
حریم خطوط انتقال برق

مصوبه هیات دولت در مورد حریم خطوط هوای انتقال و توزیع نیروی برق :

هیأتوزیران در جلسه ۳۰/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۱۷۸۱۴/۹۳ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد تبصره

(۲) ماده (۱۸) قانون 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 اصطالحات 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 باالتر است.
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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

(۳/۱) متر 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 (۱۰/۲) متر مباشد.

ب ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ س و سه هزار ولت به صورت زمین بوده که حداکثر (۵/۳) متر مباشد.

تبصره ـ حداقل میزان حریم در خطوط فشار ضعیف و متوسط موضوع بندهای (۱) و (۲) و 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 ابالغ 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 (۸) متر مباشد.

ب ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ یصد و س و دو هزار ولت به صورت زمین و برابر (۹) متر مباشد.

ج ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ دویست و س هزار ولت به صورت زمین و برابر (۹/۱۱) متر مباشد.

د ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ چهارصد هزار ولت به صورت زمین و برابر (۱۴) متر مباشد.

هـ ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ هفتصد و شصت و پنج هزار ولت به صورت زمین و برابر (۲۵) متر مباشد.

تبصره ـ وزارت نیرو متواند در داخل و خارج از محدوده شهرها به صورت کل یا موردی براساس ضوابط فن ابالغ 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 (۳۰%) از حریمهای زمین بند (۳) الزماالجراء مباشد:

۱ـ در خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ شصت و سه هزار ولت حریم افق (۳) متر و حریم عمودی (۶) متر مباشد.

۲ـ در خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ یصد و س و دو هزار ولت حریم افق (۵/۴) متر و حریم عمودی (۷) متر مباشد.

۳ـ درخطوط نیروی برق ردیف ولتاژ دویست و س هزار ولت حریم افق (۵/۶) متر و حریم عمودی (۸) متر مباشد.

۴ـ درخطوط نیروی برق ردیف ولتاژ چهارصد هزار ولت حریم افق (۹) متر و حریم عمودی (۱۰) متر مباشد.

۵ ـ درخطوط نیروی برق ردیف ولتاژ هفتصد و شصت و پنج هزار ولت حریم افق (۲۰) متر و حریم عمودی (۱۵) متر 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 (۳) ماده (۲) را 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 امالک خارج از محدودهای که قبال خطوط نیروی برق با استفاده از حق حریم

در آن ایجاد شده، وزارت نیرو و شرکتهای برق کماکان از حق حریم استفاده منمایند.

ماده۵ ـ 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 باالتر آن تعیین خواهد شد.

تبصره ـ تعیین و تشخیص ردیف ولتاژ خطوط نیروی برق با وزارت نیرو مباشد.

ماده۶ ـ 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 (۸) این تصویبنامه

بالمانع است.

تبصره۱ـ تراکم و نوع درختان کم ارتفاع با توجه به وضعیت جغرافیای محل و سایر شرایط توسط وزارت نیرو با کسب اطالع از

مراجع ذیربط اعالم خواهد شد.

تبصره۲ـ ایجاد شبه آبیاری، حفر چاه و قنوات و راهسازی در اطراف پایههای خطوط نباید در فاصلهای کمتر از (۳) متر 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 (۴۵) درجه باشد. در صورت که سقف ساختمانهای موضوع این تبصره فاصلهای بیش از (۴) متر از

حریم عمودی داشته باشند رعایت این تبصره الزام نیست.

ماده۷ـ اشخاص که بر خالف 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 اعالم 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 الیحه قانون رفع تجاوز از

تأسیسات آب و برق کشور ـ مصوب ۱۳۵۹ـ عمل مشود.

ماده۸ ـ کلیه عملیات مربوط به راهسازی، کشاورزی، حفر چاه و قنوات، عبور و حمل بار و ماشینآالت 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 قبال از شرکتهای برق

وزارت نیرو، استعالم و اجازه کتب کسب گردد و در هر حال نظر شرکتهای ذیربط باید ظرف ی ماه از تاریخ وصول

درخواست اعالم 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

باشد و در مواردی که کابل با سایر تأسیسات شهری از قبیل تلفن، لولهکشم وزارت نیرو با حق دسترس مطابق ضوابط فن

آب، فاضالب، 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 فاضالب 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

اههای ذیربط الزامدست موجود عبور نماید رعایت حریم و ضوابط مربوطه با هماهن نیروی برق از روی تأسیسات زیربنای

است.

