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8تا 1صفحات ،1393پاییز، 3، شماره 1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

مقاله پژوهشی

جاریشهرستان بیبافیقاليهادر کارگاهیو موضعیعمومیداخلییروشنایابیارز
4انیسلطانرضایعل، 3معتمدزادهدیمج، *2زادهیعلرایحم، 1يرستم گلمحمد

1/9/1393:تاریخ پذیرش29/7/1393: تاریخ دریافت

چکیده
شینقش داشته و افزايبصریو ارگونومیمنیانیدر تأمنیشاغلیینایر عالوه بر حفظ سالمت بکاطیمطلوب در محییروشنانیتأم:زمینه وهدف

صورت جاریشهرستان بیبافیقاليهاکارگاهیو موضعیعمومییشدت روشنایابیمطالعه حاضر باهدف ارز. محصول را به دنبال داردتیفیو کییکارا
.گرفت
شدت روشنایی عمومی در. بافی در شهرستان بیجار مورد بررسی قرار گرفتکارگاه قالی101تحلیلی، در این مطالعه توصیفی ـ : بررسیروش
سانتی متر از 76در ارتفاع Hagner EC1با استفاده از نورسنج IESتوصیه شده انجمن مهندسین روشنایی الگوها و محاسباتبر اساسهاکارگاه

16نسخه SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده. گیري شدضعی در سطح افق و در سطح قائم بافت اندازهشدت روشنایی مو. گیري شدسطح زمین اندازه
.مورد تحلیل قرار گرفت

0/80±)9/49(لوکس و شدت روشنایی مصنوعی 5/484±)9/458(هاي مورد بررسینتایج پژوهش نشان داد شدت روشنایی کل کارگاه:هایافته
300ها کمتر از حد معیار درصد از کارگاه100درصد و 4/57درصد، 6/39ت روشنایی کل، طبیعی، مصنوعی به ترتیب در متوسط شد. لوکس  است

.لوکس بوده است500ها نیز کمتر از متوسط کمینه شدت روشنایی موضعی در سطح بافت در تمام کارگاه. لوکس بود

لیکن شدت . روز داراي متوسط شدت روشنایی عمومی کل مطابق با حد توصیه می باشندها در ساعات میانی از کارگاه٪60حدود :گیرينتیجه
بنابراین ضروري است با اصالح نواقص سامانه . دلیل ناکافی  بودن  منابع روشنایی  نامناسب استها بهروشنایی مصنوعی عمومی و موضعی کارگاه

.مومی و موضعی بهبود یابدها شدت روشنایی مصنوعی عروشنایی مصنوعی در این کارگاه

بافیهاي قالیروشنایی  طبیعی، روشنایی مصنوعی، کارگاه: هاکلیدواژه

.اي و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ،ایراندانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه. 1

.اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همـدان، همـدان ،ایـران   اي ،گروه مهندسی بهداشت حرفهد مهندسی بهداشت حرفهکارشناس ارش)نویسنده مسئول*. (2
alizadehhomeira@yahoo.com:پست الکترونیک

.ناستاد گروه ارگونومی و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ،ایرا. 3
.هاي غیر واگیر، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ،ایرانسازي بیماريدانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژي و مرکز تحقیقات مدل. 4
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و همکارانيرستم گلمحمد/ 2

1393پاییز، 3، شماره 1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

مقدمه
روشـنایی مطلـوب   . دید واضح به روشنایی مطلوب وابسته اسـت 

مطلوب شامل روشنایی . تواند شرایط راحتی کار را فراهم نمایدمی
ها عالوه بـر  هاي کمی و کیفی است که فقدان هر یک از آنویژگی

ایجاد خستگی، سردرد، اخـتالالت بینـایی، اخـتالالت هورمـونی و     
تواند کارایی و بهره وري شـاغلین را  اختالالت اسکلتی عضالنی می

است بهبود شـدت  مطالعات نشان داده .]2,1[دهدتحت تأثیر قرار
وري را افزایش داده است که این افزایش درصد بهره5/4روشنایی، 

توان به بهبود عملکرد بینایی، اثرات بیولـوژیکی روشـنایی و   را می
روشنایی مطلوب عالوه بر اثرات مثبـت  ]. 3[اثرات روانی نسبت داد

