شرکت توزعی نیروی ربق استان همدا ن
مدرییت توزعی نیروی ربق شهرستان مالری

تصوية نامه شماره  25052حريم خطوط هوائي انتقال و توزيع نيروي ترق مصوب
1341/10/8
هبدُ  : 1تؼبريف  :تؼزيف اطـالحبت ثىبر ثزدُ شذُ در ايي تظَيجٌبهِ ثشزح سيز هي ثبشذ:
الف  .هحَر خؾ  :خـي است فزػي راثؾ ثيي هزاوش پبيِ ّب در ؿَل خـَؽ َّائي ًيزٍي ثزق .
ة  .هسيز خؾ ًَ :اري است اس سهيي در ؿَل خـَؽ َّائي اًتمبل ٍ تَسيغ حبطل اس تظَيز ّبدي ّبي جبًجي
خؾ ثز رٍي سهيي .
 )1حزين درجِ يه  :دٍ ًَار است در ؿزفيي هسيز خؾ ٍ هتظل ثِ آى .وِ ػزع ّزيه اس ايي دٍ ًَار در
سـح افمي در ايي تظَيجٌبهِ تؼييي شذُ است .
 )2حزين درجِ دٍ  :دٍ ًَار است در ؿزفيي حزين درجِ يه ٍ هتظل ثِ آى  .فَاطل افمي حذ خبرجي حزين
درجِ دٍ اس هحَر خؾ در ّز ؿزف در ايي تظَيجٌبهِ تؼييي شذُ است .
ت  .رديف ٍلتبص ٍ :لتبص اسوي خـَؽ ًيزٍي ثزق است .
ث  .هحذٍدُ شْز  :حذٍديست وِ اس ؿزف اًجوي شْز يب لبئن همبم لبًًَي آى ثب تبييذ هزاجغ هٌذرج در لبًَى
لجل اس تبريخ ؿزح ًْبئي ّزيه اس خـَؽ ًيزٍي ثزق ثزاي آى شْز تؼييي گزديذُ است .
تجظزُ  :تبريخ ؿزح ًْبئي خـَؽ ًيزٍي ثزق اس ؿزف ٍسارت آة ٍ ثزق يب سبسهبًْبي اجزائي آى اػالم هي
شَد .
ج  .خـَؽ َّائي فشبر لَي  :خـَؿي است وِ داراي ٍلتبص يه ّشار ٍلت ٍ ثبالتز هي ثبشذ .
چ  .خـَؽ َّايي فشبر ػؼيف  .خـَؿي است وِ داراي ٍلتبص ووتز اس يه ّشار ٍلت هي ثبشذ .
هبدُ  : 2حزين خـَؽ َّائي فشبر لَي ًيزٍي ثزق در خبرج هحذٍدُ شْزّب ثذٍ درجِ تمسين ٍ ًسجت ثِ
ٍلتبصّبي هختلف ثشزح سيز تؼييي هي شَد :
الف  .حزين درجِ يه خـَؽ َّائي ًيزٍي ثزق رديف ٍلتبص يىْشار تب ثيست ّشار ٍلت ثزاثز سِ هتز در ّز
ؿزف هسيز خؾ ثَدُ ٍ حذ خبرجي حزين درجِ دٍ در ّز ؿزف ثِ فبطلِ پٌج هتز اس هحَر خؾ هي ثبشذ .
ة  .حزين درجِ يه خـَؽ َّائي ًيزٍي ثزق رديف ٍلتبص سي ٍ سِ ّشار ٍلت ثزاثز پٌج هتز در ّز ؿزف

