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ارزیابی شدت روشنایی و تابش فرابنفش در کتابخانهها و سایتهای رایانه
دانشگاههای شهر ایالم
4

روحاهلل مقصودی مقدم ،1فرهاد فراستی ،2علی طوالبی ،3زهره جعفرزاده

چکیده
مقدمه :روشنایی یک فاکتور فیزیکی مهم و اصالحپذیر در محیط کار میباشد .مطالعه حاضر با هدف تعیین شدت روشنایی
طبیعی و توأم و همچنین میزان مواجهه با تابش فرابنفش در کتابخانهها و سایتهای رایانه دانشگاههای شهر ایالم در بهار 2331
انجام گرفت.
روشها :در این مطالعه مقطعی تعداد  21کتابخانه 21 ،سالن مطالعه و  7سایت کامپیوتر انتخاب شدند .از فرم ارزیابی روشنایی
جهت جمعآوری اطالعات اماکن و از دستگاههای سنجش شدت روشنایی ( )Hanger-EC1و دستگاه سنجش تابش فرابنفش
( )Hanger-EC1-UVAجهت اندازهگیری این متغیرها استفاده شد .روش اندازهگیری مطابق الگویی پیشنهادی  IESNAو
آنالیز دادهها با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه  27انجام گرفت.
نتایج :میانگین شدت روشنایی عمومی کتابخانهها در دو وضعیت توأم و طبیعی به ترتیب برابر  232/2±241/2و
 231/2±224/1لوکس بوده و حداکثر مقدار میانگین تابش فرابنفش در دو وضعیت توأم و طبیعی به ترتیب برابر
 1/122±1/1232و  1/111±1/117وات بر متر مربع بود .مقادیر شدت روشنایی و تابش فرابنفش در اکثر واحدهای مطالعه در
وضعیت توأم به طور معنیداری بیشتر از طبیعی بوده است.
بحث و نتیجهگیری :عدم طراحی و انتخاب منابع روشنایی مناسب ،قدیمی بودن بناها و همچنین تغییرات کاربری از اماکن
اداری و غیره به کتابخانه ،سالن مطالعه و سایت باعث شده است که در اکثر مکانهای مورد نظر مقادیر اندازهگیری شده شدت
روشنایی از حد استاندارد پایینتر باشد .بنابراین لزوم طراحی مجدد سیستم روشنایی ضرورت دارد.
واژگان کلیدی :شدت روشنایی ،تابش فرابنفش ،کتابخانه ،ایالم
مقدمه

خونب ،هوشریاری ،نفاررد ی ،رونر

حس بینایی مهمترین و حیاتیتررین حرس نساراب بر

عمرررومی مرریشررود ( Falchi .)2و همرررکارنب در

شمار میرود .نساراب بر کمر

و سالمررت

نیرن حرس بیشرررین

مطالع نی با نسدنزه یری مقادیر روشنایی در طول موج

نطالعات و یافرر های خود رن نز محیررط بر دسررت

کمرر نز  045ساسومرر سشراب دندسرد کر نیرن محردوده

مرریآورد ( .)1روشررنایی روز بررا ترر یر بررر خرخرر

ن رنت شدیدی در کاهش تولید مالتوسین و نخرالل در

سیرکادین سبب تنظیم عملکردهای فیزیولوژی

ماسند

ریرم سریرکادین نساراب و حیرونب دنرد و شردیدترین

-1مربی ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكی ایالم ،ایالم ،ایران
-2مربی ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكی ایالم ،ایالم ،ایران
-3مربی ،گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكی بم ،بم ،ایران
-4کارشناس ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكی ایالم ،ایالم ،ایران
Email: atoolabi@yahoo.com

نویسندهی مسؤول :علی طوالبی
آدرس :بم ،بلوار خلیج فارس ،پردیس دانشگاه علوم پزشکی بم ،دانشکده بهداشت ،گروه مهندسی بهداشت محیط
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تلفن4411-1129122 :

فاکس4411 -1224112 :
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حااسیت مربوط ب  445-045ساسومرر مریباشرد (.)3

