بخش هفتم  :ضوابط و حرايم
ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي غير كشاورزي( ماده  22تا )22
ماده 22ـ
ـ اراضي مورد نياز براي مصارف و فعاليتهاي غير كشاورزي عبارتند از:
ـ شهرك سازي ،ساختمانها و تأسيسات مسكوني بخش خصوصي.
ـ شهركها و نواحي صنعتي -شهرهاي جديد و بنياد مسكن
ـ پايانهها ،كارخانجات ،تأسيسات وابسته به صنايع.
ـ تأسيسات فرهنگي ،هنري ،آموزشي ،تفريحي ،تحقيقاتي ،مذهبي و مؤسسات ورزشي ،مجتمعهاي اقامتي و پذيرائي و
توريستي.
ـ درمانگاهها ،بيمارستانها ،آزمايشگاهها ،گورستانها ،غسالخانهها ،آسايشگاهها و ساير تأسيسات بهداشتي و رفاهي.
ـ مراكز خدمات عمومي از قبيل :سردخانه ،انبارهاي عمومي و همچنين فضاهاي نگهداري كاال و بارگيري در بنادر و موارد
مشابه.
تبصره  -1اراضي مورد نياز وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانوني بر آن مستلزم ذكر نام يا
تصريح آن تابع قوانين و مقررات خاص است از طريق ماده  96و تبصرههاي  1و  5ذيل آن موضوع قانون تنظيم بخشي از
مقررات مالي دولت اقدام خواهد شد.
تبصره  -2كميسيون موظف است حتيالمقدور اراضي منابع ملي و دولتي را كه فاقد استعداد زارعي و باغي ميباشد در قالب
شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي و مجتمعهاي توليدي ،صنعتي و خدماتي مصوب و از واگذاريهاي پراكنده خودداري
نمايد.
ماده 22ـ مجريان طرحها ملزم ميباشند براي توسعه منابع طبيعي و رعايت مقررات زيست محيطي حداقل  %25سطح
مورد واگذاري را براي درختكاري منظور و ايجاد نمايند.
تبصره -حداقل اجاره بها ساليانه اراضي فوق معادل بيست درصد ( )%22ارزش معامالتي (قيمت منطقهاي) خواهد بود.
ماده 22ـ مدت اجاره اراضي واگذاري حداقل سه ( )3سال و حداكثر پانزده ( )15سال تعيين و هر سه ( )3سال يكبار در
صورت معتبر بودن جواز تأسيس با موافقت اصولي و اجراي تعهدات تمديد و ميزان اجاره بها توسط كميسيون تعديل
ميگردد.

ماده 22ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف غير كشاورزي به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني منوط به
ارائه طرح مصوب و موافقت اصولي يا جواز تأسيس از دستگاههاي دولتي ذي ربط ميباشد.
ماده 22ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف غير كشاورزي در قالب قرار داد اجاره در مساحتهاي بيش از
سه ( )3هكتار در استانهاي گيالن ،مازندران ،تهران ،گلستان و شهرهاي شيراز ،اصفهان ،تبريز ،اهواز ،مشهد ،كرج و بيش
از پنجاه ( )52هكتار در ساير استان ها ضمن رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تأييد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان
ميباشد.

ضوابط حفظ حريم و اراضي مجاور راهها (مصوب شورايعالي شهرسازي  ،1221/2/1ماده) 2
ـ منطقه حريم جادههاي برون شهري  152متر از طرفين ميباشد .
ـ حريم جادههاي سريع و كنار گذر (حريم  152متري) به عنوان نوار حفاظتي است كه احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات
در آن غيرمجاز مي باشد.
ـ رعايت مقررات مربوط به حريم قانوني راهها ،آئيننامهها و بخشنامههاي مربوطه در تمامي موارد الزامي است.
ـ هر نوع تغيير در عملكرد در نوار حفاظتي راه ها (حريم  152متري) منوط به تائيد اداره كل راه و ترابري استان ميگردد.
ـ ايجاد فضاهاي سبز عمومي در حريم  152متري مجاز است.
ـ ايجاد فضاي سبز خصوصي بدون دسترسي مستقيم به جاده در اين حريم مجاز است.
ـ ايجاد عملكردهاي غير انتفاعي كه سطح آنها بيش از دو هكتار باشد ،بدون دسترسي مستقيم به جاده و فقط به صورت
فضاي سبز و پاركينگ در اين حريم مجاز است.
ـ عملكردهاي غيرانتفاعي مجاز به احداث بنا در حريم  152متري نبوده ولي به صورت فضاي سبز و پاركينگ ميتوانند از
حريم ذكر شده استفاده نمايند.
ـ احداث تاسيساتي كه بهرهبرداري ،كشت ،داشت و برداشت از زمينهاي كشاورزي و باغها بدون آنها مقدور نباشد در اين
حريم مجاز است.
ـ احداث تأسيسات خدماتي و رفاهي جانبي راه از قبيل پمپ بنزين ،رستوران و تعميرگاه (با رعايت حريم سبز حداقل 52
متري بعد از حريم قانوني راه و رعايت ضوابط قانوني مربوطه) در اين حريم مجاز است.
ـ ديوار كشي به صورت مشبک ( 2/02مترمربع ديوار و مابقي به صورت مشبک) پس از رعايت حريم قانوني راه در اين
حريم مجاز است.

ـ اراضي واقع در حدفاصل جادههاي كمربندي و محدوده قانوني شهرها و همچنين تا عمق  152متر از حد حريم قانوني راه
در بر خارجي جادههاي مذكور چنانچه در خارج از محدوده استحفاظي طرحهاي مصوب جامع يا هادي واقع شدهاند ،به
محدودههاي مذكور اضافه ميگردند مگر اينكه فاصله كمربندي از محدوده و وسعت اراضي في مابين به حدي باشد كه در
طول عمر طرح تأثيري در ميزان و جهت گسترش شهر نداشته و اجراي مقررات نظارت بر حريم استحفاظي را عمالً
غيرممكن بسازد كه تشخيص آن با كميسيون ماده  5شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در شهرهاي داراي طرح جامع و
مراجع و مقامات مسئول بررسي و تصويب طرحهاي هادي حسب مورد خواهد بود.
ـ ايجاد هر گونه ساختمان و تأسيسات تا عمق  152متر ،از بر حريم راه در طرفين جادههاي كمربندي واقع در حريمهاي
استحفاظي و همچنين ايجاد هر نوع راه دسترسي هم سطح بهجادههاي مذكور ممنوع است.
ـ احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات در طرفين كليه راههاي بينشهري واقع در محدوده استحفاظي و حريم شهرها به
عمق  152متر از بر حريم قانوني راه و همچنين ايجاد راههاي دسترسي هم سطح به جاده اصلي ممنوع است مگر در مورد
كاربريهاي خاص كه هم محل كاربري و هم راههاي دسترسي الزم عيناً در قالب طرحهاي مصوب جامع و تفصيلي و هادي
ترسيم شده يا ضوابط مربوط به آنها تعيين شده باشد.
 تبصره 1ـ تأسيسات الزم براي بهرهبرداري (كشت ،داشت و برداشت) از زمينهاي كشاورزي و باغات و همچنين خطوطپايههاي انتقال نيروي برق و شبكههاي مخابراتي ،پلها و تونلهاي واقع در مسير راهها ،لولههاي انتقال نفت و گاز ،كانالها و
شبكههاي آبياري خطوط و لوله هاي آّبرساني ،سيلبندها و سيلگيرها ،از شمول بندهاي فوق مستثني و تابع قوانين و مقررات
مربوط به خود هستند.
 كميسيون ماده  5يا مراجع تصويب طرحهاي هادي حسب مورد و در صورت لزوم ميتوانند جاده-هاي ارتباطيديگري از نيز كه از شهر به روستا و يا نقاط ديگري در اطراف شهر منتهي ميشوند مشمول اين مقررات بنمايند كه در اين
صورت حريم حفاظتي آنها تا  52متر قابل تقليل است .همچنين حريم حفاظتي جادههاي بينشهري در مواردي كه از روستا
عبور مينمايند نيز چنانچه در قالب طرحهاي بهسازي يا هادي روستائي مورد طراحي قرار گيرد تا  52متر قابل تقليل است.
ـ كليه كارگاهها و واحدهاي صنعتي و صنفي و تجاري و خدماتي و نظاير آن موجود در دو طرف راههاي موضوع اين
مصوبه ميبايست به مجموعههاي متمركز جديد منتقل شوند.
 شهرداريها درمورد حريم موضوع ماده  66و مراجع مسئول صدور پروانه و نظارت در حدفاصل حريم شهرداري تا محدودهنهائي طرحهاي جامع و هادي موظفند محلهاي مناسب براي انتقال اين گونه واحدهاي را با همكاري ادارات كل مسكن و
شهرسازي استانها بر اساس طرحهاي مصوب توسعه شهري تعيين و تسهيالت الزم را براي انتقال فراهم نمايند و وزارت

مسكن و شهرسازي با استفاده از امكانات سازمان زمين شهري و خصوصاً با استفاده از اراضي دولتي تحقق امر فوق را
تسهيل خواهد كرد.
 محلهاي قبلي بر اساس تصويب مراجع قانوني مقرر حسب مورد به فضاهاي سبز و يا سايبر كاربريهاي عمومي تبديل واعمال هر گونه كاربري خصوصي مغاير با آن ممنوع است.
 آن قسمت از حريم راهها كه در داخل محدودههاي قانوني و حريم شهرها واقع ميشود و اضافه بر عرض سوارهرو وپيادهرو ميباشد ،به منظور كمک به پاكيزگي و زيبائي منظر ورودي شهرها و جلوگيري از باز كردن راه دسترسي براي
ساخت و سازهاي بعد از حريم راه توسط شهرداريها در محدوده امكانات آنها و با هماهنگي وزارت راه و ترابري براي
درختكاري و ايجاد فضاي سبز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ضوابط ايمني و حريم راهها و را آهن ( به استناد قانون اصالح ايمني راهها وراه آهن مصوب
)1271/7/2
ـ اقدام بهر گونه عملياتي كه موجب خرابي جاده گردد همچنين ايجاد هرگونه مستحدثات يا درختكاري يا زراعت يا ادقام
به حفاري در حريم قانوني شاهراه ها و راههاي اصلي و فرعي و راه آهن كه ميزان هر يک بطريق و وسائل متناسب
مشخص و از طرف وزارت راه و آگهي مي شود بدون اجازه وزارت راه ممنوع است .
 ريختن زباله ،نخاله ،مصالح ساختماني ،رون موتور و نظاير آن و يا نصب و استقرار تابلو يا هر شيئي ديگر در راهها و راآهن و حريم قانوني آنها در داخل يا خارج از محدوده قانوني شهرها و همچنين هر گونه عمليات كه موجب اخالل در امر
تردد وسائل نقليه مي شود ونيز راه دسترسي ممنوع است .
 انتهاي حريم راهها و حريم راه آهن هاي كشور و در طول كنار گذرهايي كه وزارت راه وترابري احداث نموده يا مينمايد و يا مسئوليت نگهداري آنرا بعهده ايجاد هرگونه ساختمان و ديوار كشي و تأسيسات به شعاع صد( )122متر از دارد
بدون كسب مجوز از وزارت مذكور ممنوع مي باشد
 اقدام به هر گونه عملياتي كه موجب خرابي جاده گردد همچنين ايجاد هر گونه مستحدثات يا درختكاري يا زراعت يااقدام به حفاري در حريم قانوني آزاد راه ها و راه هاي اصلي و فرعي و راه آهن كه ميزان هر يک به طريق و وسائل
متناسب مشخص و از طرف وزارت راه و ترابري آگهي مي شود بدون اجازه وزارت راه و ترابري ممنوع است .
 وزارت راه و ترابري مكلف است به حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه بخش اينقبيل مستحدثات يا درختكاري و يا زراعت و حفريات را ضمن تنظيم صورت مجلس راسا قلع و آثار تجاوز را محو كند.