هسيز خؾ ثَدُ ٍ حذ خبرجي حزين درجِ دٍ در ّز ؿزف ثفبطلِ پبًشدُ هتز اس هحَر خؾ هي ثبشذ .
ح  .حزين درجِ يه خـَؽ َّائي ًيزٍي ثزق رديف ٍلتبص شظت ٍ سِ ّشار ٍلت ثزاثز سيشدُ هتز در ّز
ؿزف هسيز خؾ ثَدُ ٍ حذ خبرجي حزين درجِ دٍ در ّز ؿزف ثفبطلِ ثيست هتز اس هحَر خؾ هي ثبشذ .
ت  .حزين درجِ يه خـَؽ َّائي ًيزٍي ثزق رديف ٍلتبص يىظذ ٍ سي ٍ دٍ ّشار ٍلت ثزاثز پبًشدُ هتز در
ّز ؿزف هسيز خؾ ثَدُ ٍ حذ خبرجي حزين درجِ دٍ در ّز ؿزف ثفبطلِ سي هتز اس هحَر خؾ هي ثبشذ .
ث  .حزين درجِ يه خـَؽ َّائي ًيزٍي ثزق رديف ٍلتبص دٍيست ٍ سي ّشار ٍلت ثزاثز ّفذُ هتز در ّز
ؿزف هسيز خؾ ثَدُ ٍ حذ خبرجي حزين درجِ دٍ در ّز ؿزف ثفبطلِ چْل هتز اس هحَر خؾ هي ثبشذ .
ج  .حزين درجِ يه خـَؽ َّائي ًيزٍي ثزق رديف ٍلتبص چْبرطذ ٍ پبًظذ ّشار ٍلت ثزاثز ثيست هتز در ّز
ؿزف هسيز خؾ ثَدُ ٍ حذ خبرجي حزين درجِ دٍ در ّز ؿزف ثفبطلِ پٌجبُ هتز اس هحَر خؾ هي ثبشذ .
چ  .حزين درجِ يه خـَؽ َّائي ًيزٍي ثزق رديف ٍلتبص ّفتظذ ٍ پٌجبُ ّشار ٍلت ثزاثز ثيست ٍ پٌج هتز در
ّز ؿزف هسيز خؾ ثَدُ ٍ حذ خبرجي حزين درجِ دٍ در ّز ؿزف ثفبطلِ شظت هتز اس هحَر خؾ هي ثبشذ
.
تجظزُ  : 1در طَرتيىِ رديفْبي ٍلتبصي در آيٌذُ ثيي رديفْبي ٍلتبص هذوَر در ايي هبدُ ثَجَد آيذ حزين
درجِ يه ٍ حزين درجِ دٍ آى ثِ تٌبست حزين ًشديىتزيي رديف ٍلتبص آى تؼييي خَاّذ شذ .
تجظزُ  : 2تؼييي ٍ تشخيض رديف ٍلتبص خـَؽ ًيزٍي ثزق ثب ٍسارت آة ٍ ثزق هي ثبشذ .
هبدُ  : 3در طَرتيىِ ػجَر خـَؽ َّائي فشبر لَي ًيزٍي ثزق در داخل هحذٍدُ شْزّب ثِ تشخيض ٍسارت
آة ٍ ثزق السم ثبشذ ٍ احذاث توبم يب لسوتي اس آى اس ًظز رػبيت فَاطل السم ٍ سبيز جْبت فٌي ٍ ايوٌي
ثشزح اًذاسُ ّبي حزين درجِ يه هذوَر در هبدُ  2ايي تظَيجٌبهِ در هؼبثز ػوَهي ٍ حزين اهبوي هوىي
ًجبشذ ٍ ايجبد خؾ ػزفبً هَجت سلت استفبدُ هتؼبرف اس اهالن اشخبص شَد ٍسارت آة ٍ ثزق ٍ هَسسبت
تبثغ ؿجك هبدُ  16لبًَى ثزق ايزاى الذام خَاّذ وزد .
تجظزُ  : 1در داخل هحذٍدُ شْزّب فَاطلي وِ ثزاي رػبيت ايوٌي ٍ سبيز جْبت فٌي خـَؽ اًتمبل ٍ تَسيغ
ًيزٍي ثزق در ًظز گزفتِ هي شَد هي تَاًذ هتٌبست ثب فَاطل پبيِ ّب تب سي درطذ ووتز اس همذار همزر ثزاي
حزين درجِ يه هذوَر در هبدُ  2ايي تظَيجٌبهِ ؿجك ًظز ٍسارت آة ٍ ثزق ثبشذ :

