
 

 

Copyright © 2021 Journal of Occupational Hygiene Engineering. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative 

Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and 
redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cite 

 

Journal of Occupational Hygiene Engineering Volume 8, Issue 1, Sping 2021, Pages: 55-64  

 

                                                                                               : 10.29252/johe.8.1.55 

 

Assessment of Glare Caused by High Consumption Cars 

Headlights in Iran 

Ahmad Mehri1 , Seyed Abolfazl Zakerian2, Milad Abbasi3, Ramazan Mirzaei4, 

Farough Mohammadian5, Javad Sajedifar6,*  

1 Department of Occupational Hygiene, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran  
2 Professor, Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, 

Tehran, Iran 
3 Professor, Social Determinates of Health Research Center, Saveh University of Medical Sciences, Saveh, Iran. 
4 Social Determinants of Health Research Center, Department of Occupational Health Engineering, Mashhad University of 

Medical Sciences, Mashhad, Iran 
5 Assistant Professor, Department of Occupational Health and Safety Engineering, Environmental Health Research Center, 

Research Institute for Health Development, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 
6 Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Neyshabur University of Medical Sciences, 

Neyshabur, Iran 

 * Corresponding Author: Javad Sajedifar, Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, 

Neyshabur University of Medical Sciences, Neyshabur, Iran. Email: sajedifarj1@nums.ac.ir  

 

Abstract 

Background and Objective: The number of road accidents and casualties is 

considerably high in Iran. In addition, car headlights, especially on two-way 

roads, cause glare in the eyes of oncoming drivers. This study aimed to 

determine the level of discomfort caused by the glare of car headlights and 

the effects of some variables on creating discomfort glare. 

Materials and Methods: The illuminance of the driver’s eye was measured 

using luxmeter, and the severity of discomfort glare caused by the car’s 

headlights was determined using the Schmidt-Clausen and Bindels model, 

the lateral and longitudinal distance between the two vehicles, and the 

background luminance of the road surface. 

Results: In the low beam mode of the cars, luxmeter failed to record any 

illuminance from 100 to 50 meters distance. In the high beam mode, the 

discomfort glare gradually increased by the reduction of the longitudinal 

distance between two vehicles from the distance of 100 meters. Increase in 

the level of discomfort glare for Samand, Pride Saba GTX, Pride 131SL, 

Renault Megan, and Peugeot Pars cars continued up to 30, 20, and 10 meters, 

and up to 10 and 20 meters in the case of Peugeot 405 car depending on the 

background luminance, respectively. The level of discomfort glare reduced 

from these intervals onwards. 

Conclusion: The discomfort glare can be affected by changes and 

adjustments made in the side distance between vehicles, direction and height 

of car headlights, as well as voltage and type of headlight lamp and can be 

reduced by changes in road design and vehicle headlights. 
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  یرانبررسی میزان خیرگی ناشی از چراغ خودروهای پرمصرف در کشور ا

 ،*6فر، جواد ساجدی5، فاروق محمدیان4، رمضان میرزایی3، میالد عباسی2، سید ابوالفضل ذاکریان1احمد مهری

 رانیا همدان، همدان، یپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده کار، یمنیا و یا حرفه بهداشت یمهندس گروه 1
 بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایرانای و ایمنی کار، دانشکده استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه 2
 های علمی دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایرانپژوهش مرکزاستاد،  3

 استاد، مرکز تحقيقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران 4
 ار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایرانای و ایمنی کاستادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه 5
 ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی نيشابور، نيشابور، ایرانمربی، گروه مهندسی بهداشت حرفه 6

 .دانشگاه علوم پزشکی نيشابور، نيشابور، ایرانای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، فر، گروه مهندسی بهداشت حرفهجواد ساجدی * نویسنده مسئول:

 sajedifarj1@nums.ac.irایميل: 

 
 

 18/10/1399 تاریخ دریافت مقاله:

 16/12/1399 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده

 ای زیاد است. چراغمالحظهطور قابلای و تلفات ناشی از آن در ایران بهصادفات جادهآمار ت سابقه و هدف:

شود. این مطالعه با هدف می مقابل طرف رانندگان در خيرگی ایجاد های دوطرفه باعثیژه در جادهوبه خودروها