 اشخاص ذينفع مي توانند به مراجع دادگستري مراجعه كنند دادگاه خارج از نوبت به اينگونه پرونده ها رسيدگي نموده وحكم الزم را صادر مي كند.
 دادگاه با درخواست وزارت راه و ترابري در خصوص ميزان خسارت و هزينه ها  ،خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأيمتقضي صادر خواهد نمود .
 ماموران مربوط در وزارت راه و ترابري و راه آهن و ماموران نيروي انتظامي موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهدهوقوع تجاوز به راهها و راه آهن وحريم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام الزم اطالع دهند .مأمور يا مسئول ياد شده
در صورت تسامح به مجازات مربوط محكوم خواهد شد.
 برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد متر (522متر) از باال دست و يک كيلومتر از پايين دست پلهاممنوع است و متخلفان به مجازات مربوط محكوم خواهند شد.
 ريختن زباله  ،نخاله  ،مصالح ساختماني  ،روغن موتور و نظاير آن و يا نصب و استقرار تابلو يا هر شيئي ديگر در راهها وراه آهن و حريم قانوني آنها در داخل يا خارج از محدوده قانوني شهرها و همچنين هر گونه عمليات كه موجب اخالل در امر
تردد وسايل نقليه ميشود و نيز ايجاد را دسترسي ممنوع است .
 مرتكبان جرايم باال عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم و چنانچه تخريبي صورتنگرفته باشد مرتكب يا مرتكبين  ،حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به يک ماه تا شش ماه
حبس و يا پرداخت جزاي نقدي از پانصد هزار ( )522222تا پنج ميليون ( )5222222ريال محكوم خواهند شد  .در مورد
اخير با جبران خسارت تعقيب موقوف خواهد شد .
 ايجاد راه دسترسي به حريم و گذرگاه مناسب ،درختكاري و عبور دادن تاسيسات از عرض راه و راه آهن و نصب تابلو درحريم آنها با اجازه وزارت راه و ترابري مجاز است  .در موارد اضطراري به منظور ترميم تأسيسات عمومي كه از عرض راه
عبور نموده است دستگاه مربوط با كسب موافقت وزارت راه و ترابري و ضمن رعايت كليه نكات ايمني اقدام خواهد نمود .
 وزارت راه و ترابري مكلف است نسبت به برآورد هزينه و خسارت وارده به راهها و حريم آنها و ابنيه فني و عالئم وتأسيسات و تجهيزات ايمني كه در اثر برخورد وسائط نقليه و يا عبور بارهاي ترافيكي و لوله هاي آب  ،گاز و فاضالب و
كابل برق و مخابرات و غيره و هر گونه عملياتي كه منجر به بروز هزينه و خسارت گردد  ،اقدام و مبالغ دريافتي را به
حساب خزانه واريز و صد در صد ( )%122آن را به منظور ايمن سازي راهها به مصرف برساند .
 هر گاه در طول خطوط راه آهن از طرف رانندگان وسائل نقليه راه آهن بر اثر رانندگي وسائل مزبور قتل يا جرح يا ضربواقع شود بايد وسيله نقليه متوقف گردد و ضمن مبادرت به كمكهاي نخستين در مورد مجروحين و مصدومين صورت
مجلس در محل حادثه به وسيله مامورين انتظامي راه آهن و مامورين مربوط راه آهن تنظيم و پس از تحقيقات اوليه از

راننده و مطلعين در صورتي كه به سبب حادثه جسد يا اجسام ديگري روي خطوط راه آهن قرار گرفته و مانع عبور قطار و
وسايل نقليه راه آهن باشد مامورين پليس انتظامي راه آهن آن را به محاذات محل به خارج خط در نقطه مناسبي انتقال داده
و بالفاصله قطار و وسيله نقليه را حركت دهند .مامورين پليس انتظامي راه آهن موظفند آثار و عالئم موجود را در محل
حادثه حفظ كرده و مراتب را در صورت وقوع قتل فورا به مقامات قضايي براي حضور و انجام تشريفات قانوني گزارش
دهند.
 راه آهن دولتي ايران مكلف است در طول راه آهن معابر و گذرگاه هاي مجاز براي افراد و وسايل نقليه را با نصب عالماتمشخص كند.
 عبور از روي خطوط راه آهن و ورود در محوطه ايستگاه ها و كارخانه ها و تاسيسات فني راه آهن به استثناي سكوهايمسافري و امكنه و گذرگاه ها و معابر مجاز واقع در ايستگاه ها و در طول خطوط ممنوع است جز براي آن عده از مامورين
راه آهن كه بر حسب وظيفه مجاز به ورود و عبور مي باشند و در صورت تخلف و بروز حادثه راه آهن دولتي ايران مسئول
نخواهد بود.
 عبور هر گونه وسيله نقليه اعم از موتوري و غير موتوري از يک طرف خط آهن به طرف ديگر در غير محلهاي مجازممنوع است و متخلف از اين امر مسئول هر گونه پيشامد و خسارت وارده مي باشد.
 هرگاه عبور وسايط نقليه موجب خرابي يا انحراف قسمتي از ريل و همچنين خاكريز و ساير تاسيسات مربوط به راه آهنگردد راننده وسيله نقليه به پرداخت جزاي نقدي از  1222ريال تا  5222ريال و جبران خسارت وارده محكوم مي شود.
 حدود ايستگاه راه آهن عبارت است از محوطه اي كه مورد نياز راه آهن بوده و بر اساس نقشه هاي مصوب راه آهنقانونا به تصرف و تملک راه آهن درآمده باشد و به وسيله عالئم مخصوص از طرف راه آهن مشخص مي شود.
 حسب درخواست شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران  ،مرجع قضائي صالح دستور الزم را مبني بر همكاري و نظارتمأموران نيروي انتظامي با آن شركت جهت ايجاد نظم به منظور انسداد محلهاي تردد غير مجاز صادر ميكند .
 هر گاه بر اثر عبور انسان يا دام يا وسيله نقليه اي كه حركت آن بستگي به راه آهن ندارد و برخورد آن با وسائل نقليهمجاز راه آهن در روي خط آهن حادثه اي منجر به قتل يا جرح يا ضرب يا خسارت مالي شود راننده مجاز كه بر حسب
وظيفه رانندگي وسائل نقليه راه آهن را روي خط آهن به عهده دارد در صورتي كه نظامات و مقررات مربوط را رعايت نموده
باشد مسئوليتي نخواهد داشت  .عدم مسئوليت راننده مذكور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود.
 وزارت راه و ترابري مكلف است هنگام ايجاد راههاي جديد و راه آهن  ،گذرگاههاي ضروري و مجاري الزم را در نظرگرفته و موجبات ارتباط دو طرف را احداثي را به نحو مقتضي فراهم كند  .وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد فراهم

نمودن امكانات ارتباطي و وزارت نيرو در مورد تأمين روشنائي راهها مكلفند حسب اعالم وزارت راه و ترابري و در چهارچوب
مقررات موجود اقدام كنند .
 خارج از محدوده شهرها در مناطقي كه هيات وزيران تصويب و وزارت راه و ترابري اعالم مي نمايد احداث ديوار بهارتفاع بيش از يک متر در اراضي و مستحدثاتي كه تا فاصله هفتاد متر از انتهاي حريم راه آهن و آزاد راهها و راههاي اصلي
واقع شده ممنوع است مگر براي اراضي واقع در مسير طوفان شن كه به منظور جلوگيري از ورود توده هاي شني مالكين
حسب مورد با اخذ پروانه از ادارات راه يا راه آهن مي توانند به احداث آن اقدام نمايند.
 ايجاد هرگونه ساختمان و ديواركشي و تاسيسات به شعاع صد ( )122متر از انتهاي حريم راهها و حريم راه آهن هايكشور و در طول كنارگذرهائي كه وزارت راه و ترابري احداث نموده يا مينمايد و يا مسئوليت نگهداري آنرا به عهده دارد
بدون كسب مجوز از وزارت مذكور ممنوع ميباشد .
 وزارت راه و ترابري مكلف است نوع كاربري زمينهاي اطراف راهها و راه آهن هاي كشور به عمق صد ( )122متر را بعداز حريم قانوني آنها ت هيه و به تصويب هيئت وزيران برساند و از متقاضياني كه بر حسب ضرورت وفق ماده ( )15همين
قانون نياز به احداث مستحدثاتي در حد فاصل فوق را داشته باشند وجوهي را بر اساس آيين نامهاي كه به تأييد هيئت
وزيران ميرسد اخذ و به حساب خزانه واريز و صددرصد ( )%122آن را به منظور ايمن سازي راهها به مصرف برساند .
 نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشيه راهها و راه آهن تا شعاع صد ( )122متر از منتهي اليه حريم قانوني آنها توسطوزارت مذكور اعمال ميشود .
به وزارت ياد شده اجازه داده ميشود به منظور ايجاد هماهنگي بر اساس موارد موضوع تبصره ( )1همين ماده نسبت به صدور
مجوز ايجاد مستحدثات به متقاضيان اقدام نمايد  .بديهي است متقاضيان بايد ساير مجوزهاي الزم را از مراجع مربوط اخذ
نمايند .
دستورالعمل صدور مجوز براي اجراي تاسيسات خدمات زيربنائي در داخل حريم راهها( به استناد
دستورالعمل و ضوابط اجرائي بند  4تفويض اختيار شماره  15246/11مورخ )1302/12/4
الف – صدور مجوز براي اجراي تاسيسات خدمات زيربنائي در داخل حريم راهها
 – 1عبور لوله هاي گاز با قطر بيش از  4اينچ چنانچه در امتداد راه قرار گيرند براي كليه راهها ميبايست در خارج
از حريم آنها انجام شوند و لوله هاي بقطر  4اينچ و كمتر براي راههائيكه داراي احاريم  35و  45متر ميباشند حداقل بترتيب
از  15متري و  22متر و آنهائيكه داراي احاريم  69و  122متر هستند حداقل بترتيب از  35و  52متري محور (آكس) بسمت
منتهي اليه حريم را ه صورت گيرند.