تجظزُ  : 2در هَرد تَسؼِ هحذٍدُ شْز در اراػي ٍ اهالن ٍالغ در خبرج اس هحذٍدُ اي وِ لجالً خـَؽ
ًيزٍي ثزق ثبستفبدُ اس حك حزين در آى ايجبد شذُ ٍسارت آة ٍ ثزق ٍ هَسسبت ٍ شزوتْبي تبثؼِ ووبوبى اس
حك حزين درجِ يه استفبدُ هي ًوبيٌذ ليىي اراػي هشوَل حزين درجِ دٍ ثب تمَيت خؾ اس حزين خبرج هي
شَد .
تجظزُ  : 3هفبد ايي هبدُ ٍ تجظزُ ّبي آى ثب تشخيض ٍسارت آة ٍ ثزق ثِ هٌبؿك ٍاجذ شزايؾ درخبرج اس
هحذٍدُ شْزّب ًيش تسزي دادُ هي شَد .
هبدُ  : 4در هسيز ٍ حزين درجِ يه الذام ثِ ّزگًَِ ػوليبت سبختوبًي ٍ ايجبد تبسيسبت هسىًَي ٍ
تبسيسبت داهذاري يب ثبؽ ٍ درختىبري ٍ اًجبرداري تب ّز ارتفبع هوٌَع هي ثبشذ ٍ فمؾ ايجبد سراػت فظلي ٍ
سـحي ٍ حفز چبُ ٍ لٌبت ٍ راّسبسي ٍ شجىِ آثيبري  ،هشزٍؽ ثز ايي وِ سجت ايجبد خسبرت ثزاي تبسيسبت
خـَؽ اًتمبل ًگزدد ثب رػبيت هبدُ  8ايي تظَيجٌبهِ ثالهبًغ خَاّذ ثَد .
تجظزُ  : 1ايجبد شجىِ آثيبري ٍ حفز چبُ ٍ لٌَات ٍ راّسبسي در اؿزاف پبيِ ّبي خـَؽ ًجبيذ در فبطلِ اي
ووتز اس سِ هتز اس پي پبيِ ّب اًجبم گيزد .
هبدُ  : 5در حزين درجِ دٍ فمؾ ايجبد تبسيسبت سبختوبًي اػن اس هسىًَي ٍ طٌؼتي ٍ هخبسى سَخت تب ّز
ارتفبع هوٌَع هي ثبشذ .
هبدُ  : 6در طَرتيىِ در ًتيجِ ػوليبت تؼويزاتي ٍ ثبسرسي خـَؽ ًيزٍي ثزق خسبرتي ثِ اػيبى ٍ هتحذثبت
هَجَد در هلىي ٍارد آيذ ٍسارت آة ٍ ثزق ٍ هَسسبت ٍ شزوتْبي تبثغ خسبرت هبله اػيبًي را ججزاى
خَاٌّذ ًوَد .
هبدُ  : 7در طَرتيىِ اشخبص ثزخالف همزرات ايي آييي ًبهِ ػوليبت ٍ تظزفبتي در حزين درجِ يه ٍ
درجِ دٍ خـَؽ اًتمبل ٍ تَسيغ ثٌوبًذ هىلفٌذ ثوحغ اػالم هبهَراى ٍسارت آة ٍ ثزق ٍ هَسسبت ٍ
شزوتْبي تبثغ ػوليبت ٍ تظزفبت را هتَلف ٍ ثِ ّشيٌِ خَد در رفغ آثبر ػوليبت ٍ تظزفبت الذام ًوبيٌذ .
هبدُ  : 8ثزاي وليِ ػوليبتي وِ ثَسيلِ اشخبص حميمي يب حمَلي ثوٌظَر راّسبسي ،وبرّبي وشبٍرسي ،حفز
چبُ ٍ لٌَات ،ػجَر ٍ حول ثبر ٍ هبشيي آالت ٍ ًظبيز آى در هسيز ٍ حزين خـَؽ ًيزٍي ثزق اًجبم هي گيزد
ثبيذ اطَل حفبظتي ثوٌظَر جلَگيزي اس ثزٍس خـزات جبًجي ٍ ٍرٍد خسبرات هبلي رػبيت شذُ ٍ در هَرد
حفز چبُ ٍ لٌبت ٍ راّسبسي لجالً اس هسئَليي ػوليبتي خـَؽ ًيزٍي ثزق راٌّوبئي السم خَاستِ شَد ٍ اجبسُ
وتجي وست گزدد ٍ در ّز حبل ًظز ٍسارت آة ٍ ثزق ثبيذ ظزف يىوبُ اس تبريخ ٍطَل درخَاست اػالم