طبیعرری (نز سررور خورشررید) و مسررنوعی (نز منرراب

در مطالعر نی  Turnerو همکررارنب سشرراب دندسررد کر

روشنایی) ت مین می ردد .تعیین منب سرور مناسرب برا

عملرررکرد بیرررولوژیکی بهینر عسررربی بارررر ی بررر

کار و کیفیت سور مورد سظرر نز مهمرررین فاکرورهرای

مررریزنب مونجه ر بررا سررور خورش رید دنرد و کارهررای

طرنحی سیارمهای روشنایی مسرنوعی مریباشرد .در

شیفری(سوبرکاری) باعث نخرالل در ریرم سریرکادین و

میاب مناب روشنایی المپهای جیروهنی فشرار پرایین،

نخررالل در هورموب مالتوسین و ساخوشرری عمومرری

هالوژب– تن ارن دنرنی معایبی نز قبی نفزنیش نمونج

م ری ررردد ( .)4در مطالع ر نی  Grimadiو همکررارنب

 UVو  IRمیباشند ،همچنین المرپهرای فلورسرنت

سشاب دندسرد کر بیررن کیفرریت زسررد ی مرتبررط برا

(مهرابی) سیرز نمرونج فررنبنفش رن در طیرف (-203/0

سالمت نفررند و ت ییررنت فسرلی و میرزنب روشرنایی

 )110ساسومرر نز خود ساط میکنند .نین مشک رن برا

دنخلی نرتباط معنیدنری وجود دنرد (.)0
IESNA) Illuminating Engineering Society

نمرونج در

نسرفاده نز پوششی نز فافر جهرت حرف

ساحی  UVو عبور نمونج مرئی نسرفاده مریکننرد و در

( of North Americaمقادیرر شردت روشرنایی 355

صورتی ک نین الی نز فافر سامرغوب بوده و یا بیش

و 055لوکس رن ب ترتیب برنی نسررفاده نز کرام یوتر،

نز حد رم شود ،نحرمال سشت طیف فرنبنفش وجرود

قرنئت و سوشرن پیشنهاد سمروده نسرت ،در نیررنب سیرز

خونهد دنشت ،لفن نمونج فرنبنفش با طول موج بیشررر

نسراسدنرد شدت روشنایی برروی میز مطالعر حردنق

نز نین ساحی سیز در محیط ساط می ردد.

 355و پیشنهادی  055لوکس میباشد و نین در حالی

ب علت نسرفاده اررده نین وس المپها بر عنرونب

نست ک نین نسراسدنرد در آمریکا برنبر  005لروکس و

منب روشنایی منازل ،ندنرنت و نماکن عمومی بررسری

در نس لاراب نز نین میزنب هم باالتر نست (.)6

نسدنزه  UVتابشی آسها حرائز نهمیرت نسرت (.)1-15

مجیدی و همکارنب در مطالع نی جهرت نسردنزه یرری

تابش فرنبنفش بخشی نز طیف نلکرروم ناطیس نسرت

شدت روشنایی کرابخاس های شهر زسجاب سشاب دندسرد

ک در دسر بندی پرتوهای غیرر یروسیزنب بروده و حرد

ک مقادیر روشنایی طبیعی ،مسنوعی و توأم ب ترتیب

مجاز توصی شرده در طررول  1سراعت کراری برنبرر

در  99 ،11و  01درصررد کرابخاسرر هررا کمرررر نز حررد

 5/1 w/m2بوده و طول مروجهرای برین 155ترا 455

توصی شده نسرراسدنرد  IESNAبروده نسرت ( .)0نز

ساسومرر رن پوشش مریدهرد و بر سر

رروه ،UVA

مهمترین عونم مؤ ر در بهرهمنردی نز روشرنایی روز

 UVBو UVCتقایم میشود .برنساس تقاریمبنردی

عرض ج رنفیایی ،فس  ،موقعیت خورشرید ،شررنیط

کر نز طررر

آژنسرس بریننلمللری تحقیقررات سرررطاب

نقلیمی ،ساعات روز ،نبعاد پنجرره و ضرل قرنر یرری

-International Agency for Research on

آب ،جنس و خسوصیات شیش و خسوصیات سطوح

 -Cancerدر مورد عونم سرطابزن منرشرر مریشرود

دنخلی رن میتونب ذکر کررد .بر عنرونب مثرال جنروبی

 UVB ،UVAو UVCهر س در رروه سررطابزنی

بودب پنجره ،سابت مااحت پنجره ب نتاق و سزدیکی

نحرمالی برنی نسااب ،تقایمبندی میشوسد ( .)11مناب

ب سقف نز عونم تقرویتکننده روشنایی روز نست

تولیدکننده تابش فرنبنفش در طبیعت خورشید نسرت،

( .)6مناب روشنرایی در محیرطهای کاری ب صورت

ک بخش عظیرمی نز آب (ب خسروص سروع )UVC
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توسط الی نسررنتوسفر جو جفب می ردد .روههای

های کام یوتر کلیر دنسشر اههرای سرط شرهر نیرالم

 Aو Bبیشررین ن رنت بیولوژیکی رن نیجاد میکننرد و

(دنسش اه نیالم ،علوم پزشکی ،آزند نسرالمی ،علمری-

مناب عمده دی ر آب شام المپهای پرفشرار یرا کرم

کرراربردی و غیرنسرفرراعی برراخرر) نسجررام رفررت و در

فشررار بخررار جی روه ،فلوئورسررنتهررا ،دسررر اههررای

مجمرروع تعرردند 15کرابخاس ر  16 ،سررالن مطالع ر و 0

جوشکاری ،لول های پالسما و لیزرها مریباشرد (،12

سایت کام یوتر ب صورت سرشماری نسرخاب شدسد و

 .)1 ،9تابش فرنبنفش بر علرت سفروذ ساربرا ضرعیف

قب نز نسدنزه یری نز مائولین مربوط مجروز کارب

عمدتا بر روی خشم و پوست مر ر نست کر آسریب

ردید.

