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  :عالیتمشخصات ف    
  

  عالیتورودیهاي ف
  

  
 عالیتخروجیهاي ف

  

  
 خصهاي پایش و اندازه گیري شا

  
  روش فعلی اجرا

 متقاضی درخواست 
  

  تطابق عملیات با دستورالعمل -1   مطابق دستورالعملرعایت فواصل 
  
  

  دستی
  

  مکانیزه نیمه
  

  مکانیزه

    طرح هاي بهینه و توسعه شبکه

    
 

و نام خانوادگی نام عنوان   همکاران تاریخ امضاء 

محمد صالحسید مدیر دفتر مهندسی تهیه کننده - آقایان مهندسین  سید رسول رضیان   
محمد  -محمد قلمبر-علی مقتدایی

ائید کنندهت  عماد عبادي -آقابابایی     مسعود جمشیدیان معاونت مهندسی و نظارت 
 مهراعتبار   محمد توال مدیر دفترتوسعه مدیریت وتحول اداري کنترل کننده

   حمیدرضا پیرپیران مدیر عامل تصویب کننده
 سوابق ویرایش

شماره 
  نوع بازنگري  تاریخ بازنگري  بازنگري

  تغییراتعلت   شرح تغییرات  صفحه اي/ کلی 

      کلی  18/12/95  00
          

          

  مدرك مرتبط باواحدهاي 

  -5  امورهاي اجرایی هشتگانه -4   معاونت بهره برداري-3  معاونت خدمات مشترکین -2  معاونت مالی و پشتیبانی -1
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   : مقدمه -1
حقوق مالکین  ، رعایتگرفتگی ناشی از برق جانی و مالیهاي  حریم خطوط برق به منظور پیشگیري از آسیبرعایت در صنعت برق 

حقوقی  و حقیقیرسانی براي کلیه اشخاص  حفظ و نگهداري خطوط به جهت تداوم برقهمچنین  و اراضی اطراف خطوط برق
 ههـ  ب 50532ت  12727شماره نامه  رق به موجب تصویبتوزیع نیروي ب در کشور ما میزان حریم خطوط انتقال و. است الزامی
براي اجرا به وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت کشور،  و تعیین هیات محترم وزیران  6/2/94مورخ 

شماره نامه  نامه جایگزین تصویب این تصویب. شده است وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ابالغ
  .گردیده است 8/10/1347مورخ  29052

حداقل مصوبه  ،10/12/1395مورخ  100/30/49493/95نامه  وزارت نیرو طی  ،مذکورتصویب نامه نظر به اختیارات حاصل از 
نمود که این دستورالعمل بر مبناي مصوبه به شرکت هاي برق ابالغ  رامیزان حریم هاي هوایی و زمینی خطوط توزیع فشار ضعیف 

  .وزیر تهیه گردیده است
  
  

 : هدف -2

   خطوط توزیع فشار ضعیفاستاندارد حریم رعایت 

 :دامنه کاربرد  -3
  .در محدوده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان خطوط توزیع فشار ضعیف

  :اجرا مسئولیت  -4
  .باشد حسن اجراي این دستورالعمل در هر امور برق، برعهده مدیر امور می مسئولیت

   :تعاریف و واژگان  -5
 :روند نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار می در این تصویب

 .خطی که داراي ولتاژ کمتر از یک کیلوولت است: خط فشار ضعیف - 5-1

 .هاي زمینی و زیر سطح آب در طول خط در طول خطوط هوایی و در کابلها  خط فرضی رابط بین مرکز پایه: محور خط - 5-2

هاي جانبی خط بر روي زمین و در  نواري در طول خطوط برق، که در خطوط هوایی حاصل از تصویر هادي: مسیر خط - 5-3
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 .هاي زمینی و زیر سطح آب، منطبق با عرض مستحدثه مربوطه است کابل

  :شود ق به دو نوع زمینی و هوایی تقسیم میحریم خطوط نیروي بر: حریم - 5-4
دو نوار در طرفین مسیر خط و متصل به آن از سطح زمین که عرض هریک از این دو نوار در این : حریم زمینی -1- 5-4

 .است نامه تعیین شده تصویب

افقی و عمودي به شرح زیر هاي  نقاطی در هوا در امتداد هادي و به شکل مستطیل، ناشی از اعمال حریم: حریم هوایی -2-4ـ5
  :گیرد که هادي جریان برق در مرکز آن قرار می

 نامه تعیین شده فاصله عمودي در هوا از طرفین هادي جریان برق در راستاي قائم که در تصویب: حریم عمودي -2-1- 5-4
 .است 

 .نامه تعیین شده است ه در تصویبفاصله افقی در هوا از طرفین هادي جریان برق در راستاي افق ک: حریم افقی -2-2- 5-4
  

 

منظور از دسترسی عرفی به خط مواردي نظیر مستحدثات داراي پنجره یا درب بازشو به سمت : دسترسی عرفی به خط برق - 5-5
خطوط برق، بالکن یا پیش آمدگی و یا دسترسی از طریق پشت بام ، دیوار و نردبان ثابت است که فاصله افقی و عمودي آن از لبه 

  .متر باشد 5/2و  25/1انتهایی آن ها از خطوط برق به ترتیب کمتر از 

  
  

