ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﺧﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﺑﺮق
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ در ﻣﻮرد ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق :
ﻫﯿﺄتوزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ  ۳۰/۱/۱۳۹۴ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎره  ۱۰۰/۳۰/۱۷۸۱۴/۹۳ﻣﻮرخ  ۲۰/۳/۱۳۹۳وزارت ﻧﯿﺮو و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه
) (۲ﻣﺎده ) (۱۸ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮق اﯾﺮان ـ ﻣﺼﻮب ۱۳۴۶ـ  ،ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد:
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق
ﻣﺎده۱ـ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت زﯾﺮ در ﻣﻌﺎﻧ ﻣﺸﺮوح ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣروﻧﺪ:
اﻟﻒ ـ ﺧﻂ ﺑﺮق :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ،دﮐﻞ ،ﻫﺎدی ،ﻣﻘﺮه ،و ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد.
ب ـ ﻣﺤﻮر ﺧﻂ :ﺧﻂ ﻓﺮﺿ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ در ﻃﻮل ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾ و در ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی زﻣﯿﻨ و زﯾﺮ ﺳﻄﺢ آب در ﻃﻮل ﺧﻂ.
ج ـ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻂ :ﻧﻮاری در ﻃﻮل ﺧﻄﻮط ﺑﺮق ،ﮐﻪ در ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺎدیﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒ ﺧﻂ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ و در
ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی زﻣﯿﻨ و زﯾﺮ ﺳﻄﺢ آب ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻋﺮض ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ.
د ـ ﺣﺮﯾﻢ :ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺑﻪ دو ﻧﻮع زﻣﯿﻨ و ﻫﻮاﯾ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺷﻮد:
۱ـ ﺣﺮﯾﻢ زﻣﯿﻨ :دو ﻧﻮار در ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻂ و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻋﺮض ﻫﺮﯾ از اﯾﻦ دو ﻧﻮار در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهاﺳﺖ.
۲ـ ﺣﺮﯾﻢ ﻫﻮاﯾ :ﻧﻘﺎﻃ در ﻫﻮا در اﻣﺘﺪاد ﻫﺎدی و ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ،ﻧﺎﺷ از اﻋﻤﺎل ﺣﺮﯾﻢﻫﺎی اﻓﻘ و ﻋﻤﻮدی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﮐﻪ
ﻫﺎدی ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق در ﻣﺮﮐﺰ آن ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد:
۱ـ۲ـ ﺣﺮﯾﻢ ﻋﻤﻮدی :ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻤﻮدی در ﻫﻮا از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻫﺎدی ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق در راﺳﺘﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهاﺳﺖ.
۲ـ۲ـ ﺣﺮﯾﻢ اﻓﻘ :ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﻘ در ﻫﻮا از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻫﺎدی ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق در راﺳﺘﺎی اﻓﻖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫـ ـ ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ :وﻟﺘﺎژ اﺳﻤ ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق.
و ـ ﺧﻂ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ :ﺧﻄ ﮐﻪ دارای وﻟﺘﺎژ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾ ﻫﺰار وﻟﺖ اﺳﺖ.
زـ ﺧﻂ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ :ﺧﻄ ﮐﻪ دارای وﻟﺘﺎژ از ﯾ ﻫﺰار وﻟﺖ ﺗﺎ ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ﻫﺰار وﻟﺖ اﺳﺖ.
ح :ﺧﻂ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی :ﺧﻄ ﮐﻪ دارای وﻟﺘﺎژ ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ﻫﺰار وﻟﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺎده۲ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾ ﺑﺮق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺷﻮد:

۱ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ :ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﮐﻤﺘﺮ از ﯾ ﻫﺰار وﻟﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ آن
) (۳/۱ﻣﺘﺮ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
۲ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ:
اﻟﻒ ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ ﯾ ﻫﺰار ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار وﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ) (۱۰/۲ﻣﺘﺮ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ب ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ ﺳ و ﺳﻪ ﻫﺰار وﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ) (۵/۳ﻣﺘﺮ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﺣﺮﯾﻢ در ﺧﻄﻮط ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی ) (۱و ) (۲و ﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ ﺣﺮﯾﻢ ﻫﻮاﯾ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺣﺮﯾﻢ زﻣﯿﻨ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺷﺮط وﺟﻮد ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺑﺮق و ﮐﻤﺎل اﻧﺘﻔﺎع از آن ،ﺑﺮاﺳﺎس
ﻧﻮع ﻫﺎدی ،ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨ اﺑﻼﻏ وزارت ﻧﯿﺮو ،ﻋﻮارض ﻃﺒﯿﻌ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﻠ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺷﻮد.
