
 روشنايی در محيط کار

 مرکز سالمت محيط وکار 1  
 

     

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی                                             

 معاونت سالمت

 مرکز سالمت محيط و کار
    

 

 

 

 بسته آموزشی

 روشنايی

 در محيط کار

 

 
 

:گردآوری و تدوين   

  ( B.A,B.Sc,M.S.P.h) مهندس مير مسيح مسلمی عقيلی

 ( B.Sc) مهندس حميد اقتصادی

  کارشناسان مرکز سالمت محيط وکار

1387  

 

 



 روشنايی در محيط کار

 مرکز سالمت محيط وکار 2  
 

 

 با تشكر از كليه كارشناسان محترم بهداشت 

حرفه اي دانشگاههاي علوم پزشكي پايلوت در اجراي 
طرح وسپاس و قدرداني ويژه از جناب آقاي دكتر 

گلمحمدي رياست محترم دانشكده بهداشت دانشگاه علوم 
                    پزشكي همدان كه در كليه مراحل ما را ياري

 و راهنمايي نموده اند
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مقدمه: 
                                                                                        

 امروزدردنياي .است آفريده وجود انسانهاي است كه خداوند در بينايي مهمترين حس حس شك بي 
 در حتي كه گذرانند مي اي سربسته ساختمانهاي و اماكن داخل در را خود اوقات بيشتر مردم اكثر

و صنعتي شدن از طرفي با توسعه و پيشرفت .گردند مي روشن چراغها مصنوعي نور با نيز روز طول
 روشناييتامين  ي تبديل گشته كهامري شبانه روز به جوامع و نيازهاي بوجود آمده ، فعاليت انسانها

.خواهد بوداجتناب ناپذير  مساله ايدر جهت انجام كارها   

 دارد، خورشيد نور از حاصل طبيعي نور با بيشترين تطابق را انسانها بينايي سيستم كه يآنجاي از

 نظر در روز نور با انطباق بيشترين مصنوعي روشنايي سيستمهاي طراحي در كه است الزم

.شود گرفته  

 نبودن فراهم صورت در كه ميباشد مطرح كار محيطهاي در فيزيكي عامل يك بعنوان روشنايي

ريسك فاكتوري براي پيدايش برخي عوارض يا اختالالت  به تواند مي آن مناسب كميت و كيفيت
.گردد لمبد ويا حوادث در محيطهاي كاري بينايي ، جسمي و روحي  

معاونت وكار محيط سالمت مركز توسط كه بهداشت حرفه اي كشوري آماري شاخصهاي با مطابق
ي تحت پوشش كارگاهها درصد 11 حدود 1385 سال در است گرديده اعالم سالمت وزارت بهداشت

نيروي كار شاغل در كارگاههاي تحت پوشش درصد  11كشور فاقد سيستم روشنايي مناسب بوده و نيز 
 1386همچنين آمارها نشان مي دهد كه در سال . بازديد در معرض روشنايي نامناسب مي باشند

درصد  12روشنايي مناسب بوده و  تحت پوشش كشور فاقد سيستم درصد كارگاههاي 17 نزديك به
.شاغلين تحت پوشش بازديد در معرض روشنايي نامناسب مي باشند  
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 ١٣٨٦درصد کارگاههای دارای عامل زيان آور و شاغلين در معرض عامل زيان آور درسال    

 صدا      روشنايی
ابزار کار 
 نامناسب

تشعشعات 
 مضر

گرما و 
 رطوبت
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فصل اول
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  تعاريف مربوط به بهداشت حرفه اي ، عوامل

  زيان آور محيط كار ، كميتهاي
  اصلي روشنايي

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 

ظار می رودپس ازمطالعه اين فصل انت  

 بهداشت حرفه ای را تعريف کنيد 
 عوامل زيان آور محيط کار را بشناسيد 
 عوامل فيزيکی محيط کار را تعريف کنيد 
 کميتهای اصلی روشنايی را بدانيد 
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 بهداشت حرفه اي

گيري ، ارزيابي ، كنترل و  بيني ، شناسايي ، اندازه است كه با پيش اي علم و هنري  حرفه  بهداشت
 وظيفه حفظ بهداشتي ، درماني ،   كار و انجام مراقبتهاي يطآور مح ارزشيابي عوامل و شرايط زيان

. را داردسالمت كاركنان و شاغلين و افراد وابسته به آنها   

  آور احتمالي محيط اطالعات اوليه از عوامل زيان عبارت است از تحصيل ، بيني پيش 
  .باشد  ه به نوع شغل ميكار ، باتوج

كار باكمك  آور موجود در محيط عوامل زيان است از بررسي اوليه ، عبارت شناسايي 
  .پنجگانه  حواس

 هاي دستگاه و آور محيط بااستفاده از تجهيزات زيان دقيق عوامل ، سنجش گيري اندازه 
  .باشد  گيري مي اندازه 

و  حدود تماس شغليبا  هاگيري و مقايسة آن ، تجزيه و تحليل نتايج اندازه ارزيابي 
  كار  بودن شرايط محيط يا نامطلوبگيري درمورد مطلوب  نتيجه

است  مهندسي ، محيطي و مديريتي بهداشت حرفه اي  ، مجموعه اقدامات  كنترل 
  .گردد  مي عاملكه منجر به كاهش يا حذف مواجهه و تماس شاغلين با 

 شده  ثربخشي اقدامات كنترلي انجاماست از بررسي ميزان ا ، عبارت ارزشيابي 

  
ار آور محيط ك عوامل زيان   

) كارگر( انسان تواناز حد رهاي بيشدليل تحميل فشا بههستند كه  كار  محيطموجود در  شرايط 
عضالني ، سيستم عصبي ، ايمني ، -ز سيستم اسكلتيا هاي بدن انسان اعم سيستمها و اندام

. شوند باعث وقوع عارضه يا آسيب ميو  انداختهخطر  را به فردسالمت ، خونرساني ، رواني و غيره   
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  :باشند  آور محيط كار به اين شرح مي عوامل زيان
  

فشار هوا ، سرما ، ،  و رطوبت، گرما  روشناييصدا ، ارتعاش ، :  عوامل فيزيكي 
  .پرتوها 

( معلق بخار و موادشيميايي جامد ، مايع ، گازومواد هكلي:  عوامل شيميايي 
  .) گردوغبار ، دود ، دمه ، مه و غيره 

، ريكتزياها ، انگلها . ها ها ، باكتريويروس) : زيست شناختي  ( عوامل بيولوژيك 
  .و غيره ها  قارچ

تهاي نامناسب بدن در وضعي:  )وضعيتهاي نامناسب ارگونوميكي(عوامل ارگونوميك 
  .حين كار ، عدم تناسب جسمي بين كارگر و كارمحوله ، ابزاركار نامناسب و غيره 

محيط كار كه باعث ايجاد حادثه يا آسيب گردد هر عامل موجود در :  عوامل مكانيكي 
 مانند ابزار كار، لبه هاي تيز ويا كار در ارتفاع

 

ت فيزيكي ند كه با وضعيباش مي موجود در محيط كاراز عوامل اي دسته كار ،  محيط ييكفيز  عوامل
طرح        مانند روشنايي كه به عنوان يك عامل فيزيكي در محيطهاي كار م هستند كار مرتبط محيط

مي باشد و در صورتي كه شرايط توصيه شده و استاندارد آن رعايت نگردد مي تواند به عاملي زيان 
.آور در محيطهاي كار مبدل گردد  
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:تعاريف و كميتهاي روشنايي   

 )I(شدت نور 

يري مي شودقوت و تراكم نور ساطع شده از منبع نوراني در فضا را گويند كه با واحد كاندال اندازه گ  

 شار نوري

.كه با واحد لومن بيان مي شود  گويند مي ميزان نور ساطع شده از يك منبع نوراني را  

 بهره نوري المپ 

آنرا بيان مي كند ، كه با واحد لومن بر وات بيان  الكتريكي مصرفينسبت شار نوري منبع به توان 
.مي شود  

 بهره الكتريكي المپ

رژي الكتريكي توسط منبع نوري به شار نوراني بر حسب درصدي از يك بيان كننده ميزان تبديل ان
.المپ ايده آل مي باشد  

 )E(شدت روشنايي

.بيان مي شود) لوكس(ميزان توان نوري تابيده بر واحد سطح را گويند كه با واحد لومن بر متر مربع   

  .مي باشد(fc)واحد انگليسي شدت روشنايي لومن بر فوت مربع يا فوت كندل

 

                                                                                                                                                

  

   1 lum/    =     1fc          10.76 lux    = 
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 (L)درخشندگي

نور منتشر شده از يك منبع به سطح منبع كه با واحد كاندال بر متر مربع يا نيت و  مقدارنسبت 
.سانتيمتر مربع يا استيلب بيان مي شودكاندال بر   

 (c)كنتراست

مي باشد كه هرچه  بيان كننده اختالف درخشندگي بين جسم با زمينه اي كه جسم در آن قرار دارد
.تر است بيشتر باشد ديد راحت  

=L2,L1 درخشندگي جسم و زمينه )(L1>L2 

 
 رنگ دهي(شاخص تجلي رنگ)

در ) منبع نوراني(را در زير نور المپ رنگي و تصاويرام رنگ حقيقي اجس تمايزشاخصي كه قدرت 
.بيان مي كند  مقايسه با نور طبيعي  

 المپهاي التهابي(رشته دار)

گروهي از المپها هستند كه عبور جريان برق از رشته فلزي داخل المپ باعث ايجاد حرارت 
.و تشعشع مي گردد  

 المپهاي تخليه در گاز

      بور جريان برق از گاز باعث تحريك و ساطع شدن نورگروهي از المپها هستند كه ع
.گردد مي  

نيت ١٠٠٠٠= استيلب  ١  
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:پرسش 

ای نسبت به موارد ديگردارای اولويت می باشد؟کدام مورد از وظايف بهداشت حرفه 

شناسايی -

پيش بينی -

اندازه گيری -

:فوت کندل واحدی است برای بيان 

درخشندگی -

ميزان نور ساطع شده از منبع -

مقدار توان نوری رسيده به سطح -
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فصل دوم
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  تاريخچه نور، نحوه توليد نور ، آناتومی                         

  چشم و عوامل موثر بر ديدن                                  

  

  

  

  

  

  پس از مطالعه اين فصل انتظار می رود     

 نحوه توليد نور را بدانيد   
 خصوصيات نور مرئی را بشناسيد   
  عوامل موثر در رويت اشياء رانام ببريد   
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: نور خچهيتار  

 باور براين قديم يونانيان.بود كرده مشغول خوده ب را بشر فكر گذشته از نور ماهيت تعيين اصوآل

 اشيا با برخورد از شيپ و شده خارج چشم از كه شده تشكيل كوچك خيلي ذرات از نور كه بودند
 خيلي ذرات از نور كه كرد اصالح ترتيب اين به را نظريه اين ارسطو.ميشود آنها رويت سبب

 كه.گردد مي بينايي پيدايش باعث و ساطع نوراني يا گداخته اجسام از كه شده تشكيل كوچك

.پذيرفت را) اي ذره ريهنظ( نظريه اين نيوتن بعدها  

 كوچكي قسمت بصورت نوراني امواج 1888 سال در هرتز توسط الكترومغناطيسي امواج كشف با

 در كه گرديد پيشنهاد كوانتم تئوري بعدها.شد شناخته الكترومغناطيسي امواج وسيع طيف از

 فوتون بنام هماز مجزا و كوچك ذرات بصورت نوراني انرژي كه بود موضوع اين كننده بيان واقع

) 1903 پالنك.(شود مي جذب يا توليد  

 كه شد ارائه 1925در شرودينگر و بروگلي توسط دارد قوت نيز اكنون هم كه موجي مكانيك تئوري

.ميباشد اي ذره و موجي تئوريهاي از تلفيقي واقع در  

 الكتريسيته ويا ماگر مانند انرژي تحميل با اينكه است تاييد مورد نور انتشار و توليد در كه آنچه

 وارده انرژي تداوم چون و شده پرتاب باال مدارات به خود اصلي مدار از الكترونها اين الكترونها به

 انرژي بازگشت اين در و بازگشته خود اصلي مدار به بالفاصله الكترون است اي لحظه الكترون بر

   ميشود آزاد فوتون بصورت اضافي
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: اتمها در نور توليد نحوه  

 

 