 آزاردهنده انجام شد. تعيين سطح خيرگی آزاردهنده چراغ خودروها و تأثيرات برخی متغيرها در ایجاد خيرگی

-و با استفاده از مدل اشميت گيری شدشدت روشنایی در سطح چشم رانندگان اندازهبدین منظور  ها:مواد و روش

تن و با درنظرگرف بوردی بيندلز ميزان خيرگی آزاردهنده ناشی از چراغ خودروها با استفاده از مقياس عددی و کالوزن

 يه، فاصله طولی بين دو وسيله نقليه و درخشندگی زمينه سطح جاده تعيين شد.فاصله جانبی بين دو وسيله نقل

گونه روشنایی يچهمتر متری دستگاه لوکس 50متری تا  100یين از فواصل نورپادر خودروها در حالت  ها:یافته

ح خيرگی متری با کاهش فاصله طولی بين دو خودرو، سط 100از فاصله نيز  نورباالدر حالت  را ثبت نکرد.

متری، پراید صبا  30یافت. افزایش سطح خيرگی برای خودروی سمند تا تدریجی افزایش می طوربهآزاردهنده 

GTX  131متری و پراید  20تاSL بسته به درخشندگی  405متری و همچنين پژو  10، مگان و پژو پارس تا

 یافت.می رگی آزاردهنده کاهشمتری ادامه داشت و از این فواصل به بعد سطح خي 20و  10زمينه تا 

بودن جهت و ارتفاع چراغ خودروها، ولتاژ المپ و نوع المپ فاصله جانبی بين خودروها، تنظيم گیری:نتیجه

و سيستم روشنایی وسایل نقليه  هاجادهخودرو در ایجاد خيرگی تأثيرگذار است که با تغييراتی در طراحی 

 قابل کاهش است.

 

 ای؛ خيرگی آزاردهنده؛ درخشندگی؛ روشنایی ت جادهتصادفا واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
ای نقش کليدی و مؤثری در اجرای برنامه جاده ونقلحمل

کند و سالمت و ایمنی عبور و مرور توسعه پایدار کشورها ایفا می

ای و در ایران، آمار تصادفات جاده .]2،1[ای دارد اهميت ویژه

ای بيشتر از استاندارد مالحظهتلفات ناشی از آن به مقدار قابل

مورد در  32ليانه که با ميزان بروز ساطوری، به]3[جهانی است 

ترین علت یعشاير و وممرگهزار نفر، دومين علت  100هر 

ینکه تنها بخش کمی از ا وجود با. ]4[هاست يتمصدوم

 40گيرد، حدود ها با وسایل نقليه در شب صورت میمسافرت

های جدی ناشی از رانندگی در شب رخ درصد از کل آسيب

ای نشان دادند در و همکارانش در مطالعه Opiela .]5[دهد می

ها، حوادث شب با وجود کاهش تعداد خودروهای عبوری از جاده

تر ای بيشمالحظهطور قابلومير عابران پياده بهترافيکی و مرگ

ی در شب، عوامل اصلی در ایجاد حوادث رانندگ ازجمله. ]6[است 

رانندگی یک فعاليت بصری است  .]7[کاهش قابليت بصری است 

ياز موردندرصد از اطالعات  90ها بيش از یابیارزکه بر اساس 

  .]8[شود یمحين رانندگی از طریق مشاهده بصری دریافت 

راغ خودروهاست از روشنایی چ متأثررانندگی ایمن در شب 

منظور ياز بهن مورد. چراغ خودروها از طرفی روشنایی ]9[

تشخيص موانع احتمالی، وسایل نقليه در الین مقابل، عابران پياده 

کند و از طرف دیگر و عالئم راهنمایی و رانندگی را فراهم می

 .]11،10[شود باعث ایجاد خيرگی در رانندگان الین مقابل می

یکی از عوامل تأثيرگذار در ایجاد حوادث رانندگی در شب، 

 ایحرفه بهداشت مهندسی مجله 64تا  55 صفحات ،1400 بهار ،1شماره  ،8دوره           

 مقاله پژوهشی 
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 انو همکار مهری 
 

ها در ارتباط با . بررسی]11[خيرگی ناشی از چراغ خودروهاست 

زایش دهد با افتأثير خيرگی بر عملکرد رانندگان در شب نشان می

.خيرگی  ]12،5[یابد گی، خطر حوادث ترافيکی افزایش میخير

کننده و خيرگی آزاردهنده                               عموما  به دو دسته خيرگی ناتوان