روي سالمت، رفاه، هوشیاري و حتی کیفیت خواب کارگران باعـث  
غیبت از کارشده سرعت کار، کاهش خطا، کاهش حادثه وافزایش 

روشـنایی مـورد نیـاز    ]. 4[انجامدوري میو در نهایت به بهبود بهره
براي انجام یک وظیفه به عوامـل مختلفـی ماننـد دقـت و ظرافـت      

.]5[وظیفه، اندازه شی و ماهیت کار بستگی دارد
لی از تأمین روشنایی کافی و مطلوب عالوه بـر تـأمین نیـاز شـغ    

توانـد از  دیدگاه ارگونومیک و ایمنی نیز حائز اهمیـت بـوده و مـی   
. اختالالت اسکلتی عضالنی مرتبط با روشنایی نیز پیشگیري نماید

ویـژه روشـنایی موضـعی سـبب     روشنایی ناکافی در محیط کار به
شود تغییر پوسچر بدن و افزایش ریسک اختالالت اندام فوقانی می

گونــه افی بـه عنــوان ریســک فـاکتور ایــن  و عمومـاً روشــنایی ناکــ 
شـدت روشـنایی و دمـاي رنـگ     ]. 8-6[شـود اختالالت شمرده می

وخوي کارکنـان  متفاوت منابع روشنایی بر میزان هوشیاري و خلق
متغیر بودن شدت روشنایی محیط کار در مقایسـه  . گذاردتأثیر می

با شدت روشنایی ثابت و غیرقابل تنظیم باعث کاهش خسـتگی و  
هاي کـاري بـا روشـنایی    زایش بالقوه عملکرد کارکنان در محیطاف

.]9[شودفعال می
هـاي بـا روشـنایی موضـعی     بـافی در کارگـاه  اشتغال به کار قالی

].  10[دنبـال دارد بینی را بههاي چشمی و نزدیکنامناسب بیماري
اي روي کودکـان قالیبـاف پاکسـتان نشـان داد ایـن      نتایج مطالعه

ابــتال بــه ضـعف بینــایی و مشــکالت اســکلتی  کودکـان از شــانس 
بـافی از جملـه مشـاغل    قالی]. 11[عضالنی باالتري برخوردار بودند

هاي بسیار ریز و رنگارنـگ  شود و تشخیص گرهدقیق محسوب می
لذا دید سـالم داراي  . باشدیار بااهمیت میبافی بسدر عملیات قالی

بافی است که حفظ آن مسـتلزم تـأمین   اهمیت ویژه در شغل قالی

بـا توجـه بـه اهمیـت     . ]12[روشنایی مطلوب در محیط کار اسـت 
روشنایی مطلوب و نقش آن در حفظ سالمت بینایی و جلـوگیري  
از پوسچر نامناسـب ناشـی از روشـنایی نامناسـب مطالعـه حاضـر       

هـاي  دف ارزیابی روشنایی داخلی عمومی و موضعی در کارگـاه باه
.  بافی شهرستان بیجار انجام شدقالی

بررسیروش 
1393تحلیلـی، در چهـار مـاه اول سـال     ـاین مطالعه توصیفی

بـافی خـانگی روسـتایی شهرسـتان     کارگاه قالی101در . انجام شد
شـنایی  شـدت رو . شـده بودنـد  صورت تصادفی انتخاببیجار که به

شدت روشـنایی  . گیري شدکل، طبیعی، مصنوعی و موضعی اندازه
عمومی بر اساس الگوهاي پیشنهادي انجمن مهندسـین روشـنایی   

)IES(Illuminating Engineering Society  بــا اســتفاده از
76در ارتفـاع  Hagner Ec1دستگاه نورسنج کالیبره شـده مـدل   

از سطح زمین و در ) ندگانبا توجه به نشسته بودن باف(سانتی متر 
هـاي بـا یـک منبـع     در کارگـاه . گیري شداندازه14تا 10ساعات 

هاي با یـک ردیـف چـراغ    ، در کارگاهAاي از الگوي روشنایی نقطه
هاي داراي چیدمان منابع و در کارگاهCاي از الگوي خطی یا نقطه

