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 ابانیخ ییروشنا

تواند  یم ابانیخ ییروشنا .شود  می نصبدر کنار جاده  ریت ایستون چراغ  کی یاز نور است که غالباً بر رو یمنبع یابانیچراغ خ

در نقاط  ژهی، به و ادهیعابران پ یرا برا یمنیتواند ا یم نیو همچن دبلوک و تقاطع فراهم کن انهیم یرا در مکان ها یمنیا یایمزا

 .، بهبود بخشد عبور

،  یرو ادهیپ یرهایجاده ها ، مس هیجاده ، حاش یجاده مانند تراز بند یها یژگیو جادیبلوک با ا انهیم ییروشنا نیتأم ؛بلوک انهیم

 ادهیو عابر پ هینقل لیتردد وسا یکه ممکن است در جاده باشد برا ییایکاربران جاده و اش ریسطح ، سا تی، وضع ابانیمبلمان خ

 دهد یم شیرا افزا یمنیا

 یتقاطع را برا یها یژگیو رایتواند باعث کاهش تصادفات شبانه شود ز یتقاطع م یدر محل ها ابانیخ ییروشنا نیتأم ؛تقاطع

کمک کنند و به رانندگان  یتوانند به ناوبر یم نیهمچن ییروشنا یکند. تقاطع ها یقابل مشاهده م ادهیو عابر پ هینقل لیتردد وسا

در  شهیهم دیبا ییکنند. روشنا یکاربران جاده کمک م ریو سا یکیتراف ی، صف ها هینقل لیجاده متقاطع ، چرخش وسا دنید یبرا

متقاطع ارائه شود تا به  یاز جاده ها کیدر هر  ییچراغ روشنا کیشود حداقل  یم هیتقاطع ها و دوربرگردان ها ارائه شود. توص

 .تقاطع کمک کند ییشناسا یود براش یم کینزد یفرع یکه از جاده ها یکیتراف

 

 یا ادهیکند تا هم از محل عبور و هم از عابران پ یکمک م ادهیعابر پ یدر گذرگاه ها ییبهبود روشنا؛  ادهیعابر پمحل از  عبور

 زین ادهیبر پعبور عا یدر محل ها ابانیخ ییروشنا نیاستفاده شود. تأم کیرانندگان نزد یکنند ، برا یگذرگاه استفاده م نیکه از ا

دهند. نشان داده  صیشبانه را تشخ یو خطرات احتمال ابندیرا ب منیعبور ا یکند تا مکان ها کمک ادهیممکن است به عابران پ

کاهش تواند به  یبهتر م ینورپرداز نیشود و همچن یم ادهیباعث کاهش تعداد تصادفات عابر پ یروش درمان نیشده است که ا

 .کمک کند یابانیجرائم خ
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 ییاجرا مسائل

 قطب های قابل انعطاف به ویژه در مناطقی که فعالیت  .تهیه تیرهای روشنایی خیابان می تواند خطرات کنار جاده را وارد کند

 .متناوبًا ، می توان از قطب ها با مانع ایمنی کنار جاده محافظت کرد .عابر پیاده کم است باید مورد توجه قرار گیرند

 حیح ستونهای المپ برای جلوگیری از سطح ناهموار روشنایی در طول مسیر مهم استدستیابی به فاصله ص. 

 صفحات خورشیدی ممکن است به عنوان  .تأمین روشنایی خیابان به منبع برق نیاز دارد و با هزینه های مداوم برق همراه است

 .منبع تغذیه جایگزین در نظر گرفته شوند

 نجام شودبرای خطوط هوایی باید ترخیص کافی ا. 

 از المپهای سدیم کم فشار ممکن است برای کاهش آلودگی نوری به ویژه در مناطق شهری استفاده شود. 

  چراغ های خیابانیLED  ها استشهر یبرا داریانتخاب مقرون به صرفه و پا کیامروزه 

 دیفوا

 .کند یشبانه کمک م یها یبه کاهش خراب دیبا بهبود د ابانیخ ییروشنا

 .دهد کاهش ٪50 باًیرا تقر ادهیتصادفات عابر پ تواند یم

 .کمک کند یتواند به ناوبر یم

 .تواند به کاهش جرم کمک کند یکنند و م تیکند تا احساس امن یبه مردم کمک م ابانیخ ییروشنا

 خودرو کمک کند. یتواند به کاهش تابش نور چراغ ها یم ریمس ییروشنا

 ییروشنا یفناور نیدتریاز جد کنندیم یراحت ت،یاحساس امن کسانیبه طور  ادهیابران پرانندگان و ع نکهیاز ا نانیاطم یبرا

 .دیاستفاده کن

 