عينی از کننده حالت . خيرگی ناتوان]14،13[شود بندی میتقسيم

کاهش حساسيت کنتراست در ميدان دید رانندگان است که 

                                                       مستقيما  در عملکرد بصری و رفتاری رانندگی تأثيرگذار است 

. خيرگی آزاردهنده احساس ذهنی از آزردگی، درد و ]16،15[

انندگان مؤثر طور غيرمستقيم در عملکرد راست که به خستگی

شکایت رانندگان حين رانندگی در شب  بيشترین .]17-20[است 

 ها نشان بررسی .]22،21[از خيرگی آزاردهنده است 

يرگی آزاردهنده مدت با خاند رانندگان در مواجهه کوتاهداده

کردن به دور از جاده را از خود نشان هایی همچون نگاهالعملعکس

مدت با منابع خيرگی آزاردهنده یطوالن. در مواجهه ]11[دهند می

  .]23[شود عالئمی همچون خستگی ذهنی و سردرد ایجاد می

بر قابليت بصری مناسب، باید برای  عالوه چراغ خودروها

خيرگی آزاردهنده ایجاد نکند  شدنرانندگان دیگر در حال نزدیک

یافتن به این دو هدف، استاندارهایی تدوین شده . برای دست]22[

، مشخصه چراغ خودرو در AIS012است. بر اساس استاندارد 

و نامتقارن است که از رسيدن شامل پرتویی تيز  یيننورپاحالت 

مالحظه روشنایی به چشم رانندگان در حال مقدار قابل

. با توجه به اهميت خيرگی ]24[کند شدن جلوگيری مینزدیک

ای در آزاردهنده چراغ خودروها در ایمنی رانندگی، هنوز مطالعه

خودروهای موجود  ارتباط با سطح خيرگی آزاردهنده ناشی از چراغ

های در کشور ایران انجام نشده است که بيشترشان ساخت شرکت

داخلی هستند. این مطالعه با هدف تعيين سطح خيرگی آزاردهنده 

یين انجام شد. نورپاو  نورباالچراغ این خودروها در دو حالت 

همچنين در این مطالعه تأثيرات فاصله طولی بين خودروها، 

ها، درخشندگی زمينه و زاویه بين خط دید روشنایی چراغ خودرو

 و چراغ خودروها در ایجاد خيرگی آزاردهنده بررسی شد.

 

 کار روش
در این پژوهش خودروهایی انتخاب شدند که بيشترین فروش 

 آمده است. 1را در کشور داشتند. اطالعات این خودروها در جدول 

اس در این مطالعه برای ارزیابی خيرگی آزاردهنده از مقي

( که بر 2بور استفاده شده است )جدول خيرگی آزاردهنده دی

شود کنندگان خواسته مینامه از شرکتاساس یک پرسش

 .]25[احساس خود را در مواجهه با منابع نوری بيان کنند 

بور را با توجه مطالعات مختلف درصدد بودند این مقياس دی

کننده در ایجاد خيرگی آزاردهنده تعيين ایبه متغيرهای جاده

رین تصورت یک مدل ساده بيان کنند؛ بنابراین، یکی از مهمبه

 و کالوزن-هایی که در این ارتباط طراحی شد، مدل اشميتمدل

  .]26-28[( 1بيندلز است )معادله 

 

w = 5 − 2 log
E

0.003[1+√
L

0.04
]θ0.46

                  1معادله        

W: بيندلز و کالوزن-بور منتج از مدل اشميتمقياس عددی دی 

E( مقدار روشنایی در چشم راننده برحسب لوکس :Lux) 

L 2: درخشندگی زمينه برحسبcd/m 

ϴبرحسببين خط دید و چراغ خودرو  : زاویه min arc 

 

θ =
(

180

π
).d

R
×                                     2 معادله               60

R :(متر) فاصله طولی بين دو وسيله نقليه 

dمتر( : فاصله جانبی بين دو وسيله نقليه( 
 

 شده در این مطالعهمشخصات خودروهای استفاده :1جدول 

 رفلکتور نوع المپ تاژول المپ توان المپ نوع زمین سطح از خودرو چراغ ارتفاع نقلیه وسیله نوع