بـراي ارزیـابی   . اسـتفاده شـد  Eاي در چند ردیـف از الگـوي   نقطه
هاي مصوب مرکز سـالمت  وشنایی داخلی عمومی و موضعی برگهر

هاي مربوطـه  بر اساس برگه. کار مورد استفاده قرار گرفتمحیط و
هـاي کمـی و   ها و مشخصـه هاي کمی و کیفی بناي کارگاهویژگی

وضعیت هـواي کارگـاه از   . کیفی روشنایی مورد بررسی قرار گرفت
نس خامه مصرفی ابریشم، رؤیت بر اساس جلحاظ گرد و غبار قابل

و پشم محلی بـه ترتیـب تمیـز، متوسـط و کثیـف      پشم نیوزلندي
طبیعی، همه منابع روشـنایی  گیري نورهنگام اندازه.تعیین گردید

و با روشن نمودن منابع روشنایی مصـنوعی  . مصنوعی خاموش شد
روشنایی مصنوعی از تفاضـل  . گیري شدمیزان روشنایی کل اندازه

. دست آمدعی از روشنایی کل بهروشنایی طبی
نقطـه در  3نقطه در سطح افـق و  3شدت روشنایی موضعی در 

تشـخیص کـافی بـودن شـدت     . گیـري شـد  سطح قائم بافت اندازه
روشنایی عمومی بر اساس مقایسه میانگین روشنایی عمومی با حد 

لــوکس انجــام گردیــد، 300معــادل ] 13[شــده کشــوري توصــیه
ر روشنایی موضعی در هر سه نقطـه سـطح   همچنین مقایسه مقادی
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3/یبافیقاليهادر کارگاهیو موضعیعمومیداخلییروشنایابیارز

1393پاییز، 3، شماره 1اي، دوره جله مهندسی بهداشت حرفهم

کار به طور منفرد با میزان شدت روشنایی براي مشـاغل بـا دقـت    
لـوکس  500معادل ] 13[باال مندرج در جدول حد توصیه کشوري

تشخیص مطلوبیت شاخص یکدستی روشنایی . انجام گردیده است
هـا بـا اسـتفاده    داده. بر اساس حد توصـیه کشـوري انجـام گردیـد    

SPSSاز ي آماري مان ویتنـی و کروسـکال والـیس    هاآزمونو 16
داري در این مطالعـه کمتـر از   سطح معنی. تجزیه و تحلیل گردید

.در نظر گرفته شد05/0

هایافته
کارگاه 101در این مطالعه وضعیت روشنایی عمومی و موضعی، 

زن شاغل به طور مقطعی بررسی 172بافی شهرستان بیجار با قالی
میـانگین  . هاي مورد مطالعه نوسـاز بـود  نیمی از کارگاهحدود. شد

مترمربـع  38/2و 24/22ها بـه ترتیـب   ها و پنجرهمساحت کارگاه
هـا  درصـد کارگـاه  6/32ها دیوارهـا و در درصد کارگاه4/57در. بود

متوسط ضرایب بازتابش دیوارها و کف به ترتیـب  . سفید بودسقف
.بود1/0اتاق و نسبت سطح پنجره به کف14/0و 56/0

هـاي  ها جهـت تـأمین روشـنایی از چـراغ    درصد کارگاه3/68در
هـا  درصد کارگـاه 8/14. وات استفاده شده بود60فلورسنت فشرده 

درصـد  2/83در. هـاي معیـوب و سـوخته بـوده اسـت     داراي چراغ
هــا چیــدمان منــابع روشــنایی مصــنوعی از نــوع منفــرد و کارگــاه

شنایی مربـوط بـه چیـدمان منفـرد     گیري روبیشترین الگوي اندازه
در . ها فاقد منابع روشـنایی موضـعی بودنـد   کارگاه. بود) Aالگوي (

ها منبع روشنایی با ماهیت وظیفه متناسـب و بـا نـوع    تمام کارگاه
آزمون آماري نشـان داد کـه   . دهی مطابقت داشتکار از نظر رنگ

