
ندهایبموضوعمتوسطوضعیففشارخطوطدرحریممیزانحداقل-تبصره

قادیرمتاحداکثرزمینیحریمجایبههواییحریمجایگزینییاو(2)و(1)

مالکوبرقخطوطبهدسترسیحقوجودشرطبامذکوربندهایدرمندرج

عوارضنیرو،وزارتابالغیفنیضوابطهادی،نوعبراساسآن،ازانتفاع

.می شودتعییننیرووزیرنظرمطابقشرایطسایرومحلیموقعیتطبیعی،

حداقل میزان حريم در خطوط فشار ضعیف و متوسط؛ 2ادامه ماده 



؛ مقدارحریم خطوط فشار قوی2ادامه ماده 
3-حریم خطوط هوایی فشار قوی:
و برابر حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ شصت و سه هزار ولت به صورت زمینی-الف
.متر می باشد( 8)
ینی و حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ یکصد و سی و دو هزار ولت به صورت زم-ب

.متر می باشد( 9)برابر 
و برابر حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ دویست و سی هزار ولت به صورت زمینی-ج
.متر می باشد( 11/9)
( 14)ر حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ چهارصد هزار ولت به صورت زمینی و براب-د

.متر می باشد
ورتصبهولتهزارپنجوشصتوهفتصدولتاژردیفبرقنیرویخطوطحریم-هـ

.می باشدمتر(25)برابروزمینی
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دیموریاکلیصورتبهشهرهامحدودهازخارجوداخلدرتواندمینیرووزارت–تبصره
ازمیناناطشرطبهوشرایطسایرومحلیموقعیتوزارت،آنابالغیفنیضوابطبراساس
از(%30)درصدسیصورتایندرنماید؛اعمالزیرشرحبهراهواییحریمخط،استقامت
:می باشدالزم االجرا(3)بندزمینیحریم های

حریمومتر(3)افقیحریمولتهزارسهوشصتولتاژردیفبرقنیرویخطوطدر-1
.می باشدمتر(6)عمودی

ومتر(4/5)افقیحریمولتهزاردووسیویکصدولتاژردیفبرقنیرویدرخطوط-2
.می باشدمتر(7)عمومیحریم

حریمومتر(6/5)افقیحریمولتهزارسیودویستولتاژردیفبرقنیرویخطوطدر-3
.می باشدمتر(8)عمودی

حریمومتر(9)افقیحریمولتهزارچهارصدولتاژردیفبرقنیرویخطوطدر-4
.می باشدمتر(10)عمودی

ومتر(20)افقیحریمولتهزارپنجوشصتوهفتصدولتاژردیفبرقنیرویخطوطدر-5
.می باشدمتر(15)عمودیحریم





؛ اعمال حریم هوایی و حذف حریم زمينی3ماده 

طبیعیعوارضازقویفشارهواییخطوطکهمواردیدر-3ماده
اعمالکهمواردیدرهمچنینو نمایدعبوردرهوکوهجنگل،نظیر
صویبتومربوطبرقشرکتپیشنهادبهباشد،دشوارزمینیحریم
موردیصورتبهمی توانایمنی،وفنیضوابطرعایتبانیرووزیر

وجودشرطبارا(2)ماده(3)بندتبصرهدرمندرجهواییحریم های
ریمحجایگزینآن،ازانتفاعکمالوبرقخطوطبهدسترسیحق

.نمودزمینی





 *می گرددمقادیر بر اساس بخشنامه وزارت نیرو حسب مقتضیات فنی و نوع هادی و سایر شرایط تعیین  .

ولتاژ

حريم مقادير حريم پيش نويس اصالحي47مقادير حريم تصويب نامه 
(  جديد)

حريم درجه 

يك

حريم درجه 

دو 

%30تخفيف 

به موجب بخشنامه هاي

وزارت نيرو

حريم  زميني
حريم هوايي

**1/3---كيلوولت1كمتر از 

**352/102/10كيلوولت20-1

**5153/53/5كيلوولت33

13209/10836كيلوولت63

153010/594/57كيلوولت132

174011/911/96/58كيلوولت230

20501414910كيلوولت400

256017/5252015كيلوولت765



توسعه محدوده شهر و حفظ حریمهای قبلی: 4ماده 

قبال  کهمحدوده ایازخارجامالکواراضیدرشهرمحدودهتوسعهمورددر-4ماده
برقشرکت هایونیرووزارتشده،ایجادآندرحریمحقازاستفادهبابرقنیرویخطوط
.می نماینداستفادهحریمحقازکماکان

نایدرمذکورولتاژردیف هایبینآیندهدرولتاژیردیف هایکهصورتیدر-5ماده
ولتاژردیفنزدیکترینحریمتناسببهآنهوایییاوزمینیحریمآیدوجودبهتصویب نامه

.شدخواهدتعیینآنباالتر
باشدمینیرووزارتبابرقنیرویخطوطولتاژردیفتشخیصوتعیین–تبصره.