 رفلکتور ولت 12 وات 55 هالوژنه GTX cm 67پراید صبا 

 رفلکتور ولت 12 وات 55 هالوژنه 131SL cm 67پراید 

 رفلکتور ولت 12 وات 55 هالوژنه cm 71 سمند سورن

 رفلکتور ولت 12 وات 60 هالوژنه cm 70 405پژو 

 **رفلکتور-*پروژکتور ولت 12 وات 55 هالوژنه cm 71 مگان

 رفلکتور ولت 12 وات 55 هالوژنه cm 69 پژو پارس

 نورباالیين؛ **در حالت نورپا*در حالت 
 

بورمقياس خيرگی آزاردهنده دی: 2 جدول  

 آزاردهنده خیرگی میزان (DeBoer Rate) بوردی ذهنی مقیاس

 غير قابل تحمل 1

 آزاردهنده  3

 قابل پذیرش 5

 مناسب 7

 بخشرضایت 9
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 گيری روشنایی در چشم رانندگاننحوه اندازه :1 شکل

 

گر همچون در این مطالعه برای حذف عوامل مداخله

فرسودگی و کثيفی چراغ خودروها، از خودروهای صفرکيلومتر 

های ميدانی گيری. همچنين قبل از اندازه]29[استفاده شد 

های با راهنمای شرکتروشنایی چراغ خودروها مطابق 

طور که در معادله خودروسازی، چراغ خودروها تنظيم شد. همان

شود، یکی از متغيرهای مهم در تعيين خيرگی مشاهده می 1

آزاردهنده، تعيين ميزان درخشندگی زمينه یا سطح جاده حين 

رانندگی است که در این مطالعه، درخشندگی زمينه در دو حالت 

کاندال  1غروب آفتاب( و  )قبل از طلوع و بعکاندال بر مترمر 50

. سپس ]30،16[شب( در نظر گرفته شد بر مترمربع )نيمه

ای خلوت، شود، جادهمشاهده می 1طور که در شکل همان

 7/3دوطرفه استاندارد و مستقيم انتخاب شد که عرض هر خط 

برق نداشت. سپس رهای مزاحمی چون تير چراغ متر بود و نو

متری و در مقابل همدیگر قرار گرفتند.  100خودروها به فاصله 

رو همچنين فاصله جانبی بين خط بينایی و چراغ خودروهای روبه

، 40، 30، 20، 10، 5متر در نظر گرفته شد. سپس در فواصل  2

ستفاده از متری بين خودروها با ا 100و  90، 80، 70، 60، 50

گيری شدت منظور اندازهگذاری شد. بهموانع ترافيکی عالمت

 ,EC1شده )متر کاليبرهروشنایی در سطح چشم رانندگان، لوکس

Hagner متری چشم رانندگان از سطح سانتی 131( در ارتفاع

دت روشنایی در هر دو . سپس ش]31-33[زمين قرار داده شد 

متری که رانندگان به همدیگر  10حالت نورباال و نورپایين در هر 

 گيری شد. شدند، اندازهنزدیک می

پس از تعيين ميزان روشنایی و زاویه بين خط دید و چراغ 

( در فواصل مختلف خودروها از همدیگر با 2خودروها )معادله 

( سطح 1)معادله  بيندلز و کالوزن-استفاده از مدل اشميت

در  .]34[مقایسه شد  1بينی و با جدول خيرگی آزاردهنده پيش

ای که بوالو و همکاران برای تعيين دقت و حساسيت مطالعه

بور با مقادیر تجربی دی بيندلز و کالوزن-مدل اشميت گيریاندازه

ل مدو انجام دادند، مشخص شد همبستگی بين مقادیر تجربی 

و همچنين انحراف معيار بين  995/0بيندلز  و کالوزن-اشميت

 بورواحد مقياس دی 1معادله تجربی و مدل ایجادشده حداکثر 

  .]35[است 
 

 هاافتهی
 سطوح خيرگی آزاردهنده خودروهای  5تا  2های شکل

 
 کاندال بر مترمربع 50در حالت نورباال در درخشندگی زمينه شده سطح خيرگی آزاردهنده خودروهای بررسی :2 شکل
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 کاندال بر مترمربع 1شده در حالت نورباال در درخشندگی زمينه سطح خيرگی آزاردهنده خودروهای بررسی :3 شکل