شَد .
هبدُ  : 9حزين وبثلْبي سيزسهيٌي وِ در هؼبثز ٍ راُ ّب گذاردُ هي شَد در ّز ؿزف ًين هتز اس هحَر وبثل ٍ تب
ارتفبع دٍ هتز اس سـح سهيي خَاّذ ثَد ٍ در هَردي وِ وبثل ثب سبيز تبسيسبت شْزي اس لجيل لَلِ وشي آة ٍ
فبػالة ٍ وبثل ٍ تلفي ٍ ًظبيز آى تمبؿغ ًوبيذ استبًذارّبي هتذاٍل شجىِ اًتمبل ٍ تَسيغ ٍ ًيزٍي ثزق رػبيت
شَد .
هبدُ  : 11رػبيت حزين ٍ استبًذارّبي هظَة خـَؽ ًيزٍي ثزق اس ؿزف وليِ سبسهبًْبي دٍلتي ٍ غيز دٍلتي
الشاهي است ٍ در ّز هَرد وِ سبسهبًْبي دٍلتي ثخَاٌّذ الذام ثِ ايجبد تبسيسبت جذيذي ًوبيٌذ وِ ثب خـَؽ
ًيزٍي ثزق تمبؿغ ًوبيذ يب در حزين آى ٍالغ شَد ايي ػول ثب جلت هَافمت ٍسارت آة ٍ ثزق يب هَسسبت ٍ
شزوتْبي تبثغ آى اًجبم هي گزدد .در هَاردي وِ خـَؽ جذيذ ًيزٍي ثزق اس رٍي تبسيسبت هَجَد تلگزاف
ٍ تلفي ٍ راُ ٍ راُ آّي ػجَر هي ًوبيذ حزين ٍ استبًذاردّبي آى هَسسبت اس ؿزف ٍسارت آة ٍ ثزق يب
هَسسبت ٍ شزوتْبي تبثغ ثبيذ رػبيت شَد ٍ اًجبم ؿزحْبي جذيذ ثب هَافمت لجلي هَسسبت هزثَؽ خَاّذ
ثَد .
هبدُ  : 11ثِ هٌظَر اؿالع طبحجبى اراػي ٍ اهالن ٍالغ در هسيز خـَؽ ًيزٍي ثزق ٍ ثبالخض جلت تَجِ
آًبى ثبجزاي هفبد هَاد  19 ٍ 18 ٍ 16لبًَى ثزق ايزاى ٍسارت آة ٍ ثزق يب هَسسبت ٍ سزوتْبي تبثغ اس ؿزيك
ًشز آگْي در جزايذ هحلي يب الظبق آگْي در تبثلَ شْزداري ّب يب تَسيغ آى در هسيز خؾ ثـزيك هوىي يب
پخش آگْي اس راديَّبي هحلي ٍ يب سبيز ٍسبيل همتؼي آغبس اجزاي ػوليبت ؿزح خؾ ًيزٍي ثزق را اػالم
خَاٌّذ داشت .
تَػيح جذٍل 4-3
حزين خـَؽ اًتمبل اًزصي
ؿجك لبًَى سبسهبى ثزق ايزاى ٍ تظَيت ًبهِ ّيبت ٍسيزاى در سبل  1347حزين خـَؽ اًتمبل ػجبرتست اس :
الف  .حزين درجِ يه ،دٍ ًَار هَاسي خؾ اًتمبل در ؿزفيي آى ٍ هتظل ثِ تظَيز فبس وٌبري رٍي سهيي است
وِ ػزع ّز يه اس ايي دٍ ًَار در سـح افمي در جذٍل شوبرُ ( )4-3آهذُ است .
ة .حزين درجِ دٍ ،دٍ ًَار در ؿزفيي حزين درجِ يه ٍ هتظل ثِ آى است .
فَاطل افمي حذ خبرجي حزين درجِ دٍ اس هحَر خؾ (هحَر خؾ ،خؾ ٍاطل ثيي هزاوش دٍ پبيِ هجبٍر

است) در ّز ؿزف در جذٍل شوبرُ ( )4-3آهذُ است .
در سيز خؾ ٍ حزين درجِ يه الذام ثِ ّز گًَِ ػوليبت سبختوبًي ٍ ايجبد تبسيسبت هسىًَي ٍ تبسيسبت
داهذاري يب ثبؽ ٍ درختىبري ٍ اًجبرداري تب ّز ارتفبع هوٌَع است ٍ فمؾ ايجبد سراػت فظلي ٍ سـحي ٍ حفز
چبُ ٍ لٌبت ٍ راّسبسي ٍ شجىِ آثيبري ثب رػبيت اطَل حفبظتي هشزٍؽ ثز ايي وِ سجت ايجبد خسبرت ثزاي
تبسيسبت خـَؽ اًتمبل ًگزدد هجبس است الجتِ ثزاي حفز چبُ ٍ لٌبت ٍ راّسبسي اجبسُ ٍسارت آة ٍ
ثزق السم است .
در حزين درجِ دٍ فمؾ ايجبد تبسيسبت سبختوبًي اػن اس هسىًَي ٍ طٌؼتي ٍ هخبسى سَخت تب ّز ارتفبع
هوٌَع
هي ثبشذ .
جذٍل ( -)4-3حزين خـَؽ اًتمبل
حزين ٍلتبص
(ويلٍَلت )

حزين درجِ يه
( هتز )

حزين درجِ دٍ
( هتز )
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