۳ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی:
اﻟﻒ ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ﻫﺰار وﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨ و ﺑﺮاﺑﺮ ) (۸ﻣﺘﺮ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ب ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ ﯾﺼﺪ و ﺳ و دو ﻫﺰار وﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨ و ﺑﺮاﺑﺮ ) (۹ﻣﺘﺮ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ج ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ دوﯾﺴﺖ و ﺳ ﻫﺰار وﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨ و ﺑﺮاﺑﺮ ) (۹/۱۱ﻣﺘﺮ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
د ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻫﺰار وﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨ و ﺑﺮاﺑﺮ ) (۱۴ﻣﺘﺮ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ﻫـ ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار وﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨ و ﺑﺮاﺑﺮ ) (۲۵ﻣﺘﺮ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﺗﻮاﻧﺪ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠ ﯾﺎ ﻣﻮردی ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨ اﺑﻼﻏ آن
وزارت ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﻠ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺑﻪ ﺷﺮط اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺧﻂ ،ﺣﺮﯾﻢ ﻫﻮاﯾ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺳ درﺻﺪ ) (%۳۰از ﺣﺮﯾﻢﻫﺎی زﻣﯿﻨ ﺑﻨﺪ ) (۳ﻻزماﻻﺟﺮاء ﻣﺑﺎﺷﺪ:
۱ـ در ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ﻫﺰار وﻟﺖ ﺣﺮﯾﻢ اﻓﻘ (۳) ﻣﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ ﻋﻤﻮدی ) (۶ﻣﺘﺮ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
۲ـ در ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ ﯾﺼﺪ و ﺳ و دو ﻫﺰار وﻟﺖ ﺣﺮﯾﻢ اﻓﻘ (۵/۴) ﻣﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ ﻋﻤﻮدی ) (۷ﻣﺘﺮ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
۳ـ درﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ دوﯾﺴﺖ و ﺳ ﻫﺰار وﻟﺖ ﺣﺮﯾﻢ اﻓﻘ (۵/۶) ﻣﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ ﻋﻤﻮدی ) (۸ﻣﺘﺮ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
۴ـ درﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻫﺰار وﻟﺖ ﺣﺮﯾﻢ اﻓﻘ (۹) ﻣﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ ﻋﻤﻮدی ) (۱۰ﻣﺘﺮ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
 ۵ـ درﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار وﻟﺖ ﺣﺮﯾﻢ اﻓﻘ (۲۰) ﻣﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ ﻋﻤﻮدی ) (۱۵ﻣﺘﺮ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده۳ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی از ﻋﻮارض ﻃﺒﯿﻌ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻨﻞ ،ﮐﻮه و دره ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ
اﻋﻤﺎل ﺣﺮﯾﻢ زﻣﯿﻨ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﺮﺑﻮط و ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨ و اﯾﻤﻨ ،ﻣﺗﻮان ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻮردی ﺣﺮﯾﻢﻫﺎی ﻫﻮاﯾ ﻣﻨﺪرج در ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪ ) (۳ﻣﺎده ) (۲را ﺑﺎ ﺷﺮط وﺟﻮد ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺑﺮق و ﮐﻤﺎل اﻧﺘﻔﺎع
از آن ،ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﺣﺮﯾﻢ زﻣﯿﻨ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺎده۴ـ در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ در اراﺿ و اﻣﻼک ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪودهای ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﺣﺮﯾﻢ

در آن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،وزارت ﻧﯿﺮو و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮق ﮐﻤﺎﮐﺎن از ﺣﻖ ﺣﺮﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎده ۵ـ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ردﯾﻒﻫﺎی وﻟﺘﺎژی در آﯾﻨﺪه ﺑﯿﻦ ردﯾﻒﻫﺎی وﻟﺘﺎژ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﺣﺮﯾﻢ زﻣﯿﻨ و ﯾﺎ
ﻫﻮاﯾ آن ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮﯾﻢ ﻧﺰدﯾﺘﺮﯾﻦ ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻﺗﺮ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ردﯾﻒ وﻟﺘﺎژ ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺑﺎ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده ۶ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ و اﻗﺪاﻣﺎﺗ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘ ،ﻣﺴﻮﻧ ،ﻣﺨﺎزن ﺳﻮﺧﺖ ،اﻧﺒﺎرداری و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت
داﻣﺪاری ﯾﺎ ﺑﺎغ ﯾﺎ درﺧﺘﺎری در ﻣﺴﯿﺮ و ﺣﺮﯾﻢ زﻣﯿﻨ و ﻫﻮاﯾ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ اﻗﺪاﻣﺎﺗ از
ﻗﺒﯿﻞ زراﻋﺖ ﻓﺼﻠ و ﺳﻄﺤ ،ﺣﻔﻆ ﯾﺎ ﮐﺎﺷﺖ درﺧﺘﺎن ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع ،ﺣﻔﺮﭼﺎه و ﻗﻨﻮات ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از دﮐﻞ ﺣﻔﺎری ،اﮐﺘﺸﺎف و
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن ،راهﺳﺎزی و اﺣﺪاث ﺷﺒﻪ آﺑﯿﺎری ﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﯾﻨﻪ ﻣﺎﻧﻌ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺑﺮق ﺑﺮای وزارت ﻧﯿﺮو و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮق اﯾﺠﺎد ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺎرت ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺧﻄﻮط ﺑﺮق ﻧﺮدد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ) (۸اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺗﺮاﮐﻢ و ﻧﻮع درﺧﺘﺎن ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﻣﺤﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﻃﻼع از
ﻣﺮاﺟﻊ ذیرﺑﻂ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ اﯾﺠﺎد ﺷﺒﻪ آﺑﯿﺎری ،ﺣﻔﺮ ﭼﺎه و ﻗﻨﻮات و راهﺳﺎزی در اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﻄﻮط ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪای ﮐﻤﺘﺮ از ) (۳ﻣﺘﺮ از
ﭘﭘﺎﯾﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨ از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺧﻄﻮط و در ﻓﺎﺻﻠﻪای ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺣﺮﯾﻢ زﻣﯿﻨ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺧﻂ از اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه در ﻣﺴﯿﺮ و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﺑﺮق ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۴ـ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده زﯾﺮ ﺣﺮﯾﻢ ﻫﻮاﯾ در ﺧﺎرج از ﻣﺴﯿﺮ و ﺣﺮﯾﻢﻫﺎی زﻣﯿﻨ و ﻫﻮاﯾ ﻗﺮار
دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﺑﯿﺶ از ) (۴۵درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺳﻘﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻓﺎﺻﻠﻪای ﺑﯿﺶ از ) (۴ﻣﺘﺮ از
ﺣﺮﯾﻢ ﻋﻤﻮدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺰاﻣ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎده۷ـ اﺷﺨﺎﺻ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺗﺼﺮﻓﺎﺗ در ﻣﺴﯿﺮ و ﺣﺮﯾﻢﻫﺎی زﻣﯿﻨ و ﻫﻮاﯾ و در
زﯾﺮ ﺣﺮﯾﻢ ﻫﻮاﯾ ﺧﻄﻮط ﺑﺮق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻋﻼم وزارت ﻧﯿﺮو و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮق ،ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺗﺼﺮﻓﺎت را ﻣﺘﻮﻗﻒ و
ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آﺛﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮاﺳﺎس ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧ رﻓﻊ ﺗﺠﺎوز از
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آب و ﺑﺮق ﮐﺸﻮر ـ ﻣﺼﻮب ۱۳۵۹ـ ﻋﻤﻞ ﻣﺷﻮد.