هـا  اسـاس نـوع المـپ   بین متوسط شدت روشـنایی مصـنوعی بـر   
Pvalueدار وجود دارد ف معنیاختال < 0.05).(
ها وضـعیت نگهـداري منـابع روشـنایی     درصد کارگاه05/95در 

ها دیوارها و سقف به رنگ سفید درصد کارگاه6/37در. مطلوب بود
12/88در. ها رنگ دیوارها و سقف تیره بوددرصد کارگاه7/23و در

صـورت  ها وضعیت نظافت سطوح داخلـی بـه خـوبی    درصد کارگاه
آزمون آماري نشان داد بین شدت روشنایی مصنوعی با . گرفته بود

Pvalue)دار وجـود دارد ها اختالف معنـی رنگ سقف کارگاه <0.05).
هاي مورد بررسی کف مفروش و عموماً به رنگ درصد کارگاه96در

ها مناسب درصد کارگاه3/64ضریب بازتابش دیوارها در. الکی بود
. ها ضریب بازتابش کف در حد معیار بـود گاهدرصد کار4و فقط در

آزمون آماري بین متوسـط شـدت روشـنایی و وضـعیت بازتـابش      
Pvalue(داري نشـان نـداد  سطوح اختالف معنی مشخصـه ).0.05 <

نشان 3و 1،2بافی در جداول هاي قالیهاي کیفی و کمی کارگاه
.داده شده است

بافی مورد مطالعههاي قالیمشخصات کیفی کارگاه-1جدول 
کلسنتیهايکارگاههاي نوسازکارگاهمعیار سنجشمتغیر

موقعیت پنجره

جنوبی
شرقی و غربی

شمالی
سقفی
ترکیبی

24
2
9
2
12

19
11
9
1
11

43
13
18
3
23

آالیندهوضعیت هواي کارگاه از لحاظ
تمیز

متوسط
کثیف

2
47
1

8
41
2

10
88
3

مطلوب هاوضعیت نظافت پنجره
نامطلوب

41
8

33
18

74
26

مطلوب وضعیت نظافت سطوح داخلی 
نامطلوب

47
3

42
9

89
12

484896مطلوب وضعیت نظافت منابع روشنایی
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235نامطلوب

وضعیت جوي 
آفتابی

نیمه ابري
ابري

45
5
0

47
4
0

92
9
0

چیدمان منابع روشنایی مصنوعی
Aد ک

Cکد 

Eکد 

36
7
7

48
3
0

84
10
7

نوع منابع روشنایی مصنوعی 

التهابی 
فلورسنت فشرده 
فلورسنت معمولی

فلورسنت فشرده و معمولی 
فلورسنت فشرده و التهابی

التهابی,معمولی,فلورسنت فشرده
فلورسنت معمولی و التهابی

0
39
1
5
4
1
0

5
30
1
7
5
2
1

5
69
2
12
9
3
1

سالم منابع روشنایی مصنوعی
معیوب

43
7

43
8

86
15

بافی مورد مطالعههاي قالیمشخصات کمی کارگاه-2جدول
Pـvalue )انحراف معیار( میانگین  )انحراف معیار( میانگین  متغیر 

هاي سنتیکارگاه هاي نوسازکارگاه هاکل کارگاه
006/0 )2/416 (76/400 )08/488(97/569 )88/458 (53/484 )لوکس(شدت روشنایی کل 
015/0 )42/419 (19/331 )53/488 (24/479 )73/458 (48/404 )لوکس(شدت روشنایی طبیعی  
047/0 )39/37 (57/69 )37/58 (73/90 )81/49 (04/80 )لوکس ( شدت روشنایی  مصنوعی 

030/0 )83/169 (21/193 )33/656 (60/411 )38/487 (32/301 نایی موضعیشدت روش
)لوکس ( در سطح افق

194/0 )05/230 (82/243 )04/375 (24/337 )39/312 (06/290 شدت روشنایی موضعی
)لوکس ( درسطح قائم 

