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  کشاورزي مشترکین حوه تعامل بادستورالعمل ن
  در جهت بهینه سازي الگوي مصرف و کاهش پیک بار

 

 مقدمه
کشاورزي به عنوان یکی از فعالیتهاي مولد جامعه از اهمیت باالیی برخوردار بوده و 
در این زمینه جامعه با انجام حمایتهاي الزم امکان تداوم این فعالیتها را فراهم 

ام شده این محصوالت بر استمرار فعالیتهاي کشاورزي و بر اهمیت قیمت تم. میسازد
رفاه اجتماعی به گونه اي است که حمایتهاي اقتصادي در این زمینه از کشاورزان 

از جمله موارد اثرگذار بر ادامه فعالیت و قیمت تمام شده . صورت می گیرد
ري آبهاي است که امکان بکارگیانرژي الکتریکی بویژه محصوالت کشاورزي انرژي 

حمایت جامعه از کشاورزي سبب شده . زیرزمینی را در کشتهاي آبی فراهم می نماید
ت به پایین تر نسببسیار است که بطور معمول انرژي ارائه شده به آنان از قیمت 

با وجود ضرورت حمایت از مشترکین کشاورزي ولی . قیمت تمام شده برخودار باشد
ارگیري انرژي از جمله موارد مورد تاکیدي است  لزوم رفتار صحیح کشاورزان در بک

که در این دستورالعمل مورد اشاره قرار گرفته و وظایف شرکتهاي توزیع در این 
  .زمینه شفاف می شود

 

  :هدف .1

در  هدف از تهیه و تدوین این دستورالعمل، ارائه راهنمایی براي شرکتهاي توزیع
آنها ت بهبود الگوي مصرف برق در جه کشاورزي تعامل با مشترکین مورد نحوه

 . میباشد

 :اجراءمحدوده  .2

 توزیع بوده و مورد استفاده مدیریت هايمحدوده عمل این دستورالعمل در شرکت
بهره برداري و  واحدهاي ، روابط عمومی،ارشد شرکت، واحدهاي مدیریت مصرف

 .می باشدخدمات مشترکین 



 

 

3 

 ح الگوي مصرف برقمجموعه اسناد بخش توزیع در زمینه اصال
  معاونت هماهنگی توزیع -شرکت توانیر

  در جهتکشاورزيتعامل با مشترکین نحوه 
  مصرف و کاهش پیک باربهینه سازي الگوي 

 :مفاهیم .3

--- 

 :مسئولیتها .4

هدایت، جمع آوري  مسئولیت :ت هماهنگی توزیع توانیردفتر مدیریت مصرف معاون
نظارت عالیه بر اجرایی شدن این دانش و تجارب شرکتهاي توزیع در این زمینه و 

 .داردرا بعهده دستورالعمل در شرکتهاي توزیع 

هدایت و هماهنگی و نظارت عالیه جهت مسئولیت  :توزیعهاي عامل شرکت مدیر 
و اثربخشی  کشاورزيمشترکین وي مصرف برق حصول اطمینان از بهبود الگ

 .را بعهده دارد در این زمینه آنهاتعامالت با 

 بکارگیري روشهاي مناسب جهت مسئولیت : شرکت توزیعواحد مدیریت مصرف
و بکارگیري روشهاي مناسب در جلب مشارکت توسعه فرهنگ بهینه مصرف برق 

 .بعهده داردرا در محدوده تحت پوشش شرکت را  مشترکین کشاورزي

 مسئولیت مشارکت با واحد مدیریت مصرف در :واحد روابط عمومی شرکت توزیع
 .بعهده داردرا ارتقاء فرهنگ مصرف بهینه برق مشترکین و سنجش اثربخشی آن 

 مسئولیت مشارکت با واحد مدیریت مصرف در اطالع :واحد خدمات مشترکین
کین در مورد روشهاي بهبود مشترلوازم اندازه گیري و بهبود  بازرسی ،رسانی

