندی عدم از ناشی حقوقی موارد

 نیروی توزیع شرکت متوجه مسئولیتی هیچ و بود خواهد بار پاسخگویی

 جلب اجرایی های روش تنوع به توجه با همچنین،. بود نخواهد مربوطه برق

 این نوع به بسته مشترکین، به تعهدات تنوع نیز و مشترکین مشارکت

 نهاد و برق نیروی توزیع شرکت مابین فی قراداد در است الزم تعهدات،

 در تعهدات انجام عدم جبران برای راهکاری بار پاسخگویی کننده تجمیع

 .شود گرفته نظر

 : الزم است تمامی ارتباطاتمخاطبین طرحسازی ارتباطات با  د شفافعهت (4-8-1-3

کننده  تجمیع تبادالت مالی نهادنیز و  جهت جلب مشارکت مشترکین

با رعایت حریم خصوصی بوده و شفاف  مخاطبین طرحبار و  پاسخگویی

کننده  مخاطبین طرح و رعایت محرمانگی اطالعات تجاری نهاد تجمیع

 .باشد رصداز طرف شرکت توزیع نیروی برق قابل  ،بار پاسخگویی

تعهد حفظ محرمانگی اطالعات مشترکین و شرکت توزیع نیروی برق: نهاد  (4-8-1-4

فتی از گردد کلیه اطالعات دریا بار متعهد می پاسخگویی کننده تجمیع



 شماره سند: 

 1/1/1400تاریخ صدور: 

 -شماره تجدیدنظر: 

 -تاریخ تجدیدنظر: 

 نسخه سوم 

 
 پيك كنترل براي بار پاسخگویي هايبرنامه

 

معاونت امور ربق 
 و ارنژی 

انهم طرح افزایش مشارکت مشترکین خانگی و تجاری رد مدرییت بار توسط نهاداهی  آنیی
 گویی بار کننده پاسخ تجمیع

 

 

 12از  11صفحه 

شرکت توزیع نیروی برق و مشترکین به واسطه اجرای این طرح را محرمانه 

منظور الزم است پیمان عدم  بدین تلقی کرده و در اختیار غیر قرار ندهد.

کننده  افشای اطالعات بین شرکت توزیع نیروی برق و نهاد تجمیع

 پاسخگویی بار منعقد گردد.

 شرکت توزیع نیروی برق اتتعهد (4-8-2

بار  پاسخگوییکننده  به ازای مقدار تعهد نهادهای تجمیع :3تعهدپاداش  (4-8-2-1

 پاداش تعهد. گیرد تعلق میها  به آن پاداش تعهد (،1-1-8-4موضوع بند )

 شود. در نظر گرفته میدر هر ساعت  ریال 1000 برابربه ازای هر کیلووات 

های اوج بار،  کاهش یافته در ساعت میزان بار به با توجه: پاداش مشارکت (4-8-2-2

میزان  گیرد. تعلق می بار پاسخگوییکننده  نهاد تجمیعبه پاداش مشارکت 

 2000پاداش مشارکت نسبت به بار کاهش یافته به ازای هر کیلووات برابر 

 شود. ریال در هر ساعت در نظر گرفته می

تا سه برابر  تواند می حداکثریافته که مشمول پرداخت پاداش مشارکت خواهد شد،  سقف بار کاهش: 10تبصره 

بسته به توافق بین شرکت توزیع و نهاد  مشارکتالزم به ذکر است سقف . باشد کاهش بار تعهدشدهمقدار 

 بار قابل تغییر است. پاسخگوییکننده  تجمیع

 نامه توافق (4-9

                                                           
3. Guaranteed payment 
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توسط شرکت توزیع  کند و صالحیت وی بار که در فراخوان شرکت می پاسخگوییکننده  به هر نهاد تجمیع

نامه با شرکت یا  شود، حداقل یک محدوده اجرای طرح طی یک توافق برای اجرای طرح احراز می نیروی برق

