
 مصوبه حریم خطوط هوایی

 حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق

 وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی

 وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

وزارت نیرو و به استناد  ۲۰/۳/۱۳۹۳مورخ  ۱۰۰/۳۰/۱۷۸۱۴/۹۳به پیشنهاد شماره  ۳۰/۱/۱۳۹۴هیأت وزیران در جلسه 

ـ ، حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق را به ۱۳۴۶قانون سازمان برق ایران ـ مصوب ( ۱۸ماده )( ۲تبصره )

:شرح زیر تصویب کرد  

نیروی برقحریم خطوط هوایی انتقال و توزیع   

:ـ در این تصویب نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار می روند۱ماده   

الف ـ خط برق: مجموعه ای از تجهیزات و متعلقات نظیر پایه، دکل، هادی، مقره، و کابل که به منظور انتقال و توزیع 

.نیروی برق مورد استفاده قرار می گیرد  

کز پایه ها در طول خطوط هوایی و در کابل های زمینی و زیر سطح آب در ب ـ محور خط: خط فرضی رابط بین مر

.طول خط  

ج ـ مسیر خط: نواری در طول خطوط برق، که در خطوط هوایی حاصل از تصویر هادی های جانبی خط بر روی زمین 

.و در کابل های زمینی و زیر سطح آب، منطبق با عرض مستحدثه مربوطه است  

:نیروی برق به دو نوع زمینی و هوایی تقسیم می شود د ـ حریم: حریم خطوط  

ـ حریم زمینی: دو نوار در طرفین مسیر خط و متصل به آن از سطح زمین که عرض هر یک از این دو نوار در این ۱

.تصویب نامه تعیین شده است  

ی افقی و عمودی به شرح ـ حریم هوایی: نقاطی در هوا در امتداد هادی و به شکل مستطیل، ناشی از اعمال حریم ها۲

:زیر که هادی جریان برق در مرکز آن قرار می گیرد  

ـ حریم عمودی: فاصله عمودی در هوا از طرفین هادی جریان برق در راستای قائم که در این تصویب نامه تعیین ۲ـ۱

.شده است  

ر این تصویب نامه تعیین شده ـ حریم افقی: فاصله افقی در هوا از طرفین هادی جریان برق در راستای افق که د۲ـ۲

.است  

.هـ ـ ردیف ولتاژ: ولتاژ اسمی خطوط نیروی برق  

.و ـ خط فشار ضعیف: خطی که دارای ولتاژ کمتر از یک هزار ولت است  

.زـ خط فشار متوسط: خطی که دارای ولتاژ از یک هزار ولت تا شصت و سه هزار ولت است  

.سه هزار ولت و باالتر است ح: خط فشار قوی: خطی که دارای ولتاژ شصت و  



:ـ حریم خطوط هوایی برق با توجه به ردیف ولتاژهای مختلف به شرح زیر تعیین می شود۲ماده   

ـ حریم خطوط هوایی فشار ضعیف: حریم خطوط نیروی برق کمتر از یک هزار ولت، به صورت زمینی بوده که ۱

.متر می باشد( ۳/۱حداکثر آن )  

:ـ حریم خطوط هوایی فشار متوسط۲  

متر ( ۱۰/۲الف ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ یک هزار تا بیست هزار ولت به صورت زمینی بوده که حداکثر )

.می باشد  

.متر می باشد( ۵/۳ب ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ سی و سه هزار ولت به صورت زمینی بوده که حداکثر )  

و یا جایگزینی حریم هوایی ( ۲و )( ۱تبصره ـ حداقل میزان حریم در خطوط فشار ضعیف و متوسط موضوع بندهای )

به جای حریم زمینی حداکثر تا مقادیر مندرج در بندهای مذکور با شرط وجود حق دسترسی به خطوط برق و کمال 

عوارض طبیعی، موقعیت محلی و سایر شرایط مطابق  انتفاع از آن، براساس نوع هادی، ضوابط فنی ابالغی وزارت نیرو،

.نظر وزیر نیرو تعیین می شود  

:ـ حریم خطوط هوایی فشار قوی۳  

.متر می باشد( ۸الف ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ شصت و سه هزار ولت به صورت زمینی و برابر )  

.متر می باشد( ۹ه صورت زمینی و برابر )ب ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ یکصد و سی و دو هزار ولت ب  

.متر می باشد( ۹/۱۱ج ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ دویست و سی هزار ولت به صورت زمینی و برابر )  

.متر می باشد( ۱۴د ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ چهارصد هزار ولت به صورت زمینی و برابر )  