ﻣﺎده ۸ـ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راهﺳﺎزی ،ﮐﺸﺎورزی ،ﺣﻔﺮ ﭼﺎه و ﻗﻨﻮات ،ﻋﺒﻮر و ﺣﻤﻞ ﺑﺎر و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن در ﻣﺴﯿﺮ و
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق و در زﯾﺮ ﺣﺮﯾﻢ ﻫﻮاﯾ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺣﻔﺎﻇﺘ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺧﻄﺮات ﺟﺎﻧ و ورود ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮرد ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ،ﻗﻨﻮات و راهﺳﺎزی ﻗﺒﻼ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮق
وزارت ﻧﯿﺮو ،اﺳﺘﻌﻼم و اﺟﺎزه ﮐﺘﺒ ﮐﺴﺐ ﮔﺮدد و در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ذیرﺑﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﯾ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل
درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﻼم ﺷﻮد.
ﻣﺎده۹ـ ﺣﺮﯾﻢ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﺑﺮق در زﯾﺮزﻣﯿﻦ و زﯾﺮ ﺳﻄﺢ آب ﻧﯿﻢﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘ و ﺗﺎ دو ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی از ﻣﺤﻮر ﮐﺎﺑﻞ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨ وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺎ ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳ ﻣﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻠﻔﻦ ،ﻟﻮﻟﻪﮐﺸ
آب ،ﻓﺎﺿﻼب ،ﮔﺎز و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨ ﻣﺘﺪاول ﺷﺒﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.

ﻣﺎده۱۰ـ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨ ﻣﺼﻮب ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘ و ﺣﻘﻮﻗ اﻟﺰاﻣ اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮐﻪ
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻄﻮط ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗ ،راه و راهآﻫﻦ ،ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ،آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ در
ﺣﺮﯾﻢ آن واﻗﻊ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از وزارت ﻧﯿﺮو ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮق ذیرﺑﻂ اﻧﺠﺎم ﻣﮔﺮدد .در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﻄﻮط ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق از روی ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨ دﺳﺘﺎهﻫﺎی ذیرﺑﻂ اﻟﺰاﻣ
اﺳﺖ.
ﻣﺎده۱۱ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﺻﺎﺣﺒﺎن اراﺿ و اﻣﻼک واﻗﻊ در ﻣﺴﯿﺮ و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﻔﺎد
ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮق اﯾﺮان ،وزارت ﻧﯿﺮو ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺮق از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺮ آﮔﻬ در ﺟﺮاﯾﺪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻘﺘﻀ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ،آﻏﺎز
اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث ﺧﻂ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق را اﻋﻼم ﻣﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده۱۲ـ در ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺮﯾﻢﻫﺎی ﺧﻄﻮط ﺑﺮق در اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪازاﯾ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮق ،ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎﻟ و ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ آن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ روز ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺮﯾﻢﻫﺎی ﺧﻄﻮط ﺑﺮق واﻗﻊ در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣ و ﯾﺎ اراﺿ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ و دوﻟﺘ و ﯾﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣ و اﻧﺘﻈﺎﻣ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،اﻣﻼک ﯾﺎ اراﺿ آزاد ﺷﺪه ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻬ ﺑﻪ دﺳﺘﺎه اﺟﺮاﯾ ﻣﺮﺑﻮط واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ اراﺿ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﮐﺎﻟﺒﺪی ذیرﺑﻂ ﻣﺼﻮب اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده۱۳ـ اﯾﻦ ﺗﺼـﻮﯾﺐﻧﺎﻣـﻪ ﺟﺎﯾﺰﯾـﻦ ﺗﺼـﻮﯾﺐﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﻤﺎره  ۲۹۰۵۲ﻣـﻮرخ  ۸/۱۰/۱۳۴۷ﻣﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ـ اﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﯿﺮی

ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺪﯾﻤ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮﻃﻮ ﺑﺮق ﮐﻪ ﻣﻠﻐ ﺷﺪه اﺳﺖ  :ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  29052ﺣﺮﻳﻢ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﺋ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي
ﺑﺮق ﻣﺼﻮب 1347/8/10
ﻣﺎده  : 1ﺗﻌﺎرﻳﻒ  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺒﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ  .ﻣﺤﻮر ﺧﻂ  :ﺧﻄ اﺳﺖ ﻓﺮﺿ راﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ در ﻃﻮل ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﺋ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق .
ب  .ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻂ  :ﻧﻮاري اﺳﺖ از زﻣﻴﻦ در ﻃﻮل ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﺋ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﺎدي ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒ ﺧﻂ ﺑﺮ روي
زﻣﻴﻦ .
 (1ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ ﻳﻚ  :دو ﻧﻮار اﺳﺖ در ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻂ و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن .ﻛﻪ ﻋﺮض ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﻧﻮار در ﺳﻄﺢ اﻓﻘ در اﻳﻦ
ﺗﺼﻮﻳﺒﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .
 (2ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ دو  :دو ﻧﻮار اﺳﺖ در ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ ﻳﻚ و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن  .ﻓﻮاﺻﻞ اﻓﻘ ﺣﺪ ﺧﺎرﺟ ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ دو از ﻣﺤﻮر
ﺧﻂ در ﻫﺮ ﻃﺮف در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺒﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ت  .ردﻳﻒ وﻟﺘﺎژ  :وﻟﺘﺎژ اﺳﻤ ﺧﻄﻮط ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق اﺳﺖ .

ث  .ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ  :ﺣﺪودﻳﺴﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧ آن ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺮح
ﻧﻬﺎﺋ ﻫﺮﻳﻚ از ﺧﻄﻮط ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ﺑﺮاي آن ﺷﻬﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .
ﺗﺒﺼﺮه  :ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺮح ﻧﻬﺎﺋ ﺧﻄﻮط ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق از ﻃﺮف وزارت آب و ﺑﺮق ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺟﺮاﺋ آن اﻋﻼم ﻣ ﺷﻮد .
ج  .ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﺋ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي  :ﺧﻄﻮﻃ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي وﻟﺘﺎژ ﻳﻚ ﻫﺰار وﻟﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .
چ  .ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﻳ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ  .ﺧﻄﻮﻃ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي وﻟﺘﺎژ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻫﺰار وﻟﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺎده  : 2ﺣﺮﻳﻢ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﺋ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق در ﺧﺎرج ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺪو درﺟﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح
زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ ﺷﻮد :
اﻟﻒ  .ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ ﻳﻚ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﺋ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ردﻳﻒ وﻟﺘﺎژ ﻳﻬﺰار ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﻫﺰار وﻟﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻂ ﺑﻮده
و ﺣﺪ ﺧﺎرﺟ ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ دو در ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮ از ﻣﺤﻮر ﺧﻂ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .
ب  .ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ ﻳﻚ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﺋ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ردﻳﻒ وﻟﺘﺎژ ﺳ و ﺳﻪ ﻫﺰار وﻟﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻂ ﺑﻮده و ﺣﺪ
ﺧﺎرﺟ ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ دو در ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻔﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺘﺮ از ﻣﺤﻮر ﺧﻂ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .
پ  .ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ ﻳﻚ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﺋ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ردﻳﻒ وﻟﺘﺎژ ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ﻫﺰار وﻟﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻴﺰده ﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻂ ﺑﻮده
و ﺣﺪ ﺧﺎرﺟ ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ دو در ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻔﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﺘﺮ از ﻣﺤﻮر ﺧﻂ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .
ت  .ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ ﻳﻚ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﺋ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ردﻳﻒ وﻟﺘﺎژ ﻳﺼﺪ و ﺳ و دو ﻫﺰار وﻟﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻂ
ﺑﻮده و ﺣﺪ ﺧﺎرﺟ ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ دو در ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻔﺎﺻﻠﻪ ﺳ ﻣﺘﺮ از ﻣﺤﻮر ﺧﻂ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .
ث  .ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ ﻳﻚ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﺋ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ردﻳﻒ وﻟﺘﺎژ دوﻳﺴﺖ و ﺳ ﻫﺰار وﻟﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻔﺪه ﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻂ ﺑﻮده و
ﺣﺪ ﺧﺎرﺟ ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ دو در ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻔﺎﺻﻠﻪ ﭼﻬﻞ ﻣﺘﺮ از ﻣﺤﻮر ﺧﻂ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .
ج  .ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ ﻳﻚ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﺋ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ردﻳﻒ وﻟﺘﺎژ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار وﻟﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻂ
ﺑﻮده و ﺣﺪ ﺧﺎرﺟ ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ دو در ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻔﺎﺻﻠﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮ از ﻣﺤﻮر ﺧﻂ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .
چ  .ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ ﻳﻚ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﺋ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ردﻳﻒ وﻟﺘﺎژ ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار وﻟﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﺴﻴﺮ
ﺧﻂ ﺑﻮده و ﺣﺪ ﺧﺎرﺟ ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ دو در ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻔﺎﺻﻠﻪ ﺷﺼﺖ ﻣﺘﺮ از ﻣﺤﻮر ﺧﻂ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  : 1در ﺻﻮرﺗﻴﻪ ردﻳﻔﻬﺎي وﻟﺘﺎژي در آﻳﻨﺪه ﺑﻴﻦ ردﻳﻔﻬﺎي وﻟﺘﺎژ ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ ﻳﻚ و ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ
دو آن ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮﻳﻢ ﻧﺰدﻳﺘﺮﻳﻦ ردﻳﻒ وﻟﺘﺎژ آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  : 2ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ردﻳﻒ وﻟﺘﺎژ ﺧﻄﻮط ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ﺑﺎ وزارت آب و ﺑﺮق ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺎده : 3در ﺻﻮرﺗﻴﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﺋ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق در داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ وزارت آب و ﺑﺮق ﻻزم
ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺪاث ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘ از آن از ﻧﻈﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﻓﻮاﺻﻞ ﻻزم و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻬﺎت ﻓﻨ و اﻳﻤﻨ ﺑﺸﺮح اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ ﻳﻚ
ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده  2اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺒﻨﺎﻣﻪ در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣ و ﺣﺮﻳﻢ اﻣﺎﻛﻦ ﻣﻤﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﻳﺠﺎد ﺧﻂ ﻋﺮﻓﺎً ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻌﺎرف
از اﻣﻼك اﺷﺨﺎص ﺷﻮد وزارت آب و ﺑﺮق و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺎﺑﻊ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  16ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮق اﻳﺮان اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .
ﺗﺒﺼﺮه  : 1در داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻓﻮاﺻﻠ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻤﻨ و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻬﺎت ﻓﻨ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق در ﻧﻈﺮ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳ درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﻘﺮر ﺑﺮاي ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ ﻳﻚ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده  2اﻳﻦ
ﺗﺼﻮﻳﺒﻨﺎﻣﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ وزارت آب و ﺑﺮق ﺑﺎﺷﺪ :
ﺗﺒﺼﺮه  : 2در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ در اراﺿ و اﻣﻼك واﻗﻊ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده اي ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺧﻄﻮط ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ﺑﺎﺳﺘﻔﺎده از
ﺣﻖ ﺣﺮﻳﻢ در آن اﻳﺠﺎد ﺷﺪه وزارت آب و ﺑﺮق و ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻛﻤﺎﻛﺎن از ﺣﻖ ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ ﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻟﻴﻦ اراﺿ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ دو ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻂ از ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺎرج ﻣ ﺷﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه  : 3ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﺎده و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي آن ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ وزارت آب و ﺑﺮق ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ درﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﺗﺴﺮي داده ﻣ ﺷﻮد .