نامه در نظر  نامه به عنوان شرایط خصوصی توافق گردد. این آیین های توزیع محل اجرای طرح واگذار می شرکت

نامه شامل و نه  زم است توافقال خواهد بود. با هماهنگی شرکت توانیر تعیینشود و سایر شرایط پیمان  گرفته می

 محدود به موارد زیر باشد:

توزیع نیروی برق موظف است یک جدول شامل   :  شرکتتعهد کاهش بارجدول  (4-9-1

را بر اساس سوابق  مورد نیاز در روزهای اجرای برنامه بار کاهشزمان و مقدار بینی  پیش

بار قرار دهد.  پاسخگوییکننده  در اختیار نهاد تجمیعو محدوده اجرای طرح تهیه کرده 

باید بر اساس اطالعات مندرج در جدول نسبت به  نیز بار پاسخگوییکننده  نهاد تجمیع

به عنوان پیوست  پس از توافق طرفین مدیریت و کاهش بار متعهد شود. این تعهد

 شود. قرارداد و مالک عمل شرکت در نظر گرفته می

شرکت توزیع نیروی برق بر اساس کاهش بار:  ای جدول تعهد روزرسانی دوره به (4-9-2

قبل  سه روزاز حداقل  باید بار پاسخگوییریزی انجام شده در زمان اجرای برنامه  برنامه

مورد نیاز برای محدوده اجرای طرح به نهاد  بار کاهش مقدارنسبت به اعالم 

 1-9-4موضوع بند از تعهد  بیشتر مقدارکند. اگر این  اقدام  بار پاسخگویی کننده عتجمی

مسئولیت دارد و برای خود صرفا به میزان تعهد بار  پاسخگوییکننده  باشد، نهاد تجمیع

اگر این مقدار کمتر  ت پاداش مشارکت دریافت خواهد کرد.مقدار اضافی در صورت موفقی
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بار به میزانی  پاسخگوییکننده  الزم است که تعهد نهاد تجمیع باشد،از تعهد توافق شده 

به  نیاز تجاوز نکند. کاهش یابد که سقف پاداش مشارکت از میزان کاهش بار مورد

بار، مقدار کاهش  کاهش تعهد جدول ای دوره روزرسانی به در فرایند عبارت دیگر، چنانچه

کننده پاسخگویی بار  ، بایستی مقدار تعهد مشارکت نهاد تجمیعم شدنیاز ک بار مورد

( طوری کاهش پیدا کند که مجموع این مقدار تعهد مشارکت و 1-1-8-4)موضوع بند 

، از مقدار کاهش بار (10مطابق با تبصره ) جهت دریافت پاداش مشارکتسقف مقدار 

 نیاز جدید تجاوز نکند. مورد

بار از حداقل  پاسخگوییکننده  اطمینان نهاد تجمیع منظورخرید تضمینی کاهش بار: به  (4-9-3

کننده  نهاد تجمیع ریزی برنامه )جهت ایجاد امکان طرحوی از محل اجرای درآمد 

دهد که در طول دوره اجرای برنامه  ، شرکت توزیع نیروی برق تضمین میپاسخگویی بار(

سهمیه کاهش درصد  10 سقف ساعت و به مقدار تا 100حداقل به مدت  ،بار پاسخگویی

بار سفارش  پاسخگوییکننده  به نهاد تجمیع ،در هر ساعت محدوده اجرای طرح بار

( 1-1-8-4یهی است سایر مفاد از جمله تعهد مشارکت موضوع بند )بد کاهش بار بدهد.

الزم به ذکر است، در صورتی این سفارش کار داده  .بودخواهد  نافذنیز  بنداین برای 

(، توسط شرکت توزیع نیروی 1-9-4بار موضوع بند ) کاهش تعهد شود که جدول می

 برق مربوطه ارائه شده باشد.