مرئي نور  

 امواج طيف از جزئي مرئي نور كه حقيقت اين آنها خواص مطالعه و الكترومغناطيسي امواج شناخت از پس

 380 بين موجهاي طول مرئي نور بينيدطيف مي پايين شكل در كه همانطور. گرديد كشف است يالكترومغناطيس

 مرئي نور ،قرمز مادون امواج آن از پس و زرگترب موجهاي طول راديويي امواج و ميشود شامل نانومتررا 760 تا

.اند گرفته قرار ترتيب به گاما و مجهول اشعه،  بنفش ماوراء  

 

 



 روشنايی در محيط کار

 مرکز سالمت محيط وکار 17  
 

 طيف امواج الكترومغنا طيس

: چشم آناتومي  

 6 توسط مختلف جهات در چشم حركات.باشد مي ميليمتر 25 تقريبي قطر با كروي شكلي داراي انسان چشم

 جلوي در كه باشد مي خوني عروق داراي كه ميدهد راتشكيل چشم اليه ترين خارجي بيهصل.گيرد مي انجام ماهيچه

 به چشم جلوي در كه دارد قرار صلبيه زير در كه است اي اليه مشيميه.ميشود ناميده قرنيه و بوده شفاف چشم

 مايع.كند مي گشاد و راتنگ مردمك نور شدت تغيير با عنبيه. گويند مي عنبيه آن به ميشودكه ختم مردمك

 عمل كه دارد قرار عدسي قرنيه درپشت.نامند مي زالليه را قرنيه و عدسي بين مايع و زجاجيه را چشم داخل

 132حدود و دارد قرار چشم كره پشت در شبكيه.دهد مي انجام را تصاوير و روشنايي پرتوهاي هدايت و تطابق

 مخروطي شكل به ميليون7و اي ميله شكل به تعداد اين از ميليون 125 كه نوردارد حسي گيرنده سلول ميليون

 براي كه رسد مي مقدار بيشترين به درآن ها گيرنده تراكم كه شبكيه سطح در است اي نقطه زرد لكه.ميباشد

 بينايي اعصاب خروج محل سياه لكه يا كور نقطه.كند مي هدايت نقطه اين به را پرتوها چشم تصاوير روي تمركز

.دارد وجود آن در عصبي سلول تعداد كمترين كه باشد مي  

 

 

 سلولهاي اما روند مي بكار پايين نور يا شب در ديد براي و دارند نور به بااليي حساسيت اي ميله هاي گيرنده

 بيشترين.دارند ديد براي اي ميله نوع به نسبت كمتري حساسيت روندولي مي بكار رنگ تشخيص در مخروطي

عرضی چشم انساننمايی از برش  -     
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 مي نانومتر 507 موج طول در اي ميله ولهايلس نانومترو 555 موج طول در يمخروط سلولهاي طيفي حساسيت

 باشد

 
روز و شب نور در انسان چشم حساسيت منحني  

 

 

 
مخروطي و اي ميله سلولهاي از نمايي  
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 مثال بطور. گردند مي بينايي نقص دچار عوامل ژنتيكي يا ويتامين فقر يا بيماري بداليل افراد از برخي معموآل

 در ديد كاهش باعث كرده اثر اي ميله هاي گيرنده روي كند مي ايفا بينايي در مهمي نقش كه A ويتامين كمبود
 به قادر انكساري عيوب بدليل نيز افراد از برخي.گويند مي كوري شب ناتواني از حالت اين به. گردد مي تاريكي

 بيماريهاي از.باشد مي آستيگماتيسم و بيني كنزدي،  دوربيني شامل انكساري عيوب. نيستند تصاوير واضح درك

.ميباشد) سياه آب(زجاجيه كدورت و)مرواريد آب(زالليه كدورت برد نام ميتوان كه ديگري  

  ديدن بر موثر عوامل

 نقش تصاوير و اشياء رويت در نيز زير عوامل روشنايي مطلوب كيفيت لزوم و انسان چشم سالمتي بر عالوه
:دارند مهمي  

   تصوير يا يءش اندازه 

  تصوير رويت زمان مدت 

  درخشندگي 

  تباين 

  سطوح انعكاس 

 موج طول 

  رنگ 

  روشنايي شدت 

 

:اندازه  

بود خواهد آسانتر آن رويت باشد نزديكتر چشم به آن وفاصله بزرگتر تصوير يا جسم اندازه هرچه  

:رويت زمانمدت   

 حداقل. بود خواهد بيشتر فرد براي آن درك قدرت باشد بيشتر بيننده براي تصوير يا جسم ديدن زمان مدت چه هر

.است ثانيه 0.17 تصوير تشخيص براي رويت زمان  
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:   درخشندگي  

 0.01 زير درخشندگي در اشيا رويت كلي بطور.باشد مي درخشندگي اشيا رويت در مهم فاكتورهاي از ديگر يكي

 3 تا 0.01 بين درخشندگي محدوده در اام) شب ديد(باشد نمي مقدور اجسام رنگ تفكيك با مربع متر بر كاندال

 برمتر الدكان 3 از باالتر درخشندگي در ولي)مياني ديد(گردد مي پذير امكان تيره رنگهاي برخي ديد مربع متر بر كاندال

)روز ديد(گردد مي پذير امكان كامل بطور رنگ تشخيص مربع  

كاندال بر متر مربع  7500بطور تقريبي ، قيم بيشترين ميزان درخشندگي قابل تحمل براي چشمها در حين ديد مست
خيرگي يكي از عوامل آزار دهنده در انجام فعاليتهاي بصري است كه ناشي از افزايش مفرط روشنايي در . مي باشد

كه معموآل از دو طريق محدوديت فعاليت و آزار چشمي باعث اختالل در كاركرد  ميدان بصري افراد بوجود مي آيد
درجه از خط ديد  45ين توصيه مي گردد كه منابع روشنايي تاحد امكان خارج از محدوده زاويه اي بنابرا.مي شود

.مستقيم فرد قرار گيرند   

 

 

 

نصب منابع روشنايی محل مطلوب  
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کاندال  بر متر مربع ٠.٠٠٠١  آسمان شب بدون ماه 
کاندال بر متر مربع ۴٠٠٠  آسمان صاف روز 

بعکاندال بر متر مر ۶۵٠٠٠٠٠ وات شيشه ای ١٠٠سطح المپ رشته ای    
کاندال بر متر مربع ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠  خورشيد ظهر 

 

 ميزان درخشندگی برخی منابع روشنايی

 

 

  ١به  ٣به  ١٠معموآل در حالت مطلوبی از توزيع روشنايی بر سطح کار در فعاليتهای بصری بايستی بطور تقريبی نسبت 
مابين  –مرکزيا نقطه هدف ( نده ميزان نور رسيده به هر يک از قسمتهای سطح کار رعايت گردد ، که اين نسبتها بيان کن

.باشد  می) محيط يا اطراف سطح –مرکز و محيط   

 

 

: تباين    

 آن در جسم ديدن باشد بيشتر است گرفته قرار آن در كه اي زمينه با جسم درخشندگي بين نسبي اختالف چه هر
.باشد بيشتر 0.5 از تباين بايستي خوب يترو جهت.بود خواهد راحتتر زمينه  
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    سطوح انعكاس

 مي ممكن راحتتر اجسام و تصاوير ديدن، باشد مناسب بنا داخلي سطوح و اشيا سطح انعكاس ضريب چه هر
 و 0.5 ديوارها براي 0.7 انعكاس ضريب سقف براي بنا داخلي سطوح طراحي در كه ميگردد توصيه مثال بطور.گردد
.گردد لحاظ 0.3 كف براي  

  موج طول

 چشم حساسيت بيشترين روز نور در بطوريكه. دارد متفاوتي حساسيت مرئي نور طيف به نسبت انسان چشم

ناحيه ( نانومتر 507 ناحيه در شب در اما است)ناحيه طيف رنگي سبز و زرد(نانومتر 555 موج طول ناحيه در انسان
.دارد قرار )طيف رنگ آبي  

  رنگ

 قبيل از حاالتي توانند مي و هستند انسان روي متفاوتي پيامهاي و اثرات داراي رنگها ، نشناسيروا لحاظ از
كنند ايجاد كنندگي تحريك ويا افسردگي ، گرمي ، سردي ،اضطراب  

 

 نام رنگ تخيل حرارتي رنگ اثر رواني
 آبي سرد آرامش بخش
 سبز خيلي سرد آرامش بخش

 قرمز گرم تحريك كننده
 زرد خيلي گرم محرك ضعيف
 قهوه اي بي اثر بي حوصلگي
 بنفش سرد اضطراب
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  روشنايي شدت

 گرددوتشخيص مي محدود رنگها ديد باشد كمتر) كندل فوت 10(لوكس 100 از سطوح روي روشنايي شدت چنانچه

.مي شود مشكل  

 و اجسام مشاهده در تباين و جسم روشنايي ميزان -جسم اندازه -جسم رويت زمان عامل چهار خالصه بطور
  موثرند تصاوير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 روشنايی در محيط کار

 مرکز سالمت محيط وکار 24  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

: پرسش  

 

ير در مشاهده اجسام و تصاوير موثر نيست ؟کدام يک از عوامل ز  

 اندازه اشياء -
 رويت  طول مدت -
 جنس اجسام -

 
 بيشترين حساسيت چشم انسان در نور روز به کدام طول موج می باشد ؟

- ٣٨٠ 
- ۵۵۵ 
- ۵٠٧ 

 
 از لحاظ روانشناسی کدام رنگ آرامش بخش نمی باشد ؟

 آبی -
 سبز -
  بنفش -

 



 روشنايی در محيط کار

 مرکز سالمت محيط وکار 25  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فصل سوم
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  اصول طراحی روشنايی ، روشنايی طبيعی و  

  روشنايی مصنوعی

  

  

  

  

  

  

     پس از مطالعه اين فصل انتظار ميرود           

    مشخصات روشنايی مطلوب را بدانيد 
 حی روشنايی طبيعی آشنا شويد با اصول کلی طرا 
 مهمترين فاکتورهای مد نظر در طراحی روشنايی مصنوعی را نام ببريد 
  انواع المپها را بشناسيد 
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روشنايي طراحي  

 سيستم با مناسبي سازگاري و بوده كاملي طيف داراي كه خورشيد نور از توان مي روز طي در روشنايي تامين در
 نور از ميتوان روز نور از مندي بهره كنار در اما.كرد استفاده دارد رواني و يزيولوژيكيف لحاظ از انسانها بينايي

.بهره گرفت آنها دو هر از تركيبي يا الكتريكي  

مطلوب روشنايي طراحي اهداف  

  كار انجام در تسهيل و كمك 

  فرد براي مناسب محيط يك ايجاد 

  كار محيط در احتمالي حوادث كاهش 

  رواني استرسهاي و عوارض بردن بين از 

  چشمي ناراحتيهاي يا بيماري كاهش 
  وري بهره افزايش 

: مطلوب روشنايي شرايط  

 150 تا 100 بين  راهروها روشنايي مثال بطور.باشد پيشنهادي استانداردهاي با مطابق بايستي روشنايي شدت

.باشد لوكس 600 تا 300 نويسي ماشين و تايپ دفاتر براي و لوكس  

 با عامل اين.باشند مناسب دهي رنگ داراي بايستي روشنايي تامين جهت استفاده مورد روشنايي منابع 

 اي رشته المپهاي مثال بطور. گردد مي مقايسه شود مي گرفته نظر در 100 عدد كه روز نور دهي رنگ

  دارند 24 حدود دهي رنگ اي جيوه والمپهاي 100 حدود دهي رنگ منازل در استفاده مورد

  كار محيط يا فرد ديد محل در روشن سايه وجود عدم 

  كار محيط در فرد براي سردرد يا سوزش چشمي فشارهاي ايجاد عدم 

 بدني نامطلوب وضعيتهاي آمدن بوجود آن پيامد كه كار سطح ديدن براي فرد سوي از اضافي تالش نبود 
 باشد مي گردني و كمري دردهاي و
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  فرد يممستق ديد درناحيه روشنايي منابع قرارگيري عدم 

  كار محيط در فرد ديد ناحيه در مزاحم دهنده انعكاس سطوح نبود 

  طبيعي روشنايي طراحي اصول

 از اصوآليكسري.ميباشد روز نور با اولويت كار ومحيطهاي عمومي اماكن ، مسكوني منازل روشنايي تامين در