خشمی ب علت فعالیت حرنرتی تماسهای پرقردرت

جهت سنجش شدت روشنایی نز دسر اه لروکسمررر

کوتاه مدت با مقرادیر براال (مونجهر حراد) و آسریب

مرردل ( )Hanger-EC1و جهررت سررنجش تررابش

پوسری ب طور شای ترر در مونجهر مرزمن و حراد نز

فرنبنفش سیز نز دسر اه مدل ()Hanger-EC1-UVA

طریق ونکنشهای فروشریمیایی نز قبیر ونکرنشهرای

نسرفاده شد .تمام نسدنزه یرریهرای شردت روشرنایی

سمی و نفزنیش حااسیت حاص نز تماسهرای کرم

طبیعی و توأم (مجمروع طبیعری و مسرنوعی) مطرابق

قدرت ممرد یا پرقدرت کوتاه مدت نست (.)13

توصرری  IESNAبرر رو

روشنایی در محیطهای کاری بایاری مرناسب با سوع

پفیرفت و موقعیرت قررنر یرری بیشررر خررن هرا بر

فعالیت و نیار اه کاری باشد .تمامی مناب روشنایی

صورت خطی ساپیوسر در خند ردیرف بودسرد .زمراب

رما و

نسرردنزه یررری در سرراعت  12-13در شرررنیط آفرررابی

تابش UVباشند .با توج ب نهمیت روشنایی ب عنونب

(آسماب بدوب نبر) نسرخاب شرد و در نرتفراع  35نیرنچ

بایاری نسرژی کارآمد و دنرنی حدنق
ی

فاکرور فیزیکی مهم و نصالح پفیر محیط کار ک

نل ررویی ( )14صررورت

( 06ساسریمرری) نز کف زمین در مرکز هرر نیارر اه

در حفظ سالمت و سیروی نسااسی و پیش یری نز

نسدنزه یری نسجام رفرت .شردت روشرنایی و ترابش

حوندث ،باالبردب رنسدماب کاری ،نرتقاء نقرساد سقش

 UVAطبیعری و ترروأم بر صررورت عمررومی در ک ر

دنرد ،لزوم توج ب نسجام تحقیقات هر خ بیشرر در

سررالنهررا بررا توج رر ب ر نبع رراد بنررا و دسرورنلع ررم

نین زمین مشهود نست .با توج ب نینک کرابخاس ،

نسراسدنرد در رو

سالن مطالع و سایت کام یوتر محیطی برنی مطالع

خرن ها نسدنزه یری ردید و روشنایی موضعی سیز در

دنسشجویاب و پرسن شاغ در نین ونحدها میباشد،

دنخ قفا س هدنری کرابها ،روی میز مطالع  ،روی

مطالع حاضر با هد

نل ویی با توج ب سحروه خیردماب

تعیین میزنب شدت روشنایی و

میز کاری پرسن شراغ در مکراب ،در محر تحویر

همچنین میرزنب تابرش فرنبنفش در نیرن ونحدها

کرابها ،روی صفح کلید (دو سقط در مرکز صرفح

طرحریزی شده نست.

کلید با فاصل  )25cmو ماسیرور (دو سقطر در براال و
مرکز ماسیرور با فاصل  )15cmرنیاس کراربرنب و سرایر

مواد و روشها

مطالع حاضر ی

مطالع مقطعری برود ،کر در بهرار

سال 1395در کرابخاس ها ،سالنهای مطالعر و سرایت
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رنیاسر هررای جارررجوی کررراب در کرابخاسر در محر
تحوی کرابها نسجام رفت (.)9
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در هن ام نسدنزه یری شدت روشنایی و تابش طبیعری

پس نز نسدنزه یری با روشن سمرودب مجردد المرپهرا

و

میررزنب شرردت روشررنایی و تررابش ترروأم (طبیعرری و

مسنوعی) نسردنزه یرری شرد .در حرین نسردنزه یرری

روشنایی مورد نسرفاده در کرابخاس  95درصرد ،سرالن

فاکرورهایی خوب شدت روشنایی ،سوع و تعدند مناب ،

مطالع  10/0درصد و سایت رنیاس  155درصد نز سوع

جنس دیونر،

توأم ،رسگآمیزی تجهیزنت نز سوع سیمر روشرن ،سروع

سقف و کف ،سط کار اه ،تعدند و مااحت پنجرهها

المپ فلورسنت و خیدماب المپها خطی ساپیوسر در

و المپهای معیوب بت ردید.

