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   منطقه صنعتی کشور5 نفر کارگر در 20ارزیابی روشنایی داخلی کارگاههای باالی 
  

، حمیـده   2خـواه  ، طیبـه رحیمـی    2،سـارا بابـازاده   2،  مژگـان موسـیوند     2، زهـرا محمـدی ثمـر      2 ، مریم اسالمی   1رستم گلمحمدی 
  2، لیال برزنونی2خادمیان

  و دانشجوی دوره دکترای مهندسی محیط زیست ای شت حرفهد بهدا ، کارشناس ارشعضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان. 1
  کارشناس بهداشت حرفه ای. 2
  

  چکیده
های مهم در تامین ایمنی و بهداشت  تامین روشنایی مطلوب در صنایع و حرف مختلف یکی از مؤلفه

کاهش کیفیت وری،  روشنایی نامطلوب عالوه بر تحدید راحتی شاغلین، کاهش بهره. ای کارگران است حرفه
تواند به عنوان یک ریسک فاکتور مهم در بروز حوادث شغلی و یک  محصول، اختالل در فرآیند تولید، می

  .زای روانی باشد عامل مهم مخاطره
 نفر کارگر مناطق صنعتی 20 مطالعه ارزیابی روشنایی در صنایع باالی 5مقاله حاضر حاصل نتایج 

. ای و تحلیلی تهیه شده است باشد که بصورت مقایسه  و آمل می همدان، تنکابن شهرهای مشهد، قزوین،
در این مطالعات، در کلیه . ای خاصی انجام نشده است های فوق با سوگیری منطقه توضیح اینکه بررسی

کارخانجات مورد بررسی کارگاههای اصلی از نظر پارامترهای مهم مطلوبیت روشنایی شامل شدت روشنایی 
 وضعیت طراحی روشنایی، نوع چراغها، چیدمان چراغها و وضعیت نگهداری   ) IES برابر الگوی( عمومی

گیری روشنایی در ساعاتی انجام شده است که  اندازه. سیستم روشنایی و چراغها مورد بررسی قرار گرفته است
  .اثر مداخله روشنایی روز در حداقل ممکن بوده است

اند و براساس نتایج   نفر کارگر مشغول کار بوده15976 کارگاه صنعتی مورد مطالعه، تعداد 267در 
 و محدود LUX 288-88تحقیق محدوده متوسط شدت روشنایی عمومی کارگاههای مورد بررسی برابر 

از مجموع کارگاههای .  بوده استLUX 308 - 178آن صنایع ) استاندارد(متوسط روشنایی عمومی مورد نیاز 
 نفر 11137اند که در آن کارگاهها  روشنایی نامطلوب داشته%)   5/83عادل م( کارگاه صنعتی 223مورد مطالعه 

در کارگاههای مورد بررسی از نظر . اند مشغول به کار بوده) کل کارگران مورد مطالعه% 7/69معادل(کارگر 
در وضعیت خوب و مابقی % ) 36معادل ( کارگاه 96درجه نگهداری چراغها و سیستم روشنایی داخلی تنها 

  . اند ر وضعیت نگهداری متوسط و ضعیف بودهد
% 7/69ای است، بطوری که  شاخصهای مهم روشنایی داخلی در این تحقیق بیانگر وضعیت نگران کننده

اند و نتایج فوق ضرورت اجرای یک  کارگاهها در وضعیت روشنایی نامطلوبی قرار داشته% 5/83کارگران و 
  . مطلوب برای کار شاغلین طلب می نمایدطرح ملی و جامع را برای تامین روشنایی

  روشنایی، ارزیابی، کارگر، صنایع :کلمات کلیدی 
@ @

  مقدمه
از نور نه تنها جهت رؤیت اشیاء و انجام .. باشد ترین مباحث فیزیکی محیط کار می روشنایی یکی از مهم

امروزه موضوع تامین . شود میکارها بلکه به عنوان عاملی برای ایجاد یک محیط کار مطبوع و دلپذیر استفاده 
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است، زیرا کارگران و کارکنان اغلب اوقات خود را  ای پیدا کرده ها و صنایع اهمیت ویژه روشنایی برای محیط کارگاه

شوند، اگر در طراحی و نگهداری  گذرانند که حتی در طی روز هم با نور مصنوعی روشن می هایی می در مکان
تواند باعث خستگی چشم، سر  کافی به عمل نیاید روشنایی ناکافی و نامطلوب میهای تامین روشنایی دقت  سیستم