118/0 )02/37 (37/41 )28/62 (61/58 )58/51 (90/49 درخشندگی روي سطح کار
497/0 )18/0 (54/0 )14/0 (58/0 )16/0 (56/0 شاخص یکدستی
019/0 )28/7 (17/19 )16/13 (36/25 )11 (24/22 )مترمربع(مساحت کارگاه 
001/0 )09/1 (65/1 )91/1 (12/3 )71/1 (38/2 )مترمربع(مساحت پنجره
624/0 )18/0(56/0 )17/0 (57/0 )18/0 (56/0 ضریب بازتابش دیوارها
114/0 )06/0 (14/0 )08/0 (13/0 )07/0 (14/0 ضریب بازتابش کف
001/0 )06/0 (08/0 )06/0 (13/0 )06/0 (1/0 نسبت سطح پنجره به کف
006/0 )83/0 (7/1 )06/1 (26/2 )98/0 (98/1 )تعداد( منابع روشنایی سالم
882/0 )36/0 (15/0 )67/0 (22/0 )54/0 (18/0 )تعداد( منابع روشنایی معیوب
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هاي مورد مطالعه بر حسب مطلوبیت روشناییتوزیع کارگاه-3جدول 
معج هاي سنتیکارگاه هاي نوسازکارگاه

نامطلوبنوع کارگاه مطلوب نامطلوب مطلوب نامطلوب مطلوب
61 - 24 - 37 - مطابق استاندارد شدت روشنایی کل
40 - 27 - 13 - کمتر از استاندارد
43 - 18 - 25 - مطابق استاندارد شدت روشنایی طبیعی
58 - 33 - 25 - دکمتر از استاندار
- - - - - - مطابق استاندارد شدت روشنایی مصنوعی عمومی

101 - 51 - 50 - کمتر از استاندارد
- 8 - 3 - 5 مطابق استاندارد شدت روشنایی موضعی
93 - 48 - 45 - کمتر از استاندارد

درصــد 4/60کــل در یینشــان داد متوســط شــدت روشــناجینتــا
هـا  کارگـاه 6/42طبیعـی در ها و متوسـط شـدت روشـنایی    کارگاه

شده کشوري بودبیشتر از حد توصیه

بحث 
نتایج این . کارگاه سنتی بود51کارگاه مورد بررسی نوساز و 50

هاي نوساز به دلیل رعایت مطالعه از نظر کمی نشان داد در کارگاه
هـا  هـا و ابعـاد آن  اصول مهندسـی نظیـر ضـلع قرارگیـري پنجـره     

یافته به نحوي که متوسط شدت ز افزایشگیري از روشنایی روبهره
ــوکس و در 24/479هــاي نوســاز روشــنایی طبیعــی در کارگــاه ل

هاي نوسـاز  درصد کارگاه48. لوکس بود2/331هاي سنتی کارگاه
هـاي جنـوبی بودنـد و    هاي سنتی داراي پنجرهدرصد کارگاه37و 

مترمربـع و در 65/1هاي سنتی میانگین مساحت پنجره در کارگاه
بررسـی  . مترمربع و بیش از حد معیار بـود 12/3هاي نوسازکارگاه

هـا  درصـد کارگـاه  100روشنایی مصنوعی عمـومی نشـان داد در   
شده، اولین شرط مطلوبیت روشنایی، عمدتاً شدت روشنایی توصیه

دلیل تعداد ناکـافی منـابع روشـنایی و رنـگ نامناسـب سـطوح       به
هــاي مــورد  مطالعــه برقــرار نبــوده و سیســتم کارگــاهداخلــی در 

.باشدروشنایی نیازمند طراحی و اصالح می
اي نیک پی و همکاران با بررسـی وضـعیت روشـنایی    در مطالعه

هـا را  بافی، متوسط شدت روشنایی عمومی کارگـاه کارگاه قالی13
لوکس و متوسط شدت روشنایی موضعی در سطح کار را 5/167
در مطالعه حاضر متوسط شدت . س تعیین کردندلوک1/154

دلیل هاي مورد مطالعه بهکارگاهدرصد4/60روشنایی عمومی در 
گیري از روشـنایی روز  ها و افزایش بهرهنوساز بودن نیمی از کارگاه

اي بـا  رنجبریـان در مطالعـه  ]. 10[دي بیشتر بـود  از حدود پیشنها
بـافی  هـاي قـالی  عنوان ارزیابی روشنایی عمومی و موضعی کارگـاه 