 

 
 مربعکاندال بر متر 1شده در حالت نورپایين در درخشندگی زمينه سطح خيرگی آزاردهنده خودروهای بررسی :4 شکل
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دهد. شده را در دو حالت نورباال و نورپایين نشان میمطالعه

به ترتيب سطح خيرگی آزاردهنده در حالت  3و  2های شکل

کاندال بر مترمربع را نشان  1و  50نورباال و درخشندگی زمينه 

متری با  100دهند. نتایج حاکی از آن است که از فاصله می

سطح خيرگی آزاردهنده  کاهش فاصله طولی بين دو خودرو،

بور(. یابد )کاهش مقياس عددی دیطور تدریجی افزایش میبه

متری، پراید  30افزایش سطح خيرگی برای خودروی سمند تا 

، مگان و پژو پارس تا 131SLمتری، پراید  20تا  GTXصبا 

بسته به درخشندگی زمينه تا  405متری و همچنين پژو  10

دارد و از این فواصل به بعد )بسته متری ادامه  20و  10فاصله 

یابد می به نوع چراغ خودرو( سطح خيرگی آزاردهنده کاهش

در این خودروها در حالت  بور(.)افزایش مقياس عددی دی

شود، در مشاهده می 5و  4طور که در شکل نورپایين همان

گونه شدتی از متر هيچمتری دستگاه لوکس 100تا  50فواصل 

متری در دو خودروی پژو  40نکرد. در فواصل  روشنایی را ثبت

کرد متر شدت روشنایی را ثبت میو سمند دستگاه لوکس 405

یافت. و سطح خيرگی آزاردهنده در این خودروها افزایش می

متری سطح  10متری و برای سمند تا  20تا  405برای پژو 

متری سطح خيرگی  5خيرگی افزایش و از این فواصل تا 

، 131SLیافت. در چهار خودروی پراید کاهش میآزاردهنده 

، مگان و پژو پارس افزایش خيرگی آزاردهنده GTXپراید صبا 

شد و به ترتيب برای این خودروها تا متری شروع می 20از 

تدریج افزایش و از این فاصله به بعد متری به 10و  5فاصله 

 یافت. سطح خيرگی آزاردهنده کاهش می

ح خيرگی آزاردهنده در درخشندگی در این مطالعه سط

های کاندال بر مترمربع بررسی شد. با مقایسه شکل 50و  1زمينه 

توان دریافت که شدت درخشندگی زمينه در می 5با  4و  3با  2

ه با کطوریافزایش یا کاهش سطح خيرگی بسيار مؤثر است، به

کاهش مسافت بين دو خودرو، زاویه بين خط دید و چراغ 

یابد. در این مطالعه با توجه به تدریج افزایش میبه خودروها

 5تا  100، با کاهش مسافت طولی بين خودروها از 2معادله 

درجه به  27/1متری، زاویه بين خط دید و چراغ خودروها از 

مشاهده  3طور که در جدول درجه افزایش یافت. همان 9/22

ه در فاصل شود، با کاهش فاصله بين خودروها، شدت روشناییمی

 10تدریج افزایش یافت و در فاصله لوکس به 4/2متری از  100

 لوکس رسيد.  38/33متری به حداکثر روشنایی 
 

 

 کاندال بر مترمربع 50شده در حالت نورپایين در درخشندگی زمينه سطح خيرگی آزاردهنده خودروهای بررسی :5 شکل
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 حالت نورباال و نورپایينميانگين روشنایی چراغ خودروها در دو : 3 جدول
 متر 100

15/1 

 درجه

 متر 90

27/1 

 درجه

 متر 80

43/1 

 درجه

 متر 70

64/1 

 درجه

 متر 60

91/1 

 درجه

 متر 50

3/2 

 درجه

 متر 40

86/2 

 درجه

 متر 30

82/3 

 درجه

 متر20

73/5 

 درجه

 متر 10

49/11 

 درجه

 متر 5

9/22 

 درجه

فاصله طولی )زاویه بین دید بینایی و 

 چراغ خودرو(

روشنایی نورباالی چراغ  ميانگين 50/18 83/33 5/29 20 83/12 06/9 51/6 46/5 11/4 12/3 4/2