 1امروزه بحث آلودگی نوری. درد، نقص بینایی و تشخیص اشیاء و رنگها، خیرگی و حتی سبب بروز حوادث گردد
حیط کار و چه در کمبود نور یا شرایط غیر بهداشتی تامین روشنایی به عنوان یکی از مباحث مهم بهداشتی در م

  .شود و محققین بسیاری در این زمینه مشغول به کار هستند محیط زیست قلمداد می
ریزی و رعایت  وری مستلزم برنامه منظور حفظ و ارتقاء سالمت و افزایش بهره هراحتی شاغلین در محیط کار ب     

فانه در صنایع کشورمان این متأس .باشد  یکی از مهمترین آنها تامین روشنایی مناسب میاستموارد متعددی 
مورد توجه قرار نگرفته است یا عدم نظارت کافی توسط مسئولین ذیربط، دلیل رعایت مالحظات اقتصادی  هموضوع ب

 نفر 10ی باالی کارگاهها% 18 وزارت بهداشت مرکز سالمت محیط و کار توسط اولیهطوریکه طبق بررسیهای  هب
  دان شتهشنایی نامطلوب قرار دا در معرض رو آنهاکارگران% 16 وکارگر

نماید، بنابراین مقدار  روز در حدود شانزده ساعت از چشم خود استفاده می      یک شخص بالغ در طی شبانه
. روشنایی محیط کار باید در سطحی باشد که دیدن را آسان کرده و احساس راحتی و آسایش بینایی را فراهم سازد

برای انجام بسیاری کارها توسط مجامع روشنایی در بسیاری کشورها تعیین و بدین منظور میزان روشنایی الزم 
در کشور ما . البته این استانداردها بستگی به سطح زندگی و رسوم خاص مردم هر کشور دارد. است توصیه شده

 کارهای کمیتۀ ملی روشنایی مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران میزان روشنایی الزم برای انجام بسیار
صورت شدت روشنایی حداقل و پیشنهادی ارائه نموده است که این مقادیر باشدت روشنایی توصیه شده  اساسی به

های کار مورد توجه قرار  رو الزم است این مقادیر در محیط از این. المللی روشنایی تطابق دارد توسط کمیتۀ بین
رجۀ ظرافت و دقت مورد نیاز در آن در حدی تأمین گردد که گیرد تا میزان نور با توجه به ماهیت و نوع کار و د

  .راحتی انجام دهند  کارکنان بتوانند وظایف خود را به
شدت روشنایی، محدوده فرکانس یا طول : ازجمله: باشند عوامل مختلفی  بر تامین روشنایی مطلوب مؤثر می

مشخصات بازتابشی و جنس . مورد روئیتموج نور، مسیر تابش، نحوه توزیع روشنایی، درخشندگی روی سطوح 
دیوارهای .   از نظر کمی و کیفی از اهمیت زیادی برخوردار استتابد در توزیع روشنایی ها می سطوحی که نور به آن

که سطوح پاکیزه با   درصد نور را منعکس سازند، حال آن12 تا 10کثیف با رنگ خاکستری تیره ممکن است فقط 
دو معیار کلی برای روشنایی داخلی اماکن . سازند  درصد نور را منعکس می70نند بیش  توا رنگ روشن و باز می

اول، کافی بودن از نظر شدت روشنایی عمومی در مقایسه با مقادیر استاندارد و دوم، مطلوب :  قابل تعریف است
ق مقادیر مجاز در مطلوبیت روشنایی دارای شرایطی است که یکی از آنها کافی بودن شدت آن مطاب. بودن آن

در صورت عدم وجود هر یک از عوامل مطلوبیت، سیستم روشنایی کفایت الزم را در تامین راحتی . محیط است
  :توان در چند مؤلفه مهم زیر خالصه نمود طور کلی خصوصیات روشنایی مطلوب را می به. کارگر نخواهد داشت

  )اشدمطابق با حدود استاندارد ب.( شدت روشنایی کافی باشد .1
  ).رنگ دهی مناسبی داشته باشد(ها یا طول موجها مطلوب باشد  نور از نظر طیف فرکانس .2
  .درخشندگی سطوح در حدی باشد که سبب خیرگی نشود .3
 روشن ایجاد نکرده  ای باشد که سایه سیستم روشنایی به گونه(توزیع روشنایی در سطح کارگاه مناسب باشد  .4

  ).باشد
                                                           

1 - Light Pollution 



  109  1383 همدان _چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران  
  

  
 