:يباشدم زير شرح به شود گرفته نظر در بايستي طبيعي روشنايي طراحي در كه مواردي  

 جنوب سمت روبه اصلي هاي پنجره مثال بطور.باشد مناسب نورگيرها يا ها پنجره قرارگيري وضعيت -

.گردند نصب  

 مساحت درصد 30 تا 5 كار نوع به بسته.(باشد كافي مكان نورگيري براي بايستي ها پنجره مساحت -

)شوند گرفته نظر در كار محل  

 روشنايي نرمال توزيع جهت در مناسب انعكاس وضريب رنگ داراي بايستي داخلي سطوح پوشش -

 گرفته نظر در ديوارها براي 0.5 و كف براي 0.3 ،سقف براي 0.7 حدود انعكاس ضريب مثال بطور.باشند

.شود  

 گرفته نظر در پذيرد مي صورت فعاليت كه روز شبانه از ساعاتي و سال فصول اقليمي موقعيتهاي -

  .شود

.باشد سقف نزديكي در امكان حد تا ها پنجره نصب محل -  

 ضريب با مناسب رنگ پوشش داراي كار سطوح يا و استفاده مورد ابزاراالت و دستگاهها تمامي -

.باشند 0.5 حدود انعكاس  

ابري روزهاي مانند نياز مورد مواقع جهت مصنوعي نوع از مناسب روشنايي بيني پيش -  
التآ وماشين ارزاب و كارگاه سطوح عي ،سيستم روشنايي مصنو اي دوره و مرتب نظافت -  
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كار محيط در سطوح مناسب انعكاس ضريب  

 

                       
    مواد برخي انعكاس ضريب                                       رنگها برخي انعكاس ضريب             
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مصنوعي روشنايي طراحي  

 طراحي نوع اين در روز روشنايي اثر كه است اين گرفت رنظ در بايستي صنوعيم روشنايي طراحي در كه اي مساله

 داشته كافي كارايي است حداقل روز روشنايي اثر كه زمانهايي يا شب در ما روشنايي سيستم تا نشود داده دخالت

.باشد  

 

 

مصنوعي روشنايي سيستمهاي انواع  

 عمومي روشنايي سيستم •

 موضعي روشنايي سيستم •

 ) موضعي و عمومي( تركيبي شناييرو سيستم •

 

 

     عمومي روشنايي                )عمومي و موضعي( تركيبي روشنايي                      موضعي روشنايي                         

 

                  مصنوعي روشنايي سيستمهاي انواع از نمايي
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ب نمايش طراحی روشنايی مصنوعی مناس
 ونامناسب در شکل مقابل

 تاثير روشنايی مناسب و کافی بر وضعيت بدنی فرد
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مصنوعي اييروشن طراحي در نظر مد اصول  

 و هريسون توسط 1920 سال در كه باشد مي لومن روش مصنوعي روشنايي طراحي در بكاررفته روشهاي از يكي
 نصب محل و نور منابع تعداد تعيين روش اين به روشنايي محاسبه از هدف.شد گذاري پايه آمريكا در آندرسون

باشد مي متوسط روشنايي شدت تامين راستاي در منابع  

 

: باشد مي ذيل شرح به فوق روش به روشنايي طراحي در دخيل فاكتورهاي نمهمتري  

 

مطلوب روشنايي توزيع سيستم تعيين -   

 

 
نور پخش و نور بهره ضريب با نور توزيع سيستمهاي انواع  
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مستقيم نور توزيع سيستم  

 

                                        
                                                       مستقيم غير توزيع سيستم             مستقيم نيمه توزيع سيستم

 گرفتن نظر در و روشنايي منبع تعداد و نياز مورد روشنايي به  توجه با ميشود ديده باال شكلهاي در كه همانطور
  .گردد مي انتخاب راحط توسط روشنايي توزيع سيستم مناسبترين، سيستم نگهداري هاي هزينه مالحظات

 

  المپ نوع تعيين

 روشنايي سيستمهاي طراحي فاكتورهاي مهمترين از نظر مورد نور كيفيت و كار با مناسب نور منبع تعيين

 كار نوع و المپ نوري بهره ضريب ، المپ الكتريكي توان قبيل از عواملي المپ نوع تعيين در.باشد مي مصنوعي

.باشد مي دخيل انجام حال در  

 باال حرارت ايجاد موجب خوب بسيار دهي ورنگ باال الكتريكي توان وجود با )التهابي(اي رشته المپهاي مثال بطور
 نسبت پايينتري دهي رنگ اما باالتر نوري بهره  فلورسنت المپهاي ولي دارند پاييني نوري بهره ضريبشده در حاليكه 

 در فلورسنت المپهاي نصب مثآل باشد اي كننده محدود املع محل ارتفاع كه مواردي در.دارند التهابي نوع به
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 مواجه اشكال با را نياز مورد روشنايي تامين المپ نوري توان بودن پايين بدليل كار سطح از متر 6 از باالتر ارتفاع

.باشند مي مناسب باال فشار گازي المپهاي مانند باال نوري توان با المپهاي ارتفاع اين براي ولي ميسازد  

 

  المپها بندي تقسيم

  گردند مي بندي دسته گاز در تخليه والمپهاي)  فيالماندار(اي رشته المپهاي اصلي دسته دو به المپها كلي بطور
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 GLS : (Incandescent)نمايی از المپ رشته ای 

 Fluorescent)(نمايی از المپ فلورسنت 

نمای المپ جيوه ای فشار باال

نمای المپ رشته ای انعکاسی
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: باشد مي زير شرح به آنها بكارگيري جهت المپها در نظر مد مشخصات مهمترين  

  منابع نوري توان •

 هاالمپ نوري بهره ضريب •

  المپها دهي رنگ •

  المپها درخشندگي •

 المپها عمر •

  
 
 

  رنگ دهی  )کارآيی(بهره نوری  استفاده عمومی  نوع المپ
  خوب  ضعيف  خانگی  التهابی
  نسبتآ خوب  خوب  اماکن اداری  فلورسنت
  خوب تا متوسط  مناسب  اداری ، کارخانجات  جيوه ای

  ضعيف  خوب  جاده ها  کم فشار سديمی
  نسبتآ خوب  خوب  رخانجاتتجاری،کا  پرفشار سديمی
  خوب  خوب  تجاری،کارخانجات  متال هاليد

 

المپها خصوصيات برخي  
 
 

 
   عمر

)ساعت(  
       درخشندگی

)کاندال بر متر مربع(  
 بهره نوری رنگ دهی

)لومن بر وات(  
 نوع المپ

وات شيری ١٠٠رشته ای  ١٣ ١٠٠ ٣ ١٠٠٠  
ای وات هالوژنی شيشه ١٠٠رشته ای  ٣٠ ١٠٠ ١۵٠٠ ٣٠٠٠  
وات شيشه ای ۴٠٠پرفشار جيوه ای  ۴٩ ٢٠ ۴۶٠ ٢۴٠٠٠  
وات شيشه ای ۴٠٠پرفشار سديمی  ١١٠ ٢۵ ۶٠٠ ٢۴٠٠٠  
وات  ٨٠کم فشار سديمی  ١۵٠ ۵ ١٠ ٢۴٠٠٠  
وات  ۴٠٠متال هاليد  ٧۵ ۶۵ ١۴ ٣۴٠٠٠  
وات ۴٠فلورسنت  ٣۵ ٩۶ ۴.٠ ۶٠٠٠  

 

خشندگيدر - رنگ دهي -نوري بهره -عمرمفيد:  المپها خصوصيات -  
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: پرسش  

 

وشنايی مطلوب می باشند ؟کدام يک از موارد زير از اهداف طراحی ر  

 تسهيل در انجام کار  -
 کاهش حوادث -
 کاهش استرسهای روانی  -
  همه موارد  -

دارند ؟ اداریکدام گروه از المپهای زير بيشترين کاربرد را در مصارف   

 المپهای التهابی تنگستن -
 المپهای فلورسنت -
 المپهای سديمی -
 المپهای متال هاليد -

 
روه از المپهای زير است ؟کمترين طول عمر مربوط به کدام گ  

 المپهای فلورسنت -
 المپهای تنگستنی -
 المپهای سديمی -
 المپهای جيوه ای -
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 فصل چهارم
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 اندازه گيری و ارزيابی روشنايی

 مخاطرات بهداشتی نور

 

 

 

 

 

 

 

 

                     پس از مطالعه اين فصل انتظار می رود

  با اصول کلی اندازه گيری روشنايی در محيط کار آشنا شويد 
  ندازه گيری روشنايی را نام ببريدروشهای مورد استفاده برای ا 
  خطرات ناشی از ازدياد نور و کمبود نور را بر سالمتی بدانيد 
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نياز مورد عمومي روشنايي شدت توسطم تعيين  
 هر بالطبع.دارد مكان آن در انجام حال در كار نوع به مستقيم نيازبستگي مورد روشنايي شدت متوسط

 روشنايي ميزان.بود خواهد باالتر نياز مورد روشنايي ميزان باشد بيشتر ارك انجام براي نياز مورد دقت چه

 نيز ما كشور در.گردد مي تعيين مربوطه سازمانهاي توسط پيشنهادي استانداردهاي به توجه با نياز مورد

 اي حرفه بهداشت فني كميته تاييد به كه وصنايع عمومي ، اداري،  مسكوني اماكن روشنايي شدت

 كه توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي شغلي تماس مجاز حدود كتابچه در و دهرسي كشور

.است آورده شده گرديده ، منتشر  

 

  )لوکس(ميزان روشنايی   نوع فعاليت
  ٣٠  فضاهای عمومی با محوطه تاريک

  ۵٠  معابر مورد استفاده جهت مالقاتهای موقت وکوتاه
  ١٠٠  قت انجام می گيردکه فعاليت بصری بطورمومکانهای کاری 

  ٣٠٠  انجام فعاليتهای بصری با تباين باال و مقياس بزرگ  
  ۵٠٠  انجام فعاليتهای بصری با تباين متوسط يا سايز کوچک

  ١٠٠٠  انجام فعاليتهای بصری در تباين خيلی کم يا مقياس خيلی کوچک
 انجام فعاليتهای بصری در نزديکی آستانه توانايی افراد برای تشخيص

  يک تصوير
  ١٠٠٠٠ - ٣٠٠٠   

 اماکن و کارهای متفاوت جدول ميزان شدت روشنايی توصيه شده برای 

   IESNA Lighting Handbook  برگرفته از

 

 )لوکس(شدت روشنايی   نوع فعاليت

  ١٠٠تا  ۵٠  )جابجا کردن(حمل ونقل 

  ٢۵٠تا  ١٢۵  کار غير دقيق

  ۵٠٠تا  ٢۵٠  کار نيمه دقيق

  ١٠٠٠ا ت ۵٠٠  کار دقيق

  ١٠٠٠بيشتر از   کارهای خيلی دقيق

 برخی فعاليتهاکلی توصيه شده برای شدت روشنايی 
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 اندازه گيري و ارزيابي روشنايي

حفظ وتامين سالمتي منظور از اين كار تعيين ميانگين روشنايي موجود در سطوح محيط كار مي باشد كه در جهت 
ردافراد بايستي بطور مستمر و متناوب انجام گي  

 

: مورد توجه قرار گيرد زير در محيط بايد نكاتروشنايي اندازه گيري  به اصوآل قبل از شروع  

منظوراز اندازه گيري   ! 

اينكه تعيين شدت روشنايي  يا محل كار مورد نظر است تعيين اين مساله كه اندازه گيري شدت روشنايي عمومي
د نظر است موضعي م  

وسيله اندازه گيري  ! 

دستگاههاي سنجش مورد استفاده تحت عنوان نورسنج يا ل از اندازه گيري از قابليت يا محدوديت بايستي قب
.لوكسمتر آگاه بود  

زمان سنجش  ! 

در .محوطه ها وحتي منازل بايد اندازه گيريها در شب انجام پذيرد ، معموآل جهت ارزيابي روشنايي مصنوعي اماكن
در ساعات مختلف روز و  جشام مد نظر باشد الزم است سني بطور توصورتي كه ارزيابي روشنايي طبيعي و مصنوع

.شب انجام گيرد  

روش اندازه گيري  ! 

