
 برق نیروی توزیع و انتقال هوایی خطوط حریم

 قانون ۴۱ ماده ۵ تبصره استناد به و نیرو وزارت پیشنهاد به وزیران هیات ۴۶۳۷ فروردین ۶۳ مصوب

 ۴۶۷۱ مصوب ایران برق سازمان

 1394 اضزیثْشت 10 شٌثِ پٌح ضسوی ضٍظًاهِ زض شسُ هٌتشط

 :ضًٍس ًاهِ اطـالحات ظیط زض هؼاًی هشطٍح تِ واض هی ـ زض ایي تظَیة1هازُ

ای اظ تدْیعات ٍ هتؼلمات ًظیط پایِ، زول، ّازی، همطُ، ٍ واتل وِ تِ هٌظَض اًتمال ٍ تَظیغ ًیطٍی تطق  الف ـ ذؾ تطق: هدوَػِ

 .گیطز هیهَضز استفازُ لطاض 

 .ّای ظهیٌی ٍ ظیط سـح آب زض ؿَل ذؾ ّا زض ؿَل ذـَؽ َّایی ٍ زض واتل ب ـ هحَض ذؾ: ذؾ فطػی ضاتؾ تیي هطوع پایِ

ّای خاًثی ذؾ تط ضٍی ظهیي ٍ زض  ج ـ هسیط ذؾ: ًَاضی زض ؿَل ذـَؽ تطق، وِ زض ذـَؽ َّایی حاطل اظ تظَیط ّازی

 .ع هستحسثِ هطتَؿِ استّای ظهیٌی ٍ ظیط سـح آب، هٌـثك تا ػط واتل

 :شَز ز ـ حطین: حطین ذـَؽ ًیطٍی تطق تِ زٍ ًَع ظهیٌی ٍ َّایی تمسین هی

ًاهِ  ذؾ ٍ هتظل تِ آى اظ سـح ظهیي وِ ػطع ّطیه اظ ایي زٍ ًَاض زض ایي تظَیة ـ حطین ظهیٌی: زٍ ًَاض زض ؿطفیي هسیط1

 .است تؼییي شسُ

ّای افمی ٍ ػوَزی تِ شطح ظیط وِ ّازی  ی ٍ تِ شىل هستـیل، ًاشی اظ اػوال حطینـ حطین َّایی: ًماؿی زض َّا زض اهتساز ّاز2

 :گیطز خطیاى تطق زض هطوع آى لطاض هی

 .است ًاهِ تؼییي شسُ ـ حطین ػوَزی: فاطلِ ػوَزی زض َّا اظ ؿطفیي ّازی خطیاى تطق زض ضاستای لائن وِ زض ایي تظَیة2ـ1

 .ًاهِ تؼییي شسُ است ؿطفیي ّازی خطیاى تطق زض ضاستای افك وِ زض ایي تظَیة ـ حطین افمی: فاطلِ افمی زض َّا اظ2ـ2

 .ّـ ـ ضزیف ٍلتاغ: ٍلتاغ اسوی ذـَؽ ًیطٍی تطق

 .ٍ ـ ذؾ فشاض ػؼیف: ذـی وِ زاضای ٍلتاغ ووتط اظ یه ّعاض ٍلت است

 .ظـ ذؾ فشاض هتَسؾ: ذـی وِ زاضای ٍلتاغ اظ یه ّعاض ٍلت تا شظت ٍ سِ ّعاض ٍلت است

 .ح: ذؾ فشاض لَی: ذـی وِ زاضای ٍلتاغ شظت ٍ سِ ّعاض ٍلت ٍ تاالتط است

 :شَز ـ حطین ذـَؽ َّایی تطق تا تَخِ تِ ضزیف ٍلتاغّای هرتلف تِ شطح ظیط تؼییي هی2هازُ

( 3/1ـ حطین ذـَؽ َّایی فشاض ػؼیف: حطین ذـَؽ ًیطٍی تطق ووتط اظ یه ّعاض ٍلت، تِ طَضت ظهیٌی تَزُ وِ حساوثط آى )1