 
ارتفاع طراحی، چیدمان ، سیستم تابش نور و (مترهای طراحی قابل قبول باشد سیستم روشنایی از نظر پارا .5

  ).مانند آن
  از آنجا که روشنایی مناسب و صحیح یکی از عوامل ضروری در برقراری محیطی سالم و ایمن برای نیروی کار 

ا به  صورت تامین راحتی و های کار ر توان نتایج تامین روشنایی مطلوب را در محیط و نظم و ترتیب کارگاه است می
وری باالتر، ارتقاء کیفیت محصول و  سالمت چشم، افزایش رغبت و رضایتمندی از کار، افزایش دقت عمل، بهره

  .افزایش سطح ایمنی مشاهده نمود
  

  روش اجرای طرح
کارگری  کارگاه  با جمعیت 267در تحقیقاتی که نتایج آنها یکجا در این مقاله آمده است روشنایی داخلی  

 نفر کارگر با جمعیت 20باالی )  کارگاه127( واحد صنعتی 50 نفر به تفکیک، در شهرستانهای، همدان 15976
 3210باالتر از یکصد نفر کارگر با جمعیت کارگری )  کارگاه73( واحد صنعتی 34 نفر ، در قزوین 2154کارگری 

 واحد 20 نفر ، در مشهد 1253گر با جمعیت کارگری  نفر کار20باالی )  کارگاه32( واحد صنعتی 19نفر، در آمل 
 نفر کارگر با 20 واحد صنعتی باالی 15 نفر ، در تنکابن  8514 نفر کارگر با جمعیت کارگری 100صنعتی باالی 

ها با روش واحد و طبق دستورالعملهای  در کلیه ارزیابی.  نفر مورد ارزیابی قرار گرفته است845جمعیت کارگری 
گیری شده و عالوه بر مقایسه با شدت روشنایی استاندارد، عوامل   روشنایی عمومی کارگاهها اندازهعلمی، شدت

با توجه به اهداف مشترک . ها مورد توجه و بررسی قرار گرفته است تأثیرگذار بر کاهش شدت روشنایی کارگاه
  :صورت زیر و بطور یکدست اجرا گردیده است طرحها، روش کار به

  

اند با هماهنگی مرکز بهداشت شهرستانهای مرتبط  دهای صنعتی که شرایط ورود به تحقیق را داشتهکلیۀ واح. 1
 نفر کارگر در 20شرایط مذکور شامل فعال بودن صنعت و محدوده جمعیتی کارگاههای باالی (اند  انتخاب شده

یی که واحدهای صنعتی  نفر کارگر در شهرها100شهرهای با تعداد واحد صنعتی محدود و کارگاههای باالی 
  ). دارای فراوانی باالیی بودند

 متر طبق الگوهای انجمن مهندسین روشنایی ها توسط دستگاه لوکس گیری شدت روشنایی عمومی کارگاه اندازه. 2
IES2انجام شده است .  

  .سبه شده استمحا  IESهای توصیه شدۀ  هها با استفاده از الگوها و فرمول متوسط شدت روشنایی عمومی کارگا. 3
  

های مربوط به  های مورد نیاز که اطالعات مربوط به ارزیابی روشنایی طراحی و داده جهت انجام طرح مذکور فرم
با توجه به اهداف طرحها که در آن . گیری روشنایی در آن وارد گردید اطالعات عمومی کارگاهها و نتایج اندازه

ر بوده است از این رو جهت حصول به هدف مذکور هنگام ارزیابی روشنایی مصنوعی در کارخانجات مد نظ
هها تا حد امکان زمانهایی در ابتدا و انتهای روز انتخاب گردید که تأثیر روشنایی  گیری شدت روشنایی کارگا اندازه

  . طبیعی حداقل باشد
آماری مرتب شده و بندی و نتایج آن در جداول   دستهSPSSافزار آماری  های تحقیق با استفاده از نرم  داده

  . رابطۀ متغیرها با شدت روشنایی عمومی و مطلوبیت روشنایی مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته است
  نتایج

گیری شدت روشنایی عمومی کارگاهها به همراه معیار مجاز روشنایی عمومی و        خالصه نتایج حاصل از اندازه
.   آمده است1ایب انعکاس سطوح داخی در جدول شماره مشخصات مهم کارگاهها از نظر ارتفاع نصب و ضر

گردد در تمامی موارد میانگین روشنایی موجود از متوسط مقادیر استاندارد کمتر بوده  همانگونه که مالحظه می
ها با انحراف معیار و مقادیر متوسط حداقل و حداکثر شدت روشنایی نیز در این جدول آمده  است و پراکندگی داده