استان زنجان نشـان داد کـه متوسـط شـدت روشـنایی عمـومی و       
هاي مورد از کارگاه% 96حداقل روشنایی موضعی در سطح کار در 

لوکس 500لوکس و 300مطالعه به ترتیب کمتر از حد استاندارد 
هـا و رنـگ   وي تعداد کم منابع روشنایی، انتخاب نادرسـت آن . بود

تـرین علـل کمبـود روشـنایی در     نامناسب سطوح داخلی را از مهم
خـوانی نزدیکـی بـا نتـایج ایـن      هاي مذکور ذکر کرد که همکارگاه

].14[مطالعه دارد
اي نشان دادند کـه میـزان شـدت    مجیدي و همکاران در مطالعه

هـاي داراي اشـکال   کلی، طبیعی و مصنوعی در کتابخانهروشنایی
از % 99و % 80، % 51هندسی نامنظم شهر زنجـان بـه ترتیـب در    

لـوکس اسـتاندارد   300هاي مورد مطالعه کمتـر از  سطح کتابخانه
لـوکس،  300بنابراین براي تـأمین حـد کمینـه اسـتاندارد     . بودند

ی ضروري است یا طراحی مجدد سیستم روشنایی مصنوعاصالح و
در ارزیـابی  . ]15[که نتایج این مطالعه همسو با مطالعه حاضر بـود 

هاي دانشگاه علوم پزشکی کرمـان کـه   شدت روشنایی در کتابخانه
توسط قطبی راوندي و همکاران انجام شد، مشخص گردید شـدت  

و % 100، % 57/28روشنایی کلی، طبیعی و مصنوعی به ترتیب در 
لوکس 300لعه کمتر از استاندارد کشوري هاي مطاسالن%  42/71
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اي بــا عنــوان ارزیــابی روشــنایی در صــنایع در مطالعــه]. 16[بــود
هاي کـاري در  از پست% 8/19الکتریکی شهر تهران مشخص شد 

از روشنایی متوسـط و  % 1/46این صنایع داراي روشنایی مطلوب، 
هاي کاري داراي روشنایی ناکـافی بـراي کارهـاي   از پست% 7/29

بررســی وضــعیت روشــنایی کتابخانــه ]. 17[خیلــی ظریــف بودنــد
Espinozaدانشگاه آموزش از راه دور در کشور کاسـتاریکا توسـط   

7/142نشان داد که در تمام نقـاط شـدت روشـنایی بـا میـانگین      
ناکافی بود و طراحـی مجـدد سیسـتم روشـنایی مصـنوعی      لوکس

.]2[توصیه گردید
ران در دانشـگاه ایالـت فلوریـدا    و همکاCharnessاي در مطالعه

نشان دادند که شدت روشنایی مورد نیاز براي مطالعه در منـازل و  
امــــاکن عمــــومی بســــیار کمتــــر از حــــد توصــــیه شــــده 

ــه .]18[اســت ــارانش در مطالع ــابی گلمحمــدي و همک ــه ارزی اي ب
هاي باالي بیست نفـر کـارگر   روشنایی عمومی مصنوعی در کارگاه

اد کـه متوسـط شـدت روشـنایی عمـومی      نتایج نشان د. پرداختند
هـا از متوسـط مقـادیر اسـتاندارد     مصنوعی موجود در تمام کارگاه

هـاي  گیري و طراحی روشنایی عمومی خوابگاهاندازه. ]6[کمتر بود
هاي مطالعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین توسط دانشجویی و سالن

هـاي مطالعـه شـدت    ندري و همکـاران نشـان داد در تمـام سـالن    
لوکس بود کـه کمبـود   300وشنایی کمتر از حد کمینه کشوري ر

هاي ها در سالنمنابع روشنایی مصنوعی و چیدمان نامناسب المپ
.]19[مطالعه عمـده دلیـل روشـنایی نامناسـب ذکـر شـده اسـت       

هاي مورد بررسی از حـد  متوسط شدت روشنایی طبیعی در کارگاه
ی طبیعـی در  شده کشوري باالتر و متوسـط شـدت روشـنای   توصیه
هاي سنتی از سطح بـاالتري  هاي نوساز در مقایسه با کارگاهکارگاه