 .تاشس هتط هی

 :ـ حطین ذـَؽ َّایی فشاض هتَسؾ2

 .تاشس هتط هی( 10/2الف ـ حطین ذـَؽ ًیطٍی تطق ضزیف ٍلتاغ یه ّعاض تا تیست ّعاض ٍلت تِ طَضت ظهیٌی تَزُ وِ حساوثط )
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 .تاشس هتط هی( 5/3ب ـ حطین ذـَؽ ًیطٍی تطق ضزیف ٍلتاغ سی ٍ سِ ّعاض ٍلت تِ طَضت ظهیٌی تَزُ وِ حساوثط )

ٍ یا خایگعیٌی حطین َّایی تِ خای حطین ( 2ٍ )( 1تثظطُ ـ حسالل هیعاى حطین زض ذـَؽ فشاض ػؼیف ٍ هتَسؾ هَػَع تٌسّای )

ظهیٌی حساوثط تا همازیط هٌسضج زض تٌسّای هصوَض تا شطؽ ٍخَز حك زستطسی تِ ذـَؽ تطق ٍ ووال اًتفاع اظ آى، تطاساس ًَع 

 .شَز ػَاضع ؿثیؼی، هَلؼیت هحلی ٍ سایط شطایؾ هـاتك ًظط ٍظیط ًیطٍ تؼییي هی ّازی، ػَاتؾ فٌی اتالغی ٍظاضت ًیطٍ،

 :ـ حطین ذـَؽ َّایی فشاض لَی3

 .تاشس هتط هی( 8الف ـ حطین ذـَؽ ًیطٍی تطق ضزیف ٍلتاغ شظت ٍ سِ ّعاض ٍلت تِ طَضت ظهیٌی ٍ تطاتط )

 .تاشس هتط هی( 9ِ طَضت ظهیٌی ٍ تطاتط )ب ـ حطین ذـَؽ ًیطٍی تطق ضزیف ٍلتاغ یىظس ٍ سی ٍ زٍ ّعاض ٍلت ت

 .تاشس هتط هی( 9/11ج ـ حطین ذـَؽ ًیطٍی تطق ضزیف ٍلتاغ زٍیست ٍ سی ّعاض ٍلت تِ طَضت ظهیٌی ٍ تطاتط )

 .تاشس هتط هی( 14ز ـ حطین ذـَؽ ًیطٍی تطق ضزیف ٍلتاغ چْاضطس ّعاض ٍلت تِ طَضت ظهیٌی ٍ تطاتط )

 .تاشس هتط هی( 25ٍلتاغ ّفتظس ٍ شظت ٍ پٌح ّعاض ٍلت تِ طَضت ظهیٌی ٍ تطاتط )ّـ ـ حطین ذـَؽ ًیطٍی تطق ضزیف 

تَاًس زض زاذل ٍ ذاضج اظ هحسٍزُ شْطّا تِ طَضت ولی یا هَضزی تطاساس ػَاتؾ فٌی اتالغی آى ٍظاضت،  تثظطُ ـ ٍظاضت ًیطٍ هی

ا تِ شطح ظیط اػوال ًوایس؛ زض ایي طَضت سی هَلؼیت هحلی ٍ سایط شطایؾ ٍ تِ شطؽ اؿویٌاى اظ استماهت ذؾ، حطین َّایی ض

 :تاشس االخطاء هی الظم( 3ّای ظهیٌی تٌس ) اظ حطین( 30۳زضطس )

 .تاشس هتط هی( 6هتط ٍ حطین ػوَزی )( 3ـ زض ذـَؽ ًیطٍی تطق ضزیف ٍلتاغ شظت ٍ سِ ّعاض ٍلت حطین افمی )1

 .تاشس هتط هی( 7هتط ٍ حطین ػوَزی )( 5/4ین افمی )ـ زض ذـَؽ ًیطٍی تطق ضزیف ٍلتاغ یىظس ٍ سی ٍ زٍ ّعاض ٍلت حط2

 .تاشس هتط هی( 8هتط ٍ حطین ػوَزی )( 5/6ـ زضذـَؽ ًیطٍی تطق ضزیف ٍلتاغ زٍیست ٍ سی ّعاض ٍلت حطین افمی )3

 .تاشس هتط هی( 10هتط ٍ حطین ػوَزی )( 9ـ زضذـَؽ ًیطٍی تطق ضزیف ٍلتاغ چْاضطس ّعاض ٍلت حطین افمی )4

 .تاشس هتط هی( 15هتط ٍ حطین ػوَزی )( 20ًیطٍی تطق ضزیف ٍلتاغ ّفتظس ٍ شظت ٍ پٌح ّعاض ٍلت حطین افمی )ـ زضذـَؽ  5

ـ زض هَاضزی وِ ذـَؽ َّایی فشاض لَی اظ ػَاضع ؿثیؼی ًظیط خٌگل، وَُ ٍ زضُ ػثَض ًوایس ٍ ّوچٌیي زض هَاضزی وِ 3هازُ

تَاى تِ  هطتَؽ ٍ تظَیة ٍظیط ًیطٍ تا ضػایت ػَاتؾ فٌی ٍ ایوٌی، هیاػوال حطین ظهیٌی زشَاض تاشس، تِ پیشٌْاز شطوت تطق 

ضا تا شطؽ ٍخَز حك زستطسی تِ ذـَؽ تطق ٍ ووال اًتفاع اظ ( 2هازُ )( 3ّای َّایی هٌسضج زض تثظطُ تٌس ) طَضت هَضزی حطین

 .آى، خایگعیي حطین ظهیٌی ًوَز

ای وِ لثالً ذـَؽ ًیطٍی تطق تا استفازُ اظ حك حطین زض  ج اظ هحسٍزُـ زض هَضز تَسؼِ هحسٍزُ شْط زض اضاػی ٍ اهالن ذاض4هازُ

 .ًوایٌس ّای تطق وواواى اظ حك حطین استفازُ هی آى ایداز شسُ، ٍظاضت ًیطٍ ٍ شطوت

 ًاهِ تِ ٍخَز آیس حطین ظهیٌی ٍ یا ّای ٍلتاغ هصوَض زض ایي تظَیة ّای ٍلتاغی زض آیٌسُ تیي ضزیف ـ زض طَضتی وِ ضزیف 5هازُ

 .َّایی آى تِ تٌاسة حطین ًعزیىتطیي ضزیف ٍلتاغ تاالتط آى تؼییي ذَاّس شس



 .تاشس تثظطُ ـ تؼییي ٍ تشریض ضزیف ٍلتاغ ذـَؽ ًیطٍی تطق تا ٍظاضت ًیطٍ هی

ـ ّطگًَِ ػولیات ساذتواًی ٍ الساهاتی ًظیط ایداز تأسیسات طٌؼتی، هسىًَی، هراظى سَذت، اًثاضزاضی ٍ تأسیسات  6هازُ

ی یا تاؽ یا زضذتىاضی زض هسیط ٍ حطین ظهیٌی ٍ َّایی ذـَؽ اًتمال ٍ تَظیغ ًیطٍی تطق هوٌَع است ٍ فمؾ الساهاتی اظ زاهساض

لثیل ظضاػت فظلی ٍ سـحی، حفظ یا واشت زضذتاى ون اضتفاع، حفطچاُ ٍ لٌَات تسٍى استفازُ اظ زول حفاضی، اوتشاف ٍ 

آتیاضی هشطٍؽ تطایٌىِ هاًؼی تطای زستطسی تِ ذـَؽ تطق تطای ٍظاضت ًیطٍ ٍ  ساظی ٍ احساث شثىِ تطزاضی اظ هؼازى، ضاُ تْطُ

ًاهِ تالهاًغ  ایي تظَیة( 8ّای تطق ایداز ًٌوایس ٍ سثة ایداز ذساضت تطای تأسیسات ذـَؽ تطق ًگطزز تا ضػایت هازُ ) شطوت

 .است

ٍ سایط شطایؾ تَسؾ ٍظاضت ًیطٍ تا وسة اؿالع اظ ـ تطاون ٍ ًَع زضذتاى ون اضتفاع تا تَخِ تِ ٍػؼیت خغطافیایی هحل 1تثظطُ

 .ضتؾ اػالم ذَاّس شس هطاخغ شی

هتط اظ ( 3ای ووتط اظ ) ّای ذـَؽ ًثایس زض فاطلِ ساظی زض اؿطاف پایِ ـ ایداز شثىِ آتیاضی، حفط چاُ ٍ لٌَات ٍ ضا2ُتثظطُ

ای تیشتط اظ حطین  اظ خولِ ػَاتؾ استماهت ذـَؽ ٍ زض فاطلِتطزاضی اظ هؼازى تایس تا ضػایت ػَاتؾ فٌی  ّا اًدام گیطز. تْطُ پایِ پی

 .ّای آى اًدام پصیطز ظهیٌی هطتَؽ تِ آى ذؾ اظ اؿطاف پایِ

 .ـ استفازُ اظ هَاز هٌفدطُ زض هسیط ٍ حطین ذـَؽ تطق هوٌَع است3تثظطُ

ّای ظهیٌی ٍ َّایی لطاض زاضز،  ٍ حطینّایی وِ زض هحسٍزُ ظیط حطین َّایی زض ذاضج اظ هسیط  ـ آى لسوت اظ تام ساذتواى4تثظطُ

هتط اظ حطین ( 4ای تیش اظ ) زضخِ تاشس. زض طَضتی وِ سمف ساذتواًْای هَػَع ایي تثظطُ فاطلِ( 45تایس تا شیة تیش اظ )

 .ػوَزی زاشتِ تاشٌس ضػایت ایي تثظطُ العاهی ًیست

ّای ظهیٌی ٍ َّایی ٍ زض ظیط  ٍ تظطفاتی زض هسیط ٍ حطینًاهِ السام تِ ػولیات  ـ اشراطی وِ تط ذالف همطضات ایي تظَیة7هازُ

ّای تطق، ػولیات ٍ تظطفات ضا هتَلف ٍ تِ ّعیٌِ  حطین َّایی ذـَؽ تطق ًوایٌس، هىلفٌس تِ هحغ اػالم ٍظاضت ًیطٍ ٍ یا شطوت

تداٍظ اظ تأسیسات آب ٍ تطق  ذَز ًسثت تِ ضفغ آثاض ػولیات ٍ تظطفات هثازضت ًوایٌس. زض غیطایي طَضت تطاساس الیحِ لاًًَی ضفغ

 .شَز ـ ػول هی1359وشَض ـ هظَب 

آالت ٍ هاًٌس آى زض هسیط ٍ حطین  ساظی، وشاٍضظی، حفط چاُ ٍ لٌَات، ػثَض ٍ حول تاض ٍ هاشیي ـ ولیِ ػولیات هطتَؽ تِ ضاُ 8هازُ

حفاظتی تِ هٌظَض خلَگیطی اظ تطٍظ ذـَؽ ًیطٍی تطق ٍ زض ظیط حطین َّایی تَسؾ اشراص حمیمی یا حمَلی تایس تا ضػایت اطَل 

ّای تطق ٍظاضت ًیطٍ، استؼالم ٍ اخاظُ  ساظی لثالً اظ شطوت ذـطات خاًی ٍ ٍضٍز ذساضات هالی تاشس ٍ زض هَضز حفط چاُ، لٌَات ٍ ضاُ

 .شَز اػالم زضذَاست ٍطَل تاضید اظ هاُ یه ظطف تایس ضتؾ شی ّای شطوت ًظط حال ّط زض ٍ گطزز وسة  وتثی