های  االجرا به تفکیک شرکت : الزم است شرکت توانیر حداقل سهمیه کاهش بار الزم11تبصره 
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 ابالغ نماید.به ایشان  در هردوره از آغاز طرحتوزیع نیروی برق را تعیین و قبل 

از  در روزهایی از انجام برنامه به دالیلی که صورتی: در به دلیل شرایط خاص کاهش تعهد (4-9-4

هوایی و یا رویدادهای خاص، خط مبنای محدوده اجرای طرح کاهش  و جمله تغییرات آب

نداشته ( را 2-9-4ع بند )موضوریزی قبلی  و شرکت توزیع نیروی برق امکان برنامه بدیا

این کاهش به مقداری باشد که عمال امکان کاهش بار به مقدار تعهدشده برای  نیز باشد و

پاسخگویی  کننده تجمیع وجود نداشته باشد، تعهد نهادپاسخگویی بار کننده  نهاد تجمیع

مقدار کاهش خط مبنا کاهش خواهد یافت. بدیهی است سایر توافقات از با معادل بار 

الزم به ذکر است  نیز به همان نسبت تغییر خواهد کرد. 10جمله توافق موضوع تبصره 

کننده  عکس این رویداد و افزایش خط مبنا منجر به افزایش تعهد نهاد تجمیعکه 

آمادگی  پاسخگویی بار کننده یع)زیرا ممکن است نهاد تجم بار نخواهد شد پاسخگویی

 .برای کاهش بار بیشتر را نداشته باشد( الزم

 عدم کاهش بارضمانت  (4-10

کننده  نهاد تجمیع که صورتیدر کننده پاسخگوی بار در مدیریت اوج بار،  با توجه به اهمیت تعهدات نهاد تجمیع

در باری که  به ازای هر کیلووات ،پاداش تعهد معادل ،نتواند به اندازه تعهد خود بار را کاهش دهدبار  پاسخگویی

موظف به پرداخت خسارت  ،یافته استکاهش  کمتر بار پاسخگوییکننده  نهاد تجمیع تعهدبا توجه به هر ساعت 

باری که کاهش نیافته است این مقدار برای نیز  پاداش تعهدبدیهی است در این صورت،  .عدم کاهش بار است

 گیرد. تعلق نمی



 شماره سند: 

 1/1/1400تاریخ صدور: 

 -شماره تجدیدنظر: 

 -تاریخ تجدیدنظر: 

 نسخه سوم 

 
 پيك كنترل براي بار پاسخگویي هايبرنامه

 

معاونت امور ربق 
 و ارنژی 

انهم طرح افزایش مشارکت مشترکین خانگی و تجاری رد مدرییت بار توسط نهاداهی  آنیی
 گویی بار کننده پاسخ تجمیع

 

 

 12از  15صفحه 

 یافته تملک بار کاهشمجوز  (4-11

و ها و تدوین دستورالعمل و تدارک سامانه موردنیاز  طراحیبا انجام مدیر طرح باید ( 4-11-1

چنین جلب مشارکت نهادهای مؤثر از جمله شرکت مدیریت شبکه برق ایران و  هم

 بار را فراهم نماید. پاسخگوییتبادل بورس انرژی، ساز و کار الزم برای صدور گواهی 

 و تأیید شرکت توزیع نیروی برق مربوطه به شرط) بار پاسخگوییکننده  نهاد تجمیعبه ( 4-11-2

را  کاهش یافتهکی یالکتر بار مقدارشود  اجازه داده می (ایرانبرق  مدیریت شبکه شرکت

و شرکت  بردار شبکه به فروش برساند و بهرهبار  پاسخگوییسایر نهادهای خریدار به 

مشتری همکاری الزم این مقدار بار در محل  تامیننسبت به  توزیع نیروی برق مربوطه

از طرف شرکت توزیع نیروی برق، بدیهی است در این صورت،  را انجام خواهد داد.

 بار پاسخگویی کننده نهاد تجمیعبار مبادله شده به به ازای  مشارکتتعهد و  های پاداش

 تعلق نخواهد گرفت.