رایب انعکاس سطوح که در سه ستون آخر جدول آمده گویای این مطلب است در اغلب موارد این ضرایب ض. است

                                                           
2 - Illumination Engineering Society 
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  . گیری شده است ضعیف هستند الزم به ذکر است که ضرایب انعکاس توسط گروههای پژوهش بصورت عملی اندازه

با اساندارد را نشان داده  توزیع شدت روشنایی را در فیلدهای تحقیقاتی بر حسب مطابقت 2     جدول شماره 
 حد استاندارد بوده و  از کارگاهها از نظر میانگین شدت روشنایی عمومی  مطابق با% 28گردد که  مالحظه می. است
  .کمتر از حد استاندارد بوده است%  72

   کمیات مهم  روشنایی داخلی در کارگاههای مورد مطالعه -1جدول شماره 
@ @

  وضعیت روشنایی      
  
 ههاکارگا

شدت 
روشنایی 

 (lux)موجود

شدت روشنایی 
 (lux)استاندارد

شدت 
روشنایی 
حداکثر 
(lux) 

شدت 
روشنایی 
حداقل 
(lux) 

ارتفاع 
نصب 

چراغها 
(m) 

ضریب 
انعکاس 
 سقف

ضریب 
انعکاس 
 دیوار

ضریب 
انعکاس 
 کف

mean76/87 19/178 65/178 06/25 28/4 5/0 45/0 19/0 همدان
sd 62/81 54/67 29/154 54/27 15/1 21/0 19/0 11/0 

mean15/184 5/195 - - 5/3 71/0 54/0 3/0 مشهد 
sd 64 8/98 - - 5/1 07/0 22/0 23/0 

mean92/145 47/187 87/194 86/34 - 42/0 36/0 19/0 قزوین 
sd 23/95 45/82 43/72 6/15 - 16/0 2/0 1/0 

mean89/287 81/307 78/610 37/104 - 45/0 28/0 14/0 آمل 
sd 44/166 328 77/763 48/70 - 22/0 12/0 09/0 

mean185 243 - - 42/4 72/0 62/0 3/0 تنکابن
sd 37 4/54 - - 32/1 03/0 18/0 2/0 

  
    توزیع کارگاههای مورد مطالعه بر حسب کمیت شدت روشنایی عمومی-2جدول شماره 

                 وضعیت روشنایی
  

 کارگاهها

ا شدت روشنایی کارگاههای ب
 عمومی مطابق استاندارد

کارگاههای با شدت روشنایی 
 عمومی  کمتر از استاندارد

  جمع

  100 4/78 6/12 درصد همدان  127 111 16 تعداد
 100 45 55 درصد مشهد 20 9 11 تعداد
 100 63 37 درصد قزوین 73 46 27 تعداد
 100 7/43 3/56 درصد آمل 32 14 18 تعداد
 100 80 20 درصد ابنتنک 15 12 3 تعداد
 100 72 28 درصد جمع 267 192 75 تعداد

  

 توزیع شدت روشنایی را در فیلدهای تحقیقاتی بر حسب مطلوبیت سیستم روشنایی عمومی را 3     جدول شماره 
 کارگاه معادل 223واجد شرایط مطلوبیت و % 5/16 کارگاه معادل 44گردد که تعداد  مالحظه می. دهد نشان می

  : پارامتر در نظر گرفته شده است5شرایط مطلوبیت شدت روشنایی برای تشخیص . اند فاقد این شرایط بوده% 5/83
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   کافی بودن شدت روشنایی مطابق استاندارد مربوطه  .1
  طراحی درست سیستم روشنایی  .2
  عدم وجود سایه روشن در کارگاه .3
 دهی مناسب منابع روشنایی   رنگ .4
 اد خیرگی توسط منابع یا سطوح  عدم ایج .5

  

. دهد  ارتباط بین کافی بودن و مطلوبیت روشنایی را در کارگاههای مورد مطالعه نشان می4جدول شماره 
اند، فقط   کارگاه که دارای متوسط شدت روشنایی عمومی مطابق با استاندارد بوده75در این آمار از جمع 

  .اند وده کارگاه سایر شرایط مطلوبیت را دارا ب44
   

  ـ  توزیع کارگاههای مورد مطالعه بر حسب مطلوبیت روشنایی عمومی3جدول شماره 
    وضعیت روشنایی

