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بوجود آمدن شبکه های توزیع هوایي جدید شامل هادی -2

های روكش دار، 

كابل های خودنگهدار و كابل های فاصله دار 



انواع شبکه های توزیع هوائي روكش دار و عایق شده 
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مشکالت ناشي از فواصل مجاز موجود-3
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مقدمه-1

ریممحورهای اصلی تحقیقات مورد نیاز جهت تدوین پیش نویس فواصل مجاز ح

تشریح معانی لغوی، فقهی و حقوقی حریم-1

شبیه سازی ها، اندازه گیری ها و محاسبات علمی مرتبط با فواصل مجاز حریم-2

گردآوری، ترجمه، تحلیل و مقایسه جداول فواصل مجاز سایر كشورها-3
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، ترجمه، تحلیل و گردآوری-3
یر مقایسه جداول فواصل مجاز سا

و ایرانكشورها 

یمحاسبات میدانهای الکتریک

تعیین نوع حریم و فواصل مجاز

Master Planتدوین پیش نویس فواصل مجاز حریم

مبانی فنی حریم -2

(علمیسازی ها، اندازه گیری ها و محاسبات شبیه )

یمحاسبات میدانهای مغناطیس

اخل محاسبات نویز صوتی و تد
رادیوئی

یکیتعیین اثر پارامترهای مکان

یکینتایج محاسبات مکان

و تشریح معانی لغوی، فقهی-1
حقوقی حریم

آوری و تحلیل آمار حوادث جمع -4
که های برون سازمانی برق گرفتگی شب

توزیع برق ایران 5



حریمتشریح معانی لغوی، فقهی و حقوقی -2
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تاریخچه حریم-2-1

حریم در لغت-2-2

حریم در فقه-2-3

حریم در حقوق-2-4
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تاریخچه حریم-2-1
تاریخقدمتبهآنگیریشکلتاریخشکبدونامانیستمشخصدقتبهحریمپیدایشتاریخگرچه•

.استبشر

وهااتقنها،چاهها،رودخانهآب،منابعبهبودندگرفتهشکلروستاهادركهبشریاولیهاجتماعات•
.استبودهوابستههاخانه

.استبودهحریمحدودتعیینمستلزمهاخانهوآبمنابعازاستفاده•

بوده.....وروستاهاها،راهها،رودخانهحریمتعیینمستلزماقتصادودامداریكشاورزی،بهبودهمچنین•
.است

شرعوعرفصرفاًواستنداشتهوجودحریممورددرقانونیمشروطهانقالبازپیشایران،در•
حقوقیجایگاهمدنیقانون139و136مواد1307سالدر.استنمودهمیمشخصراحریممقادیر

.بود"الضرر"قاعدهلحاظمذكورقانوناساس.ساختمشخصباراولینبرایراحریم
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حریم در لغت-2-2
دراست،شدهذكرآنبرایكهمتفاوتیمعانیعلیرغمكهعربیاستایواژه،حریم•

شدهمعنی"باشدممنوعآنازدیگراناستفادهكهملکیکاطرافوپیرامون"بهمجموع
.است

:استكردهتعریفزیرصورتبهراحریمالفقهاتذكرهكتابدرحلیعالمه•

جادهمانند.باشدمیآنهابهنیازانتفاعكمالبرایكهداردنزدیکیمکانهایبهاشارهحریم"
"اینهاامثالوآبشدنجاریمحلها،

:استكردهمعنیزیربصورتراحریمالعروستاجكتابدرزبیدی•

امونپیراصل،درحریم....كردمسراآننبایدواستشدهحرامكهاستچیزیآنحریم»

"....خانهماننداست،آنمنافعوحقوقازچیزی
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حریم در فقه-2-3
:نویسدمیالوسیلهتحریردر(ره)خمینیامام•

داریمقكند،احیاآنهاامثالومزرعهوباغخانه،احداثبرایرامواتیزمینكسیوقتی"
آنبهمنوطشدهاحیازمینكاملبرداریهرهبكهمقدارییعنیآن،اطرافهایزمیناز

مییتتبعشدهاحیاملکازشرعیحکملحاظازدارد،بستگیبدانعادتاًوعرفاًواست
.نامندمیحریمرااطرافهایزمینازمقداراینوكند

:نویسدمیالمقاصدجامعدرثانیمحقق•

زمینازكاملانتفاعكهچراشود،میمالکنیزراآنحریمكند،میآبادرازمینیكهكسی
.داردبستگیآنبه
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حریم در حقوق -2-4