 بطور كلي دو روش براي اندازه گيري روشنايي پيشنهاد مي شود
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ش اندازه گيري روشنايي موضعيرو  

وش دستگاه نورسنج روي ميز كار در اين ر. روشنايي در محل استقرار كارگر مي باشداندازه گيري  ، هدف از اين روش
در حين اندازه گيري بايستي مراقب بود تا سايه .قرار گرفته و ميزان روشنايي رسيده به سطح كار اندازه گيري مي شود

 طول معموآل. بدين منظور از نورسنجهايي با فتوسل متحرك استفاده مي شود.فرد روي دستگاه ايجاد اختالل نكند
.متر مي باشد،كه از مزاياي آن به شمار مي رود 2در اين نوع نورسنجها ) فتوسل(س سيم متصل به سلول حسا  

روش اندازه گيري روشنايي عمومي  ! 

اين روش با انتخاب تعدادي ايستگاه اندازه گيري در فواصل معين در محيط كار و سنجش در ارتفاع معيني از سطح 
متر در راستاي افق بوسيله دستگاه لوكس) در نظر گرفته مي شودسانتيمتر  80تا70ارتفاع ميز كار كه معموال (زمين 

:انجام مي گيرد ، كه به دو روش زير صورت مي گيرد   

 روش شبكه اي

نقشه ساده اي از محل  كه براي بيان توصيفي و گرافيكي توزيع روشنايي داخلي يا محوطه اي كاربرد دارد در اين روش
. متر با توجه به وسعت محيط تقسيم مي كنيم 10تا3عهايي به طولمحيط كار را به مربكار ترسيم و سطح   

شدت روشنايي عمومي متوسط محل از ميانگين شدت روشنايي نقاط اندازه گيري شده در وسط هر خانه مربع شكل 
.حاصل مي گردد  

 

 



 روشنايی در محيط کار

 مرکز سالمت محيط وکار 43  
 

 روش الگويي

اين روش براي .اري شده استاين روش توسط انجمن مهندسين روشنايي امريكاي شمالي بر مبناي الگوهايي پايه گذ
الگوي  6چيدمان منابع روشنايي در آنها از يكي از سنجش شدت روشنايي مكانهايي مورد استفاده قرار ميگيرد كه 

.پيشنهادي انجمن فوق الذكر پيروي كرده باشد  

نحوه  به و نيزنحوه چيدمان منابع روشنايي مصنوعي و الگوهاي پيشنهادي در صفحه بعد  نشان داده شدهدر شكلهاي 
.است شدهانجام محاسبات مربوط به سنجش شدت روشنايي در هر يك از الگوها اشاره   

 كاليبراسيون

اندازه گيريها و اطالعات بدست آمده كاربر بايستي قبل از انجام سنجش اصوآل به منظور اطمينان از صحت و دقت 
.اقدام به كاليبره نمودن دستگاههاي اندازه گيري نمايد  

نورسنجهاي هاگنر كه يكي از كاملترين و رايجترين دستگاههاي سنجش روشنايي ودرخشندگي مي باشند معموآل به در 
.روش مكانيكي ، خارجي و داخلي عمل كاليبراسيون صورت مي گيرد 3  

ر در كاليراسيون مكانيكي زماني كه دستگاه خاموش است عقربه آن بايستي روي عدد صفر قرار گرفته باشد، در غي
.اينصورت با پيچاندن پيچي كه دردستگاه تعبيه شده است آنرا صفر مي كنيم  

در كاليبراسيون خارجي به كمك دست يا هر وسيله ديگري با پوشاندن فتوسل از رسيدن نور به آن جلوگيري كرده 
روي دستگاه  وسپس دستگاه را روشن مي كنيم كه در اين حالت بايستي عقربه روي صفر باشد ، واال به كمك دكمه

.آنرا صفر مي كنيم  

در كاليبراسيون داخلي كه براي كاليبره كردن دستگاه در وضعيت سنجش درخشندگي بكار ميرود ابتدا دستگاه را در 
در اين حالت عقربه بايستي روي . حالتي مانند دستگاه دوربين فيلمبرداري گرفته و از عدسي چشمي نگاه مي كنيم

. توسط پيچي كه روي دستگاه تعبيه شده آنرا تنظيم مي كنيم صفر باشد در غير اينصورت  
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کارگاههايی با يک منبع روشنايی مانند دفاتر اداری و 
 کارگاههای کوچک

کارگاه به چهار مربع تقسيم و در وسط هر مربع يک 
.نقطه اندازه گيری می شود  

کارگاههايی با يک رديف المپ خطی پيوسته مانند 
 راهروها و خطوط مونتاژ

دو نقطه در گوشه های کارگاه وشش نقطه در طرفين 
طول المپها باشد ۴/١نقطه ها در (المپها انتخاب می گردد  

 Q:ميانگين شش نقطه 

 P: ميانگين دو نقطه در گوشه ها  

 N: تعداد نقاط اندازه گيری شده 

 کارگاههايی با يک رديف المپ خطی منفصل مانند راهروها

دو نقطه در گوشه و هشت نقطه در طرفين المپها بطوری 
 که نقاط روبروی هم نباشند

 

A کد    

B کد    

C کد    
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 کارگاههايی با چند رديف المپ خطی متصل مانند کارگاه بافندگی

چهار نقطه  ،دو نقطه در شمال وجنوب ، دو نقطه در گوشه ها 
.درشرق وغرب کارگاه انتخاب می شود در وسط و چهار نقطه  

 P: ميانگين گوشه ها            

 Q:ميانگين شمال وجنوب

 R:ميانگين نقاط در وسط کارگاه

 T:ميانگين نقاط در شرق وغرب کارگاه

 M:تعداد رديف منابع روشنايی

 N:تعداد منابع روشنايی در هر رديف

 کارگاههايی با چند رديف المپ نقطه ای

چهار نقطه ، هشت نقطه در وسط  ،دو نقطه در گوشه کارگاه 
در شرق وغرب وچهار نقطه در شمال و جنوب کارگاه اندازه 

.گيری ميشود  

کارگاههايی با منابع روشنايی نصب شده در اطراف کارگاه يا 
 روی ديوارها مانند سايتهای کامپيوتر

 ،ط کارگاه چهار نقطه تصادفی در وس، دونقطه در گوشه ها 
دو نقطه در شرق وغرب و دو نقطه در شمال و جنوب 

.سنجش ميشود  

نقاط اندازه گيری شده در شمال وجنوب کارگاه وشرق وغرب 
سانتيمتری ديوارها  ۶٠ونيزگوشه های کارگاه در فاصله 

.باشند  

 L:طول کارگاه

 W:عرض کارگاه

D کد    

E کد    

F کد    
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)هاگنر(ستگاههای سنجش روشنايی و درخشندگی د  
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  مخاطرات بهداشتي نور براي انسان

وقوع حوادث در محيط  حتي بطوركلي نور نامناسب و غير استاندارد موجب ايجاد ناراحتي و بيماري ، و
  .ا مي تواند بعلت ازدياد نور و يا كمبود نور در محيط بوجود آيداين عوارض و ناراحتيه .كار مي گردد

  مخاطرات نور زياد

جر به بروز سردرد، خستگي ، استرس ، مقدار باالي نور و يا تركيب نادرست طيف نور مي تواند من 
  . و اضطراب گرددتحريك چشمها 

ي تواند منجر به بروز م) نور فلورسنت(كه ازدياد نورطي تحقيقات بعمل آمده مشخص گرديد ، 
–وخامت حال بيماران قلبي  ، سردردهاي ميگرني و خستگي و حتي تاثير در افزايش فشار خون افراد

  .ايجاد اختالالت جنسي گرددو عروقي  

  مهمترين عوارض ناشي از كمبود نور

  فشارهاي چشمي 
    سردرد 
  سرگيجه 
  خستگي 
بدن و تالشهاي اضافي بمنظور  احساس درد در ناحيه گردن و كتف بعلت وضعيت نامناسب 

  ديدن و خواندن 
  *نيستاگموس 

  .اطالق مي شود چشم در جهات مختلف اراديحركات غير به *
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: پرسش

وقعی می باشد ؟بهترين زمان سنجش روشنايی مصنوعی چه م

 در طی روز -
 در شب -
 ساعات مختلف شبانه روز -

  
مناسبترين سيستم روشنايی مصنوعی در فعاليتهای شغلی کدام مورد می باشد ؟

 کاربرد سيستم روشنايی عمومی -
 کاربرد سيستم روشنايی موضعی -
 )عمومی و موضعی (بکارگيری سيستم روشنايی ترکيبی  -

  
ناشی از کمبود نور می باشد ؟کدام عارضه از عوارض غير مستقيم 

 فشارهای چشمی -
 سردرد و سرگيجه -
 احساس درد در ناحيه گردن و کتف -

بهترين ارتفاع جهت سنجش روشنايی موضعی چقدر می باشد ؟
 سانتيمتری از سطح زمين ٨٠تا ٧٠ارتفاع  -
 ارتفاعی سطحی که کار بر روی آن انجام می گيرد -
 هر ارتفاع دلخواه -

گيری روشنايی عمومی مکانهايی که چيدمان منابع روشنايی  يکی از بهترين روش اندازه 
الگوی پيشنهادی انجمن مهندسين روشنايی آمريکای شمالی می باشد کدام روش است ؟ ۶

 روش الگويی -
 روش شبکه ای -
 روش موضعی -
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فصل پنجم
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 آشنايی با فرمهای يکسان سازی شده اندازه گيری روشنايی

 و

 دستورالعمل نحوه تکميل آنها

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

: در پايان اين فصل انتظار می رود  

نايی و تکميل هريک از فرمهای اندازه گيری روش چگونگی
  را بدانيددرخشندگی 
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(A1 فرم)                                        گزارش اندازه گيری روشنايی عمومی              

مرکز خدمات بهداشتی درمانی          .....و خدمات بهداشتی درمانی دانشکده علوم پزشکی /معاونت بهداشتی دانشگاه 
.......  

.........: آزمايشگاه يا مرجع اندازه گيری کننده   
اطالعات عمومی     
............محصول توليدی .........                        نام کارفرما ..........                    نام کارگاه  
......آدرس .........               تلفن و نمابر ......    تعداد شاغلين .....      تعداد واحد  

 اطالعات اختصاصی
      .....مساحت پنجره ها ....     مساحت واحد ......         نوع فعاليت ......  تعداد کارگران .      ......نام واحد 

                              .....منابع روشنايی مصنوعی معيوب نوع و تعداد .........   تعداد منابع روشنايی مصنوعی سالمنوع و 
نيمه ابری           آفتابی             ابری وضعيت جوی هنگام اندازه گيری                             

کثيف              متوسط            تميز  وضعيت هوای واحد از لحاظ وجود آالينده ها               
کثيف              متوسط             تميز    )     المپها و حبابها (وضعيت پاکيزگی منابع روشنايی 
کثيف              متوسط             تميز وضعيت پاکيزگی پنجره ها                                     

کثيف                 تميز  : ......                     رنگ .....     جنس :  ديوارها  متوسط          
کثيف               تميز : ......                       رنگ .....     جنس      :سقف  متوسط         
کثيف               تميز : ......                       رنگ .....     جنس :       کف  متوسط         

  
 چيدمان منابع روشنايی مصنوعی

.)مراجعه کنيد  A٢, فرمچنانچه گزينه نامنظم را انتخاب نموده ايد به (        نامنظم        ....کد       منظم     

           
                    F                        E                        D                        C                                  B                       A     

 

  
 

 

 
 
 

 جدول گزارش اندازه گيری شدت روشنايی عمومی منظم
t3  t2  t1  q4  q3  q2  q1  p2  p1  شماره ايستگاه
                  )لوکس(شدت روشنايی 
r8  r7  r6  r5  r4  r3  r2  r1  t4  شماره ايستگاه

      )لوکس(شدت روشنايی 
 مشخصه های کلی نورسنجی

:نتايج   
شدت روشنايی توصيه شده : ......     متوسط شدت روشنايی : .......      حداکثر شدت روشنايی : .....      حداقل شدت روشنايی 

..... 
روشنايی زير حد استاندارد است     روشنايی باالتر از حد استاندارد است    روشنايی نياز به اصالح دارد   روشنايی 

  است مطلوب
.....تعداد کارگران در معرض روشنايی نامطلوب   

 
ع و سطوح کثيفی مناب      رنگ و جنس نامناسب سطوح انعکاس   : درخصوص علت روشنايی نامناسب نظريه کارشناسی

   انعکاس 

                   
               

........ساعت وتاريخ نورسنجی                ........روش کاليبراسيون                       .......ج نام ومدل دستگاه نورسن 
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(B فرم)                                موضعی و درخشندگی  گزارش اندازه گيری روشنايی              

مرکز خدمات بهداشتی درمانی          .....اشتی درمانی و خدمات بهددانشکده علوم پزشکی /معاونت بهداشتی دانشگاه 
.......  