  
 کارگاهها

کارگاههای با  روشنایی 
 عمومی مطلوب

کارگاههای با  روشنایی 
 عمومی  نامطلوب

  جمع

  100 1/96 9/3 درصد همدان  127 122 5 تعداد
 100 25 75 درصد مشهد 20 5 15 تعداد
 100 89 11 درصد قزوین 73 65 8 تعداد
 100 4/59 6/40 درصد آمل  32 19 13 تعداد
 100 80 20 درصد تنکابن 15 12 3 تعداد
 100 5/83 5/16 درصد جمع 267 223 44 تعداد
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  ـ   توزیع کارگاههای مورد مطالعه بر حسب مطلوبیت روشنایی عمومی4جدول شماره 

 مطلوب  لوبنامط جمع
  مطلوبیت روشنایی

 شدت روشنایی

 )مطابق استاندارد(کافی  44  31 75
 )کمتر از استاندارد(ناکافی  -  192 192
 جمع 44  223 267

 
 4839 تنها 5 نفر برابر جدول شماره 15976 کارگاه مورد بررسی با جمعیت کارگری 267      از مجموع 

در مطالعات این طرح معلوم . اند شنایی مطلوب مشغول کار بودهدر محیطهای کاری با رو% 3/30نفر معادل 
از آنها سیستم تامین روشنایی از نظر فنی و با مالک تشخیص % 6/44 کارگاه معادل 119گردید که در 

ها مطابق  ها و  شیوۀ چیدمان چراغ تناسب منابع روشنایی با نوع و ماهیت کار، ارتفاع نصب چراغ: سه گانه
 وضعیت نگهداری 7مطابق جدول شماره .  است  اظهار نظر شده است غیر قابل قبول بوده6جدول شماره 

های  ها و درصد المپ تعداد دفعات تمیز کردن چراغ: سیستم از نظر درجه نگهداری چراغها بر اساس
  .  رنج خوب، متوسط و ضعیف آورده شده است3سوخته با مشاهده پژوهشگران  در 

  فراوانی و درصد کارگران در معرض روشنایی عمومی مطلوب و نامطلوبـ  توزیع 5جدول شماره 

  وضعیت روشنایی              
  

 کارگاهها

کارگران در معرض روشنایی 
 مطلوب

کارگران در معرض روشنایی 
 نامطلوب

  جمع

  100 7/94 3/5 درصدهمدان 2154 2036 118 تعداد
 100 53 47 درصد مشهد 8514 4535 3979 تعداد
 100 5/94 5/5 درصد قزوین 3210 3033 177 تعداد
 100 3/66 7/33 درصد آمل  1253 831 422 تعداد
 100 83 17 درصدتنکابن 845 702 143 تعداد
 100 7/69 3/30 درصد جمع 15976 11137 4839 تعداد
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 ز نظر طراحی سیستم روشنایی ـ توزیع فراوانی وضعیت روشنایی در کارگاههای مورد مطالعه ا6جدول شماره 

                  وضعیت روشنایی
  

 کارگاهها
  جمع غیر قابل قبول قابل قبول

  100  6/49  4/50 درصدهمدان  127  63  64 تعداد
 100 25 75 درصد مشهد 20 5 15 تعداد
 100 4/53 6/46 درصد قزوین 73 39 34 تعداد
 100 6/15 4/84 درصد آمل  32 5 27 تعداد
 100 47 53 درصدتنکابن 15 7 8 تعداد
 100 6/44 4/55 درصد جمع 267 119 148 تعداد

@ @

 ها  ـ توزیع فراوانی وضعیت روشنایی در کارگاههای مورد مطالعه از نظر درجۀ نگهداری چراغ7جدول شماره 

              وضعیت روشنایی
  

 کارگاهها
  جمع ضعیف  متوسط خوب

  100  7/30  2/40  1/29 درصدهمدان  127  39  51  37 تعداد
 100 5 75 20 درصد مشهد 20 1 15 4 تعداد
 100 4/16 2/45 4/38 درصد قزوین 73 12 33 28 تعداد
 100 3/6 25 8/68 درصد آمل  32 2 8 22 تعداد
 100 15 54 32 درصدتنکابن 15 2 8 5 تعداد
 100 21 43 36 درصد جمع 267 56 115 96 تعداد

  

  گیری بحث و نتیجه
     نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است که در تمامی موارد میانگین روشنایی موجود از متوسط مقادیر استاندارد 

پراکندگی . کمتر بوده که در کارگاههای شهرهای همدان و تنکابن این نقیصه بیشتر خود را نشان داده است
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توجه به معیار دامنه تغییرات و انحراف معیار از متوسط شدت روشنایی های مربوط به شدت روشنایی با  داده