 انحراف معيار 93/8 98/22 92/13 54/9 81/5 88/3 85/2 38/2 75/1 18/1 92/0 خودرو )لوکس(

روشنایی نورپایين چراغ  ميانگين 83/6 5/5 66/2 5/3 2 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0

 انحراف معيار 12/3 56/3 2/3 12/2 41/1 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 رو )لوکس(خود

 
، بيشترین سطح خيرگی )کاهش مقياس 6مطابق شکل 

و  6/2متری برابر با  20بور( در حالت نورباال و در فاصله دی

 1و  50بور به ترتيب برای درخشندگی زمينه مقياس دی 02/1

مشاهده  6طور که در شکل همانشان داد. کاندال بر مترمربع ن

شود، ميانگين خيرگی آزاردهنده تمامی چراغ خودروها در می

تدریج افزایش و از درجه به 73/5تا  15/1حالت نورباال از زاویه 

طور که این زاویه به بعد خيرگی آزاردهنده کاهش یافت. همان

ر یک جز دشود، در حالت نورپایين بهمشاهده می 6در شکل 

ی داشت، در جزئنقطه که سطح خيرگی آزاردهنده نوسانات 

ميانگين  3جدول دیگر نقاط تغييرات محسوسی مشاهده نشد. 

روشنایی چراغ خودروها را در دو حالت نورباال و پایين و در 

دهد. در فواصلی که ميزان فواصل و زوایای مختلف نشان می

حاسبه روشنایی صفر بود، خيرگی وجود نداشت و در م

 ها آورده نشد.ميانگين
 

 
ميانگين خيرگی آزاردهنده چراغ خودروها در زوایا و فواصل  :6 شکل

گيری در حالت نورپایين و نورباالمختلف اندازه  

 

  بحث
دن شبر اساس نتایج این مطالعه، در حالت نورباال با نزدیک

ت مرور افزایش یافخودروها به همدیگر ميانگين سطح روشنایی به

 6حال، شکل ینباامتری به حداکثر خود رسيد.  10و در فاصله 

ر بور( را دکننده )کاهش مقياس دیحداکثر سطح خيرگی ناتوان

اختالف بين حداکثر روشنایی در  دهد.متری نشان می 20فاصله 

 20متری و ایجاد بيشترین سطح خيرگی در فاصله  10فاصله 

ه بين خط دید و چراغ توان به تأثير افزایش زاویمتری را می

خودروها نسبت داد که در کاهش سطح خيرگی مؤثر بوده است. 

متری خودروها  50متر تا فاصله در حالت نورپایين دستگاه لوکس

گونه روشنایی را برای تمامی خودروها ثبت نکرد، يچهاز همدیگر 

متری( شدت  20در فاصله  جزبهمتری ) 5متری تا  40اما از 

(. در حالت نورپایين با وجود 3یش یافت )جدول روشنایی افزا

متری، سطح خيرگی  5تا  10اختالف روشنایی در فواصل بين 

توان به تأثير متقابل ( که می3                                 آزاردهنده تقریبا  یکسان بود )شکل 

سطح روشنایی و زاویه خيرگی اشاره کرد. برای کاهش سطح 

له خيرگی آزاردهنده مطالعات به برخی عوامل همچون فاص

بودن جهت چراغ خودروها، ارتفاع بين خودروها، تنظيم جانبی

آند چراغ خودروها، ولتاژ المپ و نوع المپ خودرو اشاره داشته

]38-36[.   

اند خيرگی آزاردهنده به سطح روشنایی مطالعات نشان داده

ت به خط دید رانندگان وابسته و زاویه بين منبع خيرگی نسب

که افزایش شدت روشنایی و زاویه خيرگی با طوریبه .]39[است 

شود با افزایش که باعث میهمدیگر رابطه معکوس دارند 

روشنایی، سطح خيرگی آزاردهنده افزایش و با افزایش زاویه 

ردهنده بين منبع خيرگی و خط بينایی، سطح خيرگی آزا

بنابراین، یکی از راهکارهای کاهش سطح  ؛]39[یابد کاهش 

کردن خطوط توان استراتژی عریضخيرگی آزاردهنده را می

جه يدرنتمنظور افزایش فاصله جانبی بين خودروها و ای بهجاده

افزایش زاویه بين منبع خيرگی و خط بينایی پيشنهاد داد که 

. از دیگر ]39[سطح خيرگی آزاردهنده مؤثر است  در کاهش

عوامل مهم در ارتباط با خيرگی آزاردهنده ناشی از چراغ 

. ]41،40،36[بودن چراغ خودروهاست خودروها، تنظيم

شده باعث اغ خودروها از سطح استاندارد تعيينبودن چرپایين

شود. باالبودن چراغ کاهش فاصله شناسایی حين رانندگی می

شده نيز باعث افزایش پخش خودروها از سطح استاندارد تعيين

شود نور در چشم رانندگان در الین مقابل و ایجاد آزردگی می

راغ خودروها متأثر از برخی عوامل بودن چميزان تنظيم .]37[

همچون بار داخل خودرو، طول عمر چراغ، مدت سرویس و 

  .]37[شرایط تنظيم چراغ خودروهاست 

 هيتوص به توجه با یرگيخ یابیارز از قبل حاضر، مطالعه در
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در  .دیگرد استفاده دیجد و نو خودرو چراغ مطالعات، از یبرخ

ای که انجمن مهندسان انجام دادند، نشان داده شد که در مطالعه

رتيب ها به تيلومتر در یکی از چراغصفرکو  کارکردهوسایل نقليه 

 Bullough .]37[درصد جهت انتشار نامناسب است  30و  62

که بسياری از رانندگان چراغ خودروهای  در بررسی خود بيان کرد

کنند و جهت نامناسب پخش نور در يم نمیخود را تنظ

   .]40[عادی است  خودروهای کارکرده و صفرکيلومتر

گيری با درنظرگرفتن در این مطالعه شرایط اندازه

( دمکاندال بر مترمربع )سپيده 50درخشندگی زمينه در دو حالت 

 طورشب( در نظر گرفت شد. همانکاندال بر مترمربع )نيمه 1و 

شود، سطح خيرگی آزاردهنده در مشاهده می 3که در شکل 

ای مالحظهلطور قابکاندال بر مترمربع به 1درخشندگی زمينه 

کاندال بر مترمربع افزایش یافته  50نسبت به درخشندگی زمينه 

مالحظه در سطح خيرگی آزاردهنده است. این تفاوت قابل

دهنده تأثير درخشندگی زمينه در ایجاد خيرگی آزاردهنده نشان

توان به این صورت است. این حالت از درخشندگی زمينه را می

يطی با درخشندگی زمينه کم بيان کرد که در شب و در مح

ای بدون روشنایی مصنوعی(، هنگامی که خودروها به )جاده

ها باعث ایجاد خيرگی شوند، چراغ آنهمدیگر نزدیک می

شود، ولی در همان شرایط و با درخشندگی زمينه آزاردهنده می

شود که های خودرو باعث ایجاد خيرگی نمیزیاد، چراغ

خشندگی زمينه در ایجاد خيرگی است دهنده تأثير زیاد درنشان

با افزایش نسبت بين درخشندگی چراغ خودرو و  .]43-41[

یابد درخشندگی زمينه، سطح خيرگی آزاردهنده افزایش می

ای جادهاند بدون روشنایی . مطالعات مختلف اثبات کرده]44[

کافی )درخشندگی زمينه کم( قابليت بصری رانندگان کاهش و 

   .]46،45[یابد احتمال حوادث رانندگی افزایش می

 کالوزن-در این مطالعه یکی از ایرادهایی که به مدل اشميت

ن تفاوت در نوع توان گرفت، درنظرنگرفت( می1بيندلز )معادله  و

های هالوژن یا شده در چراغ خودروها )المپهای استفادهالمپ

چنان که سطح تخليه گازی( در ایجاد خيرگی آزاردهنده است. آن

هایی با طيف خيرگی آزاردهنده ناشی از چراغ خودروها در المپ

نوری متفاوت که روشنایی یکسانی داشتند، مشابه در نظر گرفته 

در یک مطالعه تجربی نشان داد با وجود  Friedlandشده است. 