 اختالف حل (4-12

بار و شرکت توزیع مربوطه، شرکت توانیر نهاد مسئول  پاسخگوییکننده  در صورت ایجاد اختالف بین نهاد تجمیع

 جهت رسیدگی خواهد بود.

 بازنگري (5

رسید و در امور برق و انرژی نیرو وزیر معاون تبصره به تصویب  یازده و بند پنجنامه در  آیین بازنگری اول

کننده پاسخگویی بار و تصویب  با پیشنهاد شرکت توانیر، پژوهشگاه نیرو، نهادهای تجمیعآن آتی های  بازنگری
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 معاون وزیر در امور برق و انرژی انجام خواهد شد.
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 خط مبنا برآورد فایل محاسبات پیوست

 

 تعاریف (1

 های مشترکین برای بهبود الگوی مصرف برق به منظور بهبود  بار: استفاده از توانایی پاسخگویی

های پاسخگویی  الزم به ذکر است، برنامه .تر انرژی الکتریکی اطمینان شبکه و تامین اقتصادی قابلیت

 محور هستند.-محور و تشویق-های زمان بار شامل برنامه

 بازه یک در کننده پاسخگویی بار نهاد تجمیع برق مصرف کاهش برای بار: تقاضا پاسخگویی رویداد 

 بار، پاسخگویی های برنامه مجموعه از برنامه یک اجرای با خاص روز یک از مشخص چندساعتی

 شود. می نامیده بار پاسخگویی رویداد

 اطالق بار پاسخگویی برنامه زمانی اجرای های بازه تمام به بار: رویداد پاسخگویی زمانی های بازه 

 :از عبارتند شود و می

 بار؛ پاسخگویی شروع زمان مقرر 

 پایدار؛ پاسخ تا عادی مصرف از گذار دوره 

 دوره پاسخ پایدار؛ 

  پاسخگویی بار؛زمان مقرر پایان 

 عادی؛ مصرف به پایدار پاسخ از بازگشت جهت گذار دوره 

 رویداد پاسخگویی بار پایان زمان. 

  پایان مقرر زمان"تا  "بار پاسخگویی شروع مقرر زمان"دوره اجرای پاسخگویی بار: به بازه زمانی از 

 شود. ، دوره اجرای پاسخگویی بار اطالق می"بار پاسخگویی

گیری نیست،  شده به صورت مستقیم قابل اندازه اینکه میزان خط مبنا بر خالف میزان بار مصرفبا توجه به 

یابند. برای تخمین و نیز برای افزایش دقت محاسبات از تعاریف زیر  های آماری توجیه می استفاده از روش

 شود. استفاده می

 ( که اطپنجره خط مبنا: به پنجره زمانی )العات بار آن پنجره جهت استخراج به طور مثال تعداد روز

 شود. گیرد، گفته می خط مبنا مورد استفاده قرار می

 های ناخواسته )مانند  شود تا داده قوانین استثنا: قوانینی که بر اطالعات پنجره خط مبنا اعمال می

 رویدادها( کنار گذاشته شوند.

http://automation.tavanir.org.ir:7012,248105427953,PDF.TextOperations,248102934051
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 س اطالعات بار واقعی تنظیم مبنا: زمانی که خط مبنا بر اسا اصالحات افزایشی یا کاهشی خط

با بار واقعی، یک مقدار مشخص به کل  بهتر تطابق جهت مبنا خط اصالح منظور بهشود،  می

ساعت مشخص پیش از  4-2از اطالعات  غالبا   ،بدین منظور شود. افزوده یا کاسته می های زمانی  بازه

صورت که میانگین تفاوت ه این شود؛ ب استفاده می در همان روز شروع دوره اجرای پاسخگویی بار

بار برآوردشده با بار واقعی طی این ساعات جهت اصالح بار برآوردشده طی دوره اجرای پاسخگویی 