عمومی بیانگر این مطلب است که اگرچه بطور کلی متوسط شدت روشنایی پایین تر از مقادیر توصیه شده است 
  در دو حوزه همدان و قزوین متوسط حداقل روشنایی. ولی در برخی صنایع فاصله از از این حد بسیار زیاد است

های غیر   لوکس بوده است و این موضوع نشان دهنده توزیع نامناسب روشنایی در کارگاهها و سایه روشن35 و 25
توزیع متوسط ضرایب انعکاس سطوح، گویای این مطلب است در اغلب موارد . قابل قبول در سطح کارگاه بوده است

ادرست داخلی کارگاه از نظر رنگ بندی و سطح اند و بطور غیر مسقیم حاکی از طراحی ن  این ضرایب ضعیف بوده
  ). 1جدول شماره (نظافت پایین سطوح بوده است 

 توزیع متوسط شدت روشنایی در فیلدهای تحقیقاتی در مقایسه با حد استاندارد 2     بر اساس مفاد جدول شماره 
%  72طابق با استاندارد بوده و از کارگاهها از نظر میانگین شدت روشنایی عمومی م% 28بیانگر آن است که فقط 

به همین ترتیب به دالیل فوق الذکر روشنایی داخلی اغلب کارگاهها در معیار . کمتر از حد استاندارد بوده است
 کارگاه معادل 44  آمده است فقط تعداد 3همانگونه که در جدول شماره . مطلوبیت دارای ویژگی الزم را نبوده اند

بدیهی است که اشتغال به کار . اند فاقد این شرایط بوده% 5/83 کارگاه معادل 223یت و واجد شرایط مطلوب% 5/16
وری و افزایش  تواند باعث کاهش آسایش، کاهش بهره در این واحدهای برای کارگران دارای محدویت بوده و می

  .ریسک حوادث گردد
 عمومی داخلی کارگاههای مورد ارتباط بین کافی بودن متوسط شدت روشنایی عمومی و مطلوبیت روشنایی

اند،   کارگاه که دارای متوسط شدت روشنایی عمومی مطابق با استاندارد بوده75مطالعه نشان داده است که از جمع 
بنابر این کمیت متوسط روشنایی عمومی کارگاهها برای . اند  کارگاه سایر شرایط مطلوبیت را دارا بوده44فقط 

م است و شرط کافی همانا برقراری ویژگیهای مطلوبیت از نظر کمی و کیفی برای تامین راحتی کارگر شرط الز
از آنها سیستم % 6/44 کارگاه معادل 119تحلیل نتایج نشان داد که در . باشد سیستم روشنای داخلی اماکن می

، ارتفاع نصب تامین روشنایی از نظر فنی و با مالک تشخیص سه گانه تناسب منابع روشنایی با نوع و ماهیت کار
وضعیت نگهداری ). 6جدول شماره (ها مطابق  الگوهای طراحی فنی نبوده است  ها و  شیوۀ چیدمان چراغ چراغ

های سوخته طبق مشاهده پژوهشگران و بررسی  چراغها بر اساس تعداد دفعات تمیز کردن آنها و درصد المپ
تامین . اند در وضعیت خوب بوده% 36رگاه معادل  کا96میدانی از وضعیت خوبی برخوردار نبوده است و فقط در 

باشد و تامین شرایط مناسب کاری از  های توسعه صنعتی می بهداشت محیط کار کارگران یکی از مهمترین مؤلفه
وظایف قانونی کارفرمایان است اما در این تحقیقات معلوم گردید که در اثر عوامل ذکر شده به دلیل پایین بودن 

 نفر 15976 کارگاه مورد بررسی با جمعیت کارگری 267روشنایی عمومی کارگاهها از مجموع کمیت و کیفیت 
اند و  در محیطهای کاری با روشنایی مطلوب مشغول کار بوده% 3/30 نفر معادل 4839 تنها 5برابر جدول شماره 

اینجا عنوان گردد که در ضروری است که در . مابقی کارگران در محیطی نامناسب از نظر روشنایی شاغل بوده اند
برخی مشاغل به دلیل ظرافت کار باید عالوه بر تامین روشنایی عمومی، روشنایی موضعی نیز تامین گردد که اگرچه 

های این تحقیق مطالعه شده است لیکن با توجه به اینکه نتایج کلی در اختیار نبود در این مقاله  در برخی عرصه
  .نیامده است
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