تبصره  )1چنانچه اجبارا لوله هاي گاز با فشار زيادتري از كنار راهها عبور نمايند الزم است گزارش توجيهي و داليل فني
توسط متقاضي به اداره كل تقديم تا پس از بررسي فني و مهندسي اقدام مقتضي معمول گردد.
تبصره  ) 2چنانچه اجبارا عمليات حفاري جهت اجراي تاسيسات خدمات زيربنائي در فواصل فوق الذكر مقدور نباشد انجام
آنها در فاصله  2متر بيشتر از مقادير مندرج در بند يک براي كليه راهها بالمانع بوده و در اين حالت خسارات مربوطه 52
درصد افزايش خواهد يافت.
 – 2عبور لوله هاي آب و فاضالب بقطر بيش از  422ميلي متر در امتداد كليه راهها ميبايست در خارج از حريم آنها انجام
شوند و براي لوله هاي بقطر  422ميلي متر و كمتر مانند رديف  1عمل گردد.
 – 3عبور لوله هاي نفت بقطر بيش از  12اينچ در امتداد كليه راهها ميبايست در خارج از حريم قانوني آنها انجام شوند و
براي لوله هاي بقطر  12اينچ و كمتر همانند بند يک و موارد مذكور در بند دو عمل گردد.
 – 4عبور كابلهاي تلفن در امتداد راهها براساس قسمت آخر بندهاي يک و دو عمل گردد.
تبصره :اولويت قرار گرفتن تاسيسات خدمات زيربنائي از منتهي اليه حريم راهها به ترتيب لوله هاي گاز  ،نفت  ،آب و
....خواهد بود.
 – 5عبور شبكه هاي برق فشار قوي و متوسط و ضعيف در امتداد راهها ميبايست در خارج از حريم صورت گيرد و در موارد
اضطراري شبكه هاي فشار ضعيف و عبور كابلهاي مربوط به آن در منتهي اليه حريم راهها انجام شوند.
 – 9كليه تاسيسات زيربنائي فوق و نيز ساير موارد مشابه بر حسب مورد در امتداد راهها كه در روي زمين اجرا ميگردند
مانند تيرهاي برق  ،تلفن و  .....ميبايست با نظر و تشخيص آن اداره كل در يک سمت راه و به شرح مندرج در اين
دستورالعمل به نحوي كه اعالم شده است صورت گرفته و سمت ديگر راه آزاد باقي بماند.
 – 6در صورت اصالح شبكه هاي برق و مخابرات موجود در كنار راهها عمليات مربوطه فقط در سمتي كه شبكه وجود دارد
انجام گردد ،در صورتيكه موانعي جهت اجراي شبكه جديد در مسير شبكه قديم اجباراً عمليات را در سمت ديگر راه اجتناب
ناپذير سازد اجراي آن بشرط جمع آوري شبكه قديم و ضمن رعايت كليه موارد مذكور بشرح فوق بالمانع ميباشد.
 – 0صدور مجوز براي احداث كانالهاي روباز بهر اندازه و بهر منظور در داخل حريم راهها ممنوع ميباشد.
 – 6عبور كليه تاسيسات از عرض راهها ( بصورت هوائي و زميني) ميبايست به نحوي انجام پذيرد كه در انتقال هوائي
تيرگذاري از منتهي اليه حريم راه در يک سمت راه به منتهي اليه حريم سمت ديگر راه صورت گيرد و در عبور زميني حتي
االمكان از زير پلهاي موجود در طرفين محل قطع عرضي (بدهانه  2و بيش از  2متر) با توجه به نوع و قطر تاسيسات
استفاده شود در صورت عدم وجود پل يا آبرو بشرح فوق عبور عرضي با نقب زني يا با استفاده از دستگاه پرس افقي و

بورينگ انجام شود .بديهي است راههائيكه داراي رو يه آسفالتي گرم ميباشند بجز در موارد اجتناب ناپذير و با اطالع و
هماهنگي قبلي با اداره كل ايمني و حريم راهها در هيچ حالت ديگري نبايد اجازه آسفالت شكافي صادر گردد.
تبصره  )1ارتفاع كابلهاي برق فشار ضعيف و تلفن كه در داخل حريم راه بصورت عرضي عبور مينمايند تا سطح راه حداقل
 9/5و براي كابلهاي برق فشار متوسط و قوي حداقل  12متر با رعايت كليه اصول فني و مهندسي به منظور تردد امن در
راه تعيين ميگردند.
تبصره  )2اخذ مجوز جهت اجراي تاسيسات عمومي خدمات زيربنائي بايد توسط دستگاههاي اجرائي طرح (نظير ارگانها و
سازمانهاي دولتي و نهادهاي انقالب اسالمي و اشخاص حقيقي و حقوقي و  )....در خواست و راساً نسبت به اخذ آن اقدام
نمايند لذا از صدور مجوز براي پيمانكاران طرف قرارداد دستگاههاي اجرائي و شوراهاي اسالمي شهر و روسنا جداً خودداري
شود.
ب  :نحوه وصول خسارات و هزينه هاي مربوطه
 – 1خسارات وارده به حريم و جسم راه در زمان اجراي عمليات ميبايد بعد از تقاضاي اشخاص حقيقي و حقوقي جهت انجام
اقدامات مورد نظر و بصورت اعالم شرايط با توجه به نوع تاسيسات و فاصله آنها از محور ( آكس) راه بشرح زير دريافت و به
حساب خزانه واريز و آن اداره كل در پايان هر ماه تصاوير فيش واريز به حساب خزانه را به اداره كل ايمني و حريم راهها
ارسال دارد  ،اعداديكه در بندهاي ذيل تعيين شده با فرض رعايت استانداردها و معيارهاي فني بر مبناي حداقل خسارات
وارده برآورد شده است بنابر اين الزم است پس از اتمام عمليات نسبت به تعديل خسارات وارده اقدام شود.
 )1-1در كنار راههاي با احاريم  35و  45متر در صورتيكه عرض حفاري كمتر از  2/5متر (كه عمق آن را با توجه به نوع
تاسيسات تعيين خواهيد كرد) باشد بازاء هر كيلومتر مبلغ پنج ميليون ريال.
 )1 – 2مانند بند  1-1در صورتيكه عرض حفاري بيش از  2/5متر و كمتر از يک متر باشد بازا هر كيلومتر از حفاري هفت
ميليون ريال.
 )1 – 3مانند بند  1-2در صورتيكه عرض حفاري بيش از  1متر و حداكثر  1/5متر باشد به اعضاي هر كيلومتر حفاري ده
ميليون ريال.
 )1-4در كنار بزرگراهها و راههاي اصلي با حريم  69متر در صورتيكه عرض حفاري كمتر از  2/5متر باشد بازا هر كيلومتر
ده ميليون ريال.
 )1 – 5مانند بند  1-4در صورتيكه عرض حفاري بيش از  2/5متر و كمتر از يک متر باشد بازا هر كيلومتر حفاري 12
ميليون ريال
 )1 –9مانند بند  1-4در صورتيكه عرض حفاري بيش از يک متر و حداكثر  1/5متر باشد بازا هر كيلومتر  15ميليون ريال.

 )1 – 6در كنار آزاد راههاي با حريم  69و  122متر در صورتيكه عرض حفاري كمتز از  2/5متر باشد بازا هر كيلومتر
حفاري  12ميليون و در صورتيكه عرض حفاري بيش از  2/5متر و كمتر از يک متر باشد بازا هر كيلومتر حفاري  15ميليون
ريال و چنانچه حداكثر عرض حفاري  2متر باشد بازا هر كيلومتر حفاري  25ميليون ريال اخذ گردد.
 )1 – 0خسارات وارده براي عبور تاسيسات فوق الذكر ( چه به صورت هوائي چه از زيرپلها و چه از جسم راه) براي هر قطع
عرضي براي راههاي با احاريم  35و  45متر  6ميليون ريال و براي راههاي با احاريم  69و  122متري  12ميليون ريال
خواهد بود .بديهي است در صورت نسب پايه ها در خارج از حريم راه فقط هزينه مربوطه اخذ گردد.
 – 2هزينه هاي متعلقه براي دو سال اوليه در زمان صدور مجوز براي بندهاي  1-1و  1-2و  1-3دو ميليون ريال و براي
بندهاي  1-4و  1-5و  1-9سه ميليون ريال و براي بند  1-6پنج ميليون ريال خواهد بود و هزينه براي هر قطع عرضي
(چه بصورت هوائي  ،چه از زير پلها و چه از جسم راه) نيز براي راههاي با حريم  35متر  2ميليون و راههاي اصلي با احاريم
 45و  69متر  4ميليون و براي بزرگراهها با حريم  69و  122متر  9ميليون ريال ميباشد كه ميايست قبل از صدور مجوز اخذ
گردد.
 – 3ادارات كل راه و ترابري بهنگام صدور مجوز مطابق فرمها و دستورالعملهاي ابالغي نسبت به اخذ تعهد از متقاضيان (
با توجه به نوع تاسيسات اجرائي و مورد تقاضا) اقدام نمايند.
 – 4به منظور اعمال مديريت تاسيسات زيربنائي موجود در حريم راهها در مدت تمديدي ميزان هزينه هاي دريافتي براي
سالهاي بعدي تعيين و ابالغ خواهد شد.
تبصره :با توجه به ماده  69قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال  1302كه اعالم ميدارد ((اجراي خطوط و
شبكه هاي برق  ،آب  ،گاز و مخابرات در منتهي اليه حريم راهها با هماهنگي وزارت راه و ترابري در صورتيكه به جسم و
تاسيسات راه لطمه وارد نكند بدون پرداخت هر گونه وجهي مجاز ميباشد)).
ج  :صدور مجوز جهت ايجاد راههاي دسترسي و ساختمان و ديواركشي و تاسيسات توليدي و صنعتي در شعاع يكصد متر
بعد از حريم راهها
 – 1كليه مفاد پيش نويس آئين نامه هاي اجرائي قسمت اخير تبصره يک و تبصره سه ذيل ماده  16قانون ايمني راهها و
راه آهن هاي كشور (بجز اخذ وجوه موضوع ماده  4آن در خصوص صدر مجوز احداث ديوار و ساختمان مسكوني و
تاسيسات صنعتي و توليدي در شعاع يكصد متر خارج از حريم راهها و ماده شش ( )9آن تقديمي به هيات محترم وزيران تا
زمان تصويب و ابالغ آنها بايد هنگام صدور مجوزات مطمح نظر قرار گيرد.
 – 2برابر مقررات و دستورالعملهاي صادره تعهدات الزم برابر فرم هاي ابالغي (پيوست) قبل از صدور مجوزات از متقاضيان
اخذ گردد.