پذیرد. در روش  صورت می 2یا با استفاده از ضریب 1اصالح به دو صورت جمعی شود. بار استفاده می

ساعاتی که برای محاسبه اصالح )منظور  ، مقدار میانگین تفاوت بار در ساعات اصالحییجمع

شود )که این مقدار  به مقدار بار در دوره اجرای پاسخگویی بار اضافه می شود( موردنیاز استفاده می

ممکن است مثبت یا منفی باشد(. در روش دوم )با استفاده از ضریب(، مقدار میانگین درصد تفاوت 

 شود دوره اجرای پاسخگویی بار ضرب می به صورت ضریبی در مقدار بار در یبار در ساعات اصالح

 .)که این ضریب ممکن است مثبت یا منفی باشد(

 انجام  3سقف اصالح: ممکن است مقدار اصالحات افزایشی یا کاهشی به صورت محصور یا نامحصور

شود. اصالح محصور به این معنی است که مقدار اصالحات افزایشی یا کاهشی بایستی کمتر از یک 

گرفته  رمقدار سقف مشخص باشد، در حالی که در اصالح نامحصور سقفی برای این اصالحات در نظ

 شود. نمی

 

 گیری جهت برآورد خط مبنا های مختلف مبتنی بر میانگین روش توضیحات (2

که همگی مبتنی بر )روش مختلف  44 با استفاده ازمربوطه محاسبات  ،محاسبات خط مبنااکسل  در فایل

 y از x بزرگترین های گوناگون مبتنی بر مدل در این فایل، از روش .انجام شده است (گیری هستند میانگین

روز گذشته که دارای بیشترین میانگین مصرفی  yروز از پنجره  xاستفاده شده است. بر اساس این مدل، 

 شوند. هستند، جهت انجام محاسبات انتخاب می

 نظر در محاسبات در تعطیل، روزهای با مشابه نیز التعطیلین بین روزهای در محاسبات برآورد خط مبنا، توجه:

فی متفاوت از رفتار عادی همچنین، الزم است تمامی روزهایی که به دالیل خاصی الگوی مصر .شد نخواهد گرفته

 بار دارند در محاسبات لحاظ نشوند.

                                                           
1
 Additive 

2
 Scalar 

3
 Capped or uncapped adjustments 
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ها لزوما برتری خاصی  همانطور که در ادبیات موضوع نیز بیان شده است، هیچ کدام از این روش توجه: دقت شود

های بار در  های مختلف در شبکه موردمطالعه و با توجه به ویژگی نسبت به روش دیگر ندارند و الزم است روش

 محدوده اجرا و در زمان موردنظر بررسی شده و روش مناسب انتخاب شود.

 :[3[ و ]2] ها مورد توجه هستند در استفاده از این روش نکات زیر

 های  در روشx  ازy ، هر چه مقدار  غالباx  بهy  ل دارد برآورد تمای اصالح نشدهنزدیک باشد، بار پایه

 .را نشان دهد از بار کمتری

 شود، انتخاب نسبت  هنگامی که از اصالح استفاده میx به y .از اهمیت کمتری برخوردار است 

 شود همواره اصالحات افزایشی یا کاهشی در برآورد خط مبنا با استفاده از روش  پیشنهاد میx  ازy ،

 اعمال شوند.

  دهند. در تمامی سناریوهای مطالعه شده  می نتیجهخطای کمتری را  غالبا  نامحصوراستفاده از اصالحات

پیشنهاد  .اند داشتهرا ، کمترین خطا xبه طور میانگین به ازای تمامی مقادیر نامحصور [، اصالحات 2در ]

شی یا کاهشی در نظر گرفته نشود )مقدار اصالح محصور یشود سقفی برای مقدار اصالحات افزا می

 نشود(.