 .الگوي مصرف را بعهده دارد

 مسئولیت تعامل و مشارکت با واحد مدیریت مصرف شرکت در :واحد بهره برداري
 و اجراي برنامه هاي پاسخگویی مشترکین کشاورزيجهت شناسایی و هماهنگی با 

 .بعهده دارد از طریق دیسپاچینگ را (DR)بار 
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 :شرح عملیات .5

انرژي تامین کشاورزي، استمرار صنعت برق در تعامل با مشترکین راهبرد اصلی 
 اصالح الگوي مصرف الکتریکی تعهدشده جهت حفظ توان تولید محصول با تاکید بر

بدین منظور الزم است شرکتهاي توزیع نیروي برق . انرژي الکتریکی در آنها می باشد
داف زیر را در جهت بهینه گونه مشترکین، اه برق اینتامین ضمن حمایت از استمرار 

 :سازي الگوي مصرف مشترکین کشاورزي دنبال نمایند
 انرژي ارائه شده صرفا به فعالیتهاي مولد کشاورزي :کاربري کشاورزي •

 .اختصاص یافته و صرف دیگر موارد نشود

 مصرف انرژي الکتریکی با توجه به رعایت :قرارداديرعایت سطح دیماند  •
 .ه مشترکین صورت گیرد ب شدهسطح دیماند فروخته

 زمان مصرف آن بگونه اي باشد که در زمان :بهینه سازي زمان مصرف برق •
پیک بار شبکه، داراي حداقل مصرف بوده و زمان مصارف مشترکین 

 .کشاورزي در زمان کم باري شبکه باشد

 در جهت بکارگیري :افزایش راندمان تجهیزات برق مشترکین کشاورزي •
ه بویژه پمپ هاي آب با راندمان باال استفاده شده تا تجهیزات برقی پربازد

 .مصرف انرژي در این زمینه کاهش یابد

 در جهت حفظ منابع آب و :توسعه بکارگیري کنتورهاي هوشمند آب و برق •
سطح برداشت مشترکین کشاورزي از ذخایر آب زیر زمینی استفاده از این 

 .دستور کار قرار گیردتجهیز و تعمیم آن به کلیه مشترکین دیماندي در 
 

فوق الذکر بیان خواهد شد اهداف در ادامه راهبردهاي اصلی صنعت برق جهت تحقق 
که الزم است شرکتهاي توزیع با توجه به وضعیت منطقه تحت پوشش، تعداد 
مشترکین کشاورزي تحت پوشش، روشهاي با اثربخشی بیشتر را شناسایی و 

 . دنبکارگیر
     

 : زمینه حصول اطمینان از کاربري کشاورزيراهبردهاي اصلی در .5,1

با توجه به اینکه انرژي ارائه شده به مشترکین کشاورزي از تعرفه پایین تر نسبت 
به دیگر مشترکین برخوردار بوده و با هدف کاهش قیمت تمام شده محصوالت 
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کشاورزي مورد حمایت جامعه قرار می گیرد پس الزم است مراقبتهاي کافی از 
هاي توزیع جهت حصول اطمینان از کاربري صحیح در مصرف برق سوي شرکت

مرتبط صورت گرفته و در صورت لزوم براي دیگر مصارف، انشعابات با 
اقدامات مورد نیاز در این زمینه از سوي . کاربري متفاوت به آنان واگذار شود

 :شرکتهاي توزیع شامل موارد زیر می باشد
در مورد کاربري مجاز براي اطالع رسانی به مشترکین کشاورزي  •

مصارف برق کشاورزي و نحوه واگذاري انشعاب براي سایر مصارف در 
 این زمینه

درج و شفاف سازي تعهدات مشترکین کشاورزي در این زمینه در  •
 قرارداد مبادله شده با آنها

آموزش مامورین تشخیص به کنترل کاربري کشاورزي از سوي  •
  به شرکت توزیع از سوي مامورین مشترکین و ارائه گزارش دوره اي

جهت حصول نظارت و بازرسی دوره اي از سوي شرکتهاي توزیع  •
نه توسط مامورین الکه میتواند بصورت سااطمینان از کاربري کشاورزي 

 .متخصص صورت پذیرد
اقدام فوري در واگذاري انشعاب با سایر مصارف در مواردیکه مشترکین  •

 . باشندکشاورزي داراي مصارف دیگر می 
از جمله چالشهایی که براي صنعت برق وجود دارد، ارائه ارزان انرژي الکتریکی 

در این حالت است به مشترکین کشاورزي نسبت به سایر انرژیها است که ممکن 
 صنعت وارد مصرف برق جایگزین دیگر مصارف انرژي شود و فشار زیادي به

از آن جمله به بکارگیري سیستمهاي گرمایشی در سیستمهاي کشت . سازد
 عدم بکارگیري درگلخانه اي میتوان اشاره نمود که در این صورت نظارت الزم 

 . انرژي الکتریکی در این زمینه ها به روش مناسب میتواند صورت گیرد
 

ح دیماند راهبردهاي اصلی در زمینه حصول اطمینان از رعایت سط .5,2
 :قراردادي

شرکتهاي توزیع الزم است به روش مناسب از رعایت سطح دیماند قراردادي 
از جمله روشها در این زمینه . دنتوسط مشترکین کشاورزي اطمینان حاصل نمای

 : میتوان به موارد زیر اشاره نمود
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و یا نصب کنترل رعایت دیماند از طریق ثبت بار توسط لوازم اندازه گیري  •
 .تثبا

تعیین متوسط مصرف از طریق نسبت انرژي مصرفی در دوره زمانی  •
 .مورد نظر

 .مانیتورینگ فیدرهاي کشاورزي براي مدیریت بار و حفظ قابلیت اطمینان •
همچنین الزم است شرکتهاي توزیع با نصب محدودکننده ها، نسبت به مصارف 

 .بیش از سطح دیماند جلوگیري نمایند
 

 :بهینه سازي زمان مصرف برقنه راهبردهاي اصلی در زمی .5,3

محدودیتهاي تامین برق و گران بودن انرژي خریداري شده از بازار برق در زمان 
پیک، عوامل کلیدي است که جابجایی بار از پیک به زمانهاي غیرپیک را ضروري 

از جمله مصارفی که الزم است به زمان غیرپیک منتقل شود مصارف . می سازد
شرکت توزیع الزم است راهبردهاي زیر را بکار ن زمینه در ای. کشاورزي است

 :دنگیر
مشترکین کشاورزي و جلب مشارکت آنها در ایجاد تعامل مناسب با  •

 .جابجایی بار به ساعات غیرپیک
بکارگیري روشهاي اطالع رسانی و توسعه فرهنگ مصرف بهینه برق در  •

 .اینگونه مشترکین
رت کشاورزي به منظور تشویق و تعامل با سازمان استانی مرتبط با وزا •

 .جلب نظر مشترکین کشاورزي به رعایت الگوي زمانی مصرف برق
بکارگیري نظام تشویقی براي مشترکین کشاورزي که صنعت برق در این  •

 .زمینه همکاري می نمایند
 . و لوازم اندازه گیري هوشمندبکارگیري لوازم اندازه گیري چندتعرفه •
نده که مصرف برق در زمان پیک را محدود بکارگیري تجهیزات محدودکن •

 .نماید
تفکیک فیدرهاي برق مرتبط با مشترکین کشاورزي به منظور امکان اعمال  •

 .محدودیت زمانی در این زمینه
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راهبردهاي اصلی صنعت برق در زمینه افزایش راندمان تجهیزات برقی  .5,4
 :مورد استفاده مشترکین کشاورزي

رق در مشترکین کشاورزي مرتبط با چاههاي آب با توجه به اینکه عمده مصرف ب
همکاري نزدیک با وزارت . است و از پمپ هاي آب در این زمینه استفاده میشود