:استشدهتعریفزیربصورتحریممدنیقانوندر•

ازاعانتفكمالبرایكهاستآنامثالونهروقناتوملکاطرافاراضیازمقداریحریم
.داردضرورتآن

:اندكردهمعنیگونهاینراحریمحقوقدانان،ازبرخی•

ازندمجقانوناًآن،نمایندگانیامالکینكهاستزمینیمقدارحقوقی،اصطالحدرحریم

.نرسانندكسیبههمضرریونمایندمروروعبورخود،حقوقازاستفادهبرای

ملک؟یااستحقحریمآیا•
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مبانی فنی حریم-3

12



:شودبا انجام محاسبات زير تعیین مي"خطوط انتقال"فواصل مجاز حريم در 

میدان های الکتريکي-1

میدان های مغناطیسي-2

اثرات نويز صوتي-3

تداخل راديوئي-4

اثرات مکانیکي-5
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الکتريکياثرات بیولوژيکي میدانهای 

قط تأثیرات ف. میدان های الکتريکي قادر به نفوذ در بافت های بدن نیستند
.خارجي دارند

 میدانهای الکتريکي کمتر: 1996مطالعات انجام شده تا سال
.بر سیستم عصبي انسان هیچ تأثیری نداردkv/m10از 
(  نقاط پر تنش. )میدان در قوزک پا و آرنج شديدتر است
 (هنوز قطعي نیستند: ) آثار زيانبار ديده شده در میدانهای قويتر
تغییرات هورموني–گردش خون –اختالالت سیستم عصبي -1
(سرطان خون)سرطان-2
نارسايي های مغزی-2
سوختگي در میدانهای بسیار قوی-3
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مغناطیسیمیدان های -3-2

 جریان الکتریکی: عامل
 بر حسبmG یاμT یاA / mبیان می شود
One tesla is equal to 104 gauss

 تواند میدان مغناطیسی متغیّر با زمان درگیر با یک هادی می: قانون القای فارادی
.كنددر هادی مذكور تولید ولتاژ، و در صورت بسته بودن مدار جریان القایی می

دامنه جریان و ولتاژ القایی به موارد زیر وابسته است:
سطح حلقه بسته
فركانس میدان
 هدایت الکتریکی سطح هادی
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:مغناطیسيهایمیدانبیولوژيکياثرات

کندنفوذزندهموجوداتبدندرمیتواندالکتريکيمیدانهایبرعکس.
ترندضعیفخیليبدندرطبیعيمیدانهایاز.
هاستيونعملکرددرتأخیربواسطهمغناطیسيهایمیداناثرمکانیزم.
بهتريکيالکتحريکاثروبربودهحساسولتاژبهعضالنيعصبييونيکانالهای

حرکتبرایسريعسیگناليکومیدهندعبوراجازه+Ca2و+Na+،Kنظیريونهايي
.کنندميتولیدعضله

تأخیرمانزوعضالنيعصبي،هایمیانجيحرکتي،عملکرد-عصبيسیستمرویبر
.نمايدميمغشوشراالکتريکيسیگنالهایهدايتدر
ومایمالنسینه،سرطانمغزی،تومورهایوخونهایبیماریشیوعبرمبنيعاليمي

نرسیدهاثباتبههیچکدامکهشدهمشاهدهمردانناباروریبراحتمالياثراتوپوست
.است

16
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17

رای دو مقادیر ٍمیدانهای الکتریکی و مغناطیسی اندازه گیری شده ب-(5)جدول
كیلوولت مونتانا برای شرایط پیک مصرف230ساختار خط



رادیوئیتداخل -3-3

.در شرايط ايده ال خط طوری طراحي میشود که کرونا رخ ندهد
فرايند کرونا پالسهای نوساني از جريان و ولتاژ ايجاد مي کند.
(T=1μs)  f=1Mhz
تداخل با باند فرکانسي راديويي و تلويزيوني
میزان تداخل به عوامل زير بستگي دارد:
فاصله از دکل
شرايط آب و هوايي
سطح مقطع هادی ها

:در مورد دکل های مخابراتي موارد زير هم مورد توجه است
جهت آنتن گیرنده
هندسه سر دکل
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.نگرددفادهاستمورددستگاههایرویبرنیزراديويينويزايجادموجبکهباشدایگونهبهبايدخطحريم