ﻣﺎده : 4در ﻣﺴﻴﺮ و ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ ﻳﻚ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ و اﻳﺠﺎد ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺴﻮﻧ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت داﻣﺪاري ﻳﺎ ﺑﺎغ و
درﺧﺘﺎري و اﻧﺒﺎرداري ﺗﺎ ﻫﺮ ارﺗﻔﺎع ﻣﻤﻨﻮع ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ اﻳﺠﺎد زراﻋﺖ ﻓﺼﻠ و ﺳﻄﺤ و ﺣﻔﺮ ﭼﺎه و ﻗﻨﺎت و راﻫﺴﺎزي و
ﺷﺒﻪ آﺑﻴﺎري  ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺎرت ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺮدد ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎده  8اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺒﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه  : 1اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻪ آﺑﻴﺎري و ﺣﻔﺮ ﭼﺎه و ﻗﻨﻮات و راﻫﺴﺎزي در اﻃﺮاف ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﻄﻮط ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ اي ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﻣﺘﺮ از
ﭘ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد .
ﻣﺎده : 5در ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ دو ﻓﻘﻂ اﻳﺠﺎد ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ اﻋﻢ از ﻣﺴﻮﻧ و ﺻﻨﻌﺘ و ﻣﺨﺎزن ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ارﺗﻔﺎع ﻣﻤﻨﻮع ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺎده : 6در ﺻﻮرﺗﻴﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗ و ﺑﺎزرﺳ ﺧﻄﻮط ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ﺧﺴﺎرﺗ ﺑﻪ اﻋﻴﺎن و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻠ
وارد آﻳﺪ وزارت آب و ﺑﺮق و ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﺎﺑﻊ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﻚ اﻋﻴﺎﻧ را ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .
ﻣﺎده : 7در ﺻﻮرﺗﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﺗﺼﺮﻓﺎﺗ در ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ ﻳﻚ و درﺟﻪ دو ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل
و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻨﻤﺎﻧﺪ ﻣﻠﻔﻨﺪ ﺑﻤﺤﺾ اﻋﻼم ﻣﺎﻣﻮران وزارت آب و ﺑﺮق و ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﺗﺼﺮﻓﺎت را ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﺑﻪ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮد در رﻓﻊ آﺛﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
ﻣﺎده  : 8ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗ ﺑﻤﻨﻈﻮر راﻫﺴﺎزي ،ﻛﺎرﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ،ﺣﻔﺮ ﭼﺎه و ﻗﻨﻮات،
ﻋﺒﻮر و ﺣﻤﻞ ﺑﺎر و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن در ﻣﺴﻴﺮ و ﺣﺮﻳﻢ ﺧﻄﻮط ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق اﻧﺠﺎم ﻣ ﮔﻴﺮد ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻮل ﺣﻔﺎﻇﺘ ﺑﻤﻨﻈﻮر
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺧﻄﺮات ﺟﺎﻧﺒ و ورود ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه و در ﻣﻮرد ﺣﻔﺮ ﭼﺎه و ﻗﻨﺎت و راﻫﺴﺎزي ﻗﺒﻼ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗ ﺧﻄﻮط ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق راﻫﻨﻤﺎﺋ ﻻزم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد و اﺟﺎزه ﻛﺘﺒ ﻛﺴﺐ ﮔﺮدد و در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﻈﺮ وزارت آب و ﺑﺮق ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮف
ﻳﻤﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ وﺻﻮل درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﻼم ﺷﻮد .
ﻣﺎده : 9ﺣﺮﻳﻢ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨ ﻛﻪ در ﻣﻌﺎﺑﺮ و راه ﻫﺎ ﮔﺬارده ﻣ ﺷﻮد در ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ از ﻣﺤﻮر ﻛﺎﺑﻞ و ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع دو ﻣﺘﺮ از
ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻣﻮردي ﻛﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮي از ﻗﺒﻴﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸ آب و ﻓﺎﺿﻼب و ﻛﺎﺑﻞ و ﺗﻠﻔﻦ و ﻧﻈﺎﻳﺮ
آن ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺷﺒﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ و ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد .
ﻣﺎده : 10رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ و اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﺧﻄﻮط ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق از ﻃﺮف ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘ و ﻏﻴﺮ دوﻟﺘ اﻟﺰاﻣ اﺳﺖ و
در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺟﺪﻳﺪي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ در
ﺣﺮﻳﻢ آن واﻗﻊ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارت آب و ﺑﺮق ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﺎﺑﻊ آن اﻧﺠﺎم ﻣ ﮔﺮدد .در ﻣﻮاردي ﻛﻪ
ﺧﻄﻮط ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق از روي ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻠﺮاف و ﺗﻠﻔﻦ و راه و راه آﻫﻦ ﻋﺒﻮر ﻣ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺣﺮﻳﻢ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آن

ﻣﻮﺳﺴﺎت از ﻃﺮف وزارت آب و ﺑﺮق ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد و اﻧﺠﺎم ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﺒﻠ
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﻣﺎده  : 11ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﺻﺎﺣﺒﺎن اراﺿ و اﻣﻼك واﻗﻊ در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻄﻮط ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﺑﺎﺟﺮاي ﻣﻔﺎد
ﻣﻮاد  16و  18و  19ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮق اﻳﺮان وزارت آب و ﺑﺮق ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺳﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﺎﺑﻊ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ آﮔﻬ در ﺟﺮاﻳﺪ ﻣﺤﻠ ﻳﺎ
اﻟﺼﺎق آﮔﻬ در ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻮزﻳﻊ آن در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻂ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﻤﻦ ﻳﺎ ﭘﺨﺶ آﮔﻬ از رادﻳﻮﻫﺎي ﻣﺤﻠ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ وﺳﺎﻳﻞ
ﻣﻘﺘﻀ آﻏﺎز اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻃﺮح ﺧﻂ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق را اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺟﺪول 4-3
ﺣﺮﻳﻢ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮق اﻳﺮان و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان در ﺳﺎل  1347ﺣﺮﻳﻢ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از :
اﻟﻒ  .ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ ﻳﻚ ،دو ﻧﻮار ﻣﻮازي ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل در ﻃﺮﻓﻴﻦ آن و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺎز ﻛﻨﺎري روي زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺮض ﻫﺮ ﻳﻚ
از اﻳﻦ دو ﻧﻮار در ﺳﻄﺢ اﻓﻘ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (4-3آﻣﺪه اﺳﺖ .
ب .ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ دو ،دو ﻧﻮار در ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ ﻳﻚ و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن اﺳﺖ .
ﻓﻮاﺻﻞ اﻓﻘ ﺣﺪ ﺧﺎرﺟ ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ دو از ﻣﺤﻮر ﺧﻂ )ﻣﺤﻮر ﺧﻂ ،ﺧﻂ واﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ دو ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺠﺎور اﺳﺖ( در ﻫﺮ ﻃﺮف در
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (4-3آﻣﺪه اﺳﺖ .
در زﻳﺮ ﺧﻂ و ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ ﻳﻚ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ و اﻳﺠﺎد ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺴﻮﻧ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت داﻣﺪاري ﻳﺎ ﺑﺎغ و
درﺧﺘﺎري و اﻧﺒﺎرداري ﺗﺎ ﻫﺮ ارﺗﻔﺎع ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ اﻳﺠﺎد زراﻋﺖ ﻓﺼﻠ و ﺳﻄﺤ و ﺣﻔﺮ ﭼﺎه و ﻗﻨﺎت و راﻫﺴﺎزي و ﺷﺒﻪ
آﺑﻴﺎري ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺣﻔﺎﻇﺘ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺎرت ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺮدد ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺮاي ﺣﻔﺮ ﭼﺎه و ﻗﻨﺎت و راﻫﺴﺎزي اﺟﺎزه وزارت آب و ﺑﺮق ﻻزم اﺳﺖ .
در ﺣﺮﻳﻢ درﺟﻪ دو ﻓﻘﻂ اﻳﺠﺎد ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ اﻋﻢ از ﻣﺴﻮﻧ و ﺻﻨﻌﺘ و ﻣﺨﺎزن ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ارﺗﻔﺎع ﻣﻤﻨﻮع ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .

