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داود جاللي    
 پژوهشگاه نيرو     -پژوهشكده برق   

1389آبان ماه    



  لزوم تدوين استاندارد جديد روشنايي معابر                 

:معرفي استاندارد موجود

 با عنوان مشخصات فني عمومي و اجرايي روشنايي        195نشريه شماره   
راه هاي شهري نشريه اي است كه به منظور طراحي، نصب و بهره برداري     

 تهيه و تدوين و در   1375استاندارد سيستم هاي روشنايي معابر در سال             
 به صورت مشترك توسط وزارت نيرو و سازمان برنامه و بودجه      1379سال    

 توسط وزير محترم نيرو ابالغ و   1381سابق چاپ و منتشر و در سال           
.  الزم االجرا گرديده است 



با توجه به تغيير و اصالح  تعدادي از استانداردهاي جهاني مورد                                
 و همچنين چاپ و انتشار برخي                 195استفاده در تدوين  نشريه            

استانداردهاي جديد در اين زمينه، الزم مي بود كه اين نشريه                                 
به همين دليل استاندارد جديد روشنايي معابر                     .   نيز به روز گردد      

تهيه و تدوين گرديده كه به زودي منتشر و مالك عمل قرار                     
.   خواهد گرفت    

  لزوم تدوين استاندارد جديد روشنايي معابر                 



•BS
•EN
•CIE
•DIN
•IES

•AASHTO
•IEC

:استانداردهاي    

معرفي استاندارد پركاربرد روشنايي معابر                   



مقايسه به كارگيري  استانداردهاي روشنايي                  
معابر در كشورهاي مختلف دنيا             

CIE EN13201-1,2,3,4

BS/DIN/…

IES

AASHTO

Lighting
guide 

آشورهاي 
آمريكاي   
شمالي

آشورهاي   
اروپايي 



• BS 5489-1:2003+A1:2008, "Code of Practice for the Design of Road 
Lighting- Lighting of Road and Public Amenity Areas".

• BS 5489-2:2003+A1:2008, "Code of Practice for the Design of Road 
Lighting- Lighting of Tunnels".

• BS EN 13201-1:2004, "Road Lighting- Selection of Lighting Class".
• BS EN 13201-2:2003, "Road Lighting- Performance Requirement".
• BS EN 13201-3:2003, "Road Lighting- Calculation of Performance".
• CIE 01, "Guide Lines for Minimizing Urban Sky Glow Near Astronomical 

Observatories".
• CIE 47, "Road Lighting For Wet Condition".
• CIE 66, "Road Surface and Lighting ".

:هاي روشنايي معابر  برداري سيستم   استانداردهاي مربوط به طراحي، نصب و بهره-الف

مراجع استفاده شده در تدوين استاندارد                
جديد روشنايي معابر          



• CIE 126, "Guidelines for Minimizing Sky Glow".
• CIE 144, "Road Surface and Road Marking Reflection Characteristics".
• CIE 150, "Guid on the Limitation of Effect of Obtrusive Light from Outdoor 

Lighting Installation ".
• CIE 154, "The Maintenance of Outdoor Lighting System ".
• CIE 180, "Road Transport Lighting For Developing Countries  ".

• IES Lighting handbook :2000

):ادامه(هاي روشنايي معابر برداري سيستم استانداردهاي مربوط به طراحي، نصب و بهره

مراجع استفاده شده درتدوين استاندارد جديد                  
  روشنايي معابر     



نشريه شماره  -مشخصات فني عمومي و اجرايي روشنايي راههاي شهري   "•
. ١٣٧٩، سازمان توانير و سازمان برنامه و بودجه، "١٩۵

 ٣٣ و ٢٠هاي توزيع هوايي و زميني  مشخصات فني عمومي و اجرايي پست "•
ريزي آشور و  ، سازمان مديريت و برنامه"٣٧۵نشريه شماره –آيلوولت  

.١٣٨۶سازمان توانير، 
مشخصات فني عمومي و اجرايي خطوط توزيع برق هوايي و آابلي فشار   "•

ريزي   ، سازمان مديريت و برنامه"٣٧۴نشريه شماره -متوسط و فشار ضعيف
.١٣٨۶آشور و سازمان توانير، 

، وزارت مسكن و شهرسازي، شوراي عالي   "استاندارد طراحي معابر شهري  "•
١٣٧۴شهرسازي و معماري،   

):ادامه(هاي روشنايي معابر برداري سيستم استانداردهاي مربوط به طراحي، نصب و بهره

مراجع استفاده شده درتدوين استاندارد جديد                  
  روشنايي معابر     



• American Association of State Highway and Transportation Officials, 
"Roadway Lighting Design Guide", 2005

• Electrical and Traffic Engineering Design Guidelines, "Lighting design" , 
2003

• Texas Department of Transportation, "Highway Illumination Manual", 2003
• Minnesota Department of Transportation, "Roadway Lighting Design

Manual", 2003
• California Department of Transportation, "CDOT Lighting Design Guide", 

2006
• New Jersey Department of Transportation, "Roadway Design Manual", 

2007
• Alberta Transportation, "Highway Lighting Guide", 2003
• Florida Power and Light Company, "Coastal Roadway Lighting 

Manual",2002

مراجع استفاده شده درتدوين استاندارد جديد                  
  روشنايي معابر     



• BS EN 13201_4:2003, " Road Lighting-method of measuring lighting 
performance " 

• CIE 69-1987, "Methods of characterizing illuminance meters and 
luminance meters: Performance, characteristics and specifications "

• DIN 5032-7, "Photometry: Classification of Illuminance Meters and 
Luminance Meters".

• DIN 5032-8, "Photometry; Data-Sheet for Illuminance-Meters".

:گيري روشنايي معابر   استانداردهاي مربوط به اندازه-ب

مراجع استفاده شده درتدوين استاندارد جديد                  
  روشنايي معابر     



".پايه هاي روشنايي    "، ٩ الي ١، قسمت هاي   ۶۵٧٢استاندارد ملي     •
• EN 40-1, "Lighting Columns –Part 1: Definitions and Terms".
• EN 40-2, "Lighting Columns- Part 2: General Requirements and Dimensions".
• EN 40-3-1, "Lighting Columns- Part 3-1: Design and Verification, Specification for 

Characteristic Loads".
• EN 40-3-2, "Lighting Columns- Part 3-2: Design and Verification, Verification by Testing".
• EN 40-3-3, "Lighting Columns - Part 3-3: Design and Verification, Verification by 

Calculation".
• EN 40-4, "Lighting Columns - Part 4: Requirements for Reinforced and Prestressed 

Concrete Lighting Columns".
• EN 40-5, "Lighting Columns- Part 5: Requirements for Steel Lighting Columns".
• EN 40-6, "Lighting Columns- Part 6: Requirements for Aluminum Lighting Columns".
• EN 40-7, "Lighting Columns- Part 7: Requirements for Fibre Reinforced Polymer 

Composite Lighting Columns".

):ها پايه( استانداردهاي تجهيزات روشنايي معابر -ج

مراجع استفاده شده درتدوين استاندارد جديد                  
  روشنايي معابر     



• IEC 60662, "High-pressure Sodium Vapour Lamps".
• IEC 60061-4/3/2/1, " Lamp Caps and Holders together with Gauges for 

Control of Interchangeability and Safety ".
• IEC 60923, "Auxiliaries for lamps - Ballasts for discharge lamps (excluding 

tubular fluorescent lamps) - Performance requirements".
• IEC 61374-1, "Lamp Control Gear-Part 1: General and Safety 

Requirements".
• IEC 61374-2-1, "Lamp Control Gear-Part 2: Particular Requirements for 

Starting Devices (Other than Glow Starters)".
• IEC 61374-2-9, "Lamp Control Gear-Part 2-9: Particular Requirements for 

Ballasts for Discharge Lamps (Excluding fluorescent Lamps)".
• IEC 60927, "Auxiliaries for Lamps - Starting Devices (Other than Glow 

Starters) - Performance Requirements".

):، چراغ و تجهيزات جانبي المپ( استانداردهاي تجهيزات روشنايي معابر -ج

مراجع استفاده شده درتدوين استاندارد جديد                  
  روشنايي معابر     



• IEC 61048, "Auxiliaries for Lamps - Capacitors for Use in Tubular 
Fluorescent and other Discharge Lamps Circuits - General and Safety 
Requirements".

• IEC 61049, "Auxiliaries for Lamps - Capacitors for Use in Tubular 
Fluorescent and other Discharge Lamps Circuits - Performance 
Requirements".

• IEC 60838, "Miscellaneous Lamp Holders- Part 1: General Requirements 
and Tests ". 

• IEC 60598-1, "Luminaires- Part 1: General Requirements and Tests ".
• IEC 60598-2-3, "Luminaires- Part 2-3: ".
• IEC60570, "Testing and Measuring Equipment/Allowed Subcontracting".
• IEC 60432-2, "Incandescent Lamps-Safety Specifications".
• IEC 62031, "LED Modules for General Lighting Safety Specifications".

):ادامه) (، چراغ و تجهيزات جانبي المپ( استانداردهاي تجهيزات روشنايي معابر -ج

مراجع استفاده شده درتدوين استاندارد جديد                  
  روشنايي معابر     



".مقررات عمومي و آزمونها:  قسمت اول -ها چراغ"، ۵٩٢٠-١استاندارد ملي  •
: بخش سوم-مقررات ويژه:  قسمت دوم-ها    چراغ"، ۵٩٢٠-٢-٣استاندارد ملي  •

". اي های خيابانی و جاده چراغ
بخش -مقررات ويژه: قسمت دوم-چراغها "، ۵٩٢٠-٢-۴استاندارد ملي شماره  •

".چراغهاي سيار براي مصارف عمومي   : چهارم
".هاي بخارسديم فشار زياد   المپ"، ۵١٩١استاندارد ملي  •
مقررات ايمنی :  قسمت اول-لوازم کنترل المپ"، ٧۶۴۴-١استاندارد ملي  •

".عمومی 
مقررات ويژه : ٢-١ قسمت -لوازم کنترل المپ  "، ٧۶۴۴-٢-١استاندارد ملي  •

". اندازهای تخليه روشن  اندازی به غير از راه   برای وسايل راه 

):ادامه) (، چراغ و تجهيزات جانبي المپ( استانداردهاي تجهيزات روشنايي معابر -ج

مراجع استفاده شده درتدوين استاندارد جديد                  
  روشنايي معابر     



مقررات ويژه برای     :  ٢-٩ قسمت    -لوازم کنترل المپ      "، ٧۶۴۴-٢-٩استاندارد ملي    •
)".های فلورسنت   به جز المپ(اي  های تخليه های المپ   باالست

غير از    ( اي  هاي تخليه مقررات عملكردي باالست المپ       " ، ۵١٩٠استاندارد ملي    •
)".هاي فلؤرسنت دو آالهكي           المپ

هاي تخليه    بجز راه انداز ( مقررات عملكردي وسايل راه اندازي        " ، ٣٧٨٢استاندارد ملي    •
)".روشن    

ها و     هاي استاندارد مربوط به المپ        برگه  "، ٣٠٨۶ و   ٣٠٨٧،  ٨٢۵٣-١استاندارد ملي    •
ها و     هاي استاندارد سرپيچ        برگه -ها  پذيري و ايمني آن   هاي آنترل تعويض      شاخص
".هاي آنترل    شاخص

های   ويژگی  -  برای کاربرد روشنايي عمومی         LEDهای  مدول "،  ١١٧٢١استاندارد ملي    •
".ايمنی

): ادامه)  (، چراغ و تجهيزات جانبي المپ ( استانداردهاي تجهيزات روشنايي معابر -ج 

مراجع استفاده شده درتدوين استاندارد جديد                  
  روشنايي معابر     



• CIE 084, " Measurment of luminous flux "
• CIE 070, " The measurment of absolate luminous intensity 

distributions "
• CIE 121, " The photometry and goniophotometry of luminaires "
• CIE 153, " Report on intercomparison of measurements of the 

luminous flux of high-pressure sodium lamps "

گيري پارامترهاي نوري تجهيزات روشنايي معابر  اندازه-د

مراجع استفاده شده درتدوين استاندارد جديد                  
  روشنايي معابر     



آليات روشنايي و اصول طراحي آن درانواع معابر •
هاي سطح معابر و طبقه بندي آنها     انواع پوشش•
هاي روشنايي مورد نياز براي هر يك  بندي انواع معابر و آالس  طبقه•
طراحي روشنايي در مسير مستقيم و عوارض مختلف معبر    •
دستورالعملهاي ايمني و نگهداري سيستم هاي روشنايي معابر       •
گيري روشنايي در معابر و تجهيزات موردنياز و نحوه انجام آن   دستورالعملهاي اندازه   •
آاررفته در سيستم روشنايي معابر مشخصات فني تجهيزات به  •
رفته در سيستم روشنايي  آار گيري مشخصات نوري تجهيزات به    دستورالعملهاي اندازه   •

معابر
رساني به شبكه روشنايي معابر سيستم توزيع و برق •
گيري و رعايت حدود مجاز آن   آلودگي نوري و چگونگي اندازه  •
يابي روشنايي در معابر برون شهري  مكان•

  مباحث موجود در استاندارد جديد             



.I   آاهش حوادث و سوانح عمومي آه عمدتا ناشي از وقوع تصادفات و يا
.باشد جرايم در اوقات شبانه مي 

.II  ايجاد امنيت و آاهش جرايم به علت نظارت بهتر نيروي انتظامي.

.III  رواني تردد وسايل نقليه
.IV هاي تجاري و صنعتي در شب    امكان ادامه فعاليت

.V  امكان گردش و تفريح مردم در شب

اهداف روشنايي معابر

اشاره به برخي از مباحث مطرح شده در
  استاندارد   



مالحظات به كارگيري سيستم روشنايي معابر
مشخص آردن مسير معبربراي آاربران مختلف   •
زيبايي سيستم روشنايي و همگوني با محيط اطراف •

هاي روشنايي و  براي ايجاد محيط مطلوب فاآتورهايي مانند ظاهر پايه   
، چراغ، متناسب بودن شكل و ابعاد تجهيزات روشنايي با ساختار آن ناحيه  

هاي اطراف، دما و همچنين ضريب برگردان رنگ    هماهنگي با ساختمان
.باشند گذار مي  منبع نور تاثير

نايي چگونگي انتخاب المپهاي خياباني به منظور راهنمايي طراحان سيستم روش  •
هاي مختلف در اين  معابر، در انتخاب المپ مناسب و جلوگيري از اعمال سليقه 

راه

اشاره به برخي از مباحث مطرح شده در
  استاندارد   



دسته بندي انواع پوششهاي سطح معابر، در شرايط خشك و خيس و     •
نحوه

     اثردهي آن بر طراحي روشنايي معبر، در اين بخش مشخصات  
انعكاس نور 

بندي گرديده،     نوع سطح معبر مختلف آه در استاندارد دسته١۴   براي  

 .باشد    معرفي و مورد استفاده مي

اشاره به برخي از مباحث مطرح شده در
  استاندارد   



 مطابقت ارائه دسته بندي معابر براي تأمين روشنايي آنها براساس استاندارد و•
بندي معابر تعريف شده توسط وزارت مسكن و شهرسازي، بندي با طبقه اين دسته

توان آالس روشنايي مناسب را از دو  در اين بخش براي هر معبر مي –
باشد، تعيين  بندي معابر و مشخصات آنها مي  طريق آه عبارتست از طبقه

نموده و سپس براي آن معبر براساس آالس روشنايي مربوطه، ميزان   
.روشنايي مطلوب را تعيين نمود 

: هاي روشنايي عبارتند از         آالس
ME – MEW – CE – S

اشاره به برخي از مباحث مطرح شده در
  استاندارد   



اشاره به برخي از مباحث مطرح شده      
در استاندارد  



اشاره به برخي از مباحث مطرح شده در
  استاندارد   



اشاره به برخي از مباحث مطرح شده در استاندارد        



ME

CE

S

MEW

L, U0, Ul, Ti, SR

Ldry, U0dry, Uldry, U0wet, Ti, SR

E, U0, Ti/ Intensity class

E, Emin, Glare rate class

Lighting class

اشاره به برخي از مباحث مطرح شده در
  استاندارد   



ارائه اصول طراحي روشنايي براي مسيرهاي مستقيم معابر مختلف با    •
هاي آاربري

     
هاي روشنايي    و يا آالس٢ و ١هاي شرياني درجه    راه(     اصلي وسايل نقليه 

ME و 

    MEW (  و اشخاص پياده)هاي روشنايي   هاي محلي و يا آالس   راهS ( و
محاسبات  

      موردنياز اين آار

اشاره به برخي از مباحث مطرح شده در
  استاندارد   



:اعم از  ) CEهاي روشنايي  كالس(ارائه اصول طراحي براي عوارض مختلف معبر 
هاي هم سطح و ميادين تقاطع•
ها و راههاي مرتفع  پل•
تونلها و زيرگذرها•
پيچ ها•
آهن، بنادر و آبهاي قابل آشتيراني   معابر مجاور فرودگاهها، خطوط راه•

اشاره به برخي از مباحث مطرح شده در
  استاندارد   



  معابر،ارائه ضوابط و مقررات ايمني و دستورالعملهاي نگهداري سيستم روشنايي•

ي      در اين فصل عالوه بر ارائه ضوابط ايمني و دستورالعملهاي نگهدار   

تجهيزات مختلف مورد استفاده در سيستم روشنايي معابر، ضرايب   

نگهداري و پارامترهاي مختلف آن آه در طراحي روشنايي معبر     
.باشند، بيان گرديده است مورداستفاده مي 

اشاره به برخي از مباحث مطرح شده در
  استاندارد   



گيري روشنايي، در معابر مختلف و مشخصات فني  ارائه دستورالعملهاي اندازه   •

تجهيزات مورداستفاده در جهت انجام اين آار و همچنين دستورالعملهاي      

گيري نوري المپ و چراغهاي مورد استفاده در سيستم روشنايي معابر و     اندازه

.دهي آزمون تجهيزات مورد استفاده براي اين آار همراه با چگونگي گزارش  

اشاره به برخي از مباحث مطرح شده در
  استاندارد   



 مشخصات فني تجهيزات مورد استفاده در روشنايي معابر•
اعم از المپ، باالست، جرقه زن، خازن، چراغ، پايه و نحوه نصب آن •

اشاره به برخي از مباحث مطرح شده در
  استاندارد   



رساني به شبكه روشنايي  ارائه مشخصات طراحي ونصب سيستم توزيع و برق•
معابر

اشاره به برخي از مباحث مطرح شده در
  استاندارد   



آلودگي نوري ناشي از سيستمهاي روشنايي معابر،•

تنظيم گرديده  “ برافروختگي آسمان ”و “  نور مزاحم”اين فصل در دو بخش •
. است

محدود        در بخش اول آن به آثار محيطي روشنايي معابر و معيارهايي براي  
سازي بخش مزاحم نور پرداخته شده است و در بخش دوم آن به روشنايي  

آسمان در  
هاي نجومي و معيارهاي محدود        شب و مزاحمت ايجاد شده در آار رصدخانه 

سازي  
.      و اصالح آن پرداخته شده است  

اشاره به برخي از مباحث مطرح شده در
  استاندارد   



يابي معابر برون شهري براي ايجاد سيستمهاي روشنايي       ارائه دستورالعمل مكان •

و شرايط وچگونگي تأمين آن 

اشاره به برخي از مباحث مطرح شده در
  استاندارد   



چگونگي نشر استاندارد              

اين استاندارد به صورت مشترك توسط وزارت نيرو و معاونت راهبردي   •
) ١٩۵نشريه ( رياست جمهوري چاپ و ابالغ و جايگزين استاندارد قبلي    

.خواهد شد

پس از انتشار اين استاندارد، آموزش الزم براي آشنايي و به آارگيري    -•
اي، توسط پژوهشگاه نيرو به صورت تئوري   هاي يك هفته استاندارد طي دوره 

.وعملي براي آليه آاربران آن ارائه خواهد شد  



با تشكر  