اقدامات ممنوع و اقدامات مجاز در حریم: 6ماده 

نعتی،صتأسیساتایجادنظیراقداماتیوساختمانیعملیاتهرگونه-6ماده
دراریدرختکیاباغیادامداریتأسیساتوانبارداریسوخت،مخازنمسکونی،

وستاممنوعبرقنیرویتوزیعوانتقالخطوطهواییوزمینیحریمومسیر
کماندرختکاشتیاحفظسطحی،وفصلیزراعتقبیلازاقداماتیفقط

ازهره برداریبواکتشاف،حفاریدکلازاستفادهبدونقنواتوحفرچاهارتفاع،
بهترسیدسبرایمانعیاینکهبرمشروطآبیاریشبکهاحداثوسازیراهمعادن،
ادایجسببوننمایدایجادبرقشرکت هایونیرووزارتبرایبرقخطوط
تصویب نامهاین(8)مادهرعایتبانگرددبرقخطوطتأسیساتبرایخسارت
.استبالمانع



اقدامات ممنوع و مجاز در حریم و مسير: 6تبصره های ماده 

 سایر شرایط تراکم و نوع درختان کم ارتفاع با توجه به وضعیت جغرافیایی محل و-1تبصره

.توسط وزارت نیرو با کسب اطالع از مراجع ذی ربط اعالم خواهد شد

 ایجاد شبکه آبیاری، حفر چاه و قنوات و راه سازی در اطراف پایه های خطوط-2تبصره

عایت بهره برداری از معادن باید با ر. متر از پی پایه ها انجام گیرد( 3)نباید در فاصله ای کمتر از 

ی مربوط به آن ضوابط فنی از جمله ضوابط استقامت خطوط و در فاصله ای بیشتر از حریم زمین

.خط از اطراف پایه های آن انجام پذیرد

 استفاده از مواد منفجره در مسیر و حریم خطوط برق ممنوع است-3تبصره.



بامازقسمتآن-4تبصره
رزیمحدودهدرکهساختمان هایی

ومسیرازخارجدرهواییحریم
قرارهواییوزمینیحریم های

(45)ازبیششیببابایددارد،
فسقکهصورتیدر.باشددرجه

رهتبصاینموضوعساختمان های
حریمازمتر(4)ازبیشفاصله ای
نایرعایتباشندداشتهعمودی
.نیستالزامیتبصره



؛ عمليات و تصرفات غير مجاز در مسير و حریم7ماده 

دراتیتصرفوعملیاتبهاقدامتصویب نامهاینمقرراتخالفبرکهاشخاصی-7ماده

محضهبمکلفندنمایند،برقخطوطهواییحریمزیردروهواییوزمینیحریم هایومسیر

بهنسبتدخوهزینهبهومتوقفراتصرفاتوعملیاتبرق،شرکت هاییاونیرووزارتاعالم

رفعونیقانالیحهبراساسصورتاینغیردر.نمایندمبادرتتصرفاتوعملیاتآثاررفع

.می شودعمل-1359مصوب-کشوربرقوآبتأسیساتازتجاوز



؛ عمليات راه سازی، کشاورزی، حفر چاه در مسير و حریم8ماده 

وبارحملوعبورقنوات،وچاهحفرکشاورزی،راه سازی،بهمربوطعملیاتکلیه-8ماده

طتوسهواییحریمزیردروبرقنیرویخطوطحریمومسیردرآنمانندوآالتماشین

خطراتروزبازجلوگیریمنظوربهحفاظتیاصولرعایتبابایدحقوقییاحقیقیاشخاص

ایشرکت هازقبال سازیراهوقنواتچاه،حفرمورددروباشدمالیخساراتورودوجانی

ی ربطذشرکت هاینظرحالهردروگرددکسبکتبیاجازهواستعالمنیرو،وزارتبرق

.شوداعالمدرخواستوصولتاریخازماهیکظرفباید





حریم خطوط زیر زمين و زیر سطح آب: 9ماده 

بهترمنیمآبسطحزیروزمینزیردربرقکابل هایحریم-9ماده
مطابقکابلمحورازعمودیصورتبهمتردوتاوافقیصورت
کابلکهمواردیدرومی باشددسترسیحقبانیرووزارتفنیضوابط

وگازاضالب،فآب،لوله کشیتلفن،قبیلازشهریتأسیساتسایربا
نیرویوزیعتوانتقالشبکهمتداولفنیضوابطنمایدتقاطعآنمانند
.شودرعایتبایدبرق