.........: آزمايشگاه يا مرجع اندازه گيری کننده   
اطالعات عمومی     
............محصول توليدی .........                        نام کارفرما ..........                    نام کارگاه  
......آدرس .........               تلفن و نمابر ......    تعداد شاغلين       .....تعداد واحد  

 اطالعات اختصاصی
     ........ساعت سنجش ........     تاريخ سنجش ......            نوع فعاليت ......         تعداد کارگران .......          نام واحد 

.........جهت پنجره ها ......                      مساحت پنجره ها        ......           مساحت واحد   
نيمه ابری            آفتابی             ابری وضعيت جوی هنگام اندازه گيری                             

کثيف           متوسط            تميز         وضعيت هوای واحد از لحاظ وجود آالينده ها        
کثيف           متوسط             تميز)         المپها و حبابها (وضعيت پاکيزگی منابع روشنايی 
کثيف           متوسط             تميز وضعيت پاکيزگی پنجره ها                                     

کثيف              تميز  : ......                     رنگ .....     جنس :  ديوارها  متوسط          
کثيف            تميز : ......                       رنگ .....     جنس :     سقف  متوسط         
کثيف            تميز : ......                       رنگ .....     جنس :       کف  متوسط         

و درخشندگی موضعیجدول گزارش اندازه گيری شدت روشنايی   
             شماره ايستگاه

                         نوع فعاليت
              شدت روشنايی 

)لوکس(
              شدت روشنايی 

 توصيه شده
              نتيجه سنجش 

 روشنايی
              شاغلين در معرض 

 روشنايی نامطلوب
              ميزان درخشندگی   

کاندال بر متر مربع ( 
( 

              نتيجه سنجش 
 درخشندگی

              شاغلين درمعرض 
 درخشندگی نامطلوب

. کاندال بر متر مربع در نظر گرفته شود ۶۵ -۶۵٠٠ميزان درخشندگی مطلوب در محدوده    ! 
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 مشخصه های کلی نورسنجی

 
 نتايج سنجش روشنايی موضعی :

شاغلين در معرض روشنايی نامطلوب .....  موارد سنجش نامطلوب ....   موارد سنجش مطلوب .....    تعداد ايستگاه مورد سنجش 
.......د موارد اصالح شده تعدا.....     

 نتايج سنجش درخشندگی :
شاغلين در معرض درخشندگی .....  موارد سنجش نامطلوب ....   موارد سنجش مطلوب .....    تعداد ايستگاه مورد سنجش 

.......تعداد موارد اصالح شده .....   نامطلوب   
 

................: تاريخ و امضاء                ................: سمت                   ..................:  نام و نام خانوادگی تکميل کننده فرم  
 

  TI ) فرم ( ی موضعفرم جمع بندی گزارشات اندازه گيری روشنايی عمومی و 

  ............دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / معاونت بهداشتی دانشگاه
سال                                     ..............   مرکز بهداشت شهرستان                           معاونت بهداشت استان 

......  

انی    تی درم ز بهداش ه ای       ............  مرک ت حرف گاه بهداش  آزمايش ه اول ۶                   ...........         ماه
     ساالنه 

  )منظم و نامنظم ( زارشات روشنايی عمومی  جدول جمع بندی گ

                                   
  بعد کارکنان                                               

  )نفر(                                              
  موضوع                     

  

  جمع  <۵٠٠  ۵٠-۴٩٩  ٢٠-۴٩  >٢٠

کار
  گاه

حد
وا

گاه  
ست
اي

  

گاه
کار

  

حد
وا

گاه  
ست
اي

  

گاه
کار

  

حد
وا

گاه  
ست
اي

  

گاه
کار

  

حد
وا

گاه  
ست
اي

  

گاه
کار

  

حد
وا

گاه  
ست
اي

  

                                موارد سنجش
                                شاغلين درمعرض

          
تعداد موارد 
روشنايی 

نامناسب     
  بدليل

                                رنگ و جنس نامناسب سطوح انعکاس
                                منابع روشنايی ناکافی وعدم تناسب آنها

                                کثيفی منابع وسطوح انعکاس
عدم تناسب چيدمان و زوايای تابش 

  منابع 
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  (A1)دستورالعمل نحوه تکميل فرم گزارش اندازه گيری روشنايی عمومی 

جمع آوری اطالعاتی پيرامون روشنايی عمومی کارگاهها و مواردی که در نحوه توزيع وکيفيت  هدف از تکميل اين فرم
  .روشنايی موثرند می باشد

  :اطالعات کلی

نام مرکز بهداشت  ,دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / سالمت دانشگاه/درباالی فرم نام معاونت بهداشتی
نی شهری يا روستايی و يا آزمايشگاه يا هر مرجع صاحب صالحيت که اندازه گيری نام مرکز بهداشتی درما ,شهرستان

  .را انجام داده است ذکر می گردد

  :اطالعات عمومی

تعداد واحدهای  در اين قسمت نام کارگاه، نام کارفرما يا خويش فرما و محصول نهايی توليد شده در کارگاه را به همراه
چنانچه کارگاه خدماتی باشد نوع خدمت و .ين کارگاه مشغول بکار می باشند ثبت می گرددتعداد افرادی که در ا کارگاه و

در محل مربوط به .در مورد کارگاههايی که چند محصول توليد می کنند نام مهم ترين محصول توليدی ذکر می گردد
  .آدرس دقيق پستی محل کارگاه بهمراه شماره تلفن و نمابر ثبت می گردد ,آدرس و تلفن 

  :اطالعات اختصاصی

نام واحد يا در : اين قسمت مربوط به ثبت اطالعات جزئی تر واحد يا واحدهای موجود در کارگاه می باشد که شامل 
در کارگاههايی که تنها دارای يک واحد می باشند در محل نام واحد، نام . صورت نبود نام ، نوع فعاليت آن ذکر می گردد

درقسمت . ديگر تکميل می شود A1اههای چند واحدی به ازای هر واحد يک برگ فرم در کارگ.کارگاه ذکر می شود
مساحت کل واحد و . فعاليت در حال انجام در آن واحد ذکر می گردد  و تعداد کارگران شاغل در واحد ،ديگری از جدول

   .شود پنجره های موجود در کارگاه يا هر واحد در قسمت مربوطه بر حسب واحد متر مربع ثبت می

المپ فلورسنت  ٢: بطور مثال. شودتعداد منابع روشنايی مصنوعی سالم و معيوب مشخص می نوع ودر قسمت ديگر 
  المپ رشته ای معيوب  ١ وسالم 

پاکيزگی منابع روشنايی و نيز وضعيت ، وضعيت  وضعيت هوای کارگاه از نظر آالينده های موجود و موثر بر روشنايی
متوسط و کثيف مشخص کرده ونيز وضعيت جوی هوا در حين اندازه گيری  ,گزينه تميز ٣به با توجه  پنجره ها را

  .آفتابی يا نيمه ابری بودن آن مشخص می گردد ,روشنايی با توجه به ابری 

کارگاه يا واحد سقف ، کف و ديوارهای رنگ سطوح و ميزان پاکيزگی آنها در ، جنس مصالح بکاررفته ديگر،در قسمت  
باشد تعيين می ...آجربطور مثال جنس مصالح بکاررفته را با توجه به اينکه از سنگ ، سيمان ، .گردد مشخص می

متوسط  ,گزينه تميز ٣درقسمت دوم رنگ سطوح مشخص شده و در قسمت سوم ميزان پاکيزگی سطوح با توجه به .گردد
شود که بطور متوسط ضريب انعکاس معموال سعی می شود از مصالح و رنگهايی استفاده . و کثيف مشخص می گردد

  .برای سقف لحاظ گردد/. ٧برای ديوارها و /. ۵ ,برای کف /. ٣

  

  

  

  چيدمان منابع روشنايی مصنوعی 
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در اين قسمت نوع چيدمان منابع روشنايی نصب شده در محل کارگاه يا واحد با توجه به منظم يا نامنظم بودن آنها تعيين 
مشخص می  A,B,C,D,E,Fمنابع از نوع منظم باشد نوع چيدمان با يکی از کدهای  در صورتی که چيدمان . می گردد

  . مراجعه می گردد  A2نه نامنظم به فرم گردد و در صورتی که از نوع نامنظم باشد با عالمت زدن گزي

  : مشخصه های کلی نورسنجی 

 کارگاه ،تاريخ و ساعت نورسنجی به در اين قسمت نام و مدل دستگاه نورسنج مورد استفاده جهت نورسنجی واحد يا
  .مراه روش کاليبراسيون مورد استفاده جهت کاليبره کردن دستگاه ثبت می شوده

  جدول گزارش اندازه گيری شدت روشنايی عمومی منظم

اين جدول جهت انعکاس نتايج سنجش و بررسی روشنايی کارگاههايی است که توزيع منابع روشنايی در آنها بصورت 
ل يفصبه تنحوه محاسبه ميانگين شدت روشنايی عمومی در کارگاههايی با چيدمان منابع روشنايی منظم  .باشد منظم می

 . آمده است ۴٢و۴١در صفحات 

  :و نظريه کارشناس در خصوص وضعيت روشنايینتايج 

در فرم  نامنظم اندازه گيری شدت روشنايی منظم يا شدت روشنايی ثبت شده در جدول گزارشو متوسط حداکثر  ،حداقل 
A1  يا فرمA2 روشنايی توصيه شده کشوری نيز شدت ميزان  .نوشته می شود در قسمت مربوطه بر حسب واحد لوکس

  .در قسمت ديگری يادداشت می گردد

با توجه به اطالعات بدست آمده در رابطه با نظريه کارشناس در خصوص وضعيت روشنايی در قسمت مربوط به  
انجام  کشوری  توصيه شدهکارگاه ، مقايسه بين روشنايی متوسط بدست آمده با حد مطلوب و  یمتوسط روشنايی عموم

. نياز به اصالح دارد تيک زده می شودنامطلوب است واست يا  مطلوبمی شود و يکی از گزينه های روشنايی در حد 
  . می شودثبت همچنين تعداد کارگران در معرض روشنايی نامطلوب در صورت وجود در قسمت مربوط 

را با انتخاب گزينه های مربوطه  علت روشنايی نامناسب،کارشناس نظريه کارشناسی  نتايجقسمت مربوط به در پايين 
   .می کندمشخص 

اصالح گرديده با انتخاب گزينه های موجود روش در صورتی که وضعيت روشنايی کارگاه با توجه به بازديدهای قبلی 
  .مشخص می شوداصالح 

کارشناسی پيش بينی شده که تکميل کننده فرم نظرات اصالحی خود را  و پيشنهاداتاظهار نظر پايين فرم جهت ازبخشی 
  .در خصوص وضعيت روشنايی کارگاه بيان می کند

اطالعات کلی از وضعيت روشنايی کارگاههای چند واحدی تعبيه گرديده  رديفی به منظور ثبتدر انتهای فرم :  نکته *
تکميل کننده فرم پس از تکميل اطالعات هر يک از .برای کارگاههای چند واحدی تکميل می شود فقط که اين قسمت

در صورتی به اين ترتيب که ،. اين قسمت را تکميل می کندبطور جداگانه  A1واحدهای کارگاه چند واحدی ، در فرمهای 
ه مذکور را نامطلوب اعالم می کند، و ايی کارگاوضعيت کلی روشنکه يکی از واحدهای کارگاه فاقد روشنايی مطلوب باشد 

دقت گردد که وضعيت کلی روشنايی کارگاه چند واحدی  .درغير اين صورت وضعيت روشنايی کارگاه مطلوب می باشد
   .گرددتکميل ) A1فرم ( تنها در يکی از فرمهای مربوط به واحدهای کارگاه مربوطه

  امضاء می شودتوسط وی نوشته شده ودر پايين فرم وی  سمتمراه ه بهنام ونام خانوادگی فرد تکميل کننده فرم  

   A2فرمنحوه تکميل 
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شامل نام کارگاه و نام واحدی که  مشخصات درخواستی، با توجه به توضيحات داده شده در قبل ، در قسمت باالی فرم 
سپس پالنی از کارگاه به  .شودمی  وارد سنجيده می شودکارگاه آن  منابع روشنايی نامنظمبا چيدمان روشنايی عمومی 