خند ردیف برود .مکراب نسررقرنر پنجررههرا در خهرار

هم مناب روشنایی مسنوعی (المرپهرا) خرامو

نل ررویی توسررط نسجمررن مهندسررین روشررنایی

جهت ج رنفیایی تقایم شده و نهمیت جنروبی برودب

رو

نمریکای شمالی بر مبنای نل وهای مخرلفی پای فنری

پنجره با هد

نسررفاده حردنکثر نز روشرنایی طبیعری

شده نست .نین

لحاظ سشده بود .کرابخاس و سالن مطالع ونحد علمری

نل و جهت سنجش شدت روشنایی مکابهرایی مرورد

کارب ررردی و سررالن مطالع ر برررندرنب دنسش رر اه آزند،

نسرفاده قرنر می یرد ک خیردماب منراب روشرنایی در

سایتهای رنیاس ونحد مرکزی دنسش اه علوم پزشرکی

آبها نز یکی نز  6نل وی پیشنهادی نسجمن فوق نلفکر

و ونحد باخرر بدوب پنجرره برود ،نز طرفری بیشرررین

پیروی کرده باشد .برنساس خیردماب منراب روشرنایی

تعدند و مااحت پنجره در کرابخاس ها مربوط ب ونحد

مسنوعی ،نل وی مناسب نسرخاب و با نسجام محاسبات

مرکزی دنسشکده ندبیات دنسش اه نیالم ( 1پنجره و 24

مربوط  ،سنجش شدت روشنایی در نل و نسجرام مری-

مررمرب ) ،سالن مطالع فرعی فنی مهندسری دنسشر اه

یرد .با توج ب نینک در نین مطالع موقعیرت قررنر-

نیررالم ( 0پنجررره و  11مررمربرر ) ،و سررایت رنیاسرر

یری بیشرر خرن ها بر صرورت خطری ساپیوسرر در

ونحدهای دنسش اه پیام سور و دنسشکده ندبیات دنسش اه

خند ردیف بودهنسد ،نل وی سوم نین نسجمن نسرخاب و

نیالم ( 0پنجره و  10مررمرب ) بود.

سقاط نسدنزه یری در  15نیار اه برنی هر سالن تعیرین

بر طبق سرایج جردول  ،1بیشرررین و کمرررین مقرادیر

و با رنبط مربوط شدت روشنایی کلری در آب سرالن

شدت روشنایی عمومی ب ترتیب در حالرت تروأم در

محاسب شد .جهرت تجزیر و تحلیر دندههرا نز سررم

دنسشکده پزشرکی 039/04لروکس و ونحردی علمری

نفزنر SPSSساخر  10و آزموب های آماری  tوکرای

کاربردی 09/1لروکس و در حالرت طبیعری دنسشرکده

دو نسرفاده ردید.

پزشررکی 035/0لرروکس و ونحررد علم ری کرراربردی10
لوکس مریباشرد .همچنرین بیشرررین مقرادیر شردت

نتایج

سرایج مطالع حاضر سشاب دند ک جنس سقف ،کرف و
دیونر در کرابخاس  ،سالن مطالع و سایت رنیاسر کلیر
دنسش اههای مورد مطالع مشاب بوده و جنس سقف و
دیونر چ و کف نز سرنمی

و موزنئی

روشنایی موضعی کرابخاس های دنسش اههرا (روی میرز
مطالع  ،میز تحوی کراب ،قفا کراب ،روی ماسیرور و
صفح کلیدرنیاس ) نست.

بود .سیاررم
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جدول :1مقادیر شدت روشنایی طبیعی و توأم و مقایسه آنها در مکانهای مختلف کتابخانههای دانشگاههای شهر ایالم در سال 1931
شدت روشنایی
()Lux

عمومی
توأم

میز مطالعه
توأم

طبیعی

میز تحویل کتاب
توأم

طبیعی

قفسه کتاب
توأم

طبیعی

مانیتور
توأم

طبیعی

صفحه کلید رایانه
طبیعی

طبیعی

توأم

کتابخانه
باختر
دانشکده پزشکی

939/23

229/33

432

923

*

*

*

233/2

**

**

933
*

233

233/34
*

232

22/32

242/2

233

مرکزی آزاد

32/24

32/9

222/3

23/3

249/32

23/33

233/9

پیام نور

233/3

223/34

229/23

293/92

224/33

33/2

222/22

علمی کاربردی

293/24
23/2

293/2

**

22

333

**

22

23

223
23

249/44

22/23

**

22

**

24/22

**

9/9

**

39/93

33

92

244/2

42

22/2

32

32/2

223/2

32

233

222/23

223

243/32

39/23

232/39

92

92/2

292/2

222

**

*

مرکزی علوم

233

233

223

43/93

224/22

223

33/22

22/33

233

32/2

پیراپزشکی

232/33

222/3

993/3

34/3

233

49

32

33

243

93

فنی – مهندسی

234/3

33

232/23

93

33

33

33

299

222/24

243/2

پزشکی
**

3

**

مرکزی دانشگاه

233

233/23

923

233/23

323/2

*

239

مرکزی دانشکده

222/29

22

234/33

32

942/3

34

*

222

233

223

*

243

232/2

23

434/2

34

*

*

23

223/2

*

923

922

232

32

*

ایالم
293/33

23

23

ادبیات
P-value

3/332

3/333

3/333

3/323

3/342

3/32

*بیشررین شدت روشنایی
**کمررین شدت روشنایی

سرایج جدول  2سشاب میدهد ک بیشررین میزنب شدت

در ونحد مرکزی دنسش اه آزند  5/521 w/m2و حالت

تابش فرنبنفش در حالت طبیعری و وضعیت عمرومی

توأم  5/544 w/m2در ونحد باخرر بوده نست.