لزوم رعایت ضوابط فنی مصوب  وزارت نيرو: 10ماده 

توسطبرقنیرویخطوطمصوبفنیضوابطوحریمرعایت-10ماده

جدیداییزیربنتأسیساتکهموردهردرواستالزامیحقوقیوحقیقیاشخاص

خطوطبافاضالبوآبگاز،نفت،آهن،راهوراهمخابراتی،خطوطمانند

زارتوازمجوزاخذباعملاینشودواقعآنحریمدریانمایدتقاطعبرقنیروی

دجدیخطوطکهمواردیدر.می گرددانجامذی ربطبرقشرکت هاییانیرو

ضوابطومحریرعایتنمایدعبورموجودزیربناییتأسیساترویازبرقنیروی

.استالزامیذی ربطدستگاه هایهماهنگیبامربوطه



؛ اطالع رسانی اجرای عمليات احداث خطوط11ماده 

ومسیردرواقعامالکواراضیصاحباناطالعمنظوربه-11ماده

قانونمفاداجرایبهآنانتوجهجلبوبرقنیرویخطوطحریم

گهیآنشرطریقازبرقشرکت هاییانیرووزارتایران،برقسازمان

لیاتعماجرایآغازاستناد،قابلمقتضیوسایلسایریاوجرایددر

.می کنداعالمرابرقنیرویخطاحداث





؛ نحوه رفع محدودیتهای سابق12ماده 

امپرداختوتصویب نامهایناجرایدربرقخطوطحریم هایکاهشصورتدر-12ماده

هایرکتشتوسطموجودمستنداتبراساسوپیشینمحدودیت هایاعمالدلیلبهازاییبه

باروزیکارشناسقیمتبهآنوجهتأدیهومالکدرخواستبهپیشینهایمحدودیتبرق،

.می گرددمرتفعمربوطمقرراترعایت

خش هایببهمتعلقاراضییاوعمومیمعابردرواقعبرقخطوطحریم هایچنانچه-تبصره

دونبشدهآزاداراضییاامالکیابد،کاهشانتظامیونظامینیروهاییاودولتیوعمومی

برابریاراضسایرمورددر.شدخواهدواگذارمربوطاجراییدستگاهبهوجهیهرگونهدریافت

.شدخواهداقداممصوبذی ربطکالبدیعمرانوتوسعهطرح هایبا



47جدید نسخ تصویب نامه سال ؛ جایگزین شدن تصویب نامه 13ماده 

 می شود47/10/8مورخ 29052این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره -13ماده.





:باشدمیوزارتعالیمقامسویازضوابطاعالمیابخشنامهصدورنیازمندنامهتصویبدرکهمواردی

وضعیففشارخطوطدرحریممیزانحداقلتعیینبارابطهدر:2ماده2و1هایبندتبصره-1

موقعیت،طبیعیعوارض،فنیضوابط،هادینوعاساسبرکههواییحریمباجایگزینییامتوسط

.شودمیاعالمنیرووزیرسویازشرایطسایرومحلی

ربقویفشارخطوطبرایزمینیحریمتخفیفباهواییحریماعمالنحوه:2ماده3بندتبصره-2

نیرووزارتنظرمطابق،خطاستقامتشرایطومحلی،موقعیتفنیضوابطاساس

ودره،کوه،جنگلازخطعبورموارددر،خاصوموردیطوربههواییحریماعمال:3ماده-3

زمینیحریماعمالبودندشوار

ذیربطمراجعازاطالعکسبباارتفاعکمدرختاننوعوتراکمتعیین:6ماده1تبصره-4



ابالغیه حداقل میزان حریم های زمینی و هوایی خطوط توزیع -7
فشار ضعیف

دانشگاه تبریز-دکتر مهرداد طرفدارحق : مدرس



دانشگاه تبریز-دکتر مهرداد طرفدارحق : مدرس



دانشگاه تبریز-دکتر مهرداد طرفدارحق : مدرس



دانشگاه تبریز-دکتر مهرداد طرفدارحق : مدرس



دانشگاه تبریز-دکتر مهرداد طرفدارحق : مدرس



.جهل به قانون رافع مسئولیت نیست
دانشگاه تبریز-دکتر مهرداد طرفدارحق : مدرس



دانشگاه تبریز-دکتر مهرداد طرفدارحق : مدرس



پروژه های ساختمانی-کار در مجاورت خط -9

مهرداد طرفدارحق: مدرس



مهرداد طرفدارحق: مدرس



فاصله نزدیک شدن به خطوط برق برای کار کردن افراد مختلف

مهرداد طرفدارحق: مدرس



خطراتکههستندکارگراناینها.میدهدنشانرامعمولیافرادبراینزدیکهایفاصله1جدول•

.اندشدهکارعادیشرایطبهمحدودوندیدهآموزشرابرقخطوطالکتریکی

انجامبهموفقکههستندکارگراناینها.کندمیفراهممعتبرافرادبرایرامتفاوتیهایفاصله2جدول•

جازمدلیلهمینبهباشندومیهواییخطوطبرقخطراتبارابطهدرشدهشناختهآموزشیدورهیک

.هستندمعتبرمنطقهدرهواییبرقخطوطبهشدننزدیکبه

وارددهشعایقاالتماشینتوسطبایدکهمیدهدنشانرابرقخطوطبهشدننزدیکفاصله3جدول•

.شدحریم

مهرداد طرفدارحق: مدرس



فاصله مسافت برای کار انجام شده توسط افرا عادی-1جدول 

مهرداد طرفدارحق: مدرس



فاصله برای کار توسط افراد معتبر با یک ناظر ایمنی-2جدول 

مهرداد طرفدارحق: مدرس



فاصله برای وسایل نقلیه-3جدول 

مهرداد طرفدارحق: مدرس



پروژه های ساختمانی-کار در مجاورت خط -9-1

مهرداد طرفدارحق: مدرس



مهرداد طرفدارحق: مدرس



بهانقالبشورایسویازكهاستقوانینیاز1359/4/22مصوبکشوربرقوآبتاسیساتازتجاوزرفعقانونیالیحه