  ،اگر نسبت  غالبا با توجه به تجربیات در این زمینهx/y 8/0 به صورت>x/y>4/0  کمترباشد، خطا 

. بنابراین، طبق این اصل، احتماال دهد یخطا را کاهش م xمقدار  شیافزا. همچنین، احتماال بودخواهد 

بهتر  10از  10نسبت به روش  10از  7دارد و روش  10از  5دقت کمتری نسبت به  10از  3روش 

 است.

 های  روشx از y د.نکن تعادل خوبی بین سادگی و دقت ایجاد می 

 های  در روشx  ازyتواند مقدار برآوردشده بار را به سمت باال یا پایین  می 1، استفاده از اصالحات متقارن

بار در ساعات  اطالعاتتواند بهترین استفاده را از  باشد می صورشیفت بدهد و اگر مقدار اصالح نامح

اصالحات  پیشین رویداد داشته باشد تا دقت برآورد خط مبنا را افزایش دهد. به هر حال، استفاده از

 تر باشد. جذاب های پاسخگویی بار کنندگان در برنامه مشارکتتواند برای  می 2نامتقارن خط مبنا

 پوشانی داشته باشد. هم 3شود، نباید با دوره گذار های آن ساعات انجام می ای که اصالح به کمک داده بازه 

 های  در روشx  ازy  که در آنx  کمتر ازy جایی که  انتخاب شده است، از آنx  با بیشترین میانگین روز

 مجموعمربوط به هر مشتری لزوما با مشتریان دیگر یکسان نیست، چنانچه در محاسبات مصرفی 

نسبت به حالتی  در این حالت مقدار خط مبنای برآوردشده ممکن استمشتریان در نظر گرفته شوند، 

                                                           
1
 Symmetric Baseline Adjustments 

2
 Asymmetric Baseline Adjustments 

3
 Ramp period 
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بهتر است خط مبنا برای هر  غالبا . بنابراین، باشدشوند کمتر  که مشترکین به طور جداگانه بررسی

 مشتری جداگانه محاسبه شود.

  خیلی نه زیرا داشت، خواهد مناسبی نتیجه کاری روزهای شامل روزه 10 زمانی پنجره یکاحتماال 

 [.3است ] کوتاه خیلی نه و یطوالن

  از  10است. علت مناسب بودن روش یک روش مناسب برای بارهای تجاری و صنعتی  10از  10روش

برای بارهای تجاری و صنعتی این است که این بارها نسبتا ثابت هستند و وابسته به دما و آب و هوا  10

 .نباشداین روش مناسب  ممکن است ،نیستند. اگر بار نسبتا یکنواخت و ثابت نباشد

در اکثر موارد که بار محدوده اجرا  10از  10رسد روش  های صورت پذیرفته، به نظر می با توجه به برخی بررسی

همچنین، با توجه به ادبیات موضوع به  تواند عملکرد مناسبی داشته باشد. تغییرات ناگهانی و بزرگی ندارد، می

تر  هایی احتماال مناسب مورد بررسی دقیق توانند به عنوان روش نیز می 10از  8هایی از قبیل  رسد روش نظر می

های بار در محل موردمطالعه و در بازه زمانی موردنظر وابستگی  به ویژگی کامال  واضح است این مساله قرار گیرند. 

 مورد بررسی قرار گیرند. کامال های مختلف  دارد و نیاز است روش

 

 خط مبنا محاسبات اکسل فایلجزئیات  (3

  شده توسط  گیری اندازههای  : در این صفحه داده"فیدرها شده گیری اندازه مقادیر"صفحه با عنوان

 :گیرد قرار توجه مورد زیر نکات د. لطفانشو وارد می موردنظر زمانی دوره در محدوده اجرا درکنتورها 

شروع رویدار پاسخگویی بار  از پیش روزهای به مربوط اند، پانزده رو ابتدایی که با رنگ زرد هایالیت شده: نکته

کمتر  yشود. چنانچه  روزه جهت شروع محاسبات برآورد خط مبنا از این بازه انتخاب می yپنجره  .است موردنظر