:آيدميبدستزيرهایدادهازراديوييسیگنالسطح

μv/m1روی 94dBتا 80تجاری،سطح سیگنال راديويي -برای مناطق شهری-الف

μv/m1روی 80dBتا 66مسکوني،سطح سیگنال راديويي -برای مناطق شهری-ب

μv/m1روی 55dBتا 40برای مناطق روستايي، سطح سیگنال راديويي -ج

ر از نظ. کمتر باشد، آن فاصله حريم را تعیین مي کند24dBدر هر فاصله از خط که نسبت سیگنال به نويز از 

. نويز راديويي نیز فاصله حريم شبکه های توزيع در چند سانتیمتری خط مي باشد
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نویز صوتی-3-4

در هوای خوب نويز ناشي از کرونا در حريم بخوبي قابل شنیدن است.

حريم بايد بگونه ای باشد که در انتهای مرز حريم نويز شنیده نشود.

ساختمانها تضعیف صدای زيادی را ايجاد نمي کنند.

پنجره باز :dB12 تضعیف           پنجره بسته :dB24تضعیف
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مانها تضاعیف سااخت. مقادیر نویز صوتی مجاز باید بگونه ای باشد كه در انتهای مرز حریم نویز شنیده نشود

دسی بل تضعیف در صدا را موجاب مای 24و پنجره بسته 12پنجره باز  . صدای زیادی را ایجاد نمی كنند

س این در حالی است كه به علت عدم وجود كرونا در خطوط شبکه های توزیع، اساسااً ناویز محساو. شود

.صوتی در این هادیها ایجاد نمی شود
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اثرات مکانیکی-3-5

شرايط بارگذاری منطقه

طول اسپن خط

درجه حرارت محیط

 (طول و وزن زنجیر مقره)انحراف زنجیره مقره

 جابجايي هادی در اثر وزش باد

فلش يا شکم سیم

 (سطح مؤثر بادخور)قطر هادی

سرعت و زاويه برخورد باد به هادی

شکل برج يا پايه

آرايش فازها و باندل ها
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جدول استاندارد میدانهای الکترومغناطیسي درمحیط عمومي و کاری در کشورهای مختلف

میدانهای الکتریکی و مغناطیسی مجاز-4
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حريم میدان مغناطیسي دراطراف ( 3)شکل 
برای 0.76mTبا در نظر گرفتنهاديها 

20kVخطوط 

شدت میدان مغناطیسی اطراف ( 3)شکل 
20kVهادیها و دكل 

و جريان Lynxبا هادی 20kVمحاسبات میدان مغناطیسي خط ( 8شکل 
متری بین هاديهای لخت1/1متری زمین و فاصله 9آمپر در ارتفاع 200
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میکرو 100)میلی تسال 0/1در تمامی موارد مقادیر میدان حتی در چند سانتیمتری هادیها كمتر از مقدار مجاز 
.بوده است( تسال

هادیهای روكش دار(SAX) ياCC , CCT

دارهای روكشمیدان مغناطیسی هادی
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ویژگیهای شبکه های توزیع برق از دیدگاه محاسبه حریم-5

:مهمترين عوامل مؤثر بر تعیین حريم خطوط توزيع به شرح زير است

پايین بودن سطح ولتاژ و توان در رنج توزيع و فوق توزيع-1

عدم وجود حريم میدان های الکتريکي و مغناطیسي -2

عدم وجود کرونا و نويز صوتي و مغناطیسي در سطح ولتاژ توزيع -3

ارتفاع کم دکل ها و هاديها از سطح زمین و امکان برخورد درختان و ساير اشیاء اطراف خط به هاديها-4

فواصل نزديک بین فازها و فاز و زمین-5

امکان برخورد اتومبیل ها و سقوط يا کج شدن تیرها-6
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مرور حریم در کشورهای منتخب -3

دانشگاه تبریز-دکتر مهرداد طرفدارحق : مدرس



:فهرست

آمریکا-1

استرالیا-2

انگلستان-3

فنالند-4

جنوبیکره -5

ترکیه-6

آلمان-7

کامبوج-8

منتخبمطالعه تطبیقی فواصل مجاز کشورهای -9

استرالیامختلف شرکتها و ایالتهای در حریم -پیوست
قوانین حریم استرالیا-10-1
10-2-Western Power Australia