تعریف مفهوم دسترسی عرفی به خط برق ) الف(شکل   

عدم دسترسی عرفی به خط با توجه به عدم وجود خطوط 
 برقدار در محدوده مورد نظر

دسترسی عرفی به خط با توجه به قرار گیري خطوط برقدار 
 در محدوده مورد نظر
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  : مراحل اجرا -6
برق می توانند براساس توجیهات فنی و شرایط مقرر در این  امورهايمتر می باشد لکن  3/1زمینی خطوط فشار ضعیف حریم 

حسب مورد حریم وابط فنی ابالغ شده، ضبخشنامه با حفظ حق دسترسی به خط و کمال انتفاع از آن و با رعایت استاندارد ها و 
  .هاي جدول ذیل را جایگزین نمایند

  

  موقعیت محلی و نوع هادي  ردیف
میزان حریم 

  زمینی 
  )متر(

میزان حریم هوایی 
  )متر(
عمودي  افقی

      7/0  خطوط برق با سیم لخت در مجاورت اعیان و مستحدثات بدون قابلیت دسترسی عرفی به خط  1

  3/1  9/0    مجاورت اعیان و مستحدثات با قابلیت دسترسی عرفی به خطخطوط برق با کابل خودنگهدار در   2

  9/0  5/0    خطوط برق با کابل خودنگهدار در مجاورت اعیان و مستحدثات بدون قابلیت دسترسی عرفی به خط  3

خطوط برق با سیم لخت در مجاورت عالئم راهنما، آنتن، کیوسک تلفن، چراغ روشنایی خیابان،   4
  3/1  9/0    تبلیغاتی و پایه پرچم و نظایر آنها با ویژگی غیر موقتتابلوي 

خطوط برق با کابل خودنگهدار در مجاورت عالئم راهنما، آنتن، کیوسک تلفن، چراغ روشنایی خیابان،   5
  5/0  5/0    تابلو تبلیغاتی و پایه پرچم و نظایر آن با ویژگی غیر موقت

  05/0  05/0    منصوب بر اعیان و مستحدثاتخطوط برق با کابل خودنگهدار دیواري   6
  
  
   به شرط حفظ حق دسترسی ) کابل سرویس هوایی(کابل اتصال خطوط هوایی برق به محل لوازم اندازه گیري مشترکین

 .به خط برق و رعایت استانداردها و ضوابط فنی ابالغ شده حریم ندارد
  

  احداث می شود و نیز تاسیسات و تجهیزاتی که روي پایه شرکت برق در مورد خطوطی که در مجاورت سایر خطوط برق
ها و یا در مجاورت خطوط برق خود نصب می نمایند، به شرط رعایت استانداردها و ضوابط فنی ابالغ شده ملزم به رعایت حریم 

 .نمی باشد) حریم خط برق نسبت به خطوط و یا تاسیسات و تجهیزات خطوط برق مجاور(متقابل 
  

 جهیزات موقت جهت کار در مجاورت حریم خطوط برق شامل داربست و باالبر و نظایر آن مشمول این تاسیسات و ت
با رعایت استاندارد و در موارد مورد نیاز لذا  .بخشنامه نبوده و در این خصوص کسب مجوز قبلی از شرکت برق ضروري است

  .ضوابط فنی در کمیته حریم امور تصمیم مقتضی انجام گیرد
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)جدول 3و 2مرتبط با ردیف هاي (ساختمان کابل خودنگهدار در مجاورت فشار ضعیف با نمونه رعایت حریم خطوط برق ) ج(شکل     

)جدول 1مرتبط با ردیف هاي (ساختمان در مجاورت فشار ضعیف با سیم هوایی نمونه رعایت حریم خطوط برق ) ب(شکل   

 بدون قابلیت دسترسی عرفی با قابلیت دسترسی عرفی

متر 9/0حداقل حریم عمودي مورد نیاز 

  متر 9/0حداقل حریم افقی مورد نیاز 

  متر 3/1حداقل حریم زمینی مورد نیاز   متر 7/0حداقل حریم زمینی مورد نیاز 

عرفیبا قابلیت دسترسی   بدون قابلیت دسترسی عرفی 

 متر 3/1حداقل حریم عمودي مورد نیاز 

  متر 5/0حداقل حریم افقی مورد نیاز 
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متر 5/0حداقل حریم عمودي مورد نیاز   

)جدول 5مرتبط با ردیف (کابل خودنگهدار در مجاورت چراغ راهنمایی و رانندگیفشار ضعیف با نمونه رعایت حریم خطوط برق ) ه(شکل   

متر 3/1حداقل حریم عمودي مورد نیاز   

)جدول 4مرتبط با ردیف (ایستگاه اتوبوسدر مجاورت با سیم هوایی  فشار ضعیفنمونه رعایت حریم خطوط برق ) د(شکل   
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 : موارد زیست محیطی -7
  درختان در اثر عدم رعایت حریم استانداردمجاورت شبکه با از مشکالت زیست محیطی ناشی 

 

 :موارد ایمنی و بهداشت شغلی  -8
  رعایت حریم استاندارداحتمال برق گرفتگی  در صورت عدم 

 :مراجع  -9
 هیات محترم وزیران 6/2/94مورخ  ههـ  ب 50532ت  12727نامه شماره  تصویب  

  وزارت نیرو 10/12/1395مورخ  100/30/49493/95مصوبه 

 ------ : ضمائم و مدارك مرتبط -10
 

 

 

 

 

 

 

 

 