 – 3قبل از صدور مجوز براي انجام موارد مذكور در فوق الزم است از متقاضي تعهد رسمي مبني بر اينكه اوال مجوز صادره
براي راههاي دسترسي موقت بوده و مدت آن حداكثر دو سال ميباشد و ثانيا تاسيسات ( اعم از ديواركشي و  )...را بعد از نوار
با كاربري تاسيسات خدمات زيربنائي احداث و از احداث هر گونه بنا و تاسيسات و تغيير كاربري بجز فضاي سبز و
درختكاري در اين فاصله تا محور راه خودداري و نيز نسبت به احداث راههاي دسترسي بر اساس معيارهاي فني مندرج در
آئين نامه طرح هندسي راهها و نصب عالئم راهنمائي و رانندگي و تجهيزات مورد نياز و تامين روشنائي مناسب و تجديد
نظر در موارد مذكور هر دو سال يكبار با نظر آن اداره كل اقدام خواهد نمود ،اخذ و سپس مجوز مربوطه صادر گردد.
– 4مراقبت گردد اقدامات معموله برابر مجوزات صادره صورت پذيرفته و از اجراي هر گونه عمليات و ساخت و سازهاي
بدون مجوز يا خالف مجوز صادره در داخل حريم راه و شعاع يكصد متر خارج از حريم آنها بشدت جلوگيري و در صورت
مشاهده انجام عمليات و ساخت سازهاي بالمجوز با متخلف برابر ضوابط و مقررات مربوطه رفتار گردد.
پيرو نامه شماره  31266/94مورخ ( 01/12/6تصوير پيوست) با ارسال تصوير آئين نامه اجرائي تبصره  1ذيل ماده  16قانون
ايمني راهها و راه آهن كه در جلسه مورخ  01/11/19به تصويب هيات محترم وزيران رسيده جهت اجرا ابالغ ميگردد در
اين خصوص و در راستاي اجراي وظائف قانوني موارد زير نيز موكدا يادآوري ميگردد:
 – 1تاسيسات خدمات رفاهي در مسير راهها بايد در محلهاي جانمائي شده از طرف سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور
مستقر و از صدور مجوز غير از محلهاي مذكور خودداري گردد .لذا از صدور مجوز جهت احداث هر گونه تاسيسات خدمات
رفاهي از قبيل پنچرگيري  ،تعويض روغن  ،رستوران  ،سوپرماركت  ،يخ فروشي  ،پمپ بنزين و  ...در فاصله يكصدمتر بعد
از حريم راهها به صورت منفرد خودداري نمائيد.
 -2تاسيسات صنعتي  ،توليدي و شهركهاي مسكوني بايد در مكانهائيكه توسط مراجع ذيصالح تعيين و تصويب گرديده
مستقر و از صدور مجوز جز در مكانهاي مذكور خودداري گردد.
 – 3از صدور مجوز براي ايجاد راه دسترسي به آزاد راهها جداً خودداري و براي بزرگراهها با هماهنگي قبلي با اداره كل
ايمني و حريم راهها اقدام شود.
 – 4مفاد آئين نامه تصويبي فوق با دقت مورد مطالعه و اجرا قرار گيرد ضمناً اعالم وصول اين نامه و نتيجه اقدامات را به
اداره كل ايمني و حريم راهها اعالم نماييد
ضوابط حريم فرودگاه ها (به استناد سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري (غيرنظامي) ايكائو ICAO
)

فرودگاه :منطقه معيني روي خشكي يا آب (با در نظر گرفتن هر نوع ساختمان ،تأسيسات و تجهيزات) كه تمام يا قسمتي
از آن به منظور ورود ،خروج و تردد هواپيما مورد استفاده قرار گيرد.
حريم :منطقهاي مستطيل شكل عاري از موانع غيرمجاز بر روي خشكي يا آب در محوطه فرودگاه و در انتهاي باند كه به
عنوان يک منطقه مناسب انتخاب و يا آماده ميشد تا هواپيما بتواند بخشي از اوجگيري مقدماتي تا ارتفاع معيني را در آن
منطقه انجام دهد.
حريم فرودگاه بطوركلي به دو حوزه تقسيم ميشود .نخست ،حوزه زميني كه خود شامل دو حوزه در داخل و خارج محدوده
فرودگاه ميباشد كه به نام حوزه داخلي و حوزه پيراموني و ديگر حوزه هوايي است كه فرودگاه ناميده ميشود
حوزه داخلي فرودگاه :اراضي خريداري شده و يا تحت تصرف فرودگاه كه عموماً بوسيله حصار يا مانع مناسب مشخص
و محصور ميگردد و تمامي فعاليتهاي فرودگاهي اعم از پايانهها و ساختمانهاي فني و عمليات و جنبي و عوامل ميدان
پروازي در اين حوزه استقرار دارد.
حوزه پيراموني فرودگاه :به اراضي خارج از محدوده فرودگاه اطالق ميشود كه كاربري آنها از نظر سازگاري بايستي
تحت كنترل بوده و با مسئولين فرودگاه هماهنگ شود
حوزه هوايي فرودگاه :محدوده فضايي است كه در آن محدوده هواپيماها بتوانند بدون وجود هيچگونه مانع و بر اساس
دستورالعملهاي مربوط به نشست و برخاست از باند پرواز و خزش راهها و پيشگاه و پاركينگ هواپيما ،از فرودگاه
بهرهبرداري نمايند .بخشي از اين حوزه هوايي در حوزه داخلي و بخشي ديگر در خارج از محدوده فرودگاه واقع است.
خط هوايي :رفت و آمد هواپيما طبق برنامه منظم براي حمل و نقل عمومي مسافر ،بار و محدوديتپستي.
ميدان هوايي :سطحي معين بر روي آب يا خشكي كه تمام يا قسمتي از آن براي ورود ،خروج و يا تردد هواپيما الزم و
پيشبيني ميگردد.
پيشگاه :سطح مشخصي در جلوي ساختمان پايانه يا دور از آن كه هواپيما در آن توقف و يا مانور مينمايد و كليه اقدامات
مربوط به خدماترساني و فعاليتهاي بارگيري و باراندازي در آن انجام ميشود.
مسير پرواز :مسير يک هواپيما در هوا ،كه بطور سه بعدي نسبت به نقطه برخاست يا نقطه نشست در آستانه تعريف شود.
ضوابط حريم خطوط انتقال گاز ونفت (به استناد مقررات حريم خطوط لوله انتقال گاز طبيعي در
مجاورت ابنيه و تأسيسات ،جادهها ،خطوط انتقال نيرو ،راه آهن ،خطوط لوله نفت ،ارائه شده در
شهريور)1271

حريم خطوط لوله انتقال گاز طبيعي
الف ـ مقدمات
ـ هدف از تنظيم اجراي اين مقررات تأمين حداقل ايمني ساكنين طرفين خطوط لوله انتقال گاز و شبكهها ي توزيع گاز
شهري در مقابل خطرات ناشي از انفجار ،آتش سوزي ،نشت گاز و همچنين به منظور پيشگيري از صدمات احتمالي از نقاط
مجاور به خطوط لوله گاز ميباشد.
ـ در شرايطي كه بنا به تشخيص كارشناسان شركت ملي گاز ايران موقعيت خاص محلي ايمني بيشتر از آنچه در اين
مقرارت پيش بيني شده است ايجاب نمايد بنا به صالحيت شركت ملي گاز ايران طريق ديگري به كار گرفته خواهد شد.
ـ هرگاه بين اين مقررات و استانداردهاي مهندسي مصوب شركت ملي گاز ايران مغايرت وجود داشته باشد در قسمتهاي
مغاير ،اين مقررات قابل اجرا خواهد بود.
ـ حريمهاي ايمن يمندرج در اين مقررات از طريق نشر آگهي در مطبوعات يا راديو تلوزيون و يا پاسگاهاي ژاندارمري واقع
در مسير يا الصاق يا توزيع آگهي در مسير خطوط لوله انتقال گاز به هر وسيله ديگري كه مقتضي ميباشد به اطالع عموم
خواهد رسيد
ب ـ تعاريف
ـ تعريف واحد رديف تراكم از منطقه اي به عرض  522متر كه محور لولهدر وسط آن قرار گرفته شد (يا 252متر از طرفين
لوله) و به طول يک كيلومتر در امتداد خطوط لوله تشكيل ميشود.
ـ مناطق از نظر تراكم واحدها ي مسكوني به شرح زير به چهار رديف تقسيم ميشوند:
رديف 1ـ هر واحد رديف تراكم در خارج از محدوده شهرها و شهركها كه تعداد واحدها ي ساختماني به منظور سكونت افراد
در آن  0نفر و يا كمتر باشد رديف  1ناميده ميشود.
رديف 2ـ هر واحد رديف تراكم در خارج از محدوده شهرها و شهركها كه تعداد واحدها ساختماني به منظور سكونت افراد در
آن  0نفر بيشتر يا از  39نفر كمتر باشد رديف  2ناميده ميشود.
رديف 3ـ هر واحد رديف تراكم در خارج از محدوده شهرها و شهركها رديف  4ناميده ميشود.
ـ انواع ساختمان خطوط لوله و ضريب طراحي مربوط عبارتند از:
ـ نوع ساختمان الف يا  Aبا ضريب طراحي %62
ـ نوع ساختمان ب يا  Bبا ضريب طراحي %92
ـ نوع ساختمان ج يا  Gبا ضريب طراحي %52
ـ نوع ساختمان د يا  Dبا ضريب طراحي %42