جدول :2مقادیر شدت تابش فرابنفش طبیعی و توأم و مقایسه آنها در مکانهای مختلف کتابخانههای دانشگاههای شهر ایالم در سال 1931
متغیر

عمومی

()w/m2

کتابخانه

توأم

باختر

3/344

دانشکده پزشکی

3/322

میز مطالعه

طبیعی
*

**

توأم

3/3329

3/322

3/324

3/333

3/3

میز تحویل کتاب

طبیعی
*

3/339

علمی کاربردی

3/3332

مرکزی آزاد

3/324

3/322

*

3/3333

توأم

قفسه کتاب
توأم

طبیعی

3/333

3/333

3/333

3/334

3/332

3/339

3/3

**

3/332

3/3

3/332

3/332

مانیتور

طبیعی
*

3/3332

3/323
**

توأم
*

3/3332

3/332

3/332

3/3334

3/332

**

3/3332

3/3333

3/3333

3/3332

3/3324

3/3223

**

صفحه کلید رایانه
طبیعی

**

*

طبیعی

توأم

**

3/3323

3/3

3/3

**

3/332

3/332

3/3

**

3/332

3/3

3/3223

3/3333

3/3
*

**

**

3/3333

*

پیام نور

3/3332

3/3323

3/3333

3/3332

3/333

3/3329

3/3332

3/3323

3/332

3/332

3/3322

3/3324

مرکزی علوم پزشکی

3/3392

3/3323

3/339

3/3334

3/3323

3/3323

3/3333

3/3333

3/3324

3/3333

3/332

3/3332

پیراپزشکی

3/3239

3/3229

3/3332

3/3392

3/32

3/3333

3/332

3/3333

3/3322

3/3323

3/3332

3/3333

مهندسی دانشگاه ایالم

3/3329

3/334

3/3322

*3/322

3/3323

3/3332

3/3333

3/3

مرکزی دانشگاه ایالم

3/3323

3/332

3/3222

3/332

3/339

3/3333

مرکزی دانشکده ادبیات

3/3339

P-value

3/3332
3/233

*بیشررین شدت تابش فرنبنفش

923

**

3/3323

3/3332
3/233

3/32
**

*

3/3333

3/323
**

3/3
3/323

**

*

3/3322

3/3
3/323

**

**

**

3/3333

3/3332

3/3322

3/3

3/3322

3/332

3/3323

3/3333

3/3333

3/3399
3/333

3/3333

**

3/3
3/323

**کمررین شدت تابش فرنبنفش
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نست همچنین بیشررین میاس ین شدت تابش فرنبنفش

همچناب ک سرایج مطالع در جدول  3سشاب می دهد

شدت تابش عمومی توأم کرابخاس

بیشررین میاس ین شدت روشنایی مربوط ب شدت

مربوط ب

روشنایی توأم روی میز مطالع کرابخاس ب میزنب

 5/512±5/5131ونت بر مررمرب و کمررین آب شدت

 352±264لوکس و کمررین آب شدت روشنایی

تابش طبیعی روی میز مطالع کرابخاس 5/551±5/552

طبیعی قفا کراب کرابخاس  96/2±04/0لوکس بوده

ونت بر مررمرب بوده نست.

جدول :9شاخصهای آماری مربوط به شدت روشنایی( )Luxو تابش فرابنفش( )W/m2به وضعیت کتابخانههای
دانشگاههای شهر ایالم در سال 1931
مکان