 شوند. روز نزدیک به روز اجرا انتخاب می yباشد،  15از 

 کننده تجمیع نهاد توسط بار پاسخگویی اجرای دوره به مربوط 17 تا 12 ساعات محاسبات، نمونه این در: نکته

 .استپاسخگویی بار 

متفاوت دارند )از قبیل تعطیالت و  کامال  طور که اشاره شد، الزم است روزهایی که الگوی مصرفی  نهما: نکته

 .التعطیلین(، در محاسبات برآورد خط مبنا لحاظ نشوند روزهای بین

 جهت مشترکین رفتار تغییر که پذیرد صورت ساعاتی کمک به اصالح است الزمطور که اشاره شد،  همان: نکته

 بار پاسخگویی شروع مقرر زمان است شده فرض فایل، این در. است نشده آغاز بار پاسخگویی برنامه در مشارکت

 11ساعت  دهد، تغییر را خود رفتار قبل دقایقی از مشتری است ممکن که جایی آن از باشد. بنابراین، 12ساعت 
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 شده انجام 9 و 10 ساعات کمک به اصالحدر نظر گرفته نشده و  اصالحات افزایشی یا کاهشیبرای محاسبه 

 .است

  سایر  های حاصل از اجرای داده ،: در این صفحه"ها برنامه سایر از بار پاسخگویی"صفحه با عنوان

 د.نشو وارد میدر دوره زمانی موردنظر در محدوده اجرا خگویی بار پاس های برنامه

  محدوده اجرا در داده رخهای  های مربوط به خاموشی : در این صفحه، داده"ها خاموشی"صفحه با عنوان 

 د.نشو وارد می در دوره زمانی موردنظر

  محدوده  در موردنظر زمانی دوره در مانورهای مربوط به  : در این صفحه، داده"مانور"صفحه با عنوان

 از خارج باری یعنی) یابد انتقال محدوده از خارج به بار مانور، اثر در که صورتی در د.نشو اجرا وارد می

 در که صورتی در و شود وارد منفی عالمت با بار انتقال مقدار صورت این در ،(شود تامین اجرا محدوده

 دیگر جایی از اجرا محدوده بار از بخشی مانور اثر در یعنی) شود وارد اجرا محدوده به بار مانور نتیجه

 .شود وارد مثبت عالمت با بار انتقال مقدار( شود تامین

  تولید "صفحه با عنوانDG"در در محدوده اجرا تولیدپراکنده  به منابع های مربوط : در این صفحه، داده

 د.نشو وارد میدوره زمانی موردنظر 

  های مدیریت بار  : این صفحه مربوط به سایر فعالیت"دیسپاچینگ توسط بار مدیریت"صفحه با عنوان

 تحت تاثیر قرار دهد. موردنظر زمانی دوره درتواند بار محدوده اجرا را  مرکز دیسپاچینگ است که می

  های اضطراری  : این صفحه مربوط به خاموشی"دیسپاچینگ اضطراری های خاموشی"صفحه با عنوان

تواند بار محدوده  است که می موردنظر زمانی دوره درنگ در محدوده اجرا اعمالی توسط مرکز دیسپاچی

 اجرا را تحت تاثیر قرار دهد.

  گیری شده بار توسط کنتورها و تمامی  : در این صفحه مجموع مقادیر اندازه"مجموع"صفحه با عنوان

شوند تا نتیجه  ند جمع میا تحت تاثیر قرار دادهدر دوره زمانی موردنظر عواملی که بار محدوده اجرا را 

 باشد.در آن دوره زمانی  حاصل بیانگر بار خالص محدوده اجرا

موردنظر را تحت تاثیر قرار داده  زمانی دوره توجه: الزم است هر رخدادی که مقدار بار خالص در محدوده اجرا در

 است، به نحو مناسبی در فایل محاسبات وارد شود.