اسیساتتاینازحمایتیقوانینترینكاملازیكیورسیدتصویببهقانونگذارسویازكهبرقصنعتازحفاظتمنظور

.گرددمیمحسوب

كیفیتبهامكانحدتاوپرداختهاجراییهایدستگاهوقضاییمراجعاختیاراتووظایفبیانبهوسیعدیدگاهیباالیحهاین

اونتمعاحیاناوامریتمباشرت،جرمدرنحویبهكهرامتخلفافرادمجازاتهمچنین.استنمودهاشارهرایصدورورسیدگی

.داردمیبیاننمایند،می

ستفادهابرقنیرویانتقالخطوطوتوزیعهایشبكهوآبیاریانهاركشی،لولهآبازكسهرنمودهبیانمذكورالیحه1ماده

دروودشمیمحكومسابقبهوضعاعادهونقدیجزایبهكند،قانونیغیردخالتبرقوآبتاسیساتدریانمایدغیرمجاز

حالدوهردروماهششتاروز61ازایحنجهحبسبهسابق،بهوضعاعادهوتجاوزرفعبرعالوهعمل،ادامهیاتكرارصورت

مجازاتهبباشدبیشتریمجازاتمشمولدیگرقوانینطبقبرمرتكبعملچنانچهشد؛خواهدمحكومواردهخسارتجبرانبه

.شودمیمحكوماشد

یاریآبانهاروهاكانالحریموبرقنیرویتوزیعوانتقالخطوطحریمومسیردرچنانچهكهشدهقیدمذكورالیحه9مادهدر

ابموردحسببر(برقوآب)ذیربطهایسازمانشود،انجاممقرراتخالفتصرفنوعهرودرختكارییاساختماناحداث

وشهربانی.نمودخواهندتجاوزرفعوقمعوقلعرامجازغیرمستحدثاتدادستاننمایندهحضوربامناسبمهلتاعطای

.نماینداقداممزبوروظایفانجاموكافیماموراناعزامبرایذیربط،هایسازمانتقاضایطبقمكلفندژاندارمری

9مادهموضوعحریمومسیردرخدماتسایروگازوبرقوآبانشعابوساختمانپروانهاعطایشدهقیدمذكورالیحه10مادهدرهمچنین

.استممنوع
مهرداد طرفدارحق: مدرس



كهحقوقیوحقیقیاشخاصكهگردیدهقیدایراناسالمیجمهوریکارقانون،87مادهدر

دوبدرمكلفنددهند،توسعهراموجودهایكارگاهیاونماینداحداثجدیدیكارگاهبخواهند

امردرپیشبینیلحاظازرانظرموردهایطرحوساختمانینقشههایوكاربرنامهامر

الارساجتماعیاموروكاروزارتبهتاییدواظهارنظربرایكار،بهداشتوفنیحفاظت

اعالمیكماهمدتظرفراخودنظراتاستموظفاجتماعیاموروكاروزارت.دارند

واهدخبهداشتیوحفاظتیمقرراترعایتبهمنوطمزبورهایكارگاهازبهرهبرداری.نماید

.بود

مهرداد طرفدارحق: مدرس



درایراناسالمیجمهوریكارقانون86و85مواداستنادبهكهساختمانیهایکارگاهحفاظتینامهآییندر

تصویببه9/6/1381تاریخدروگرفتهقرارتاییدموردفنیحفاظتعالیشورای17/2/1381مورخجلسه

كاهشوگرفتگیبرقخطرازجلوگیریبرایكهگردیدهقید20مادهدررسیده،اجتماعیاموروكاروزیر

حریمهبمربوطمقرراتاستالزمقوی،فشاربرقخطوطازناشیالكترومغناطیسیهایمیدانآورزیاناثرات

اسیسات،توبناهااحداثمحلتعییندرنیزوساختمانیعملیاتكلیهدربرق،نیرویتوزیعوانتقالخطوط

.گرددرعایت

فشاربرقهواییخطوطمجاورتدرساختمانیعملیاتشروعازقبلكهگردیدهقیدنامهآیینهمان21مادهدر

جریان،قطعقبیلازالزماحتیاطیاقداماتتاشودرساندهذیربطمراجعومسووالناطالعبهمراتبباید،ضعیف

یااتیلنلیپهایلولهقبیلازمناسبموادباساختمانمجاورخطوطكردنروكشیامسیردائمیاموقتتغییر

.شودانجامغیرهوالستیكیهایشیلنگ
مهرداد طرفدارحق: مدرس



ازجلوگیری4-2-12بند،اجراحیندرکارحفاظتوایمنی:دوازدهممبحثایران،ساختمانملیمقرراتدر
:استگردیدهقیدزیرمواردگرفتگی،برقوسوختگیحریق،