آماره

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

متغیر

کتابخانه
میز مطالعه کتابخانه
قفسه کتاب کتابخانه

شدت روشنایی عمومی طبیعی

22

293/2

233/2

224/3

شدت روشنایی عمومی توأم

23/2

293/2

292/2

243/2

شدت تابش عمومی طبیعی

3

3/322

3/333

3/333

شدت تابش عمومی توأم

3/3332

3/344

3/322

3/3292

شدت روشنایی طبیعی

23

233

233

232

شدت روشنایی توأم

22

333

932

234

شدت تابش طبیعی

3

3/3333

3/332

3/332

شدت تابش توأم

3/3333

3/322

3/333

3/322

شدت روشنایی طبیعی

22/2

232/3

33/2

24/2

کتابخانه

میز تحویل کتاب

شدت روشنایی توأم

23

223

292

34/3

شدت تابش طبیعی

3/3334

3/323

3/339

3/333

شدت تابش توأم

3/3332

3/333

3/339

3/332

شدت روشنایی طبیعی

23/3

239

234/2

232

شدت روشنایی توأم

33

323

232

233

شدت تابش طبیعی

3

3/323

3/3392

3/332

شدت تابش توأم

3/333

3/32

3/332

/333

بحث

نکثر مونرد روی میز تحوی کراب ،قفا کراب ،روی

مطابق سرایج نین مطالع و مقایا مقادیر شدت

ماسیرور رنیاس

روشنایی عمومی کرابخاس ها با مقادیر نسراسدنرد

کرابخاس  ،روی میز مطالع  ،روی میز کار سایت رنیاس ،

حدنق پیشنهادی ب وسیل  155( IESNAلوکس)

روی ماسیرور رنیاس و روی صفح کلید رنیاس سایت

مشخص میشود ک در حالت توأم ( %25ک ونحدها

کمرر نز مقادیر نسراسدنرد بوده نست.

شام ونحد علمی کاربردی و مرکزی دنسش اه آزند) و

در مطالع نی ک جهت نسدنزه یری شدت روشنایی

در حالت طبیعی ( %45ک ونحدها شام ونحد علمی

کرابخاس های دنرنی نشکال هندسی سامنظم در شهر

کاربردی ،مرکزی دنسش اه آزند ،فنی مهندسی و

زسجاب نسجام رفت ،مشخص شد ک شدت روشنایی

مرکزی دنسشکده ندبیات دنسش اه نیالم) کمرر نز مقادیر

توأم و طبیعی ب ترتیب در 01و 15درصد مونرد روی

حدنق

پیشنهادی نسراسدنرد بوده نست .همچنین

مقادیر شدت روشنایی در حالت توأم و طبیعی در
مجله بهداشت و توسعه – سال  / 2شماره / 4زمستان 2932

کرابخاس  ،روی صفح

کلید رنیاس

میز مطالع کمرر نز مقادیر نسراسدنرد توصی شده ب
وسیل نسراسدنرد  IESNAنست ک همخونسی سزدیکی
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با سرایج نیرن مطالعر دنرد ( .)0در مطالعر نی کر بر

نسراسدنرد میباشرد و نیرن در حرالی نسرت کر نکثرر

وسیل قطبی رنوسدی و همکارنب جهت نرزیابی شدت

ونحدهای مورد بررسی در مطالع حاضر قبال کاربری

روشنرایی و تابرشهرای فررنبنفش در کرابخاسر هرای

دی ری دنشر نسد ک در مررور زمراب برا ت ییرر آب بر

عمومی دنسش اههای شهر کرماب در سال  1319نسجرام

عنونب سالن مطالع و سایت نسررفاده شردهنسرد سربب

رفت مشخص شد ک شدت روشنایی توأم و طبیعی

شده مقایار مقرادیر شردت روشرنایی برا نسرراسدنرد

ب ترتیب در  21/00و  %155سالنهای مطالعر کمررر

مرفاوت و پایینتر باشد.

نز نسراسدنرد کشوری و  IESNAبوده کر همخرونسی

مقایا مقادیر نسدنزه یری شدت روشنایی کرابخاس هرا

سزدیکی با سرایج نین مطالع دنرد (.)10

مورد مطالع (جدول )1در حالتهای تروأم و طبیعری

مطالع نی ک در نیاالت مرحده ب منظور نسردنزه یرری

در نسدنزه یری روشرنایی عمرومی ،روی میرز مطالعر

روشنایی در منازل نسجام شد مشخص شد ک مقرادیر

( ،)P=5/550روی میررز تحوی ر کررراب (،)P=5/526

آب کمرر نز نسراسدنرد بوده نست ( .)16مطالع نی دی ر

روی قفارر ر کررررراب ( ،)P=5/551روی مرررراسیرور

ب وسریل  Espinozaو همکرارنب در سرال  2515در

( )P=5/52و روی صرررررفح کلیرررررد ()P=5/541و

دنسش اهی در کشور کاسرراریکا نسجرام رفرت سشراب

همچنین در سالنهای مطالع ( )P=5/553حالتهای

دندسررد کر  05درصررد نز نیاررر اههررای نسرردنزه یررری

توأم و طبیعی معنیدنر بوده نسرت .نیرن سررایج سشراب

کار اههای مورد بررسی و  155درصد سقراط نسردنزه-

میدهد ک مقادیر شدت روشنایی در حالت تروأم بر

یری کرابخاس ها دنرنی روشرنایی سامناسرب برودهنسرد

صورت معنیدنری بیشرر بوده نست .مقرادیر میراس ین

( .)10نین مطالعات همخونسی سزدیکی برا سررایج نیرن

شدت روشنایی عمومی در بین کلیر کرابخاسر هرا در

مطالع دنرسد .عدم تناسب مکابهای مورد مطالعر برا

حالررت ترروأم بیشرررر نز حالررت طبیعرری ،و میرراس ین

کاربری آب ب دلی عردم توجر بر طرنحری سیاررم

روشنایی موضعی در بین کلی سرالنهرای مطالعر در

روشنایی مناسب و بهره یری نز روشنایی روز در نین

حالت توأم بیشرر نز وضعیت طبیعی و مقادیر میاس ین

مکابها باعث شده ک در مرونردی شردت روشرنایی

شدت روشنایی عمومی در بین کلی سایتهای رنیاس

کمرر نز حد نسراسدنرد باشد.