متر می ( ۲۵ولتاژ هفتصد و شصت و پنج هزار ولت به صورت زمینی و برابر )هـ ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف 

.باشد  

تبصره ـ وزارت نیرو می تواند در داخل و خارج از محدوده شهرها به صورت کلی یا موردی براساس ضوابط فنی 

ا به شرح زیر حریم هوایی ر ابالغی آن وزارت، موقعیت محلی و سایر شرایط و به شرط اطمینان از استقامت خط،

:الزم االجرا می باشد( ۳از حریم های زمینی بند )( %۳۰اعمال نماید؛ در این صورت سی درصد )  

.متر می باشد( ۶متر و حریم عمودی )( ۳ـ در خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ شصت و سه هزار ولت حریم افقی )۱  

متر می ( ۷متر و حریم عمودی )( ۵/۴م افقی )ـ در خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ یکصد و سی و دو هزار ولت حری۲

.باشد  

متر می ( ۸متر و حریم عمودی )( ۵/۶ـ در خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ دویست و سی هزار ولت حریم افقی )۳

.باشد  

.متر می باشد( ۱۰متر و حریم عمودی )( ۹ـ در خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ چهارصد هزار ولت حریم افقی )۴  

متر ( ۱۵متر و حریم عمودی )( ۲۰نیروی برق ردیف ولتاژ هفتصد و شصت و پنج هزار ولت حریم افقی ) ـ در خطوط۵

.می باشد  



ـ در مواردی که خطوط هوایی فشار قوی از عوارض طبیعی نظیر جنگل، کوه و دره عبور نماید و همچنین در ۳ماده 

ق مربوط و تصویب وزیر نیرو با رعایت ضوابط فنی و مواردی که اعمال حریم زمینی دشوار باشد، به پیشنهاد شرکت بر

را با شرط وجود حق دسترسی ( ۲ماده )( ۳ایمنی، می توان به صورت موردی حریم های هوایی مندرج در تبصره بند )

.به خطوط برق و کمال انتفاع از آن، جایگزین حریم زمینی نمود  

خارج از محدوده ای که قباًل خطوط نیروی برق با استفاده از ـ در مورد توسعه محدوده شهر در اراضی و امالک ۴ماده 

.حق حریم در آن ایجاد شده، وزارت نیرو و شرکت های برق کماکان از حق حریم استفاده می نمایند  

ـ در صورتی که ردیف های ولتاژی در آینده بین ردیف های ولتاژ مذکور در این تصویب نامه به وجود آید حریم ۵ماده 

.یا هوایی آن به تناسب حریم نزدیکترین ردیف ولتاژ باالتر آن تعیین خواهد شد زمینی و  

.تبصره ـ تعیین و تشخیص ردیف ولتاژ خطوط نیروی برق با وزارت نیرو می باشد  

ـ هرگونه عملیات ساختمانی و اقداماتی نظیر ایجاد تأسیسات صنعتی، مسکونی، مخازن سوخت، انبارداری و ۶ماده 

داری یا باغ یا درختکاری در مسیر و حریم زمینی و هوایی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع است تأسیسات دام

و فقط اقداماتی از قبیل زراعت فصلی و سطحی، حفظ یا کاشت درختان کم ارتفاع، حفرچاه و قنوات بدون استفاده از 

بکه آبیاری مشروط براینکه مانعی برای دسترسی دکل حفاری، اکتشاف و بهره برداری از معادن، راه سازی و احداث ش

به خطوط برق برای وزارت نیرو و شرکت های برق ایجاد ننماید و سبب ایجاد خسارت برای تأسیسات خطوط برق 

.این تصویب نامه بالمانع است( ۸نگردد با رعایت ماده )  

محل و سایر شرایط توسط وزارت نیرو با ـ تراکم و نوع درختان کم ارتفاع با توجه به وضعیت جغرافیایی ۱تبصره 

.کسب اطالع از مراجع ذی ربط اعالم خواهد شد  

( ۳ـ ایجاد شبکه آبیاری، حفر چاه و قنوات و راه سازی در اطراف پایه های خطوط نباید در فاصله ای کمتر از )۲تبصره 

فنی از جمله ضوابط استقامت خطوط و در  متر از پی پایه ها انجام گیرد. بهره برداری از معادن باید با رعایت ضوابط

.فاصله ای بیشتر از حریم زمینی مربوط به آن خط از اطراف پایه های آن انجام پذیرد  

.ـ استفاده از مواد منفجره در مسیر و حریم خطوط برق ممنوع است۳تبصره   

ز مسیر و حریم های زمینی و ـ آن قسمت از بام ساختمان هایی که در محدوده زیر حریم هوایی در خارج ا۴تبصره 