تعريف ضريب طراحي و چگونگي انتخاب نوع ساختمان خطوط لوله متناسب با رديفهاي تراكم بر اساس استاندارهاي
مصوب شركت ملي گاز انجام خواهد گرديد.
حريم خطوط لوله گاز
حريم اختصاصي (باند عملياتي ساختمان) :به منطقه اي از طرفين خطوط لوله انتقال گاز اطالق ميشود كه بوسيله شركت
ملي گاز ايران به منظور تأمين نيازمنديهاي فني وتعميرات و نگهداري خطوط لوله انتقال گاز تحصيل و هرگونه دخل
وتصرف و فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي اعم ار ايجاد ابنيه تأسيسات راهسازي و عمليات كشاورزي در آنها ممنوع است.
حريم منع احداث بنابه منطقه اي از طرفين خطوط لوله گاز اطالق ميشود كه بموجب ماده واحده قانون منع احداث بنا و
ساختمان و مقررات اين آيين نامه احداث هرگونه بنا و تأسيسات در آن ممنوع است.
حريم خطوط لوله در داخل محدوده شهرها
الف ـ اين قسمت شامل مقرراتي است كه در نقاط ذيل اعمال ميگردد:
ـ در داخل محدوده تعيين شده بيست و پنج ساله شهرداري شهرها و محدوده شهركها
ـ در نقاطي كه طبق پيش بيني شهرداريها در آينده به صورت نواحي مسكوني توسعه خواهند يافت.
ب ـ استانداردها  :كليه عمليات لولهكشي شبكههاي توزيع گاز بايد برمبناي استانداردمهندسي مصوب شركت ملي گاز ايران
و با توجه به تعريف مربوط به مناطق مشمول رديف  4انجام گيرد.
در مناطق مشمول مقررات اين قسمت به شرط رعايت كليه ضوابط مربوطه ،انتخاب حريمي بيش از آنچه در استانداردهاي
مهندسي مصوب شركت تعيين گرديده ضروري نميباشد.
ت ـ فواصل خطوط لوله گاز در داخل محدوده شهرها از خطوط هوايي برق و همچنين فواصل خطوط لوله از ساير
شبكههاي زيرزميني شهري نظير آب ،برق ،مخابرات بر مبناي مقررات ايمني و حريم مربوطه تعيين ميگردد.
ث ـ در داخل محدوده شهرها حداكثر فشار مجاز خطوط گاز برابر  322پوند اينچ مربع ميباشد.
حريم خطوط لوله در خارج از محدوده شهرها
الف ـ اين قسمت مشتمل بر مقرراتي كه در خارج از محدوده بيست و پنج ساله شهرها اعمال ميگردد.
ب ـ در صورت تطبيق ضوابط ساختماني خط لوله با رديفهاي تراكم ،حداقل حريم خطوط انتقال گاز به ازاء فشار و قطر
خارجي از جدول شماره الف الي د تعيين ميشود.
پ ـ در تعيين حريم ،حداكثر فشار بهره برداري پيش بيني شده در نظر گرفته خواهد شد.
ت ـ بازديد مرتب از مسير خطوط انتقال گاز (حداقل ماهي يكبار) الزامي ميباشد.

ث ـ آزمايش ادواري شيرهاي خودكار قطع جريان خطوط انتقال و بازديد و سرويس آنها مي بايست بطور مرتب و براساس
برنامه ريزيهاي مناطق انجام پذيرد.
ج ـ در اطراف شهرها و تا شعاعي كه تراكم جمعيت در اطراف خطوط لوله وجود دارد و همچنين در ساير نقاط پر تراكم در
مسير خطوط لوله حداقل هر سه ماه يكبار مي بايست نشست يابي در طول مسير صورت پذيرد.
چ ـ كشت غالت و درختان و ساير عمليات زراعتي فقط در عرض مسير تحصيل شده (حريم اختصاصي) خطوط لوله
گاز ممنوع است ،حفر چاهها كشاورزي و احداث اتاقک پمپ آب نيز مشمول همين بند است.
عرض حريم اختصاصي به شرح زير تعيين ميگردد:
ـ براي خطوط با قطر  12اينچ

 14متر( 4متر از طرف و  12متر از يک طرف)

ـ براي خطوط با قطر  12الي  24اينچ

 22متر( 5متر از يک طرف و  15متر از يک طرف)

ـ براي خطوط با قطر  24الي  42اينچ

 25متر ( 6متر از يک طرف و  10متر از يک طرف)

ـ براي خطوط با قطر  42الي  59اينچ

 20متر ( 0متر از يک طرف و  22متر از يک طرف(

تبصره  :1عرض حريم اختصاصي خطوط لوله بيش از  12اينچ الي  32اينچ فقط در هنگام عبور از باغات  15متر
ميباشد .اين عرض به  5متر از يک طرف و  12متر از طرف ديگر محور لوله تقسيم خواهد گرديد.
تبصره  :2عرض حريم اختصاصي خطوط باالتر از  32الي  59اينچ فقط در عبور از باغات  21متر ميباشد .عرض مذكور
به  15متر از يک طرف و  9متر از طرف ديگر كانال لوله تقسيم خواهد شد.
ح ـ در صورتيكه رعايت فواصل مندرج در اين مقررات به هر دليل امكان پذير نباشد ،تقليل حريمهاي اعالم شده پس از
تصويب شركت ملي گاز ايران انجام خواهد گرديد.
خ ـ احداث هرگونه بنا در تأسيسات و ساختمان كه در گروههاي زير مشخص شده اند در فواصل مندرج در جدول شماره 5
در خارج از محدوده شهرها ممنوع است.
ـ ساختمانها و تأسيساتي نظير مدارس ،مساجد و ميدانهاي ورزشي ،سينماها ،سالنهاي سخنراني ،مجتمعهاي مسكوني،
بيمارستانها ،ايستگاههاي راهآهن ،فرودگاهها ،گاراژهاي حمل ونقل ،ساختمان سدها ،اردوگاه نظامي و پيش آهنگي،
تأسيسات شيالت ،كارخانجات و تأسيسات صنعتي و معدني و مشابه آنها.
ساختمانها و تأسيساتي كه سبب ايجاد خطرات اجتماعي براي خطوط لوله گاز خواهد بود ،نظير انبارهاي مواد منفجره،
انبارهاي مواد سريعاالشتغال ،كورههاي تهيه ذغال ،تونلهاي معادن زغال سنگ و ساير معادن.

جدول الف -حداقل حريم خطوط لوله انتقال گاز به ازاء فشار و قطر خارجي (نوع ساختماني الف)
فشار بهرهبرداري (پوند بر اينچ)

قطر خارجي
لوله
(اينچ)

باالتر از  322و كمتر از باالتر از  922و كمتر از باالتر از
922

622

622

 40الي 59

92

62

122

 42الي 49

52

62

62

 32الي 30

42

55

62

 24الي 32

32

42

52

 10الي 22

22

32

42

 12الي 19

15

25

32

 9الي 12

12

15

25

جدول ب -حداقل حريم خطوط لوله انتقال گاز به ازاء فشار و قطر خارجي (نوع ساختماني ب)
قطر خارجي لوله

فشار بهرهبرداري (پوند بر اينچ)

(اينچ)

باالتر از  322و كمتر باالتر از  922و كمتر از باالتر از
از 922

622

622

 40الي 59

52

62

65

 42الي 49

42

55

62

 32الي 30

32

45

55

 24الي 32

25

32

42

 10الي 22

15

25

32

 12الي 19

15

22

25

 9الي 12

12

12

22

جدول ج  -حداقل حريم خطوط لوله انتقال گاز به ازاء فشار و قطر خارجي (نوع ساختماني ج)
قطر خارجي لوله
(اينچ)

فشار بهرهبرداري (پوند بر اينچ)
باالتر از  322و كمتر باالتر از  922و كمتر باالتر از 622
از 922

از 622

 40الي 59

32

42

55

 42الي 49

25

35

52

 32الي 30

25

35

42

 24الي 32

22

25

32

 10الي 22

15

22

25

 12الي 19

15

15

22

 9الي 12

12

12

15

جدول د -حداقل خطوط لوله انتقال گاز به ازاء فشار و قطر خارجي (نوع ساختماني د)
قطر خارجي لوله
(اينچ)

فشار بهرهبرداري (پوند بر اينچ)
باالتر از  322و كمتر از باالتر از  922و كمتر از باالتر از 622
922

622

 40الي 59

92

62

122

 42الي 49

52

62

62

 32الي 30

22

22

22

 24الي 32

22

22

22

 10الي 22

15

15

15

 12الي 19

15

15

15

 9الي 12

12

12

12

حريم خطوط لوله گاز در مجاورت خطوط توزيع و انتقال نيرو
الف ـ داخل شهرها

حداقل فاصله پايههاي خطوط هوايي انتقال نيرو از جدار لولههاي گاز در مسيرهاي موازي و در تقاطعها به شرح زير
ميباشد:
حداقل فاصله

ولتــاژ
 302/222ولت

 52سانتيمتر از ديواره بيروني فونداسيون پايه تا

 22كيلوولت

جداره لوله

 93كيلوولت

 2متر

 132كيلوولت

 6متر

 232كيلوولت

 12متر
 22متر

ـ حداقل فاصله جداره كابلهاي زيرزميني برق از حد لولههاي گاز در مسيرهاي موازي به شرح زير است:
ولتــاژ

حداقل فاصله

 302/222ولت

 1متر

 22كيلوولت

 1متر

 93كيلوولت

 1متر

تبصره :در موقع تقاطع با كابلهاي  22كيلو وات فقط در پياده روها با استفاده از پوشش بتوني براي كابل در محل
تقاطع به طول يک متر ،حداقل  52سانتي متر فاصله بين جداره لوله مي بايست حفظ گردد.
ـ در تقاطعها حداقل فاصله عمودي بين كابلها و لولههاي گاز به شرح زير ميباشد:
ولتــاژ

ب ـ خارج از شهرها

حداقل فاصله

 302/222ولت

 152سانتيمتر

 22كيلوولت

 1متر

 93كيلوولت

 1/5متر

ـ حداقل فاصله نزديكترين فونداسيون پايه و دكل خطوط هوايي توزيع و انتقال نيرو از جدار لولههاي گاز در مسيرهاي
موازي به شرح زير است:

ولتــاژ

طول مسير مشترك  5كيلومتر و

طول مسير مشترك بيش از 5

كمتر

كيلومتر

 22كيلووات

 22متر

 32متر

 93كيلوولت

 32متر

 42متر

 132كيلوولت

 42متر

 52متر

 232كيلوولت

 52متر

 92متر

 422كيلوولت

 92متر

 92متر

ـ حداقل ارتفاع پائين ترين سيم خط هوايي در بدترين شرايط از سطح زمين در محل تقاطع با لولههاي گاز به شرح زير
است:
ولتــاژ