در وضعیت توأم بیشرر نز حالت طبیعی بوده نست.

در مطالعر ر نی دی رررر بر ر وسررریل  Abramsonو

در مطالع نی ک جهت نسدنزه یرری شردت روشرنایی

همکارنب ،در دنسش اهی در برزی جهت نسدنزه یرری

کرابخاس های دنرنی نشکال هندسری سرامنظم در شرهر

روشنایی روی صندلیهای کرالس درس نسجرام شرد،

زسجاب نسجام رفت سشاب دندسد کر مقرادیر میراس ین،

سشاب دندسد ک در نکثر مونرد مقادیر شردت روشرنایی

حدنکثر و حدنق روشنایی ب ترتیب در حالرت تروأم

برنبر و یا بیشرر نز حدنق نسراسدنرد بوده نسرت (،)11

 932 ،249و  14لوکس و وضعیت طبیعری 953 ،101

ک با سرایج مطالع حاضر همخرونسی سردنرد .بر دلیر

و  14لوکس بوده نسرت ( .)0در مطالعر دی رری کر

تکنولوژیهای مرفاوت و نینک در دنسش اههای معربرر

جهررت نسرردنزه یررری روشررنایی در خونب رراههررای

طرنحی سیارمهای روشنایی با کاربری کرالس درس

دنسشررجویی دنسشر اه علرروم پزشررکی قررزوین درسررال

دنرنی نهمیت خاص بوده نسرت ،مقرادیر مرناسرب برا

 1319نسجام رفت ،سشراب دندسرد تمرامی سرالنهرای

922
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مطالعر شرردت روشررنایی کمرررر نز مقررادیر نسررراسدنرد

فرنبنفش مؤ ر دریرافری برر طبرق نسرراسدنرد نیررنب در

دنشر نسد .همچنین بیشررین و کمررین مقرادیر شردت

شباس روز کراری  5/1 w/m2مری باشرد نمرا بایرد در

روشنایی سالنهای مطالع  120/0و  291لوکس بوده

نسرخاب المپ مناسرب دقرت سمرود .در صرورتی کر

نست ( .)19موقعیت قرنر یرری پنجررههرا بر لحراظ

کیفیت المپ سامناسب باشد و یا در طول زماب سشرت

جنوبی بودب و سابت مااحت پنجره ب کرف جهرت

تابش دنشر باشد مقادیر ب حد آسیبزن میرسرد کر

دسریابی ب حدنکثر روشنایی مناسرب باعرث شرده ترا

بایاری تمهیدنت مناسرب جهرت جلرو یری نز آب در

ت ر یر روشررنایی روز در بهبررود روشررنایی دنخلرری در

سظر رفت و سابت ب نسرخاب المپ مناسب و تعمیر

مقادیر نسدنزه یری شده در مطالع مشهود باشرد .نیرن

و تعویض المپهای معیوب نقدنم سمود.

مورد ت ییدی نست برر لرزوم طرنحری مجردد سیاررم

نین مطالع محردودیتهرایی دنشرت نز جملر نینکر

روشنایی در مکابهایی ک روشنایی سرامطلوب دنرسرد.

نسدنزه یری فقط در ساعات  12و  13نسجام شد .دی ر

سرایج سشراب مریدهد(جردول  )2برین مقرادیر ترابش

نینک ب علرت سدنشررن تجهیرزنت مناسرب دو طیرف

فرنبنفش در حالت های توأم و طبیعی کرابخاسر روی

دی ر دسر اه نسدنزه یری سشد.

میرررز تحویررر کرررراب ( ،)P=5/511روی مررراسیرور

محققین در مطالعات آینده بهرر نست ضرمن در سظرر

( )P=5/555و روی صفح کلید ( )P=5/529کر در

رفرن پارنمررهرای مرؤ ر در طرنحری ،تر یر آسهرا در

معنیدنری بودهنسد و

روشنایی مکابهای مخرلف تعیرین سماینرد .همچنرین

مقادیر در وضعیت توأم بیشرر نز طبیعری بروده نسرت.