درجه باشد. در صورتی که سقف ساختمان های موضوع این تبصره فاصله ( ۴۵هوایی قرار دارد، باید با شیب بیش از )

.متر از حریم عمودی داشته باشند رعایت این تبصره الزامی نیست( ۴ای بیش از )  

ه عملیات و تصرفاتی در مسیر و حریم های زمینی و ـ اشخاصی که بر خالف مقررات این تصویب نامه اقدام ب۷ماده 

هوایی و در زیر حریم هوایی خطوط برق نمایند، مکلفند به محض اعالم وزارت نیرو و یا شرکت های برق، عملیات و 

تصرفات را متوقف و به هزینه خود نسبت به رفع آثار عملیات و تصرفات مبادرت نمایند. در غیر این صورت براساس 

.ـ عمل می شود۱۳۵۹قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور ـ مصوب الیحه   



ـ کلیه عملیات مربوط به راه سازی، کشاورزی، حفر چاه و قنوات، عبور و حمل بار و ماشین آالت و مانند آن در ۸ماده 

عایت اصول حفاظتی مسیر و حریم خطوط نیروی برق و در زیر حریم هوایی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با ر

به منظور جلوگیری از بروز خطرات جانی و ورود خسارات مالی باشد و در مورد حفر چاه، قنوات و راه سازی قباًل از 

شرکت های برق وزارت نیرو، استعالم و اجازه کتبی کسب گردد و در هر حال نظر شرکت های ذی ربط باید ظرف 

.یک ماه از تاریخ وصول درخواست اعالم شود  

ـ حریم کابل های برق در زیرزمین و زیر سطح آب نیم متر به صورت افقی و تا دو متر به صورت عمودی از ۹ماده 

ی وزارت نیرو با حق دسترسی می باشد و در مواردی که کابل با سایر تأسیسات شهری از محور کابل مطابق ضوابط فن

قبیل تلفن، لوله کشی آب، فاضالب، گاز و مانند آن تقاطع نماید ضوابط فنی متداول شبکه انتقال و توزیع نیروی برق 

.باید رعایت شود  

اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی است و در هر  ـ رعایت حریم و ضوابط فنی مصوب خطوط نیروی برق توسط۱۰ماده 

مورد که تأسیسات زیربنایی جدید مانند خطوط مخابراتی، راه و راه آهن، نفت، گاز، آب و فاضالب با خطوط نیروی 

برق تقاطع نماید یا در حریم آن واقع شود این عمل با اخذ مجوز از وزارت نیرو یا شرکت های برق ذی ربط انجام می 

مواردی که خطوط جدید نیروی برق از روی تأسیسات زیربنایی موجود عبور نماید رعایت حریم و ضوابط گردد. در 

.مربوطه با هماهنگی دستگاه های ذی ربط الزامی است  

ـ به منظور اطالع صاحبان اراضی و امالک واقع در مسیر و حریم خطوط نیروی برق و جلب توجه آنان به ۱۱ماده 

زمان برق ایران، وزارت نیرو یا شرکت های برق از طریق نشر آگهی در جراید و یا سایر وسایل اجرای مفاد قانون سا

.مقتضی قابل استناد، آغاز اجرای عملیات احداث خط نیروی برق را اعالم می کند  

ـ در صورت کاهش حریم های خطوط برق در اجرای این تصویب نامه و پرداخت مابه ازایی به دلیل اعمال ۱۲ماده 

محدودیت های پیشین و براساس مستندات موجود توسط شرکت های برق، محدودیت های پیشین به درخواست مالک 

.و تأدیه وجه آن به قیمت کارشناسی روز با رعایت مقررات مربوط مرتفع می گردد  

دولتی و یا تبصره ـ چنانچه حریم های خطوط برق واقع در معابر عمومی و یا اراضی متعلق به بخش های عمومی و 

نیروهای نظامی و انتظامی کاهش یابد، امالک یا اراضی آزاد شده بدون دریافت هر گونه وجهی به دستگاه اجرایی 

مربوط واگذار خواهد شد. در مورد سایر اراضی برابر با طرح های توسعه و عمران کالبدی ذی ربط مصوب اقدام 

.خواهد شد  

.می شود ۸/۱۰/۱۳۴۷مورخ  ۲۹۰۵۲ب نامه شماره ـ این تصویب نامه جایگزین تصوی۱۳ماده   

 معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 