ارتفاع

 22كيلووات

 0متر

 93كيلوولت

 6متر

 132كيلوولت

 12متر

 232كيلوولت

 11متر

 422كيلوولت

 12متر

حريم منع احداث ابنيه محل تجمع و يا خطرناك در مجاورت خطوط انتقال گاز (نوع ساختمان د)

نوع ساختمان

حريم خط لوله (متر)

الف و ب

نوع ساختماني الف و ب

نوع ساختماني ج

نوع ساختماني د

 40الي 59

252

125

25

 42الي 49

252

125

22

 24الي 30

222

122

22

 10الي 22

152

65

15

 21الي 19

122

52

15

 9الي 12

52

25

12

تبصره  :1مرغداريها و دامداريهايي كه حداكثر  22نفر پرسنل دارند در رديف محلهايي تجمع محسوب نشده و
مشمول مقررات حريم مربوط به ابنيه عادي ميشوند.
تبصره  :2الزم است مسئولين ذيربط در هر يک از مناطق شركت ملي گاز تعهداتي از صاحبان اماكن مذكور مبني
برعدم افزايش آتي نفرات به بيش از  22نفر اخذ و تعداد نفرات شاغل از اماكن فوق را بصورت متناوب كنترل نمايند.
حريم ساختماني ،تعميراتي و جاده سرويس جهت لوله گاز و خطوط لوله موازي
الف ـ حريم اختصاص يا حريم ساختماني ،تعميراتي وجاده سرويس خطوط لوله گاز ازكروكي تعيين ميگردد.
ب ـ د رتعيين فاصله بين دو لوله موازي قطر لوله بزرگتر ،مالك خواهد بود.
ـ حداقل فاصه نزديكترين پايه و دكل از محور لوله گاز در محل تقاطع براي  22كيلو ولت 22 ،متر و براي  93كيلو ولت و
باالتر  32متر ميباشد مشروط بر اينكه اين فاصله از طول دكل به اضافه  12متر عرض جاده سرويس خط لوله كمتر نباشد.
ـ كليه پايههاي فلزي خطوط انتقال نيرو كه تا فاصله  222متري خطوط لوله قرار دارند بايد مجهز به سيم اتصال زمين
باشد.
تبصره  :1براي تهيه و اجراي طرح ،دريافت نقشههاي اجرايي از سازمان ذيربط را توصيه مينمايد.
تبصره  :2در موارديكه رعايت فواصل داده شده امكان پذير نباشد اجراي طرح منوط به توافق كتبي نمايندگان فني
سازمان ذيربط خواهد بود.
مقررات حريم خطوط لوله گاز در مجاورت جادهها
الف ـ كليات

ـ اين مقررات به منظور تأمين حداقل ايمني جاده و خطوط لوله انتقال گاز مجاور يكديگر و پيشگيري از صدمات احتمالي
متقابل به هريک تدوين گرديده است.
ـ اين مقررات در مورد انواع «الف» و «ب» ساختمان خطوط لوله مالك عمل خواهد بود.
ـ منظور از فاصله بين لوله و جاده در اين مقررات فاصله بين محور لوله تا محور جاده ميباشد.
ـ تقسيمات وزارت راه وترابري براي منطقه بندي جادههاي كشور آزاد راهها و جادههاي درجه  1تا  4عيناً در اين مقررات به
كار گرفته شده است.
ـ تعيين فواصل بر مبناي قطر لوله ،حداكثر فشار طراحي ،نوع ساختمان خطوط لوله و نوع جاده انجام و درجه اول جداگانه
براي هر يک از انواع جادههادرج گرديده است.
ـ چنانچه شرايط فني و ملي ايجاب نمايد كه خطوط لوله در حريم راه موجود نصب گردد اجراي طرح منوط به موافقت
وزرات راه و ترابري خواهد بود.
ـ مشخصات ساختماني خطوط لوله انتقال گاز در محل تقاطع با جادهها در مبناي استانداردها مهندسي مصوب شركت ملي
گاز تعيين خواهد گرديد.
ب ـ جداول
ـ در صورتي كه رعايت فواصل مندرج در جداول به هر دليل امكان پذير نباشد تقليل آنها با موافقت شركت ملي گاز ايران و
پس تغيير ضوابط ساختماني خطوط لوله امكان پذير خواهد بود.
ـ جداول ضميمه اين مقررات براي فشارهاي تا  1222پوند اينچ مربع و قطر لوله تا  59اينچ تنظيم گرديده اند به منظور
اطالع از حريم خطوط لوله اي كه با فشار باالتر از  1222پوند بر اينچ مربع كار ميكنند و يا ساير مواردي كه در اين
مقررات به آنها اشاره شده ميبايستي از شركت ملي گاز ،كسب نظر گردد.

حريم خطوط لوله انتقال گاز در مجاورت آزاد راه (برحسب متر) (محور لوله تا محور جاده)
نوع جاده :آزاد راه
نوع ساختماني خطوط لوله :الف و ب
حداكثر فشار خط (پوند اينچ مربع)

قطرلوله (اينچ)
از

تا

422

522

922

622

022

622

1122

1222

ـــ

10

35

35

35

35

35

35

35

35

22

24

35

35

35

35

35

35

35

35

29

32

35

35

35

35

35

35

35

35

32

39

35

35

35

35

35

35

42

42

30

42

35

35

35

35

35

42

45

55

44

52

35

35

35

35

45

55

55

92

52

59

35

35

42

45

52

92

95

62

توضيحات :در مواردي كه فشار طراحي خط لوله بين فشارهاي مندرج در جدول قرار ميگيرد ارقام مربوطه به فشار
باال تر مالك عمل قرار خواهد گرفت .براي فشارهاي پايين تر از  422پوند بر اينچ مربع فواصل به ستون  422در نظر
گرفته خواهد شد.

حريم خطوط لوله انتقال گاز در مجاورت جاده درجه ( 1برحسب متر) (محور لوله تا محور جاده)
نوع جاده :درجه  1و نوع ساختماني خطوط لوله :الف و ب
حداكثر فشار خط (پوند اينچ مربع)

قطرلوله (اينچ)
از

تا

422

522

922

622

022

622

1122

1222

ـــ

10

25

25

25

25

25

25

25

25

22

24

25

25

25

25

25

25

25

25

29

32

25

25

25

25

25

25

32

32

32

39

25

25

25

25

32

32

32

32

30

42

25

25

32

32

35

42

45

55

44

52

32

32

35

35

45

52

55

92

52

59

59

35

35

42

52

55

95

62

توضيحات :در مواردي كه فشار طراحي خط لوله بين فشارهاي مندرج در جدول قرار ميگيرد ارقام مربوطه به فشار
باال تر مالك عمل قرار خواهد گرفت .براي فشارهاي پايين تر از 422پوند براي اينچ مربع فواصل به ستون  422در
نظرگرفته خواهد شد.
حريم خطوط لوله انتقال گاز در مجاورت جاده درجه ( 2برحسب متر) (محور لوله تا محور جاده)
نوع جاده :درجه  2و نوع ساختماني خطوط لوله :الف و ب
قطرلوله

حداكثر فشار خط (پوند اينچ مربع)

(اينچ)

112 122

1222

از

تا

622 022 622 922 522 422

ـــ

10

22

22

22

22

22

22

22

22

24

22

22

22

22

22

22

22

22

29

32

22

22

22

22

22

22

22

25

25

32

39

22

22

22

22

25

25

32

32

35

30

42

22

22

22

25

32

32

35

35

42

44

52

22

25

32

32

35

35

42

45

52

52

59

25

32

35

35

42

45

52

55

92

2

2
22

22
22

توضيحات :در مواردي كه فشار طراحي خط لوله بين فشارهاي مندرج در جدول قرار ميگيرد ارقام مربوطه به فشار
باال تر مالك عمل قرار خواهد گرفت .براي فشارهاي پايين تر از 422پوند براي اينچ مربع فواصل به ستون  422در
نظرگرفته خواهد شد.
حريم خطوط لوله انتقال گاز در مجاورت جاده درجه 2و ( 2برحسب متر) (محور لوله تا محور جاده)
نوع جاده :درجه  2و  2و نوع ساختماني خطوط لوله :الف و ب
قطرلوله (اينچ)

قطرلوله (اينچ)
از

تا

422

522

922

622

022

622

1122 1222

1222

ـــ

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

22

24

10

10

10

10

10

10

10

10

10

29

32

10

10

10

10

10

10

10

10

10

32

39

10

10

10

10

10

10

10

22

22

30

42

10

10

10

10

10

10

22

25

25

44

52

10

10

10

22

22

25

25

22

32

52

59

10

22

22

25

25

32

32

35

35

توضيحات :در مواردي كه فشار طراحي خط لوله بين فشارهاي مندرج در جدول قرار ميگيرد ارقام مربوطه به فشار
باال تر مالك عمل قرار خواهد گرفت.براي فشارهاي پايين تر از 422پوند براي اينچ مربع فواصل به ستون  422در
نظرگرفته خواهد شد.
مقررات ايمني و حريم خطوط لوله نفت و گاز در مجاورت يكديگر
الف ـ در صورتي كه خطوط لوله (متعلق به شركت ملي گاز) و خطوط لوله نفت (متعلق به شركت ملي نفت) در مجاورت و
موازي يكديگر قرار گيرند رعايت فاصله بين دو لوله به شرح مندرج در جداول ذيل ضروري است.
قطر بزرگتر