  صفحات" x  ازy"های مختلف  روش با استفاده ازخط مبنا برآورد ات، محاسبات : در این صفحx  ازy  با

اصالحات افزایشی و ها،  در این روش شود. در نظر داشتن اصالحات متقارن افزایشی یا کاهشی انجام می

 شود. انجام می یکاهشی به صورت جمع
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  صفحات" x  ازy-های  ات، محاسبات برآورد خط مبنا با استفاده از روش: در این صفح"با ضریب اصالح

ها،  در این روششود.  با در نظر داشتن اصالحات متقارن افزایشی یا کاهشی انجام می yاز  xمختلف 

 شود. انجام می با استفاده از ضریباصالحات افزایشی و کاهشی 

  صفحات" x  ازy-های مختلف  روشمحاسبات برآورد خط مبنا با استفاده از ات، در این صفح: "نامتقارن

x  ازy  اصالحات ها،  در این روش شود. انجام میبا در نظر داشتن اصالحات نامتقارن افزایشی یا کاهشی

 شود. افزایشی و کاهشی به صورت جمعی انجام می

  صفحات" x  ازy-ات، محاسبات برآورد خط مبنا با استفاده از : در این صفح"با ضریب اصالح -نامتقارن

در این شود.  با در نظر داشتن اصالحات نامتقارن افزایشی یا کاهشی انجام می yاز  xهای مختلف  روش

 شود. اصالحات افزایشی و کاهشی با استفاده از ضریب انجام میها،  روش

دهنده منحنی بار واقعی و منحنی  که نشان ندا توجه: در این صفحات، نمودارهایی برای برخی روزها ترسیم شده

های مختلف با استفاده از اطالعات پیشین محدوده اجرا  روش عملکردتواند در آزمایش  می وشده است  بار برآورده

 کمک کند.

توجه: در این صفحات، مقدار و درصد خطا نیز با مقایسه مقدار بار واقعی و مقدار برآوردشده بار در هر ساعت و 

روز از دوره اجرای پاسخگویی بار محاسبه شده است. همچنین، مجموع خطا و مجموع درصد خطا نیز برای  هر

های مختلف با استفاده از  روش عملکردتواند در آزمایش  د. این محاسبات نیز مینشو کل دوره محاسبه می

 اطالعات پیشین محدوده اجرا کمک کند.

 مبنا، سقفی برای مقدار اصالح افزایشی یا کاهشی لحاظ نشده است.های محاسبه خط  توجه: در تمامی روش

  های مختلف به کمک چهار شاخص  ات، مقدار دقت روش: در این صفح"عملکرد دقت"صفحات

(RMSE ،RRMSE ،MAE  وMAPE) به طور کلی تفاوت خاصی در استفاده از  .محاسبه شده است

 معیارهای مختلف وجود ندارد.

مقادیر واقعی را جهت برآورد  اختالف با مقدار میزانجهت محاسبه دقت عملکرد  شده ارائهی ها شاخصتوجه: 

ایجاد ها  تفاوت خاصی در محاسبات این شاخص این اختالفبودن مثبت یا منفی  کنند و مقدار خطا استفاده می

مقادیر خطای رخ داده های مختلف برآورد خط مبنا،  . به همین دلیل، در تمامی صفحات مربوط به روشکند نمی

 شوند. به صورت مثبت یا منفی و همچنین مجموع خطا در کل دوره نیز محاسبه و نشان داده می

بار محدوده که اوال خطای کمی داشته و ثانیا مقدار  انتخاب شوندهایی  شود ترجیحا روش پیشنهاد میپیشنهاد: 

 های نوپا در این حوزه(. فعالیت را کمتر از مقدار واقعی تخمین نزنند )جهت حمایت از اجرا
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، خت خود از رفتار بار محدوده اجراهای توزیع نیروی برق بر اساس دانش و شنا شود شرکت پیشنهاد: پیشنهاد می

را در محاسبات وارد نکنند  روزهایی که منحنی بار مقادیری کمتر از میانگین مصرفی در حالت عادی دارد

 .(التعطیلین بین ومشابه با روزهای تعطیل )
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