


مصوبه هیأت دولت در مورد حریم خطوط انتقال و فوق توزیع برق

وزارت ۹۳/۳/۲۰مورخ ۹۳/۱۷۸/۱۴/۳۰/۱۰۰به پیشنهاد شماره ۳۰۹۴/۰۱/۳۰وزیران در جلسه هیأت 
قانون سازمان برق ایران حریم خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع را به ۱۸ماده ۲نیرو به استناد تبصره 

:شرح ذیل تصویب کرد 

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

دو نوار در طرفین مسیر خط و متصل به آن از سطح زمین که عرض هر یک : زمینی حریم 
. از دو نوار در جدول زیر تعیین شده است 



۶۳۱۳۲۲۳۰۴۰۰۷۶۵(واتکیلو )سطح ولتاژ 

۸۹۱۱/۹۱۴۲۵(متر)حریم زمینی 

۶۳KW۱۳۲KW

۲۳۰KW۷۶۵KW







نوع راه



استشدهتعیینمتر۱۱۷آهنراهوهاراهایمنیقانونبهتوجهباراه آهنحریمآهنراهحریم

،داراستراخاصیالزاماتو

تردد،،ورودهرگونهآهن،راهاختصاصیخططرفینازمتری۱۷محدودهدرآنکهاول1.

برایراخودخاصمخاطراتوبودهممنوعمحدوده،آندرفعالیتوابنیهاحداث

.داشتخواهدپیدرمتخلفین

باصرفا...ونفتوبرق،گازآب،نظیرزیربناییتاسیساتعبورنیزمتر۴۷تا۱۷ازثانیدر2.

.باشدمیپذیرامکانقانونیمراحلطیوآهنراهازمجوزاخذ

اجرایودیوارکشیساز،وساختهرگونهنیزمتر۱۱۷تا۴۷نظارتیمحدودهدرالبته

.استمجازآهنراهمجوزاخذباتاسیسات



۱۳۹۷دفتر ارزیابی زیست محیطی –معاونت محیط زیست انسانی 

۶رده ۵رده ۴رده ۳رده ۲رده ۱رده (متر)و مناطق مختلف فاصله از مراکز

هاسکونتگاه

۵۰۰۱۰۰۰۱۵۰۰۲۰۰۰۲۵۰۰-سکونتگاهآخرین محدوده مرکز استان 

۲۵۰۵۰۰۱۰۰۰۱۵۰۰۲۰۰۰-شهر 

۱۵۰۳۰۰۶۰۰۸۰۰۱۲۰۰-روستا 

سایر مراکز جمعیت
۱۰۰۲۵۰۵۰۰۷۵۰۱۰۰۰-مراکز درمانی 

با اخذ مجوز از مراجع ذی صالح-هاندامتگاهمراکز نظامی  و 

۱۵۰۳۰۰۷۵۰۱۰۰۰۱۵۰۰،دریاچه، اثر طبیعی و ملیمصب،تاالبملی ،پارک

۱۰۰۱۵۰۳۰۰۷۵۰۱۰۰۰حفاظت شدهپناهگاه حیات وحش و مناطق

۱۵۰۱۵۰۲۰۰۲۵۰۵۰۰۷۵۰اعم از دائمی و فصلی ) ها رودخانه

قانونیحرائمرعایت دایرقنواتشرب و ابچاه های 



۱۳۹۷دفتر ارزیابی زیست محیطی –معاونت محیط زیست انسانی 

مرکز استان
سکونتگاهآخرین محدوده 

-۵۰۰۱۰۰۰۱۵۰۰

۲۵۰۵۰۰۱۰۰۰-شهر 

۱۵۰۳۰۰۶۰۰-روستا 

۱۰۰۲۵۰۵۰۰-مراکز درمانی 

مراکز نظامی  و 
ذیصالحمراجعمجوزازبا اخذ --هاندامتگاه



نام واحد۱رده 

ماهی تزیینیپرورش۹۱۰۰۴

هیدروپونیکطرح احداث گلخانه با سیستم ۹۱۰۰۵

ه تا حد یک گل شاخه بریده و موارد مشابو انواعجاتکشت گلخانه ای پالستیکی بمنظور تولید صیفی ۹۱۰۰۶
(فقط کاربری کارگاهی)هکتار