میتونب ضمن تعیین شدت تابش فررنبنفش سروع  Bو

معنریدنر سبروده ولری

 Cو مونجه ر بررا نمررونج نلکرروم ناطیارری حاص ر نز

مقایا توصیفی ب لحاظ آماری حاکی نز باالتر برودب

سیارمهرای نلکرریکری ،تر یرنت ساشری نز آبهرا برر

مقادیر تابش منرشر شده ب دلی سشت نز المرپهرای

سالمت نفرند رن بررسی سمایند.

نین دو حالت سیز دنرنی نخرال
در بقی مونرد هرخند نخررال

مورد نسرفاده می باشد.
در مطالع نی ک بوسریل قطبری رنوسردی و همکرارنب

نتیجهگیری

جهت نرزیابی شدت روشنایی و تابشهرای فررنبنفش

روشرنایی صرحی برنسراس مهرارت تکنیکری و هنرر

در کرابخاس های عمومی دنسش اههای شرهر کرمراب در

طرنحاب نیجاد میشود .کرابخاس مح مطالعر بروده و

بین مقادیر

عدم طرنحی مناسب ،نسرخاب سامناسب مناب روشنایی

نسدنزه یری شده شدت فرنبنفش نسدنزه یری شرده در

و همچنین عدم س هدنری و تعمیر ب موقر آب باعرث

دو وضعیت توأم و طبیعی در مونردی معنیدنر بوده و

میشود ک مقادیر نسدنزه یری شده شدت روشنایی نز

معنریدنر سبروده ولری

حد نسراسدنرد پایینتر باشد .نز طرفی هم قدیمی بودب

سال  1319نسجام رفت ،سشاب دند نخرال

در برخی دی ر هرخند نخرال
نخرال

زیاد نین مقرادیر سشراب دهنرده آب نسرت کر

بناها و همچنین ت ییر کاربری آسها لزوم طرنحی مجدد

مقادیر تابش منرشر شده نز المرپهرا زیراد مریباشرد

سیارم روشنایی رن ضروری میسماید ک با توجر بر

( .)10هر خند مقادیر نسردنزه یرری ترابش در مکراب

سرایج مطالع حاضر و مطالعات مشاب دی ر و مقایار

های مورد سظر مطالع حاضرر کمررر نز حردود پرترو

سرایج با حد نسراسدنرد سشاب میدهد ک مر سرفاس نیرن

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 2شماره / 4زمستان 2932

929

Archive of SID
روحاهلل مقصودیمقدم و همکاران

... شدت روشنایی و تابش فرابنفش کتابخانهها و

سویاند اب نین مطالع نز معاوست تحقیقات و فناوری

نمر رعایت سشرده نسرت و جهرت رفر نیرن مشرک

دنسش اه علوم پزشکی نیرالم بر جهرت همکراری در

بایاری سابت بر طرنحری مجردد روشرنایی در نیرن

تسویب و ت مین مرالی نیرن طررح و همچنرین رروه

مکابها نقدنم سمود و همچنرین نسررفاده حردنکثری نز

،بهدنشت حرف نی جهت ت مین دسر اههای مورد سیاز

.روشنایی طبیعی سیز در سظر رفر شود

مائولین کرابخاس ها و سایتهرای مرورد مطالعر کر
همکاری الزم در نسجام مطالع دنشر نسد کمرال تشرکر
.رن دنرسد

تقدیر و تشکر

نین مطالعر حاصر نسجرام طررح تحقیقراتی برا کرد
. در دنسش اه علوم پزشکی نیالم میباشرد914554/11
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Light Intensity and Ultraviolet Radiation in the Libraries and Computer
Sites of Ilam Universities
Rohollah Maghsoodi Moghadam1, Farhad Farasati2, Ali Toolabi3, Zohreh Jafarzadeh4

Abstract
Background: Light is an important and adjustable physical factor in the job environment.This
study aimed to determine the intensity of natural and mixed light and also the level of
ultraviolet radiation in libraries and computer sites of Ilam universities in spring 2011.
Methods: In this cross-sectional study, 10 libraries, 16 study saloons, and 7 computer sites
were selected. Luminosity assessing form was used to collect related data about selected
places. Light intensity measuring device (Hanger-EC1) and ultraviolet radiation intensity
measuring device (Hanger- EC1) were used to measure these two variables. Measurement was
performed according to the suggested method by IESNA and data analysis was done by
SPSS17 software.
Results: Mean general light intensity of libraries in mixed and natural conditions, were
respectively 235.2±140.2 lux and 198.2±154.6 lux. Maximum mean of Ultraviolet Radiation
in mixed and natural conditions were 0.012±0.0131 and 0.008±0.007 w/m2 respectively.
These show that light intensity and ultraviolet radiation in the majority of studied units were
significantly higher in mixed conditions (natural and artificial light) than in the natural
conditions.
Conclusion: Improper design and light source selection, oldness of the constructions, and
altering the applications of the constructions from administrative places into libraries,
studying saloons, and computer sites have caused light intensity lower than the standard levels
in these places. Therefore, redesigning the light systems is necessary.
Keywords: Light intensity, Ultraviolet radiation, Library, Ilam
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