حداقل فاصله بين محورهاي دو لوله

تا  22اينچ

 6متر

از  24تا  42اينچ

 21/5متر

 42اينچ و باالتر

 19متر

در صورتي كه رعايت فواصل مذكور به هر دليل امكان پذير نباشد نسبت لوله جديد بوسيله هر يک از طرفين منوط به
موافقت كتبي طرف ديگر بوده و شرايط در موافقت نامه تعيين خواهد گرديد.
ب ـ مشخصات ساختماني خطوط لوله نفت و گاز در محلهاي تقاطع با يكديگر بر مبناي استانداردهاي مهندسي موجود
تعيين ميگردد.
پ ـ در صورت مجاورت و يا تقاطع لولههاي نفت و گاز در محلهاي تقاطع با يكديگر بر مبناي استانداردهاي مهندسي
موجود تعيين ميگردد.
ت ـ در صورت مجاورت و يا تقاطع لولههاي نفت و گاز الزم است با همكاري مسئولين دو شركت آزمايشهاي تداخل كاتدي
انجام شود.
چنانچه آثار تداخل كاتدي به اثبات برسد مي بايستي از طريق اتصال دو لوله به وسيله مقاومت الكتريكي و يا از طريق ديگر
از تداخل مذكور جلوگيري بعمل آيد .مشروح روش كار با توافق طرفين تعيين خواهد گرديد.
ث ـ چنانچه روي هر يک از خطوط لوله نفت و گاز كه به طريق فوق الذكر متصل شده اند عمليات جوشكاري انجام شده
باشد الزم است قبالً بطور موقت اتصال الكتريكي بين دو خط به وسيله مسئولين خطي كه تحت تعمير قرار ميگيرد ،قطع
گردد.
چ ـ انجام هر گونه انفجاري در فاصله كمتر از  252متري خطوط لوله گاز ،و خطوط لوله نفت بدون اجازه كتبي شركت
مربوطه ممنوع است و براي بيش از  252متر نيز اخذ مجوز توصيه ميگردد.
مقررات حريم خطوط لوله گاز در مجاورت خطوط راه آهن
الف ـ فاصله بين محور خطوط آهن و محور خطوط لوله گاز از  52متر كمتر خواهد بود.
ب ـ در تقاطعهاي بين خطوط آهن و محور خطوط لوله گاز استاندارد مهندسي مصوب شركت ملي گاز و مقررات سازمان راه
آهن معتبر خواهد بود.
پ ـ فاصله بين خطوط لوله گاز در خارج از محدوده شهرها و از ايستگاههاي راه آهن حداقل  252متر خواهد بود.
ت ـ در صورتي كه حفظ فواصل فوق الذكر به هر دليل امكان پذير نباشد اجراي طرح موكول به موافقت شركت گاز و
سازمان راه آهن ميباشد .شرايط مربوط به توافق در موافقت نامهها تعيين خواهد گرديد.

حريم خطوط لوله گاز در محل تقاطع رودخانهها
الف ـ حداقل حريم خطوط لوله گاز در محل تقاطع با رودخانه با ممنوعيت برداشت مخلوطهاي رودخانه اي  252متر از هر
طرف خطوط لوله تعيين شد.
در شرايطي كه با توجه به شرايط خاص محلي و شدت جريان آب رودخانه برداشت مخروطهاي رودخانهاي در فواصل بيش
از  252متر باعث به خطر افتادن لوله گردد .مناطق راساً و با استفاده از همكاري سازمانهاي مسئول محلي به منظور تأمين
لوله از انجام عمليات برداشت تا فاصله معقول پيشگيري خواهند نمود.
قانون منع احداث بنا وساختمان در طرفين خطوط لوله گاز
از تاريخ تصويب اين قانون احداث هرگونه بنا و ساختمان در فاصله  252متر از هر طرف محور خطوط انتقال گاز در خارج از
محدوده شهرها ممنوع است و در صورت احداث بنا و ساختمان ،شركت ملي گاز ايران مجاز است با حضور نماينده ناحيه
انتظامي يا شهرباني و يا بخشداري اقدام به انهدام آن نمايد و هيچگونه خسارتي از اين بابت به اشخاص پرداخت نشود.
تبصره  :1شركت ملي گاز ايران مجاز است در مواردي كه انتخاب فاصله  252متر مذكور در اين قانون را با توجه به
مقتضيات فني و محلي ضرورتي ندارند فاصله كمتري را تعيين نمايند.
تبصره  :2احداث بنا و ساختماني كه صرفاً به منظور استفاده از دريا باشد در صورتي كه طبق تشخيص شركت ملي گاز
ايران موجب خرابي و خساراتي نگردد مجاز خواهد بود.
تبصره  :2چنانچه ابنيه و ساختمانهايي قبل از تصويب اين قانون بين حريم مذكور در ماده  11اساسنامه شركت ملي نفت
ايران مصوب ارديبهشت ماه  1346وحريمهاي مذكور اين قانون ايجاد شده باشد و شركت ملي گاز ايران انهدام آن را
ضروري بداند بر اساس ماده  11قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران اقدام و خسارات وارده به اشخاص پرداخت خواهد
شد.
ضوابط حريم خطوط فشار قوي انتقال برق( به استناد موادي از اليحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات
آب و برق كشور مصوب  1221شوراي انقالب)
 حريم درجه يک:دونوار است كه در طرفين مسير خط و متصل به آن كه عرض هريک از اين دو نوار در سطح افقي در اين تصويبنامه تعيين
شده است( .حريم درجه يک مربوط به داخل محدوده قانوني خدماتي شهر مي باشد)
 -2حريم درجه دو :

دونوار است در طرفين حريم درجه يک و متصل به آن فواصل افقي حد خارجي حريم درجه دو از محور خط در هر طرف
كه در اين تصويبنامه تعيين شده است( .حريم درجه دو مربوط به خارج از محدوده قانوني خدماتي شهر مي باشد)
ـ احداث هر نوع بنا و ساختمان در حرايم خطوط انتقال برق فشار قوي غيرمجاز و اراضي مذكور صرفاً ميتواند به مصارف
فضاي سبز و در شرايطي پيش بيني محورهاي ارتباطي رسد.
ـ در مسير حريم درجه يک خطوط فشار قوي ،اقدام به هرگونه عمليات ساختماني و ايجاد تأسيسات مسكوني ،دامداري يا
باغ ،درخت كاري و انبار داري تا هر ارتفاع غيرمجاز است.
ـ زراعت فصلي ،حفر چاه و قنوات ،شبكه آبياري و راهسازي با رعايت اصول حفاظتي و در صورتيكه سبب ايجاد خسارت
اختالل براي تأسيسات خطوط انتقال نگردد ،بالمانع است.
ـ ايجاد شبكه آبياري و حفر چاه و قنوات به فاصله كمتر از  3متر از پي دكل هاي خطوط انتقال برق غير مجاز است.
ـ در حريم درجه دو خطوط فشار قوي ،ايجاد تأسيسات ساختماني (اعم از واحدهاي مسكوني و صنعتي و مخازن سوخت) تا
هر ارتفاع غيرمجاز است.
 در مسير و حريم درجه يک اقدام به هرگونه عمليات ساختماني و ايجاد تاسيسات مسكوني و تاسيسات دامداري يا باغ ودرختكا ري و انبارداري تا هر ارتفاع ممنوع مي باشد و فقط ايجاد زراعت فصلي و سطحي و حفر چاه و قنوات و راهسازي و
شبكه آبياري مشروط بر اينكه سبب ايجاد خسارت براي تاسيسات خطوط انتقال نگردد با رعايت ماده  0اين تصويبنامه
بالمانع خواهدبود.
 در حريم درجه دو فقط ايجاد تاسيسات ساختماني اعم از مسكوني و صنعتي و مخازن سوخت تا هر ارتفاع ممنوع ميباشد.
 در صورتيكه اشخاصي برخالف مقررات اين آئين نامه عمليآتي يا تصرفاتي در حريم درجه يک و درجه دو خطوط انتقال وتوزيع بنمايند مكلفند به محض اعالم ماموران وزارت نيرو موسسات و شركتهاي تابع عمليات و تصرفات اقدام نمايند.
 براي كليه عملياتي كه به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور راهسازي كارهاي كشاورزي ،حفر چاه و قنوات.عبورحمل بار و ماشين آالت و نظائران در مسير و حريم خطوط نيروي برق انجام مي گيرد بايد اصول حفاظتي به منظور
جلوگيري از بروز خطرات جاني و ورود خسارت مالي رعايت شده و درمورد حفر چاه و قنوات و راهسازي قبالً مسوولين
عملياتي خطوط نيروي برق راهنمائي الزم خواسته شود و اجازه كتبي كسب گردد و در هر حال نظر وزارت نيرو بايد ظرف
يكماه از تاريخ وصول درخواست اعالم شود.

حريم كابلهاي زيرزميني كه در معابر و راهها گذارده مي شود در هر طرف نيم متر از محور كابل و تا ارتفاع دو متر از سطحزمين خواهدبود درمواردي كه كابل با ساير تاسيسات شهري از قبيل لوله كشي آب و فاضالب و كابل تلفن و نظائر آن
تقاطع نمايد استانداردهاي متداول شبكه هاي انتقال و توزيع نيروي برق بايد رعايت شود.
:رعايت حريم و استانداردهاي مصوب خطوط نيروي برق از طرف كليه سازمانهاي دولتي بخواهند اقدام به ايجاد تاسيساتجديدي نمايند كه با خطوط نيروي برق از روي تاسيسات موجود تلگراف و تلفن و راه و راه آهن عبور مي نمايد حريم و
استانداردهاي آن موسسات و شركتهاي تابع بايد رعايت شود و انجام طرح هاي جديد با موافقت قبلي موسسات مربوطه
خواهد بود.
 چنانچه در مسير حريم و خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و حريم كانالها و انهار آبياري احداث ساختمان يا درختكاري وهر نوع تصرف خالف مقررات شده يا بشود سازمانهاي آب و برق برحسب مورد با اعطاي مهلت مناسب با حضور نماينده
دادستان مستحدثات غيرمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوزخواهند نمود.
 اعطاي پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و ساير خدمات در مسير و حريم موضوع ماده  6ممنوع است.حداقل فاصله پايه هاي خطوط هوايي انتقال نيرو از جداره لوله هاي گاز در مسير موازي و تقاطع ها
ولتاژ (قدرت)

حريم درجه 1

حريم درجه 2

 22هزار ولت

 3متر از طرفين

 5متر از طرفين

 32هزار ولت

 5متر از طرفين

 15متر از طرفين

 93هزار ولت

 13متر از طرفين

 22متر از طرفين

 132هزار ولت

 15متر از طرفين

 32متر از طرفين

 232هزار ولت

 16متر از طرفين

 42متر از طرفين

 422هزار ولت

 22متر از طرفين

 52متر از طرفين

ضوابط حريم درياها و درياچه( به استناد قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب )1222/2/21
ماده  -1د  :حريم  ،قسمتي از اراضي ساحلي يا مستحدث است كه يک طرف آن متصل به آب دريا يا درياچه يا خليج يا
تاالب باشد .
ماده  : 2عرض اراضي ساحلي و مستحدثات و حريم منابع مندرج دراين قانون به شرح زير تعيين مي شود.

