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 توانير مادرتخصصي شركت

 برق نيروي توزيع هايشركت كليه

 ضعيف فشار توزيع خطوط هوايي و زميني هايحريم ميزان حداقل ابالغيهموضوع:
 

 مصوبه وزیر     
 

 
 

 

نامه خطوط هوایي انتقال و توزیع نیروي تصویب 1ماده  1و  1نظر به اختیارات حاصل از تبصره بندهاي  

هاي زمیني و هوایي ت محترم وزیران، حداقل میزان حریمأهی 6/1/34مورخ  ه10191/ت11111 برق شماره

 شود:ابالغ مي زیرخطوط توزیع فشار ضعیف به شرح 

بر اساس  تواننديبرق م هايشركت باشد لكنمتر مي 1.9 فیخطوط فشار ضع زمیني میحر -1
و به خط و كمال انتفاع از آن  يسترسحق د حفظ بخشنامه با نیمقرر در ا طیو شرا يفن هاتیتوج

 بحسوي،  ندهینمایا شركت  ل آنعام ریمد دییبا تا ،ابالغ شده ياستانداردها و ضوابط فن تیبا رعا
 :ندینما نیگزیرا جا ذیلجدول  يهامیمورد حر

 موقعیت محلي و نوع هادي ردیف
میزان حریم 

 زمیني)متر(

میزان حریم 

 هوایي)متر(

 عمودي افقي

1 
اعیان و مستحدثات بدون قابلیت لخت در مجاورت  میبرق با س خطوط

  دسترسي عرفي به خط
0.1   

1 

 كیوسك ،آنتن ،لخت در مجاورت عالئم راهنما میبرق با س خطوط

آنها با  ریپرچم و نظا هیپا و يغاتیتبل يتابلو ،ابانیخ یيچراغ روشنا ،تلفن

 غیرموقت يژگیو

 0.3 1.9 

9 
و مستحدثات با  انیمجاورت اعر خودنگهدار د برق با كابل خطوط

 به خط يعرف يدسترس تیقابل
 0.3 1.9 

4 
و مستحدثات بدون  انیبرق با كابل خودنگهدار در مجاورت اع خطوط

 به خطعرفي  يدسترس تیقابل
 0.1 0.3 

 هاي زمیني و هوایي خطوط توزیع فشار ضعیفحریم حداقل میزانموضوع مصوبه: 

 خطوط هوایي انتقال و توزیع نیروي برق شماره نامهتصویبمستندات صدور مصوبه: 

 هیأت محترم وزیران 6/1/34مورخ  ه10191/ت11111
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 موقعیت محلي و نوع هادي ردیف
میزان حریم 

 زمیني)متر(

میزان حریم 

 هوایي)متر(

 عمودي افقي

1 

 ، آنتن،برق با كابل خودنگهدار در مجاورت عالئم راهنما خطوط

پرچم و  هیپا ،يغاتیتبل يتابلو ،ابانیخ یيچراغ روشنا ،تلفن وسكیك

 موقتریغ يژگیآنها با و رینظا

 0.1 0.1 

 0.01 0.01  و مستحدثات انیاع برمنصوب  ،يواریبرق با كابل خودنگهدار د خطوط 6

به شرط  یي(هوا سیكابل سرو) نیمشترك يریگمحل لوازم اندازهبه برق  یيكابل اتصال خطوط هوا -1
 .ندارد میحر ،شده بالغافني استانداردها و ضوابط  تیاعرو  به خط برق يحفظ حق دسترس

 تاستاسی و نیز دینمايخطوط برق احداث م ریكه در مجاورت سا يدر مورد خطوط ،شركت برق -9
 تیبه شرط رعا ،دینمايدر مجاورت خطوط برق خود نصب م ایها هیپا يكه رو يزاتیو تجه

 خطوطخط برق نسبت به  میحر)متقابل میحرملزم به رعایت  ،دهابالغ ش ياستانداردها و ضوابط فن
 .باشدينم (اورجخطوط برق م زاتیو تجهتاسیسات  یا

 ایپنجره  يمستحدثات دارا رینظ يموارد ،بخشنامه نیبه خط برق در ا يرفع يدسترس منظور از -4
و  وارید ،بامپشت  قیاز طر يدسترس ي، و یاآمدگشیپ ای ، بالكنبرق طوطدرب بازشو به سمت خ

از كمتر  بیبرق به ترتاز خطوط ها آن یيانتها يلبه يو عمود يكه فاصله افق ؛نردبان ثابت است
 .متر باشد 1.1و  1.11

خطوط برق شامل داربست و باالبر و  میموقت جهت كار در مجاورت حر زاتیو تجه ساتیتاس -1
 ياز شركت برق ضرور يقبل كسب مجوز ،خصوصاین و در  هبخشنامه نبود نیول امآن مش رینظا

 .است
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