صنایع و وزارت کشاورزي میتواند عامل مناسبی براي حرکت مشترکین 
کشاورزي به جایگزینی پمپ هاي آب پرمصرف با پمپهاي آب با بازدهی باالتر 

 :مینه شرکت توزیع الزم است راهبردهاي زیر را بکار گیرددر این ز. می باشد
ایجاد تعامل مناسب با سازمانهاي استانی مرتبط با وزارت کشاورزي و  •

 .وزارت صنایع در شناسایی و تعیین نحوه افزایش بازدهی پمپ هاي آب
فعالیت مشترك با سازمانهاي فوق الذکر جهت اطالع رسانی و ایجاد  •

 .شاورزيآگاهی در مشترکین ک
انجام ممیزي انرژي از وضعیت مصرف برق چاههاي کشاورزي با  •

مشارکت سازمانهاي فوق الذکر و ایجاد بانک اطالعاتی از وضعیت 
 .مصرف مشترکین

بکارگیري روشهاي تشویقی و محدودکننده جهت تعویض پمپ هاي آب  •
 .کم بازده با پمپهاي پربازده

الکترموتورهاي راندمان باال بکارگیري روشهاي تشویقی در استفاده از  •
 .در تجهیزات کشاورزي

حمایت و ایجاد بستر مناسب در بکارگیري روشها و تجهیزات نوین در  •
 .چاههاي کشاورزي

 

 : آب و برقلوازم اندازه گیري هوشمندبکارگیري توسعه  .5,5

بطور داراي پراکندگی بوده و فاصله آنها با توجه به اینکه مشترکین کشاورزي 
 و جهت مدیریت بار می باشدراکز شرکتهاي توزیع نیروي برق زیاد معمول از م

نیاز به ایجاد ارتباط اطالعاتی و امکان فرمان از راه دور میتواند براي برخی از 
مشترکین کشاورزي که داراي مصارف باال هستند اقتصادي باشد، از جمله 

فاده از لوازم رویکردهاي کلیدي شرکتهاي توزیع در زمینه کنترل صحیح بار است
در این زمینه نیاز است امکان کنترل میزان بهره گیري . اندازه گیري هوشمند است
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بنحو مناسب برق زمان مصرف مدیریت میزان و از مخازن زیر زمینی و همچنین 
 . شودفراهمبا استفاده از لوازم اندازه گیري هوشمند 
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 ح الگوي مصرف برقمجموعه اسناد بخش توزیع در زمینه اصال
  معاونت هماهنگی توزیع -شرکت توانیر

  در جهتکشاورزيتعامل با مشترکین نحوه 
  مصرف و کاهش پیک باربهینه سازي الگوي 

 

 :مراجع و مستندات .6

 .ندارد
 

 :توزیع .7

هده دفتر مدیریت مصرف معاونت هماهنگی توزیع توانیر بوده و در توزیع این سند بع
شرکت توزیع در چارچوب تعیین شده از سوي مدیرعامل شرکت توزیع بعهده واحد 

 .مدیریت مصرف مرتبط می باشد
 

 :نگهداري دستورالعمل و سوابق .8

محل نگهداري این دستورالعمل و سوابق مرتبط با آن، در واحد مدیریت مصرف 
 توزیع بوده و در هنگام مراجعه ارزیابان و ناظرین شرکت توانیر، واحد شرکت

مدیریت مصرف موظف به هماهنگی الزم جهت ارائه سند و سوابق مرتبط در شرکت 
 .توزیع می باشد

 

 :بازنگري .9

بازنگري این سند بعهده دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر بوده و شرکتهاي توزیع 
د با توجه به دانش و تجارب موجود در شرکت توزیع الزم است در بهبود این سن

 .همکاري الزم با دفتر مدیریت مصرف توانیر را انجام دهند
 

 : پیوستها .10

 .ندارد
 

 