در ، همراه محل استقرار دستگاهها، منابع روشنايی نصب شده وايستگاههايی که در آن سنجش روشنايی صورت گرفته 
سنجش روشنايی عمومی در اين برای ياد آوری می گردد که جهت تعيين ايستگاهها  .مشخص می شودنقشه کارگاه 

تکميل جدول نيز با توجه به جهت .به آن اشاره شده اقدام می گردد ۴٠ی که در صفحه کارگاهها از طريق روش شبکه ا
هر ايستگاه را در مقابل شماره ثبت شده برای ميزان شدت روشنايی کارگاه ايستگاههای در نظر گرفته شده در پالن 

ثبت و به آن ضميمه   A1 تايج فرممربوط به ندر قسمت کلی حاصل از اندازه گيريها را ايستگاه خود وارد کرده و نتايج 
  .می گردد

در صورتيکه . تکميل می شود A1دارای توزيع منابع روشنايی منظم باشد تنها فرم در صورتی که کارگاه  توضيح اينکه *
  .می شود A1نيز تکميل و ضميمه فرم  A2کارگاه دارای توزيع منابع روشنايی نامنظم باشد فرم 

 A1فرم يک برگ با توجه به نوع چيدمان منابع روشنايی ، هاواحد تعدادحدی باشد، به ازای در صورتی که کارگاه چند وا
  .دنمی شو و ضميمه تکميل ) A2و A1(يا هر دو فرم

  .به صورت پشت و رو تکثير و در اختيار بازرس قرار می گيرد A2وA1جهت سهولت کاربرد ، فرمهای 

  

  ) Bفرم(          ری روشنايی موضعی و درخشندگینحوه تکميل فرم گزارش اندازه گي دستورالعمل

يک موقعيت شغلی در درخشندگی  وروشنايی موضعی وضعيت هدف از تکميل اين فرم دستيابی به اطالعاتی در خصوص 
در فرم ... نحوه تکميل اطالعات عمومی، اختصاصی و مشخصه های کلی نورسنجی و . يا ايستگاه کاری خاص می باشد

. گيری روشنايی موضعی و درخشندگی همانند فرم روشنايی عمومی توضيح داده شده در قبل می باشدگزارش اندازه 
  .بنابراين تنها الزم است نحوه تکميل جدول مربوط به گزارشات شرح داده شود

  .نوشته می شود مورد سنجش  دراولين رديف جدول شماره مربوط به هرايستگاه

  .گنجانده می شود هرايستگاه در محل اندازه گيری رگرو شغل اصلی کادر رديف دوم فعاليت 

  .بطور جداگانه ثبت می شوددر سطح کاراندازه گيری شده برای هر ايستگاه  موضعی در رديف سوم شدت روشنايی

  .در رديف چهارم شدت روشنايی استاندارد توصيه شده کشوری برحسب لوکس ثبت می شود

الزم به ذکر است که سنجش  .ثبت می گردد و اندازه گيری برای ايستگاه  درخشندگی ثبت شده ميزان پنجمدر رديف 
سطح اول مربوط به سطح کار . شوددرخشندگی با توجه به وضعيت موجود و نياز در سه سطح مختلف اندازه گيری می 

هايی هستند که يا منطقه ای است که بيشترين ديد کارگر روی آن متمرکز می باشد، سطح دوم مربوط به سطوح يا ديوار
سطح ميز کاری است که کارگر روی آن در حال انجام د و سطح سوم مربوط به نقرار گرفته باش مقابل ديد مستقيم کارگر

  . فعاليت می باشد

روشنايی موضعی و درخشندگی ايستگاه در مقياس با روشنايی و درخشندگی توصيه سنجش کلی نتيجه  ششمدر رديف 
با عبارات مطلوب و نامطلوب بيان می ) کاندال بر متر مربع ۶۵ -۶۵٠٠توصيه شده  وبمطلميزان درخشندگی (شده 
  .گردد

، روش کاليبراسيون و ساعت و تاريخ نام و مدل دستگاه نورسنج از قبيلمشخصه های کلی نورسنجی  ، در پايين جدول
  .اندازه گيری در قسمت مربوطه ثبت می شود



 روشنايی در محيط کار

 مرکز سالمت محيط وکار 57  
 

ثبت در قسمت مربوطه ، به اطالعات ثبت شده با توجه کارگاه وضعی و درخشندگی سنجش روشنايی مکلی از تعداد نتايج 
  .می شود

داليل عدم مطلوبيت وضعيت به همراه تکميل کننده فرم  پيشنهادات اصالحی کارشناسدر زير قسمت مربوط به نتايج ،
  .اشت می شوددرخشندگی ايستگاههای مورد سنجش در کارگاه يا واحد مربوطه يادد وروشنايی موضعی 

  .شودنوشته و امضاء می به همراه سمت وی ، در انتها نام و نام خانوادگی تکميل کننده فرم  

  

  ) Tفرم( ،موضعی و درخشندگیدستورالعمل نحوه تکميل فرم جمع بندی گزارشات اندازه گيری روشنايی عمومی
 

منظم (عمومی روشنايی ارشات اندازه گيری هدف از تکميل اين فرم دستيابی به اطالعات جمع بندی شده در خصوص گز
،  A1فرمهای (ه از فرمهای يکسان سازی شده دراين فرم اطالعات اولي. ، موضعی و درخشندگی می باشد) يا نامنظم 

A2 وB (استخراج وبا توجه به اهداف از پيش تعيين شده مورد استفاده قرار می گيرد  

  :اطالعات کلی 

با توجه به .دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قيد می گردد/اشتی دانشگاه درباالی فرم نام معاونت بهد
اينکه گزارشات توسط چه مرجعی جمع بندی گرديده است يکی از قسمتهای مربوط به معاونت بهداشت استان مرکز 

مايشگاه بهداشت حرفه ای بهداشت شهرستان بهمراه نام شهرستان ويا مرکز بهداشتی درمانی بهمراه نام مرکز ويا آز
  .عالمت گذاری می گردد صاحب صالحيت 

.نه قسمت مربوطه مشخص می گرددماهه باشد يا ساال ۶درقسمت ديگربا توجه به اينکه گزارشات مربوط به آمار   

 عمومی جدول مربوط به جمع بندی گزارشات درصورتی که گزارشات جمع بندی مربوط به روشنايی عمومی  باشد 
.می شود تکميل   

:اطالعات اختصاصی   

جدول مشتمل بر .نتايج سنجش وبررسيهای انجام شده در جدولی که به اين منظور طراحی شده است منعکس ميگردد
:چندين رديف و ستون می باشد که نحوه تکميل به شرح زير می باشد   

قسيم بندی شده است و ستون عمودی مورد سنجش  به تفکيک بعد کارکنان تی واحدهاو دررديف افقی بااليی کارگاهها 
.سمت راست موضوعات مورد سنجش در گزارشات را بيان می کند  

:رديف اول  

.با توجه به بعد کارکنان ثبت می گردد نجش روشنايی در کارگاهها و واحدها دراين رديف تعداد موارد س  

:رديف دوم  

.در کارگاهها نوشته می شود) ناسبمروشنايی نا(دراين قسمت تعداد شاغلين در معرض عامل زيان آور  

:رديف سوم  
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کف ويا ،سقف (در اين رديف تعداد کارگاهها و واحدهايی که بدليل نامناسب بودن رنگ يا جنس سطوح انعکاس 
  .باشند ثبت می گردد و پايين بودن ضريب انعکاس سطوح در معرض روشنايی نامناسب می)  ديوارها

:رديف چهارم  

رگاهها و واحدهايی که بدليل ناکافی بودن منابع روشنايی ويا نامتناسب بودن نور آنها يا معيوب و دراين قسمت تعداد کا
.فرسوده بودن منابع در معرض روشنايی نامناسب قرار گرفته اند نوشته می شود  

:رديف پنجم  

در معرض ) کف و ديوارها سقف(در اين رديف تعداد کارگاه و واحدهايی که بدليل کثيفی منابع ويا سطوح انعکاس کارگاه
.روشنايی نامناسب قرار گرفته اند ثبت می گردد   

:رديف ششم   

در اين رديف تعداد کارگاه و واحدهايی که بدليل چيدمان نامناسب ويا زوايای نامناسب تابش منابع در معرض روشنايی 
.نامناسب قرار گرفته اند ثبت می گردد  

:رديف هفتم   

و واحدهايی که بدليل عدم تناسب  مساحت پنجره ها به مساحت کارگاه ويا نامناسب بودن جهت  دراين رديف تعداد کارگاه
درصد  ٣٠تا ۵با توجه به نوع کارونور مورد نياز نسبت (نصب پنجره ها در معرض روشنايی نامناسب قرار گرفته اند 

.ديادداشت می گرد) در طراحی مساحت پنجره ها به مساحت گف کارگاه رعايت گردد  

:رديف هشتم   

در اين رديف تعداد کارگاه و واحدهايی که روشنايی نامطلوب آنها به کمک رنگ آميزی سطوح انعکاس ويا تغيير جنس 
  .مصالح بکار رفته در سقف کف وديوارها اصالح گرديده است ثبت می گردد

:رديف نهم   

با نصب منابع روشنايی جديد وکافی ويا تعويض در اين رديف تعداد کارگاه و واحدهايی که روشنايی نامطلوب  آنها 
.المپهای سوخته اصالح گرديده است ويا ترکيبی از نورهای سفيدو زرد در روشنايی بکاررفته است ثبت می گردد   

:رديف دهم   

عکاس در اين رديف تعداد کارگاه و واحدهايی که روشنايی نامطلوب آنها با تميز کردن منابع روشنايی کثيف ويا سطوح ان
.موجود اصالح گرديده است نوشته می شود  

 

:رديف يازدهم   

در اين رديف تعداد کارگاه و واحدهايی که روشنايی نامطلوب آنها با اصالح چيدمان و زوايای تابش منابع روشنايی 
.برطرف شده است ثبت می گردد   

 

:ردف دوازدهم   
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وب آنها با نصب پنجره و بهره مندی از نور طبيعی اصالح در اين رديف تعداد کارگاه و واحدهايی که روشنايی نامطل
.گرديده است ثبت می گردد  

:رديف سيزدهم   

.که نتيجه سنجش بعمل آمده در آنها زير حداقل استاندارد باشد ثبت می گردددر اين رديف تعداد کارگاههايی   

:رديف چهاردهم   

باشد کشوری وصيه شده ت مطابق با مقادير  مطلوب ور آنها د روشنايی هايی که نتايج سنجشدر اين رديف تعداد کارگاه
.ثبت می گردد   

:رديف پانزدهم   

. باشد ثبت می گردد  نامطلوبکه نتايج سنجش در آنها  هايیدر اين رديف تعداد کارگاه  

ی که به در جدول Bفرم ، جمع بندی گزارشات اندازه گيری روشنايی موضعی و درخشندگی حاصل از فرم یپايينقسمت در 
  .همين منظور تعبيه شده ثبت می گردد

  :ستون می باشد که نحوه تکميل آن بصورت زير می باشد چنديناين جدول شامل دو رديف و 

  .در کارگاهها ثبت می گردداز نوع روشنايی موضعی و درخشندگی اندازه گيری شده  هایاول تعداد ايستگاه ستوندر 

با توجه به (در آنها مطلوب بوده  و درخشندگی سنجش روشنايی موضعیدوم تعداد ايستگاههايی که  ستوندر 
  .يادداشت می گردد) استانداردهای توصيه شده کشوری 

  .موارد سنجش نامطلوب ثبت می شود گزارشات مربوط به سوم ستوندر 

الزم فنی مهندسی  رتدابينامطلوب آنها با  موضعی و درخشندگی روشنايیوضعيت تعداد ايستگاههايی که  در ستون چهارم
  . شوداصالح گرديده ثبت می 

سمت وی بهمراه نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول واحد وتاريخ تکميل  ،در انتها نام ونام خانوادگی تکميل کننده فرم 
.      فرم يادداشت وامضاء می گردد   
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 شدت روشنايی بر حسب لوکس

محل حداقل پيشنهادی  رديف

۵١ ٠٠۵٠ 
 محلهای عمومی :