دالیلی مانند عدم سفیدکاري سطوح داخلی برخوردار بود اما بنا به
بنا، استفاده از منابع روشنایی مصنوعی بـه تعـداد ناکـافی و عـدم     
استفاده از منابع روشنایی موضعی در محل کـار شـدت روشـنایی    

هاي نوساز و سـنتی تفـاوت   ومی و موضعی در کارگاهمصنوعی عم
. چندانی وجود نداشته و کمتر از حد استاندارد کشوري بود

بافان در منزل هنگام هاي این مطالعه عدم حضور قالیمحدودیت
مراجعـه، اتمــام قــالی و تعطیلــی کارگــاه و دسترســی مشــکل بــه  

رافیـایی  دلیل پراکنـدگی جغ هاي خانگی در ساعات شب بهکارگاه
وســیع روســتاها در ایــن منطقــه و دخالــت روشــنایی روز در      

هـاي  گیري روشـنایی مصـنوعی عمـومی و موضـعی کارگـاه     اندازه
.بافی بودقالی

گیرينتیجه
بافی بـه هاي قالینتایج این مطالعه نشان داد که نیمی از کارگاه

گیـري از روشـنایی روز، روشـنایی    دلیل نوساز بودن و بهبود بهـره 
از نظر روشنایی مصنوعی عمـومی و موضـعی   . بل قبولی داشتندقا

دلیـل فعالیـت   بـه . ها وضعیت مناسب نداشتندکدام از کارگاههیچ
گیـري از  بافان این منطقه در نیمـه دوم سـال و کـاهش بهـره    قالی

روز نیمه ابري و تمـام ابـري   135(روشنایی روز در این بازه زمانی 
بـافی در فصـول پـاییز و    قـالی و افـزایش گـرایش بـه    ) 92در سال

زمستان که روزها کوتاه است، الزم است براي تأمین حداقل شدت 
دهی و تناسب منابع با نوع کـار  روشنایی با توجه به شاخص رنگ

اسـتفاده از  . هـا اصـالح شـود   سیستم روشنایی مصنوعی در کارگاه
تعــداد چــراغ کــافی، الگــوي چیــدمان صــحیح منــابع روشــنایی،  

آمیزي سطوح داخلی به ویژه سقف براي افزایش رنگسفیدکاري و
ضریب بازتابش و استفاده از منابع روشنایی مصـنوعی بـه صـورت    

.گرددموضعی براي تأمین روشنایی کافی توصیه می

یتشکر و قدردان
نامه کارشناسی ارشـد نویسـنده مسـئول    این مقاله بخشی از پایان

ان انجام گرفته است است که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی همد
.که بدین وسیله از آن دانشگاه کمال تشکر را داریم
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Abstract
Background & Objectives: The comfort lighting in the workplace provides employees visual health which can
improve safety, visual comfort and enhance performance and product quality. The present study was conducted
to evaluate general and local lighting in carpet weaving workshops in Bijar city.
Methods: In this descriptive analytical study, 101 carpet weaving workshops were randomly selected. The
illuminance were measured based on the models and formulas presented in Illuminating Engineering Society
(IES) using luxmeter model Hagner EC1 in height 76 cm from the ground surface. The local illuminances were
measured in horizontal and vertical weaving level. Data were analyzed by SPSS software (version 16).
Results: Research findings revealed the average of total and artificial illuminance level were 484.5±458.9 and
80.0±49.9 Lx respectively. Mean total, natural and artificial illuminance 39.6, 57.4 and 100 percent were lower
the recommended 300 Lx levels. The average of minimum of local illuminance was less than 500 Lx in all
workshops.
Conclusion: About 60% of workrooms had the acceptable general illuminance levels in middle day. However,
due to the insufficient lighting sources in workshops, the artificial illuminance levels are unsuitable. Therefore,
it is necessary to improve general illuminance levels by reform and repair artificial lighting systems or redesign
them in carpet weaving workrooms.
Keywords: Natural Lighting, Artificial Lighting, Carpet Weaving Workshops
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