(فقط کاربری کارگاهی)تولید گرده خرما ۹۱۰۰۷

(فقط کاربری کارگاهی)قطعه در هر دوره فقط در نواحی روستایی  ۱۰۰۰تا تولید جوجه۹۱۰۰۸

قطعه در سال ۱۰۰واحد پرورش کبک و بلدرچین تا ۹۱۰۰۹

تا ظرفیت دو تن در روز فقط در نواحی روستایی( پوسالم کر)کمپوستتولید ورمی ۹۱۰۱۰

قطعه در سال در هر دوره فقط در نواحی ۱۰۰پرورش بوقلمون و مرغ گوشتی و انواع ماکیان مجموع۹۱۰۱۱
روستایی

و پارک نمونهشناسیباغ گیاه ۹۱۰۱۲

(سکونتگاهمتر  از ۵۰با رعایت حداقل فاصله ) رأس۵تا گاوداری شیری در مراکز روستایی۹۱۰۱۳

سکونتگاهمتر از ۱۰۰با رعایت حداقل فاصله ) رأس۱۰تا ۵در مراکز روستایی از گاوداری شیری۹۱۰۱۴



نام واحد۳رده

رأس۲۰۰تا دامیاستقرار قرنطینه ۹۲۰۱۲

نگهداری سگ نگهبان۹۲۰۱۳

هکتار۱۰دارویی در وسعت کشت گیاهان۹۲۰۱۴

تن در سال۱۰۰پرورش ماهی سرد آبی با روش مدار بسته با ظرفیت ۹۲۰۱۵

رأس۲۵داشتی تا پرورش بز۹۲۰۱۶

قطعه در سالبا ظرفیت شصتشترمرغپرورش ۹۲۰۱۷

هکتار۵تا ۱ه ازو انواع گل شاخه بریده و موارد مشابجاتکشت گلخانه ای پالستیکی بمنظور تولید صیفی۹۲۰۱۸

پیله خشک کنی و ابریشم ریسی۹۲۰۱۹

وآبیاریپرورش ماهی  به روش سنتی در استخر های کشاورزی  ۹۲۰۲۰

آفات در گلخانهتولید حشرات مفید جهت کنترل بیولوژیکی۹۲۰۲۱

نفر۲۰پرورش انواع شتر تا ظرفیت ۹۲۰۲۲

دز اسپرم۳۰۰۰۰تولید اسپرم منجمد تا ظرفیت ۹۲۰۲۳

تن در سال۳۰۰تا ظرفیت بسته بندی تنباکو۹۲۰۲۴



نام واحد۲رده 

قطعه در سال ۳۰۰۰تا ۶۰شتر مرغ با ظرفیت از پرورش۹۳۰۱۲

دام از مواد خام کشاورزی شامل گندم جو ذرت سبوس تخم پنبهتولید خوراک۹۳۰۱۳

در سالرأس۵۰۰تا ۲۰۰از دامیقرنطینه ۹۳۰۱۴

قطعه در سال۳۰۰۰۰تا ۵۰۰۰تخم گذار با ظرفیت پرورش مرغ مادر یا۹۳۰۱۵

قطعه۵۰۰۰ماهی تا پرورش اردک۹۳۰۱۶

هکتار ۵و گل رز بیش از جاتتولید صیفی کشت گلخانه ای  پالستیکی به منظور۹۳۰۱۷

طرح طوبی و پارک جنگلی۹۳۰۱۸

در روزتن۱۰از ضایعات کشاورزی و حیوانی بیش از کمپوستبیوتولید ۹۳۰۱۹

تن در روز ۱۰بیش از کمپوستتولید ورمی ۹۳۰۲۰

تولید زالو طبیعی با ظرفیت یک میلیون قطعه در سال۹۳۰۲۱

قطعه در هر دوره۱۰۰۰۰با ظرفیت ( طبقاتی )و پرورش مرغ گوشتی به روش پرورش در قفس مرغداری۹۳۰۲۲

اولیه کاه و کلشتولید قارچ خوراکی با مواد۹۳۰۲۳