10-3-Energy Australia

10-4-South Australia

10-5-Queensland Australia

10-6-Australian Capital Territory

10-7-Alberta Elect. Utility safetyدانشگاه تبریز-دکتر مهرداد طرفدارحق : مدرس



آمریکا -1

دانشگاه تبریز-دکتر مهرداد طرفدارحق : مدرس

C2-2007(NESC)( آمریکا)فواصل مجاز مستخرج از کد ایمنی برق ملی 

د ک ه ای   به کار میرود نشان می ده بررسی فواصل مجاز حریم که در کشور آمریکا تحت عنوان کد ایمنی برق ملی

ضی تاسیسات قوانی  براساس استفاده از حریم مستطیلی پایه گذاری شده اند اما در مواردی نیز فواصل مورب از بع

ج ه از کد ایمنی برق ملی استخراج شده و توسط مولفی  و با تو( 20)الی ( 13)جداول . در آن پیش بینی شده است

.به انواع کابل ها و هادی های رایج در ایران تخلیص و تفسیر شده است

National Electric Safety Code (NESC)C2-2007



استرالیا -2

دانشگاه تبریز-دکتر مهرداد طرفدارحق : مدرس



دانشگاه تبریز-دکتر مهرداد طرفدارحق : مدرس



انگلستان -3

دانشگاه تبریز-دکتر مهرداد طرفدارحق : مدرس

منتشر شده است« فواصل مجاز نسبت به خطوط»تحت عنوان 2007ای  فواصل در مجلدی که در سپتامبر 
Clearances to over head line .. ارائه گردیده است



دانشگاه تبریز-دکتر مهرداد طرفدارحق : مدرس



فنالند-4

دانشگاه تبریز-دکتر مهرداد طرفدارحق : مدرس



دانشگاه تبریز-دکتر مهرداد طرفدارحق : مدرس



کره جنوبی -5

دانشگاه تبریز-دکتر مهرداد طرفدارحق : مدرس



دانشگاه تبریز-دکتر مهرداد طرفدارحق : مدرس



ترکیه-6

دانشگاه تبریز-دکتر مهرداد طرفدارحق : مدرس



دانشگاه تبریز-دکتر مهرداد طرفدارحق : مدرس



آلمان-7

دانشگاه تبریز-دکتر مهرداد طرفدارحق : مدرس



دانشگاه تبریز-دکتر مهرداد طرفدارحق : مدرس



کامبوج-8

دانشگاه تبریز-دکتر مهرداد طرفدارحق : مدرس



دانشگاه تبریز-دکتر مهرداد طرفدارحق : مدرس



مطالعه تطبیقی فواصل مجاز کشورهای منتخب-9

دانشگاه تبریز-دکتر مهرداد طرفدارحق : مدرس



خ ت، ه ادی لبه ترتیب معرف شبکه های توزیع نیروی برق هوایی فشار متوس ط ب ا IوB ،Cدر تمامی جداول زیر حروف 

.در تمامی جداول، فواصل بر حسب متر می باشند.نگهدار دارای حفاظ فلزی می باشددار و خودروکش

دانشگاه تبریز-دکتر مهرداد طرفدارحق : مدرس



دانشگاه تبریز-دکتر مهرداد طرفدارحق : مدرس



سابقه حریم در ایران-4



:فهرست

1346/4/19قانون سازمان برق ایران مصوب -1

1347/10/8حریم خطوط هوائی انتقال و توزیع نیروی برق مصوب 29052تصویب نامه شماره -2

1358/12/25مصوب ..... الیحه قانونی در مورد اشخاصی که بدون مجوز قانونی بمنظور بهره گیری از تاسیسات آب و برق -3

1359/4/3الیحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب -4

ایراناصول بازنگری و تعیین فواصل جدید حریم شبكه های توزیع برق -5



1-





2-





3-









4-









ران حریم شبكه های توزیع برق ایجدید بازنگری و تعیین فواصل اصول -5





،كامبوجا،آمريکاستراليا،كشورهايدرحريممجازفواصلبررسيوعلميمستنداتمحاسبات،نتايجقبلبخشهايدر

تفاوتهايوورمذكمواردبهتوجهبا.شدارائهحريممجازفواصلتعييندرتركيهوتايلندجنوبي،كرهفنالند،انگلستان،

بايدفوقمواردبرعالوهكهميرسيدبنظريکسانموارددرحتيدرمختلفكشورهايحريممجازفواصلمقاديردراساسي

بهبتنسامركارشناساننظراتوايراندربرقتوزيعشركتهايسازمانيبرونگرفتگيبرقحوادثآمارازاطالعبا