ماده۱۱ـ به منظور اطالع صاحبان اراض و امالک 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 اعالم 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، امالک 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 ۲۹۰۵۲ مـورخ ۸/۱۰/۱۳۴۷ مشود.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانیری

 

مصوبه قدیم حریم خطوطو برق که ملغ شده است : تصويب نامه شماره 29052 حريم خطوط هوائ انتقال و توزيع نيروي

برق مصوب 1347/8/10

ماده 1 : تعاريف : تعريف اصطالحات 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 .

1) حريم 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 .

2) حريم 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 اعالم م شود .

ج . خطوط هوائ فشار قوي : خطوط است كه داراي ولتاژ يك هزار ولت و باالتر م باشد .

چ . خطوط هواي فشار ضعيف . خطوط است كه داراي ولتاژ كمتر از يك هزار ولت م باشد .

ماده 2 : حريم 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 1 : در 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 2 : تعيين و تشخيص رديف ولتاژ خطوط نيروي برق با وزارت آب و برق م باشد .

ماده 3  :در صورتيه عبور خطوط هوائ فشار قوي نيروي برق در داخل محدوده شهرها به تشخيص وزارت آب و برق الزم

باشد و احداث تمام يا قسمت از آن از نظر رعايت فواصل الزم و ساير جهات فن و ايمن بشرح اندازه هاي حريم درجه يك

مذكور در ماده 2 اين تصويبنامه در معابر عموم و حريم اماكن ممن نباشد و ايجاد خط عرفاً موجب سلب استفاده متعارف

از امالك اشخاص شود وزارت آب و برق و موسسات تابع طبق ماده 16 قانون برق ايران اقدام خواهد كرد .

تبصره 1 : در 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 2 اين

تصويبنامه طبق نظر وزارت آب و برق باشد :

تبصره 2 : در مورد توسعه محدوده شهر در اراض و امالك واقع در خارج از محدوده اي كه قبال 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 3  : مفاد 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 4  :در 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 8 اين تصويبنامه

بالمانع خواهد بود .

تبصره 1 : ايجاد 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 .

و مخازن سوخت تا هر ارتفاع ممنوع م و صنعت وناعم از مس ماده 5  :در حريم درجه دو فقط ايجاد تاسيسات ساختمان

باشد .

به اعيان و مستحدثات موجود در مل خطوط نيروي برق خسارت و بازرس ه در نتيجه عمليات تعميراتماده  6 :در صورتي

وارد آيد وزارت آب و برق و موسسات و شركتهاي تابع خسارت مالك اعيان را جبران خواهند نمود .

ماده 7  :در صورتيه اشخاص برخالف مقررات اين آيين نامه عمليات و تصرفات در حريم درجه يك و درجه دو خطوط انتقال

و توزيع بنماند ملفند بمحض اعالم 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 8  : براي كليه عمليات كه بوسيله اشخاص حقيق يا حقوق بمنظور راهسازي، كارهاي كشاورزي، حفر چاه و قنوات،

عبور و حمل بار و ماشين آالت 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 قبال از مسئولين

عمليات خطوط نيروي برق راهنمائ الزم خواسته شود و اجازه كتب كسب گردد و در هر حال نظر وزارت آب و برق بايد ظرف

يماه از تاريخ وصول درخواست اعالم شود .

ماده 9 :حريم 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 فاضالب و كابل و تلفن و نظاير

آن تقاطع نمايد استاندارهاي متداول شبه انتقال و توزيع و نيروي برق رعايت شود .

ماده 10 :رعايت 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 11 : به منظور اطالع صاحبان اراض و امالك واقع در مسير خطوط نيروي برق و باالخص جلب توجه آنان باجراي مفاد

مواد 16 و 18 و 19 قانون 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 اعالم خواهند داشت .

توضيح جدول 4-3

حريم خطوط انتقال انرژي

طبق قانون سازمان برق ايران و تصويب نامه هيات وزيران در سال 1347 حريم 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 (3-4) آمده 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 (3-4) آمده 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 الزم است .

در حريم درجه دو فقط ايجاد تاسيسات ساختمان اعم از مسون و صنعت و مخازن سوخت تا هر ارتفاع ممنوع م باشد .