برقنیرویانتقالخطوط
دادهرارقبررسیموردراملكمجاورازعبوریبرقخطوطحریمبایدمجریساختمانیعملیاتشروعازقبل:الف

رامانیساختعملیات،ناظرمهندسنظركسبباوساختمانیعملیاتاجرایجهتالزمهایبینیپیشازپسو
.نمایدشروع

مگر،شوندفرضبرقداربایدساختمانیعملیاتحریمومحوطهدربرقیتاسیساتوخطوطها،هادیكلیه:ب
.گرددثابتآنخالفآنكه

برقوطخطازناشیالكترومغناطیسیهایمیدانآورزیانآثاركاهشوگرفتگیبرقخطرازجلوگیریبرای:ج

درنیزومانیساختعملیاتكلیهدربرقنیرویتوزیعوانتقالخطوطحریمبهمربوطمقرراتاستالزمقوی،فشار

.گرددرعایتتاسیسات،وبناهااحداثمحلتعیین

مراجعومسوولینبهمراتببایدضعیف،فشاربرقهواییخطوطمجاورتدرساختمانیعملیاتشروعازقبل:و

خطوطكردنروكشیامسیردائمیاموقتتغییرجریان،قطعقبیلازالزماحتیاطیاقداماتتاشوددادهاطالعذیربط

.شودانجامآننظایروالستیكیهایشیلنگبااتیلنپلیهایلولهباساختمانمجاور مهرداد طرفدارحق: مدرس



احتمالیحوادثازپیشگیریبرایراهكارهایی

ازقبل.شوندرعایتهموارهبرقدارتجهیزاتوهاشبكهبرایشدهتعریفهایحریمومجازفواصل-1

قراربررسیموردراملكمجاورازعبوریبرقخطوطحریمناظر،مهندسینبایدساختمانیعملیاتشروع

یداتتمهحریم،وجودصورتدرتارساندهخودناحیهبرقنیرویتوزیعشركتاطالعبهرامراتبوداده

.گرددبینیپیشالزم

(برقوینیرتوزیعهایشركت)ذیربطمراجعازالزماستعالمساختمانی،پروانهصدورفراینددرباید-2

رفعربمنوطساختمانیپروانهصدورشبكه،حریمومجازفاصلهرعایتعدمصورتدروگردیدهدریافت

.گرددمجاوربرقهایشبكهكاملحریم

تاسضروریگردد،انجامحفاریاستقرارگذرگاهیومعابردرساختمانی،عملیاتجریاندرچنانچه-3

هایشركت)ذیربطمراجعازنظر،موردمحدودهدربرقزمینیهایكابلوضعیتشدنمشخصجهت

بهبرقكتشرپرسنلحضوربامسیربرق،هایكابلوجودصورتدرتاگردداستعالم(برقنیرویتوزیع

گرددحفاریایمنصورت
مهرداد طرفدارحق: مدرس



هنگامتند،هسمستقرپاییندركهافرادیوساختمانیباالبرهایاپراتوربهالزمتذكراتوهاآموزشاستالزم-4

.شوددادهبرقهایشبكهمجاورتدرباالبرازاستفاده

هایراهنماییومشاورهازحتما،برقهایشبكهنزدیكیدردیگراقداماتوداربستاستقرارازقبل-5

.نماییداستفادهبرقشركتصالحذیكارشناسان

شبكهاببرخوردیاوشدننزدیكاحتمالاگرطویلقطعاتجابجایییاداربستآوریجمعونصبهنگامدر-6

تشركمامورینحضورضمنتاشوددادهاطالعناحیهبرقاموربهوقتاسرعدرمراتببایددارد،وجودبرق

.گرددبرقبیشبكهلزومصورتدربرق،

ابارتباطونزدیكیوشدهتعریفمحدودهازهادیوفلزیلوازمخروجاحتمالپروژه،مختلفمراحلدر-7

وهاشبكهمحدودهدرمناسبومحكمموانعدادنقرارلذادارد؛وجودكارمحلدربرقتجهیزاتوهاشبكه

فلزیلوازمواشیااتفاقیبرخوردوناخواستهخروجازتااستضروریباشند،همعایقترجیحاكهبرقتجهیزات

لبهیابرقهایشبكهسمتبهداربسترویتوان،میموانعایناز.گرددجلوگیریبرقدارسیموشبكهبا

.نموداستفادهغیرهوبامپشتیاشبكهبهمشرفهایساختمان
مهرداد طرفدارحق: مدرس



مهرداد طرفدارحق: مدرس



داربست-کار در مجاورت خط -9-2

مهرداد طرفدارحق: مدرس



.گرددرعایتذیلمواداستالزمحوادثبروزازجلوگیریجهت

بارهارقبهایشبکهکناردرطویلفلزیهایلولهازاستفادهنیزوناآگاهوجسور،جوانکارگرانازاستفاده