الف – عرض اراضي مستحدث درياي خزر خط ترازيست به ارتفاع يكصد و پنجاه سانتي متر از سطح آب درآخرين نقطه
پيشرفت آب دريا درسال  1342ولي در نقاطي كه اين خط به جاده سراسري عمومي ساحلي فعلي برخورد مي كند حد
اراضي مستحدث جاده مزبور است .
ب  -عرض اراضي ساحلي خليج فارس و درياي عمان دو كيلومتر از آخرين حد پيشرفت آب دريا باالترين نقطه مد
خواهد بود .
ج – عرض اراضي ساحلي درياچه رضائيه يک هزار متر از آخرين مد پيشرفت آب در سال  1353مي باشد  ،لجن زارهاي
متصل به اين عرض و نمک زارها تا آخرين حد آنها جزو اراضي ساحلي مزبور محسوب است .
د – عرض حريم درياي خزر شصت متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آب در سال  1342وعرض درياچه رضائيه شصت
متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آب در سال  1353و عرض حريم خليج فارس و درياي عمان شصت متر از آخرين نقطه
مد مي باشد .
تبصره  -1وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است حداكثر ظرف پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون حدود آن
قسمت از حريم اراضي مستحدث درياي خزر را كه تاكنون عالمت گذاري نشده و نيز حريم واراضي ساحلي خليج فارس و
درياي عمان و درياچه رضائيه را شناسايي و نقشه برداري و با نصب عالئم مشخص نمايد  ،اين حد پس ازتشخيص از
لحاظ حريم با اراضي مستحدث يا ساحلي قطعي است  ،اراضي مستحدثي كه بعد از تصويب اين قانون ايجاد مي شود
بعرض حريم مذكور اضافه خواهد شد .
ماده  -7حريم منابع مندرج در ماده ( )2قابل تملک و تصرف خصوصي نيست ولو آنكه متصرفين اين قبيل اراضي ،
اسناد مالكيت گرفته باشند  ،ولي استفاده از حريم مزبور براي ايجاد تاسيسات ضروري دولتي كه جنبه اختصاصي نداشته
باشد با رعايت مقررات آيين نامه اجرايي اين قانون و تصويب هيات وزيران مجاز مي باشد .
ماده  -1وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است تاسيساتي را كه در حريم يا داخل دريا يا درياچه ها ايجاد شده
است به ترتيبي كه درماده ( ) 12اين قانون مقرر شده خريداري نمايد و تا زماني كه خريداري نشده است از متصرفين
حق االرض دريافت كند .
تبصره ماده  : 1مالكاني كه اراضي مستحدث و ساحلي بين اراضي آنها و حريم دريا قرارگرفته درصورت تساوي
شرايط براي خريد يا اجاره يا معاوضه حق تقدم دارند  ،دراين قبيل موارد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مراتب را به
آنها ابالغ و درروزنامه كثيراالنتشار آگهي مي نمايد استفاده از اين حق تقدم در طول يک ماه از تاريخ صدور آگهي يا
اخطار خواهد بود .

ماده  -11هركس به قصد تصرف به اراضي مستحدث و ساحلي متعلق به دولت و حريم دريا و درياچه ها و تاالبهاي
كشور تجاوز كند و يا اراضي مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاك و سنگ تخريب نمايد به حبس جنحه اي تا سه سال
و خلع يد محكوم خواهد شد .

ضوابط و دستورالعمل حريم رودخانه ها و انهار و مسيلها (آئين نامه مربوط به تعيين بستر و حريم
رودخانهها و انهار و مسيلها مصوب هيئت وزيران)
ماده  1ـ تعريف اصالح مندرج در آئين نامه از نظر اجراي مقررات آن بشرح زير است:
ـ رودخانه صحرائي است طبيعي كه آب بطور دائم يا فصلي در آن جريان داشتته باشد.
ـ نهر طبيعي مجرائي آبي است كه بدون دخالت دست اشخاص ايجاد شده باشد.
ـ مسيل مجرائي است طبيعي كه سيل حاصله از باران و برف و رگبارها موقتاً در آن جريان پيدا ميكند.
ـ آنها و شبكه هاي آبياري و زهكشي و كانالهاي مجاري مستحدثه اي هستند كه بمنظور آبياري اراضي زراعي يا سالم سازي
اراضي يا آبرساني شهري و صنعتي ايجاد شده يا ميشوند.
ـ بستر آن قسمت از رودخانه ،نهر طبيعي يا مسيل است كه در حداكثر طغيان معمولي زير آب قرار گيرد.
ـ حداكثر طغيان معمولي ميزان آبي است كه با تناوب  15ساله از طريق محاسبات آمار و احتماالت هيدرولوژيک از طرف
وزارت آب و برق محاسبه و تعيين ميگردد.
ـ حريم آن از اراضي اطراف رودخانه ،مسيل يا نهرطبيعي و احداثي يا شبكههاي آبياري و زهكشي است كه بعنوان حق
ارتفاق براي كمال انتفاع و حفاظت آنها الزم است و بال فاصله پس از بستر قرار دارد.
ماده 2ـ در صورتيكه در اثر ديواره سازي يک طرف يا طرفين رودخانه مسيل يا نهر طبيعي قسمتي از بستر در پشت ديوار
احداثي باقي بماند باقيمانده بستر كماكان ملک دولت است.
ديوار سازي بايد به نحوي انجام شود كه حداكثر طغيان معمولي در رودخانه يا نهر طبيعي يا مسيل قا در به عبور باشد .طرح
و نقشههاي مربوط به ديواره سازي بايد قبالً به تصويب وزرات آب و برق رسيده باشد.
تبصره :در رودخانه و انهار طبيعي و مسيلها كه ديواره سازي ميشود حريم بالفاصله پس از ديوار مستحدثه واقع است در
صورتيكه از باقيمانده بستر بتوان حريم الزم را تأمين نمود ديگر احتياجي به حريم اضافي خارج از بستر قبلي نخواهد بود و
اگر باقيماند بستر جزئي را تأمين كند بقيه حريم بايد از اراضي خارج از بستر قبلي تأمين شود.
ماده 2ـ در صورتيكه دستگاههاي دولتي يا شهرداريها به اراضي باقيمانده از بستر نياز داشته باشد بر طبق مقررات مربوطه
عمل خواهد شد.

تبصره :تغييرات طبيعي رودخانهها يا مسيلها يا انهار طبيعي در ماليكت دولت نسبت به بستر سابق خللي وارد نخواهد كرد
ليكن حريم براي آن منظور نخواهد شد.
ماده  2ـ حريم انهار طبيعي يا رودخانه و مسيلها اعم از اينكه آب دائم يا فصلي داشته باشند از يک تا بيست متر خواهد بود
كه بر حسب مورد با توجه به موضع رودخانه يا نهر طبيعي يا مسيل از يكطرف يا طرفين بستر بوسيله وزارت آب و برق
تعيين ميگردد.
ماده  2ـ حريم كانالها و انهار احداثي و شبكههاي آبياري و زهكشي با توجه به ظرفيت آنها به شرح زير از طرف وزارت آب
و برق براي يک طرف يا طرفين تعيين ميگردد و اين حريم از منتهي اليه ديوار آنها تعيين ميشود.
ماده  1ـ هرگاه ساختمان شبكه آبياري و لولههاي آبرساني مقدم بر ايجاد راههاي اصلي و فرعي باشد حريم آنها از طرف
وزارت راه بايد مراعات گردد و اگر ساختمان راه مقدم بر ايجاد و شبكه آبياري لوله آبرساني حريم آن از طرف وزارت آب و
برق رعايت خواهد شد.
تبصره :در صورتي كه حريم انهار و شبكههاي آبياري و لولههاي آبرساني و راههاي اصلي و فرعي موجود تداخل نمايند
قسمت مورد تداخل براي تأسيسات طرفين بالمناصفه خواهد بود.
ماده 1ـ تصويب نامه شماره  36560مورخ  1352/6/13هيئت وزيران و كليه تصويب نامههائي كه در مورد تعيين حريم
رودخانه مسيلها و انهار طبيعي و شبكههاي آبياري و زهكشي و كانالها به تصويب رسيده از تاريخ تصويب اين آئين نامه
ملغي است.
با توجه به مطالب فوق الذكر رعايت هر يک از بندها الزامي است و موراد زير در حريم رودخانهها بايد اعمال شود.
1ـ تعيين حريم رودخانههاي منطقه از حيث بهره وري منابع آب بر عهده ،وزارت نيرو بوده و همه ارگانها و نهادها و اشخاص
حقيقي و حقوقي متقاضي به عمليات توسعهاي و عمراني موظف به رعايت اين قلمروها ميباشند.
2ـ تعيين حريمهاي زيست محيطي رودخانه اي براي عملكردهاي سكونتي ،صنعتي ،خدماتي و … عهده سازمان حفاظت
محيط زيست ميباشد.
3ـ احداث هر گونه تأسيساتي توليدي ،سكونتي و ارتباطي مي بايد با رعايت موارد زيست محيطي و حريمهاي بهره وري
صورت پذيرد.
4ـ استفاده از جريانات سطحي منطقه در جهت آبگيري مزارع پرورش ماهي در ايام غير مصارف كشاورزي بال مانع است.
5ـ برداشت هر نوع مصالح ساختماني در مجاورت پلها و نقاط بحراني مي بايد با مجوز سازمان ذيربط باشد.
9ـ برداشت ميزان آب مورد نياز در زمينههاي صنعتي كشاورزي مي بايد با نظر وزارت نيرو باشد.

6ـ روستاهايي كه در محدوده خطر ناشي از سيالب قرار دارند مي بايد ميان مدت از اقدامات الزم براي جلوگيري از خسارت
احتمالي ب رخوردار شوند .از اين رو تهيه طرحهاي تفصيلي در اين زمينه نسبت به روستاها تعريف شده در نقشه ارائه شده
اجتناب ناپذير است.
ضوابط و مقررات حريم لوله هاي آبرساني(مصوبه شماره /27227ت  112مورخ  1271/2/2هيأت
وزيران)
ـ حريم لوله آبرساني با قطر  522ميليمتر ،در كل  9متر ( 3متر از هر طرف نسبت به محور.
ـ حريم لوله آبرساني با قطر  522تا 022ميليمتر ،در كل 9متر (3متر از هر طرف نسبت به محور.
ـ حريم لوله آبرساني با قطر 022تا  1 222ميليمتر ،در كل 12متر (  5متر از هر طرف نسبت به محور.
ـ حريم لوله آبرساني با قطر  1222ميليمتر به باال ،در كل  12متر ( 9متر از هر طرف نسبت به محور.
تبصره ـ در صورتي كه لوله هاي آبرساني به موازات و در حريم يكديگر نصب شوند ،حد خارجي حريم به اعتبار قطر
آخرين لوله تعيين مي شود.

