
 بنا بـه پيشـنهاد      ٧/١٠/۴٧هيئت وزيران در جلسه مورخ      
ــاره  ــورخ ٣١٠/١٠٩٨٨/١٧١٩٢مش  وزارت آب و ٢۴/٧/١٣۴٧ م

 قـانون سـازمان بـرق       ١٨ ماده   ٢برق به استناد تبصره     
در ايران حرمي خطـوط انتقـال و توزيـع نـريوی بـرق را               

يازده ماده و شش تبصره به شرح پيوست تصويب منوده اند           
 . ه در دفرت خنست وزير است اصل تصويب نام. 
 

 حرمي خطوط هوائی انتقال و توزيع نريوی برق 
 

 تعاريف اصالحات به کـار بـرده شـده در ايـن             ـ  ١ ماده
 .تصويب نامه به شرح زير می باشد 

خطی است فرضی رابط بني مراکز پايـه هـا          : الف حمور خط    
 .در طول خطوط هوائی نريوی برق 

زمني در طـول خطـوط هـوائی    نواری است از : ب ـ مسري خط 
انتقال و توزيع حاصل از تصوير هادی های جانبی خط بر           

 .روی زمني
 :پ ـ حرمي 

دو نوار اسـت در طـرفني مسـري خـط و            : ـ حرمي درجه يک     ١
متصل به آن که عرض هريک از اين دو نوار در سطح افقی             

 .در اين تصويب نامه تعيني شده است 
 در طرفني حرمي درجه يـک       دو نوار است  : ـ حرمي درجه دو     ٢

و متصل به آن فواصل افقی حد خارجی حـرمي درجـه دو از              
 .حمور خط در هر طرف در اين تصويب نامه تعيني شده است 

 .ولتاژ امسی خطوط نريوی برق است : ت ـ رديف ولتاژ 
حدودی است که از طـرف اجنمـن شـهريا    : ث ـ حمدوده شهر  

 مندرج در قانون    قائم مقام قانونی آن با تائيد مراجع      
قبل ازتاريخ طرح ائی هريک از خطوط نريوی بـرق بـرای            

 .تعيني گرديده استشهرآن 
ـ  تاريخ طرح ـائی خطـوط نـريوی بـرق از طـرف               تبصره  

 .وزارت آب و برق يا سازمان اجرائی آن اعالم می شود 
خطـوطی اسـت کـه دارای    : ج ـ خطوط هوائی فشـار قـوی    

 . می باشد      ترولتاژ يک هزار ولت و باال
چ ـ خطوط هوائی فشار ضـعيف ـ خطـوطی اسـت کـه دارای       

 . می باشد   ولتاژ کمرت از يک هزار ولت
هوائی فشار قـوی نـريوی بـرق در    خطوط حرمي   ـ  ٢ ماده 

خارج حمدوده شهر ها بـه دو درجـه تقسـيم و نسـبت بـه                
 .ولتاژ های خمتلف به شرح زير تعيني می شود 

ک خطوط هوائی نريوی برق رديف ولتـاژ  الف ـ حرمي درجه ي 
يک هزار تا بيست هزار ولت برابر سه مـرت در هـر طـرف               
مسري خط بوده و حد خارجی حرمي درجه دو در هر طـرف بـه               

 .فاصله پنج مرت از حمور خط می باشد
ب ـ حرمي درجه يک خطوط هوائی نريوی برق رديف ولتاژ سی  

مسري خط بـوده    و سه هزار ولت برابر پنج مرت در هر طرف           



و حد خارجی حرمي درجه دو در هر طرف به فاصله پـانزده             
 .مرت از حمور خط می باشد 

پ ـ حرمي درجه يک خطوط هوائی نريوی بـرق رديـف ولتـاژ     
شصت و سه هزار ولت برابر سيزده مرت در هر طرف مسري خط             
بوده و حد خارجی حرمي درجه دو در هر طـرف بـه فاصـله               

 . می باشد بيست مرت از حمور خط
ت ـ حرمي درجه يک خطوط هوائی نريوی بـرق رديـف ولتـاژ     

ولت برابر پانزده مرت در هـر طـرف         يکصدو سی و دو هزار    
مسري خط بوده و حد خارجی حرمي درجه دو در هر طـرف بـه               

 .فاصله سی مرت از حمور خط می باشد 
ث ـ حرمي درجه يک خطوط هوائی نريوی بـرق رديـف ولتـاژ     

ر ولت برابر هفده مرتدر هر طرف مسري خط         دويست و سی هزا   
بوده و حد خارجی حرمي  درجه دو در هر طرف بـه فاصـله               

 .چهل مرت از حمور خط می باشد 
ج ـ حرمي درجه يک خطوط هوائی نريوی بـرق رديـف ولتـاژ     
چهار صد و پانصد هزار ولت برابر بيست مرت در هر طـرف             

بـه    طـرف  مسري خط بوده و حد خارجی حرمي درجه دودر هـر          
 . مرت از حمور خط می باشد پنجاهفاصله 

چ ـ حرمي درجه يک خطوط هوائی نريوی بـرق رديـف ولتـاژ     
هفتصدو پنجاه هزار ولت برابر بيست و پنج مـرت در هـر             
طرف مسري خط بوده و حد خارجی حرمي درجه دودر هـر طـرف              

 . مرت از حمور خط می باشد شصتبه فاصله 
 

رديفهای ولتـاژی در آينـده   در صورتی که  ـ  ١: تبصره 
ماده بوجود آيد حرمي    بني رديف های ولتاژ مذکور در اين        

درجه يک و حرمي درجه دو آن به تناسـب حـرمي نـزديکرتين              
 .رديف ولتاژ آن تعيني خواهد شد 

لتاژ خطوط نريوی بـرق  و  رديف تعيني و تشخيص ـ  ٢تبصره 
 . می باشد      با وزارت آب و برق

ورتيکه عبور خطوط هـوائی فشـار قـوی     در ص ـ  ٣ ماده 
نريوی برق در داخل حمدوده شهرها به تشـخيص وزارت آب و            
برق الزم باشد و احداث متام يـا قسـمتی از آن از نظـر               
رعايت فواصل الزم و ساير جهات فنـی و امينـی بـه شـرح               

 اين تصـويب    ٢يک مذکور در ماده     اندازه های حرمي درجه     
 اماکن ممکن نباشد و اجيـاد       نامه در معابر عمومی و حرمي     

موجب سلب استفاده متعـارف از امـالک اشـخاص          " خط عرفا 
 ١۶شود وزارت آب و بـرق و موسسـات تـابع طبـق مـاده                

 .قانون برق ايران اقدام خواهند کرد 
 در داخل حمدوده شـهرها فواصـلی کـه بـرای      ـ  ١تبصره 

رعايت امينی و ساير جهات فنی خطـوط انتقـال و توزيـع             
گرفته می شود می تواند متناسـب بـا         نريوی برق در نظر     

 بـرای   مقررفواصل پايه ها تا سی درصد کمـرت از مقـدار          
 اين تصـويب نامـه طبـق        ٢حرمي درجه يک مذکور در ماده       

 .نظر وزارت آب و برق باشد 



ضـی و  ار ار در مورد توسـعه حمـدوده شـهر د    ـ  ٢تبصره 
خطـوط نـريوی    " امالک واقع در خارج از حمدوده ای که قبال        

برق با استفاده از حق حرمي در آن اجياد شـده وزارت آب             
و برق و موسسات و شرکتهای تابعه کماکان از حـق حـرمي             
درجه يک استفاده می منايند لـيکن اراضـی مشـمول حـرمي             

 .درجه دو با تقويت خط از حرمي خارج می شود 
 حرمي درجه يک اقـدام بـه هـر گونـه     ودر مسري ـ  ۴ ماده

عمليات ساختمانی و اجياد تاسيسات مسـکونی و تاسيسـات          
دامداری يـا بـاغ و درختکـاری و انبـارداری تـا هـر               
ارتفاع ممنوع می باشد و فقط اجياد زراعت فصلی و سـطحی            

مشـروط  , شبکه آبيـاری    وو حفر چاه و قنات و راهسازی        
سارت برای تاسيسات خطوط انتقـال      بر اينکه سبب اجياد خ    
 اين تصويب نامه بالمانع خواهد      ٨نگردد با رعايت ماده     

 .بود 
اجياد شبکه آبيـاری و حفـر چـاه و قنـوات و     تبصره  ـ  

 در اطراف پايه های خطوط نبايد در فاصله ای          وراهسازی
 .کمرت از سه مرت از پی پايه ها اجنام گريد 

جياد تاسيسات ساختمانی  ـ در حرمي درجه دو فقط ا ۵ماده 
اعم از مسکونی و صنعتی و خمازن سوخت تـا هـر ارتفـاع              

 .ممنوع می باشد 
 نتيجه عمليـات تعمرياتـی و    در در صورتی که ـ  ۶ماده 

بازرسی خطوط نريوی برق خسارتی به اعيـان و مسـتحدثات           
وزارت آب و برق و موسسـات       , موجود در ملکی وارد آيد      
لک اعيانی را جـربان خواهنـد       و شرکتهای تابع خسارت ما    

 .منود 
 در صورتی که اشخاصی بر خـالف مقـررات ايـن     ـ  ٧ماده 

  درجـه  آئني نامه عمليات يا تصرفاتی در حرمي درجه يک و         
دو خطوط انتقال و توزيع بنمايند  مکلفند به حمض اعالم           
ماموران وزارت آب و برق و موسسـات و شـرکتهای تـابع             

و به هزينـه خـود در رفـع         عمليات و تصرفات را متوقف      
 . آثار عمليات و تصرفات اقدام منايند

 برای کليـه عمليـاتی کـه بوسـيله اشـخاص       ـ  ٨ ماده 
, حقيقی يا حقوقی به منظور راهسازی کارهای کشـاورزی          

عبـور و محـل بـار و ماشـني آالت و            , حفر چاه و قنـوات      
نظاير آن در مسري و حرمي خطوط نريوی برق اجنام گريد بايد            

صول حفاظتی به منظور جلو گريی از بروز خطرات جانی و           ا
ت مالی رعايت شده و در مـورد حفـر چـاه و             اورود خسار 

از مسئولني عمليـات خطـوط نـريوی        " قنات و راهسازی قبال   
برق راهنمائی الزم خواسته شود و اجازه کتبی کسب گردد          
و در هر حال نظر وزارت آب و برق بايد ظرف يک ماه از              

 .ول درخواست اعالم شود تاريخ وص
 حرمي کابل های زير زمينی کـه در معـابر و    ـ  ٩ ماده 

راهها گذارده می شود در هر طرف نيم مرت ار حمور کابـل             
در موردی  , و تا ارتفاع دو مرت از سطح زمني خواهد بود           



که کابل با ساير تاسيسات شهری از قبيل لوله کشـی آب            
ــائر آن   ــن و نظ ــل تلف ــالب و کاب ــد و فاض ــاطع مناي تق

استانداردهای متداول شبکه های انتقال و توزيع نـريوی         
 .برق بايد رعايت شود 

 رعايت حـرمي و اسـتانداردهای مصـوب خطـوط      ـ  ١٠ماده 
نريوی برق از طرف کليه سازماای دولتـی و غـري دولتـی             
الزامی است و در هر مورد که سازماای دولتی خبواهنـد           

يدی منايند که با خطوط نريوی      اقدام به اجياد تاسيسات جد    
برق تقاطع منايد يا در حرمي آن واقع شود اين عمـل بـا              
جلب موافقت وزارت آب و بـرق يـا موسسـات و شـرکتهای              
تابع اجنام می گريد در مواردی که خطوط جديد نريوی بـرق            
از روی تاسيسات موجود تلگراف و تلفن و راه آهن عبور           

آن موسسـات از طـرف      می منايد حـرمي و اسـتاندارد هـای          
وزارت آب و برق يـا موسسـات و شـرکتهای تـابع بايـد               
رعايت شود و اجنـام طرحهـای جديـد بـا موافقـت قبلـی               

 .موسسات مربوط خواهد بود 
به منظور اطالع صاحبان اراضی و امالک واقع         ـ    ١١ماده

در مسري خطوط نريوی برق و باالخص جلـب توجـه آنـان بـه               
 قانون برق ايران وزارت آب      ١٩و١٨و١۶اجرای مفاد مواد    

و برق يا موسسات و شرکتهای تابع از طريق نشـر آگهـی             
در جرايد حمل يا الصاق آگهی در تابلو شـهرداريها يـا            
توزيع آن در مسري خط به طريق ممکـن يـا پخـش آگهـی از                
راديو های حملی و يا ساير وسايل مقتضـی آغـاز اجـرای             

  .هند داشت عمليات طرح خط نريوی برق را اعالم خوا
 