.استشدهتلخحوادثبروزباعث

طراتیخاینکهضمنهاساختمانتوسعهوسازوساختهنگامدربرقهایشبکهرویبرجلوبرهرگونهنصب

.داردقانونیوپیگردگردیدهتلقیعمومیاموالتخریبودستکاریعنوانبه،داردپیدرکارکنانبرای

مهرداد طرفدارحق: مدرس



مهرداد طرفدارحق: مدرس



ایجاد قفسه در چهار چوب خارجی داربستهای مجاور شبکه برق

مهرداد طرفدارحق: مدرس



متر در هر جهت که در آن داربست فلزی احداث میشود4رعایت فاصله 

مهرداد طرفدارحق: مدرس



پروژه های گازرسانی-کار در مجاورت خط -9-2

مهرداد طرفدارحق: مدرس



اجرای لوله های گاز  در مجاورت خطوط برق

مهرداد طرفدارحق: مدرس



مهرداد طرفدارحق: مدرس



اقدامات پس از حادثه–کار در مجاورت خط -9-3

مهرداد طرفدارحق: مدرس



مهرداد طرفدارحق: مدرس



مهرداد طرفدارحق: مدرس



مهرداد طرفدارحق: مدرس



آموزش و اطالع رسانی در مورد زندگی در -9-4

مجاورت خط

مهرداد طرفدارحق: مدرس



یک نمونه از اقدامات جهت حفظ حریم شبکه های توزیع برق 

مهرداد طرفدارحق: مدرس



مهرداد طرفدارحق: مدرس



منابع

.1387اجتماعی،تامینوکارموسسهناشرکار،بهداشتوحفاظتهاینامهآیینمجموعه-1

19/4/1346مصوبایرانبرقسازمانقانون-2

خراساناستانساختمانمهندسینظامسازماننشریهطاق،-3

3/4/1359مصوبکشوربرقوآبتاسیساتازتجاوزرفعقانونیالیحه-4

1384برقصنعتدرایحرفهبهداشتوایمنیهمایشچهارمینمقاالتمجموعه-5
بررسی حریم خطوط توزیع نیروی برق در پروژه های ساختمانی و قوانین مرتبط با آن-6

7-

8-

مهرداد طرفدارحق: مدرس



(Tree Management)مدیریت شاخه زنی -11

دکتر مهرداد طرفدارحق: مدرس



:فهرست مطالب

مقدمه•

اندازه گیری فاصله درختان از خطوط برق•

برنامه ریزی•

ایمنی•

انواع هرس درختان مجاورخطوط انتقال •

دکتر مهرداد طرفدارحق: مدرس



فهرست مطالب

توجه به حفاظت سالمت درختان•

مدیریت هرس•

پیشگیری هرس•

دکتر مهرداد طرفدارحق: مدرس



نعتی،صتأسیساتایجادنظیراقداماتیوساختمانیعملیاتهرگونه-6ماده
دراریدرختکیاباغیادامداریتأسیساتوانبارداریسوخت،مخازنمسکونی،

وستاممنوعبرقنیرویتوزیعوانتقالخطوطهواییوزمینیحریمومسیر
کماندرختکاشتیاحفظسطحی،وفصلیزراعتقبیلازاقداماتیفقط

ازهرهبرداریبواکتشاف،حفاریدکلازاستفادهبدونقنواتوحفرچاهارتفاع،
بهترسیدسبرایمانعیاینکهبرمشروطآبیاریشبکهاحداثوسازیراهمعادن،
ادایجسببوننمایدایجادبرقشرکتهایونیرووزارتبرایبرقخطوط
تصویبنامهاین(8)مادهرعایتبانگرددبرقخطوطتأسیساتبرایخسارت
.استبالمانع

مقدمه

دکتر مهرداد طرفدارحق: مدرس



سایرشرایطتراکمونوعدرختانکمارتفاعباتوجهبهوضعیتجغرافیاییمحلو-1تبصره

.توسطوزارتنیروباکسباطالعازمراجعذیربطاعالمخواهدشد

ایجادشبکهآبیاری،حفرچاهوقنواتوراهسازیدراطرافپایههایخطوط-2تبصره

عایتبهرهبرداریازمعادنبایدبار.مترازپیپایههاانجامگیرد(3)نبایددرفاصلهایکمتراز

یمربوطبهآنضوابطفنیازجملهضوابطاستقامتخطوطودرفاصلهایبیشترازحریمزمین

.خطازاطرافپایههایآنانجامپذیرد

استفادهازموادمنفجرهدرمسیروحریمخطوطبرقممنوعاست-3تبصره.