)نوشتن وخواندن کتاب،مجله و روزنامه(اتاق مطالعه  
 

1 

)اجاق و ميز کار -ظرفشويی(آشپزخانه ١٠٠ ٢٠٠  
روشنايی عمومی: حمام ۵٠ ١٠٠  
)برای اصالح صورت(آيينه  ٢٢٠ ۵٠٠  
 سالن ورزشی سرپوشيده ١۵٠ ٣٠٠
 رختکن، توالت، دستشوئی ۵٠ ١٠٠
 پلکان ١٠٠ ١۵٠
 راهرو، سرسرا، آسانسور ۵٠ ١۵٠

۵٢٠٠ ٠٠ 
 دفاترو ادارات:

 تمام کارهای عمومی

٢ 

 ماشين نويسی و محل ديکته کردن ٣٠٠ ۶٠٠
 حسابداری وماشينهای حساب و انديکاتور نويسی ٣٠٠ ۶٠٠
 بايگانی ١٠٠ ٣٠٠
 اتاق نقشه کشی ۵٠٠ ١٠٠٠
 اتاق کنفرانس ٢٠٠ ۵٠٠
 اتاق انتظار و اطالعات ١۵٠ ۵٠٠

١٠٠ ٢٠٠ 
 کتابخانه :
)در سطح قائم(قفسه ها  سالن مطالعه ١٠٠ ٢٠٠ ٣ 

 روی ميز مطالعه ٣٠٠ ۵٠٠

۵٢٠٠ ٠٠ 
 آموزشگاه :

 کالس درس، آمفی تئاتر
)در سطح عمودی(تخته سياه ٣٠٠ ۵٠٠ ۴  

 آزمايشگاه ٢٠٠ ۵٠٠
 کالس کارهای دستی ۵٠٠ ٧٠٠

١٠٠ ۵٠ 
 درمانگاه و بيمارستان :

 روشنايی عمومی
)آسيب شناسی وتحقيق(اتاق معاينه و آزمايشگاهها ٣٠٠ ۵٠٠ ۵  

روشنايی عمومی -اتاق عمل ٣٠٠ ۵٠٠  
 ميز عمل باچراغ مخصوص ٣٠٠٠ ٨٠٠٠

٧٠ ١٠٠ 
 آسياب غالت :

 ۶ روشنايی عمومی
 روشنايی محل کار ٢٠٠ ۵٠٠
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 شدت روشنايی بر حسب لوکس

اقلحد پيشنهادی محل   رديف

۵١ ٠٠۵٠ 
 کارخانه کنسرو سازی :

 محل دسته بندی و تفکيک
 محل پوست کندن ١٠٠ ٢٠٠ ٧

 محل پختن ١۵٠ ٢٠٠
 محل قوطی پرکنی ٣٠٠ ۵٠٠

٢٠٠ ٣٠٠ 
 نانوائی

 خميرگيری
روشنايی عمومی: اتاق تنور  ١٠٠ ٢٠٠ ٨  

 تنور ٣٠٠ ۵٠٠
 بسته بندی ٢٠٠ ٣٠٠

١۵١٠٠ ٠ 
 کارخانه شکالت و آب نبات سازی

روشنايی عمومی: تهيه مواد اوليه  روشنايی روی نوار ٣٠٠ ۵٠٠ ٩ 
 تزئين و بسته بندی ١۵٠ ٢٠٠

٧٠ ١٠٠ 
 کارخانه لبنيات :
 سکوی تخليه

١٠ 
 ظرفشويی ٢٠٠ ٣٠٠
 ماشين االت تهيه مواد ٢٠٠ ٣٠٠
 شيشه پرکنی ٢٠٠ ٣٠٠
 آزمايشگاهها ٣٠٠ ۵٠٠

٧٠ ١٠٠ 
 کارخانه آرد سازی :
 روشنايی عمومی

 محل تهيه و تخمير ٢٠٠ ٣٠٠ ١١
 محل شستشوی لوازم ٢٠٠ ٣٠٠
 محل پر کردن ٢٠٠ ٣٠٠

٢٠٠ ٣٠٠ 
 چاپخانه و گراور سازی:

)روشنايی عمومی (ماشين حروفچينی  

١٢ 

 محل حروفچينی ٣٠٠ ۵٠٠
روشنايی عمومی -ماشينهای چاپ ٢٠٠ ٣٠٠  
 روی ماشين ٣٠٠ ۵٠٠
ز تصحيحمي ۵٠٠ ٧٠٠  
 گراور سازی ۵٠٠ ٧٠٠
 حکاکی ٢٠٠٠ ٣٠٠٠
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 شدت روشنايی بر حسب لوکس

محل حداقل پيشنهادی  رديف

١٠٠ ٣٠٠ 
 کارخانه شيشه سازی :

روشنايی عمومی -کوره  

١٣ 

روشنايی عمومی -مخلوط کردن مواد خام ١٠٠ ١۵٠  
 روی دستگاههای توزين ٢٠٠ ٣٠٠
روشنايی عمومی -دميدن و پرس کردن ١٠٠ ١۵٠  
 روشنايی محل کار ٢٠٠ ٣٠٠
 برش ١۵٠ ٢٠٠
 صيقل دادن ١۵٠ ٢٠٠
 نقره کاری ٢٠٠ ٣٠٠
 تراش دقيق ٣٠٠ ۵٠٠
 تزئين و جال و حکاکی ٣٠٠ ۵٠٠
روشنايی عمومی:بازرسی ٢٠٠ ٣٠٠  
 روشنايی محل کار ٧٠٠ ١٠٠٠

١٠٠ ٢٠٠ 
 کارخانه نساجی(پنبه)

روشنايی عمومی - عدل شکن  

١۴ 

 روشنايی محل کار ٢٠٠ ٣٠٠
روشنايی عمومی -حالجی ١٠٠ ٢٠٠  
 روشنايی محل کار ٢٠٠ ٣٠٠
روشنايی عمومی - نخ ريسی و دوالتابی ٢٠٠ ٣٠٠  
 روشنايی محل کار ٣٠٠ ۵٠٠
روشنايی عمومی -دوک کردن ٢٠٠ ٣٠٠  
 روشنايی محل کار ٣٠٠ ۵٠٠
روشنايی عمومی - بافندگی ٣٠٠ ۵٠٠  
 روشنايی محل کار ۵٠٠ ١٠٠٠
روشنايی عمومی -رنگرزی ٢٠٠ ٣٠٠  
 روشنايی محل کار ٣٠٠ ۵٠٠
روشنايی عمومی - آزمايشگاه رنگ ٣٠٠ ۵٠٠  
 روشنايی محل کار ۵٠٠ ١٠٠٠
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 شدت روشنايی بر حسب لوکس

محل حداقل پيشنهادی  رديف

١٠٠ ٢٠٠ 
 کارخانه نساجی(پشم):

روشنايی عمومی:عدل شکن   

١۵ 

 روشنايی محل کار ٢٠٠ ٣٠٠
 حوضچه ها ۵٠ ١٠٠
روشنايی عمومی -محل شستشو ١٠٠ ٢٠٠  
 روشنايی محل کار ٢٠٠ ٣٠٠
روشنايی عمومی -حالجی ١٠٠ ٢٠٠  
 روشنايی محل کار ٢٠٠ ٣٠٠
روشنايی عمومی -پشم ريسی و دوال تابی ٢٠٠ ٣٠٠  
 روشنايی محل کار ٣٠٠ ۵٠٠
يی عمومیروشنا -دوک کردن ٢٠٠ ٣٠٠  
 روشنايی محل کار ٣٠٠ ۵٠٠
عمومی - بافندگی ٢٠٠ ٣٠٠  
 روشنايی محل کار ٣٠٠ ۵٠٠
عمومی-چله کشی و تارپيچی ٧٠٠ ١٠٠٠  
 روشنايی محل کار ١٠٠٠ ١۵٠٠

١٠٠ ۵٠ 
 کارخانه نساجی(ابريشم طبيعی و الياف مصنوعی)

 حوضچه

١۶ 
روشنايی عمومی - ريسندگی و دوالتابی ٢٠٠ ٣٠٠  
 روشنايی محل کار ٣٠٠ ۵٠٠
روشنايی عمومی –بافندگی  ٣٠٠ ۵٠٠  
 روشنايی محل کار ۵٠٠ ٧٠٠
روشنايی محل کار - بازرسی منسوجات ١٠٠٠ ١۵٠٠  

٢٠٠ ٣٠٠ 
 کارخانه صنايع شيميايی

 جلو دستگاههای مخلوط کننده و خرد کننده

١٧ 
)سطح عمود(روی دستگاههای کنترل و سنجش ١۵٠ ٢٠٠  
 روی ميز کنترل ٢٠٠ ٣٠٠
روشنايی عمومی: آزمايشگاهها  ٢٠٠ ٣٠٠  
 روشنايی محل کار ٣٠٠ ۵٠٠
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 شدت روشنايی بر حسب لوکس

حداقل پيشنهادی محل رديف

١٠٠ ۵٠ 
 کارخانه رنگ سازی :

 مخلوط کردن، آسياب کردن و پودر کردن

١٨ 
١٠٠ ٢٠٠ روشنايی عمومی -پرکردن و توزين  
٢٠٠ ٣٠٠ ی محل کارروشناي  
۵٢٠٠ ٠٠ روشنايی عمومی - آزمايشگاه رنگ  
١٠٠٠ ۵٠٠  روشنايی محل کار

٢٠٠ ٣٠٠ 
 کارخانه الستيک سازی :

ماشين مخلوط کنی و ورز دادن -تهيه مواد اوليه  

١٩ 

۵٣٠٠ ٠٠  نوار کردن
۵٣٠٠ ٠٠ برش الياف و تهيه اليه ها -تهيه الياف  
٢٠٠ ٣٠٠  روی ماشينها
١٠٠ ٢٠٠ روشنايی عمومی -ت الستيک وسايل نقليهساخ  
٢٠٠ ٣٠٠  روشنايی محل کار
٢٠٠ ٣٠٠  ولکانيزه کردن
٢٠٠ ٣٠٠ روشنايی عمومی - بازرسی  
۵٣٠٠ ٠٠  روشنايی محل کار
٢٠٠ ٣٠٠  بسته بندی

١ ٢٠٠۵٠ 
 کارخانه دخانيات

١۵٠ ٢٠٠ ٢٠ محل برش  خشک وتخمير کردن
٢٠٠ ٣٠٠  درجه بندی

١ ٢٠٠۵٠ 
 کارخانه صابون سازی:

٢٠٠ ٣٠٠ ٢١ روشنايی عمومی  تابلوهای کنترل
٢٠٠ ٣٠٠  ماشينهای بسته بندی

١۵١٠٠ ٠ 
 کارگاههای مکانيکی

روشنايی عمومی -شمارش و بازرسی سطحی-کارهای خشن  

٢٢ 

١ ٣٠٠۵٠  روشنايی محل کار
٢٠٠ ٣٠٠ روشنايی عمومی - بازرسی اشياء با شاخص -کارهای متوسط  
۵٣٠٠ ٠٠  روشنايی محل کار
٧٠٠ ١٠٠٠  کارهای دقيق، کار با وسايل مخابراتی و دستگاههای سنجش و وسايل دقيق
٢۵١ ٠٠۵٠٠  کارهای خيلی دقيق مانند سنجش و بازرسی اجزا و وسايل ساخته شده
١ ٣٠٠٠۵٠٠ )کار با چشم مسلح(کارهای بسيار دقيق  
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 شدت روشنايی بر حسب لوکس

حداقل پيشنهادی محل رديف

١ ٢٠٠۵٠ 
 کارگاههای مونتاژ:
 محل قطعات بزرگ

٢٠٠ ٣٠٠ ٢٣  محل قطعات متوسط
١٠٠٠ ۵٠٠  محل صفحات کوچک
١۵١٠٠٠ ٠٠  محل قطعات خيلی کوچک

٢٠٠ ٣٠٠ 
 کارگاه ورقکاری:

)روی ميز کار(کار با ورقهای فلزی  
٢۴ 

٢٠٠ ٣٠٠ 
 کار با ماشينهای افزار(صنايع فلزی)

 روشنايی عمومی

٢۵ 

۵٣٠٠ ٠٠  روشنايی محل کار
۵٣٠٠ ٠٠ با قطعات متوسط روی ميز يا روی ماشين و تراش قطعات بزرگ)الف  