.نموداقداممذكورفواصلبوميسازي







94/2/6خطوط هوايی انتقال و توزيع نیروی برق مصوبشرح تصويب نامه حريم -6











فهرست مطالب

مقدمه:

 تعاریف و اصطالحات : بخش نخست

 مقادیر و انواع حریم: بخش دوم

محدودیتهای فعالیت در حریم :بخش سوم

رسانیحریم کابلهای زمینی و کابلهای زیر سطح آب، تداخل حریم و اطالع :بخش چهارم

نحوه اعمال مقادیر جدید حریم: بخش پنجم

اقدامات آتی برای تکمیل روند تدوین نظام حریم: بخش ششم



مقدمه؛ 
الف؛ وضعيت حریم قبلی خطوط برق در ایران 

استمجاورانازضرردفعوانتفاعکمالحریمازهدف.

ردشدهوضعفاصلهبیشترینتقریبا  1347سالحریمتصویب نامهدرشدهپذیرفتهفواصلایراندر

استبودهکشورهامیان

شدایجادحریممجاورانبرایزیادیمحدودیتهایوشدهاحداثباالهایحریمبابسیاریخطوط

.نمودمیایجادصنعتبرایمتعددیقضاییمشکالتآنتبعبهکه

یداتتمهخطوطاطرافدرزمینسطحدرزیادبسیارفواصلکردنمنظوربجایکشورهاسایر

رالفواصوگرفتهنظردر...وهادیوخطآرایشتغییرهادی،اطرافدرحریمایجادهمچوندیگری

.داده اندکاهشایمنیحفظعیندر





؛ تعاریف و اصطالحات1ماده 

روندمیکاربهمشروحمعانیدرزیراصطالحاتتصویب نامهایندر-1ماده :
ی،هاددکل،پایه،نظیرمتعلقاتوتجهیزاتازمجموعه ای:برقخط-الف
.می گیردرارقاستفادهموردبرقنیرویتوزیعوانتقالمنظوربهکهکابلومقره
دروهواییخطوططولدرپایه هامرکزبینرابطفرضیخط:خطمحور-ب

.خططولدرآبسطحزیروزمینیکابل های
ازحاصلهواییخطوطدرکهبرق،خطوططولدرنواری:خطمسیر-ج

حسطزیروزمینیکابل هایدروزمینرویبرخطجانبیهادی هایتصویر
.استمربوطهمستحدثهعرضبامنطبقآب،



میميتقسییهواونیيزمنوعدوبهبرقرویينخطوطمیحر:میحر-د
:شود

نيمزسطحازآنبهمتصلوخطريمسنيطرفدرنواردو:نیيزممیحر-1
.استشدهتعيينتصویب نامهنیادرنواردونیاازکیهرعرضکه
یناشمستطيل،شکلبهوهادیامتداددرهوادرنقاطی:هواییحریم-2
دربرقجریانهادیکهزیرشرحبهعمودیوافقیحریم هایاعمالاز

:می گيردقرارآنمرکز
دربرقجریانهادیطرفينازهوادرعمودیفاصله:عمودیحریم-1-2

.استشدهتعييننامهتصویبایندرکهقائمراستای
دربرقجریانهادیطرفينازهوادرافقیفاصله:افقیحریم-2-2

.استشدهتعييننامهتصویبایندرکهافقراستای



؛ تعاریف و اصطالحات1ادامه ماده 

ولتاژ اسمی خطوط نیروی برق: ردیف ولتاژ -هـ.
خطی که دارای ولتاژ کمتر از یک هزار ولت است: خط فشار ضعیف-و.
سه خطی که داری ولتاژ از یک هزار ولت تا شصت و: خط فشار متوسط-ز

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

.است





؛ مقدار حریم خطوط فشار ضعيف و متوسط و قوی2ماده 

 ه شرح حریم خطوط هوایی برق با توجه به ردیف ولتاژهای مختلف ب-2ماده
:زیر تعیین می شود

1-ز یک حریم خطوط نیروی برق کمتر ا: حریم خطوط هوایی فشار ضعیف
.متر می باشد( 1/3)هزار ولت، به صورت زمینی بوده که حداکثر آن 

2-حریم خطوط هوایی فشار متوسط:
ت به حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ یک هزار تا بیست هزار ول-الف

.می باشدمتر (2/1)صورت زمینی بوده که حداکثر 
 حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ سی و سه هزار ولت به صورت–ب

.می باشدمتر (3/5)زمینی بوده که حداکثر 