دکتر مهرداد طرفدارحق: مدرس



درختان منشأ خدمات بسییاری بیرای مطیی  
هیییییای ویییییهری وحومیییییه ویییییهری 

ازی و تأثیرآنهادرایجاد مناظر زیبا؛ بهس.هستند
پی  ااویت و نگهیداری . طراوت هیوا اسیت

درختان در مطی  های تجیاری و مسینونی و 
معابر وهرهای بزرگ ودرحیال توسیعه امیری 

.اجتناب ناپذیر می باود

دکتر مهرداد طرفدارحق: مدرس



از اندازه گیری فاصله درختان
خطوط برق

:تننولوژی لیزر•

 Aetromatik:وبیه سازی•

نمونه ای فاصله سنج لیزری ورات(: 3)ونل
RONIX

دکتر مهرداد طرفدارحق: مدرس



تننولوژی لیزر

یداراانتقالوتوزیعخطوطدرلیزر
مونگیریاندازهچونهاییااربرد
برای,زمینازهاهادیارتفاع,سیم

ینتعیودرختانرودمیزانبازرسی
برقخطوطبهنسبتدرختانمطل
.رودمیااربه

با گیری ارتفاع ونم سیماندازه(: 4)ونل
امک لیزر

دکتر مهرداد طرفدارحق: مدرس



نمونه هایی از لیزرهای 
اندازه گیری

برخی از انواع فاصله سنج های لیزری(: 6)ونل

دکتر مهرداد طرفدارحق: مدرس



هرس درختان

:برنامه ریزی و پیش بینی•
همچنیین از منطقیه میورد ن یر .هرس اردن طی دوره های زمانی خاصی انجام می گیرد

میین؛ باید بازدید وود این بازدید وامل بررسی اامل ویرای  جررافییایی مطیل؛ وییب ز
رتفیاع بافت جمعیّتی وتراام ترافیک منطقه؛ورای  مطل استقرارتیرهای حامیل خطیوط؛ ا
.خطوط ؛نوع تأسیسات پست های برق و میزان ولتاژ اابلها و پست ها می باود
ینی وده و با توجه به این ورای  بررسی وده؛ نیروی انسانی و تجهیزات موردنیاز؛ پیش ب

.وقت عملیات هرس تعیین می گردد
میام مهم ترین ااردر این قسمت ایجاد هماهنگی با اداره برق منطقه یا ناحییه و حویور ت
ل وقت و همراهی اامل یک گروه امداد و تعمیرات برق با گروه هرس اننده و ن ارت اام

.آنان ازوروع تاپایان عملیّات خواهد بود
دکتر مهرداد طرفدارحق: مدرس



ایمنی هرس

ولیت ییا 50000فاصله ی دست یا ابزاریا تجهیزات مورد نیاز در هرس از خطوط دارای بار
.مترامتروود1.5بیشتر نباید از مقدار حداقل 

هیرس یعنیی وی  )حداقل فاصله وسایل ماوینی و تجهیزات منانینی مورد نیاز ایاربر
اگرمییزان بیار . متیر اسیت3ولیت50000ازخطوط انتقال و تأسیسیات دارای بیار( اننده

. مترخواهد بود3ولت باود وعاع پااسازی مورد نیاز بیشتر از 50000خطوط بیشترا ز
نیام دارد ایه « ویعاع ایمنیی»حداقل مطدوده مورد نیازبرای اار در اطراف خطوط نییرو 

عبارت است از حداقل فاصله مورد نیاز در تمام جهات طول خطوط جهت تأمین ایمنیی و
.سالمت می باود

.درحد امنان این فاصله را در مطوطه پااسازی می توان بیشتر در ن رگرفت

دکتر مهرداد طرفدارحق: مدرس



انواع هرس درختان مجاور 
خطوط انتقال

•

•

•

دکتر مهرداد طرفدارحق: مدرس



هرس اردن به امک نیروی انسانی

هییرس درختییان %40هنییوز بیییش از
درجهان؛چییه درمطییی  هییای وییهری 
وچییه در منییاطم حومییه وییهری و 
ام روستایی توس  عوامل انسیانی انجی
می گیرد اه ااری س ت و خطرنیا 