٧٠٠ ۵٠٠ 
با قطعات کوچک روی ميز کار يا روی ماشين و تراش قطعات )ب

 متوسط و کوچک و تنظيم ماشينهای خودکار

١۵١٠٠٠ ٠٠ 
اشين و ساختن ابزار با قطعات خيلی ظريف روی ميز کار يا روی م)ج

 و سنجش قطر کاليبر و تراش قطعات دقيق

١ ٢٠٠۵٠ 
 جوشکاری و لحيم کاری :

روشنايی عمومی -جوشکاری  
٢۶ ٢٠٠ ٣٠٠  روشنايی محل کار

٢٠٠ ٣٠٠ روشنايی عمومی - لحيم کاری  
۵٣٠٠ ٠٠  روشنايی محل کار

٢٠٠ ٣٠٠ 
 ريخته گری: ماهيچه سازی

 روشنايی عمومی

٢٧ 

۵٣٠٠ ٠٠  روشنايی محل کار
١ ٢٠٠۵٠ روشنايی عمومی -قالب گيری معمولی با دست يا ماشين -قالب گيری  
٢٠٠ ٣٠٠  روشنايی محل کار
٢٠٠ ٣٠٠ روشنايی عمومی -قالب گيری ظريف با دست  
۵٣٠٠ ٠٠  روشنايی محل کار
١٠٠ ۵٠  ريختن مواد مذاب در قالبهای بزرگ
١ ٢٠٠۵٠ روشنايی عمومی - قالب به روش تزريقريختن مواد مذاب در   
٢٠٠ ٣٠٠  روشنايی محل کار
۵٠٠ ۵٠  تميز کردن قطعات ريخته شده
٢٠٠ ٣٠٠ روشنايی عمومی - بازرسی قطعات ريخته شده  
۵٣٠٠ ٠٠  روشنايی محل کار
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 شدت روشنايی بر حسب لوکس

محل حداقل پيشنهادی رديف

١٠٠ ۵٠ 
 کارخانه ذوب آهن:

و انبار مواد اوليه محل تخليه  

٢٨ 

 محل کوره های بلند ١٠٠ ١۵٠
 نورد قطعات بزرگ ۵٠ ١٠٠
 نورد و پروفيل سازی ١۵٠ ٢٠٠
 روشنايی محل کار ٢٠٠ ٣٠٠
 حديده سيمهای کلفت ۵٠ ١٠٠
روشنايی عمومی -حديده سيمهای کارکرده ٢٠٠ ٣٠٠  
 روشنايی محل کار ٣٠٠ ۵٠٠
روشنايی عمومی - نورد ورقهای نازک ٢٠٠ ٣٠٠  
 روشنايی محل کار ٣٠٠ ۵٠٠
روشنايی عمومی - بازرسی ورقهای فلزی ٢٠٠ ٣٠٠  
 روشنايی محل کار ٣٠٠ ۵٠٠

١۵١٠٠ ٠ 
 کارگاه آهنگری
 ٢٩ کارهای آهنگری

٢٠٠ ٣٠٠ 
 کارخانه خودروسازی

 مونتاژ قطعات
)روی بدنه خودرو(کارگاه نقاشی ۵٠٠ ١٠٠٠ ٣٠  

 تودوزی ٢٠٠ ٣٠٠
 بازرسی نهايی ٣٠٠ ۵٠٠

١ ٢٠٠۵٠ 
 نيروگاهها:
روشنايی عمومی –موتورخانه   

 روشنايی محل کار ٢٠٠ ٣٠٠ ٣١
روشنايی عمومی-اتاق فرمان ٢٠٠ ٣٠٠  
)روی تابلوها(روشنايی محل کار ٣٠٠ ۵٠٠  

١ ٢٠٠۵٠ 
 کارگاه صحافی
روشنايی عمومی -صحافی معمولی  

٣٢ 
 روشنايی محل کار ٢٠٠ ٣٠٠
روشنايی عمومی - برش ٢٠٠ ٣٠٠  
 روشنايی محل کار ٣٠٠ ۵٠٠
روشنايی عمومی –چاپ با فشار روی جلد  ٢٠٠ ٣٠٠  
 روشنايی محل کار ٣٠٠ ۵٠٠
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لوکسشدت روشنايی بر حسب   

محل حداقل پيشنهادی  رديف

١۵١٠٠ ٠ 
 صنايع سفالی(سراميک):
 تهيه و به عمل آوردن گل

 فرم دادن ١۵٠ ٢٠٠ ٣٣
 کوره ١٠٠ ١۵٠
 تزيين و لعابکاری ۵٠٠ ٧٠٠

۵٣٠٠ ٠٠ 
 کارگاه دستکش سازی:

 بافندگی
 برش وپرس ٣٠٠ ۵٠٠ ٣۴

روشنايی محل کار -دوزندگی ٧٠٠ ١٠٠٠  
 بازرسی ۵٠٠ ٧٠٠

٢٠٠ ٣٠٠ 
 کارگاه کاله دوزی

فرم دادن و غيره -نمد مالی -تميز کاری -رنگرزی  ٣۵ 
 دوزندگی ۵٠٠ ٧٠٠

١ ٢٠٠۵٠ 
 کارگاه قاليبافی: محل انتخاب مواد اوليه رنگ شده

 روشنايی عمومی

٣۶ 
 روشنايی محل کار ٢٠٠ ٣٠٠
روشنايی عمومی -کارگاه بافت ٢٠٠ ٣٠٠  
 روشنايی محل کار ٣٠٠ ۵٠٠
 محل پرداخت ٢٠٠ ٣٠٠

١۵١٠٠ ٠ 
 کارگاه دباغی:
 تميز کردن ورنگ کردن ١۵٠ ٢٠٠ ٣٧ حوضچه ها

نیپرداخت وبرش و غلطکز ٢٠٠ ٣٠٠  

۵٣٠٠ ٠٠ 
 کارگاه سراجی:

 ٣٨ برش پرداخت و فرم دادن
 دوخت ۵٠٠ ١٠٠٠

٧٠٠ ۵٠٠ 
 کارخانه کفاشی:

 روی ميز کار ۵٠٠ ٧٠٠ ٣٩ بازرسی و انتخاب مواد اوليه
 روی ماشينها ٣٠٠ ۵٠٠

٢٠٠ ٣٠٠ 
 کارخانه کاغذ سازی

 ۴٠ مخلوط و خمير کردن مواد
 برش و تکميل ١۵٠ ٣٠٠

٢٠٠ ٣٠٠ 
 کارگاه نجاری
 روی ميز کار ٢٠٠ ٣٠٠ ۴١ ماشينهای اره

 روی ساير ماشينها ٣٠٠ ۵٠٠
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 مستندات

 بند ٢ ماده ١ قانون وظايف و تشکيالت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

ه با بيماريها تامين بهداشت عمومی و ارتقاء سطح ان از طريق اجرای برنامه های بهداشتی خصوصأ در زمينه بهداشت محيط ، مبارز
،بهداشت خانواده و مدارس ، آموزش بهداشت عمومی ، بهداشت کار و شاغلين با  تاکيد بر اولويت مراقبتهای بهداشتی اوليه ، 

 بويژه بهداشت مادران و کودکان با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذيربط

 ماده ٨۵ قانون کار

جهت تامين حفاظت ( ت دستورالعملهايی که از طريق شورای عالی حفاظت فنی برای صيانت نيروی انسانی و منابع مادی کشور رعاي
جهت جلوگيری از بيماريهای حرفه ای و تامين بهداشت کار و کارگر (و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ) فنی 

.است کارفرمايان ، کارگران و کارآموزان الزامی، تدوين می شود برای کليه کارگاهها ) کارو محيط   

 ماده ۴ قانون کار

کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما يا نماينده او در آنجا کار می کند، از قبيل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی 
 ،ساختمانی ،ترابری،مسافربری،خدماتی،تجاری ، توليدی،اماکن عمومی و امثالهم

 ماده ١٠۵ قانون کار

ص بازرس کار يا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه يا بروز خطر در کارگاه داده شود هر گاه در حين بازرسی به تشخي
بازرس کار يا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فورأ وکتبأ به کارفرما يا نماينده او و نيز رئيس مستقيم خود اطالع 

.دهند  

 ماده ٩٢ قانون کار

اين قانون که شاغلين در آنها به اقتضاء نوع کار در معرض بروز بيماريهای ناشی از کار قرار دارند  ٨۵کليه واحدهای موضوع ماده 
بايد برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکيل دهند و حداقل سالی يکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از انها معاينه و 

.مربوطه ضبط نمايندآزمايشهای الزم را بعمل اورند و نتيجه را در پرونده   

 ماده ١۵۶ قانون کار 

دستور العملهای مربوط به تاسيسات کارگاه از نظر بهداشت محيط کار مانند غذا خوری و حمام و دستشويی برابر آئين نامه ای 
.خواهد بود که توسط وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی تصويب وبه مرحله اجرا در خواهد آمد  

 ماده ٢ دستورالعمل تامين سالمت کار در کارگاههای کوچک

 امکانات بهداشتی از نظر ائين نامه تامين سالمت کار در کارگاههای کوچک شامل موارد ذيل می باشد 

 حرفه ای مورد نياز برای کنترل و حذف عوامل زيان آور و شرايط بيماريزای محيط کار  تتمهيدات بهداش -١
شامل دستشويی و توالت و امثالهم  )تاسيسات جنبی کارگاه (اشتی مورد نياز امکانات مورد نياز جهت تامين تسهيالت بهد -٢

 مندرج در اين آئين نامه
 مراقبتهای بهداشتی درمانی شامل کمکهای اوليه ،معاينات شغلی      -٣
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 ماده ۴ دستورالعمل تامين سالمت کار در کارگاههای کوچک

.قانون کار است ١٠٠ين نامه بعهده بازرسان بهداشت حرفه ای موضوع ماده ئآ مسئوليت نظارت بر حسن اجرای اين  

 ماده١١ دستورالعمل تامين سالمت کار در کارگاههای کوچک 

و شرايط اقليمی به اندازه کافی درب و پنجره برای ورود نور و هوا )دقت کار(در کارگاه بايد به تناسب و سالمت محل ،نوع کار 
.موجود باشد  

 ماده ١٢ دستورالعمل تامين سالمت کار در کارگاههای کوچک

.شيشه درب و پنجره بايد بدون شکستگی بوده و هميشه تميز باشد  

 ماده ١۴ دستورالعمل تامين سالمت کار در کارگاههای کوچک

.انباشتن کاال در جلو پنجره ممنوع می باشد  

 ماده ١۵ دستورالعمل تامين سالمت کار در کارگاههای کوچک 

.ت پنجره بايد متناسب با مساحت کف کارگاه و نوع کار باشدمساح  

 ماده ١۶ دستورالعمل تامين سالمت کار در کارگاههای کوچک 

و غير ...) آلفا ، بتا ، گاما،  ايکس ،( پرتوهای يونساز ) طبيعی و مصنوعی ( در کارگاه بايستی ميزان صدا ، ارتعا ش، روشنايی 
منطبق با استاندارد اعالم شده  )قرمز ، راديويی ، ماکروويو ، ميدانهای مغناطيسی و الکتريکی پايا  ماوراء بنفش ، مادون( يونساز 

در کتاب حدود تماس شغلی عوامل بيماريزای محيط کار مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  متناسب با نوع کار و محل 
.تامين شود  

 ماده ١٧ دستورالعمل تامين سالمت کار در کارگاههای کوچک

.منابع روشنايی مصنوعی بايد همواره سالم و تميز باشد  
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 فهرست منابع وسايتهای مورد استفاده :

١٣٨۶ - همدان - ، مهندسی روشنايی ، انتشارات دانشجو رستم گلمحمدی دکتر - ١  

١٣٨٠ - ، مهندسی روشنايی ، انتشارات شرکت سهامی انتشارحسن کلهر دکتر - ٢  

١٣٨٠ - ، طراحی روشنايی محيط کار، ديباگران محمد رنجبرانس مهند - ٣  

١٣٨٣ -،درمان و آموزش پزشکی تماس شغلی تاليف وزارت بهداشت مجاز کتابچه حدود - ۴  

۵ - Lighting for Safety and Health – N.A Smith – 2000 

  )انجمن مهندسين روشنايی آمريکای شمالی(IESNAسايت  - ۶

   Wikipediya Lightingسايت - ٧

 )CCOHS OSH Answers: Lighting(   مرکز ايمنی و بهداشت حرفه ای کانادا سايت - ٨

 

 

  