هتط تِ طَضت افمی ٍ تا زٍ هتط تِ طَضت ػوَزی اظ هحَض واتل هـاتك  ّای تطق زض ظیطظهیي ٍ ظیط سـح آب ًین حطین واتلـ 9هازُ

وشی آب،  تاشس ٍ زض هَاضزی وِ واتل تا سایط تأسیسات شْطی اظ لثیل تلفي، لَلِ ػَاتؾ فٌی ٍظاضت ًیطٍ تا حك زستطسی هی

 .تؾ فٌی هتساٍل شثىِ اًتمال ٍ تَظیغ ًیطٍی تطق تایس ضػایت شَزفاػالب، گاظ ٍ هاًٌس آى تماؿغ ًوایس ػَا

ـ ضػایت حطین ٍ ػَاتؾ فٌی هظَب ذـَؽ ًیطٍی تطق تَسؾ اشراص حمیمی ٍ حمَلی العاهی است ٍ زض ّط هَضز وِ 10هازُ

تطق تماؿغ ًوایس یا زض  آّي، ًفت، گاظ، آب ٍ فاػالب تا ذـَؽ ًیطٍی تأسیسات ظیطتٌایی خسیس هاًٌس ذـَؽ هراتطاتی، ضاُ ٍ ضاُ

گطزز. زض هَاضزی وِ ذـَؽ خسیس  ضتؾ اًدام هی ّای تطق شی حطین آى ٍالغ شَز ایي ػول تا اذص هدَظ اظ ٍظاضت ًیطٍ یا شطوت



ضتؾ العاهی  ّای شی ًیطٍی تطق اظ ضٍی تأسیسات ظیطتٌایی هَخَز ػثَض ًوایس ضػایت حطین ٍ ػَاتؾ هطتَؿِ تا ّواٌّگی زستگاُ

 .است

 لاًَى ـ تِ هٌظَض اؿالع طاحثاى اضاػی ٍ اهالن ٍالغ زض هسیط ٍ حطین ذـَؽ ًیطٍی تطق ٍ خلة تَخِ آًاى تِ اخطای هفاز11ُهاز

تل استٌاز، آغاظ اخطای ، ٍظاضت ًیطٍ یا شطوتْای تطق اظ ؿطیك ًشط آگْی زض خطایس ٍ یا سایط ٍسایل همتؼی لاایطاى تطق ساظهاى

 .وٌس ػولیات احساث ذؾ ًیطٍی تطق ضا اػالم هی

ّای  اظایی تِ زلیل اػوال هحسٍزیت ًاهِ ٍ پطزاذت هاتِ ّای ذـَؽ تطق زض اخطای ایي تظَیة  ـ زض طَضت واّش حطین12هازُ

ّای پیشیي تِ زضذَاست هاله ٍ تأزیِ ٍخِ آى تِ لیوت  ّای تطق، هحسٍزیت پیشیي ٍ تطاساس هستٌسات هَخَز تَسؾ شطوت

 .گطزز هیواضشٌاسی ضٍظ تا ضػایت همطضات هطتَؽ هطتفغ 

زٍلتی ٍ یا ًیطٍّای ًظاهی ٍ  ّای ػوَهی ٍ ّای ذـَؽ تطق ٍالغ زض هؼاتط ػوَهی ٍ یا اضاػی هتؼلك تِ ترش تثظطُ ـ چٌاًچِ حطین

اًتظاهی واّش یاتس، اهالن یا اضاػی آظاز شسُ تسٍى زضیافت ّطگًَِ ٍخْی تِ زستگاُ اخطایی هطتَؽ ٍاگصاض ذَاّس شس. زض هَضز 

 .ضتؾ هظَب السام ذَاّس شس ّای تَسؼِ ٍ ػوطاى والثسی شی تا ؿطح سایط اضاػی تطاتط

 .شَز هی 8/10/1347هـَضخ  29052ًاهـِ شـواضُ  ًاهـِ خایگعیـي تظـَیة ـ ایي تظـَیة13هازُ
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