، HIDروشنایی یکسان ناشی از چراغ خودروهای هالوژن و 

درصد خيرگی آزاردهنده بيشتری  50تا  25بين  HIDهای المپ

  .]44[ایجاد کردند 

دهد طرح چشمی چراغ خودروها نقش شواهد نشان می

چراغ خودروها به       اصوال زاردهنده دارد. مهمی در ایجاد خيرگی آ

. از ]37[شوند بندی میرفلکتور و پروژکتور تقسيم دو دسته

مزایای چراغ خودروهای پروژکتور نسبت به رفلکتور این است که 

با وجود داشتن رفلکتور بيضوی، باعث تمرکز پرتوی نوری و 

جز شود. در این مطالعه بهدر جاده می کاهش پراکندگی نور

خودروی مگان که در حالت نورپایين پروژکتور دارد، دیگر 

طور که (. همان1خودروها طرح چشمی رفلکتور داشتند )جدول 

مشاهده شد، سطح خيرگی آزاردهنده خودروی  5و  4در شکل 

صورت مگان در حالت نورباال با داشتن طراحی پروژکتور به

رگی آزاردهنده خودروی پارس قرار دارد پوشانی روی سطح خيهم

توان در اینجا و کمترین سطح خيرگی آزاردهنده را دارد که می

های چشمی پروژکتور در کاهش پراکندگی نور به تأثير طراحی

 در چشم رانندگان اشاره کرد. 
 

 یریگجهینت
توان نتيجه گرفت که در حالت طورکلی در این مطالعه میبه

شدن خودروها به خيرگی آزاردهنده حين نزدیک نورباال تغييرات

کند؛ بدین معنی که ابتدا با شکل پيروی می Vیکدیگر از الگوی 

شدن خودروها به همدیگر ميزان خيرگی آزاردهنده نزدیک

ای که به نوع چراغ خودرو وابسته است، افزایش و سپس در فاصله

ان ميز شدن بيشتر خودروشود و با نزدیکاین الگو معکوس می

یابد. همين تغييرات را در حالت خيرگی آزاردهنده کاهش می

توان در بيشتر خودروها مالحظه کرد، اما با این نورپایين می

ابل طور قتفاوت که در حالت نورپایين ميزان خيرگی آزاردهنده به

 توان خيرگییابد. با توجه به این نتایج میای کاهش میمالحظه

ا را با تغييراتی در طراحی مسيرهای ناشی از چراغ خودروه

منظور افزایش درخشندگی ای )همچون نصب منابع نوری بهجاده

ای(، وسيله نقليه )همچون کردن خطوط جادهزمينه، عریض

ارتفاع چراغ خودرو( و همچنين در سيستم روشنایی وسایل نقليه 

ی رفلکتور، تنظيم جابه)استفاده از طراحی چشمی پروژکتور 

طور چشمگيری کاهش داد. در خودرو، نوع المپ و ولتاژ( به چراغ

ایران الزامات قانونی در ارتباط با بازرسی ساليانه چراغ خودروها 

وجود ندارد که با بازنگری این قوانين و الزامات قانونی بازرسی 

توان مشکالت احتمالی خودروها همچون ایجاد خيرگی را می

 د.ای کاهش دامالحظهطور قابلبه

 

 تشکر و قدردانی
  دانشگاه مصوب پژوهشیمطالعه حاصل طرح  نیا

و کد اخالق  96226 کدبا  علوم پزشکی نيشابور

IR.NUMS.REC.1396.24 های تیاز حما لهيوسینبد .است

 .کنيممذکور سپاسگزاری میدانشگاه  یپژوهش معاونت

 

 منافع تضاد
 طالعهم نیا در حاضر سندگانینو نيب یمنافع تضاد گونه چيه

 .ندارد وجود
 

 اخالقی مالحظات
 .است شده تیرعا یاخالق مالحظات هيکل مطالعه نیا در
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 انو همکار مهری 
 

 نویسندگان سهم
 یطراح در فر یساجد جواد و یمهر احمد مطالعه نیا در

 در انیمحمد فاروق و یعباس الديم مطالعه، یشناسروش و

 والفضلبا ديس و هاداده ليتحل و هیتجز و یآورجمع مرحله

 مقاله اصالحات و نگارش لهحمر در ییرزايم رمضان و انیذاکر

 .اندداشته نقش

 

 مالی حمایت
 انجام رشابوين یپزشک علوم دانشگاه یمال تیحما با مقاله نیا

 .است رفتهیپذ
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