دروییرای  حا؛ییر؛این تنهییا راه . اسییت
حییل چییالش هییرس درختییان مجییاور 

.خطوط انتقال است
هرس درختان به امک ماوین االت و نیروی (: 11)ونل

انسانی دکتر مهرداد طرفدارحق: مدرس



روش ماوینی برای هرس اردن

هرس دستی و ماوینی درختان(: 1)ویدیو دکتر مهرداد طرفدارحق: مدرس



روش ویمیایی

مطلول حذف (: 12)ونل
درختان

دکتر مهرداد طرفدارحق: مدرس



انواع برش درختان

•

•V

انواع برش های واخه زنی(: 13)ونل

دکتر مهرداد طرفدارحق: مدرس



مدیریت هرس

دکتر مهرداد طرفدارحق: مدرس



پیشگیری از هرس

ایجاد منطقه عاری از درخت (: 19)ونل 
در مجاورت خطوط انتقال

انت اب گونه مناسب(: 18)ونل 

دکتر مهرداد طرفدارحق: مدرس



گیاهان مناسب
برای کاشت با

متر5/1-3گستردگی

گونه ای از صنوبر
رای افرای ژاپنی یااف)گونه ای ازافرا

(سرخ
ارغوان
ژونیپروس
سیب
سماق

یاس درختی
سرو خمره ای

ت گیاهان مناسب برای کاش
متروبیشتر3با گستردگی 

گونه هایی از افرا
گونه هایی از سرو
گیالس
ارغوان
زیتون

گیاهان مناسب

گیاهان مناسب برای ااوت(: 1)جدول 
درمناطم مجاور خطوط انتقال باتوجه 

به گستردگی نهایی تاج

دکتر مهرداد طرفدارحق: مدرس
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حريمدرسازوساختقبيلازمجازغيراقداماتانجام
حريمدرهاساختمانداربستنصب
هاشبكهحريمدرنقلوحملوآالتماشينسايروجرثقيلباكار
بلندارتفاعباهایدرختكاشت
برقتأسيساتدوركشیحصار
تبليغاتیتجهيزاتوتراكتنصب
هامناسبتوهاجشندرچراغانی
برقهایپايهازمسئولغيرافرادصعود
ومجازغيرهایبرق،تجهيزاتسرقت..

از طرق متداول تجاوز به برخی -1
حریم شبکه های توزیع نیروی برق 

دکتر مهرداد طرفدارحق: مدرس
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توانیراقدامات -5

تدوین

دستورالعمل 

«حفظ و نگهداری حریم شبکه های توزیع نیروی برق » س
ر
مد

 :
ق

ح
ر
رفدا

ط
رداد 

ر مه
دکت



https://www.tavanir.org.ir/dm/dmnezarat/pages/drule.php?
active=3

دستورالعمل ابالغی توانیرآدرس -6

شركت توانير

معاونت توزيع نيروی برق

دفتر نظارت بر توزيع 

دستور العمل های ابالغ شده

م دستورالعمل حفظ و نگهداری حري
شبكه های توزيع نيروی برق

س
ر
مد

 :
ق

ح
ر
رفدا

ط
رداد 

ر مه
دکت



زاحفاظتقانونیهایضرورتوالزاماتبهبنادستورالعملاين

وبهينهخدماتارائهتداومراستایدروبرقهایشبكهحريم

يشگيریپنيزوبرقنيرویكنندگانمصرفومشتركينبهمناسب

قانونیحريمومسيربهتجاوزازناشیمالیوجانیخطراتاز

.استگرديدهتدوينبرقنيرویتوزيعهایشبكه

س
ر
مد

 :
ق

ح
ر
رفدا

ط
رداد 

ر مه
دکت



حفظ و نگهداری حریم قانونی شبکه های برق ، 
پیشگیری از تجاوز به حریم آن

.و رفع تجاوز از حریم شبکه های توزیع نیروی برق

:دامنه عملکرد 
كلیه شركت های توزیع نیروی برق كشور

هدف
س

ر
مد

 :
ق

ح
ر
رفدا

ط
رداد 

ر مه
دکت



بازدید) مسیرهاهكلی)شدهتنظیمبندیزمانبرنامهمطابقمستمرطوربهبرقتوزیعهایشبکهحریماز1
(.گیردقراروكنترلبازدیدموردهرماهدرباریکحداقل

ارائه) سهازپسحداكثرمربوطهواحدبهبرقتوزیعهایشبکهحریمتجاوزبهمصورومکتوبهایگزارش2
بازدیدزمانازروز

تشکیل) مربوطهاطالعاتیبانکدربرقتوزیعهایشبکهحریمتجاوزبهموارددرجوپرونده3
تنظیم) رسیداخذومتجاوزینبهمربوطهواحدمجازامضایباالزماخطارهایابالغو4
دریافت) ویپیگیروبررسیومردمیهایگزارشیاتوزیعشركتواحدهایسایرازحریمنقضگزارشات5

الزماقدام
كلیه) موارداهدهمشصورتدرمکلفندبازدیدمأمورینكنتور،قرائتمأمورینونظارتی،عملیاتیهایاكیپ6

مواردیپیمانکارمأمورینوهااكیپبرایاستبدیهی.نماینداعالمواحدمسئولبهرامراتبحریمبهتجاوز
.گرددمنظورمابینفیقراردادهایدر

وظایف حریم بان
س

ر
مد

 :
ق

ح
ر
رفدا

ط
رداد 

ر مه
دکت



شدهعایقوروكشدارهادیهایازاستفاده-1

هوائیحریمازاستفاده-2

طویلپایهوهوائیحریمتركیب-3

تركیبیهایشبکهازاستفاده-4

زیگزاگشبکهبکارگیری-5

جلوبرآرمكراسازاستفاده-6

روشهای رفع حريم-8
س

ر
مد

 :
ق

ح
ر
رفدا

ط
رداد 

ر مه
دکت



(1

(2

(3

(4–

اقدامات پیشهادی جهت حفظ حریم 
شبکه های توزیع نیروی برق 
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(5

(6

(7

اقدامات پیشهادی جهت حفظ حریم 
شبکه های توزیع نیروی برق 
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فرهنگ سازی و اطالع رسانی عمومی در خصوص عدم تجاوز به ) 8

حریم تاسیسات برق 
طراحی های مناسب خطوط توزیع برق و دقت به بافت شهری و 9)

روستایی 

اقدامات پیشهادی جهت حفظ حریم 
شبکه های توزیع نیروی برق 
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