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منتخب استان قم سنگبري هاي ارزيابي مطلوبيت روشنايي مصنوعي در 

  سنگ تهيه فرآيند در مناسب روشنايي .اند شده پراكنده قم استان سطح در ها كارگاه اين از زيادي بسيار تعداد .دارد وجود آن در فراواني سنگبري هاي كارگاه و بوده معدني منابع وجود نظر از غني كشوري ايران، :زمينه
 شب شيفت در خصوصاً بروزحوادث ريسك سنگبريها در اينكه به نظر و كار از ناشي حوادث فراواني و نامطلوب روشنايي بين معنادار رابطه وجود به توجه با .شود مي كار انجام كيفيت ارتقاي و ايمني افزايش به منجر ساختماني،

.گرفت انجام قم استان سنگبريهاي در مصنوعي روشنايي ارزيابي باهدف مطالعه اين باشند، داشته را الزم مطلوبيت حداقل بايد كارگاهها دراين مصنوعي روشنايي سيستم و است باال نسبتاً
 با مطابق EC1مدل لوكسمتر ازدستگاه استفاده با ارزيابي .گرفت انجام تصادفي بصورت و 1392 سال در قم استان سطح در سنگبري كارگاه 20 در روشنايي سيستم ارزيابي مقطعي، و توصيفي مطالعه اين در :ها روش و مواد
  و (III)سوم الگوي مطابق مورد 3 ،(I)اول الگوي مطابق مورد يك :بر مشتمل منظم روشنايي سيستم داراي كارگاه 8 اوليه، بررسي انجام از پس .گرفت انجام )IESNA(شمالي آمريكاي روشنايي مهندسين انجمن پيشنهادي روش

 جهت .گرفت قرار سنجش مورد ايستگاه 485 مجموع در .شد استفاده اي-شبكه روش از آنها، ارزيابي جهت كه نداشتند مطابقت IESNA گانه-شش الگوهاي از هيچكدام با كارگاهها ساير و بودند (V)پنجم الگوي مطابق مورد 4
.گرديد لحاظ لوكس 250 عمومي، روشنايي شدت ميانگين شده توصيه حد استاندارد، با مقايسه جهت و گرفت انجام آفتاب غروب از بعد يا و طلوع از قبل گيريها-اندازه كليه طبيعي، روشنايي تداخل عدم

 شدت باميانگين و(V)پنجم الگوي مطابق آنها مصنوعي روشنايي سيستم كه بودند استاندارد روشنايي شدت حداقل داراي كارگاههايي فقط منظم، روشنايي سيستم با كارگاههاي بين از گرفته، انجام محاسبات طبق :ها يافته
.نبودند برخوردار استاندارد روشنايي حداقل از ايستگاهها مابقي و مطلوب روشنايي داراي ايستگاه 361 اي،-شبكه روش طبق باقيمانده، كارگاه 12 در .بود لوكس )690±53/92( روشنايي

  روشنايي منابع از استفاده بر تأكيد با مصنوعي روشنايي سيستم مجدد طراحي جمله از الزم اقدامات سنگبري، هاي-كارگاه در باكيفيت و يكنواخت روشنايي ايجاد لزوم به باتوجه است ضروري ،-نتايج اساس بر :گيري نتيجه
.قرارگيرد مدنظر نامطلوب روشنايي با ايستگاههاي و كارگاهها در مناسب طراحي ارتفاع و فاصله با و رديف چند در اي-نقطه
قم استان سنگبري، مصنوعي، روشنايي :كليدي ايه واژه

چكيده

  .است وابسته مطلوب روشنايي به واضح ديد و انسان هاي حس مهمترين از يكي بينايي
 ويژگيهاي شامل مطلوب روشنايي .نمايد فراهم را كار راحتي شرايط تواند مي مطلوب روشنايي

 بينايي، اختالالت سردرد، خستگي، ايجاد بر عالوه آنها از يك هر فقدان كه است كيفي و كمي
 تأثير تحت را شاغلين وري بهره و كارايي تواند مي عضالني اسكلتي اختالالت هورموني اختالالت

 كيفيت حتي و هوشياري رفاه، سالمت، روي مثبت اثرات بر عالوه مطلوب روشنايي .)1(دهد قرار
 در و كارشده از غيبت و حادثه كاهش خطا، كاهش كار، سرعت افزايش باعث كارگران خواب
 شغلي نياز تأمين بر عالوه مطلوب و كافي روشنايي تأمين .)2(انجامد مي وري بهره بهبود به نهايت

  تواند مي نيز نور نياز ازحد بيش تابش .)3(است اهميت حائز نيز ايمني و ارگونوميك ديدگاه از
 در نامطلوب روشنايي .)4(شود اضطراب و چشمها تحريك استرس، خستگي، ،سردرد بروز باعث
 نباشد واقعي كند مي دريافت محيط از فرد كه اطالعاتي شود باعث است ممكن همچنين كار محيط

 عملكرد سبب مطلوب روشنايي تأمين .)5(يابد مي افزايش كار محيط در انساني خطاي احتمال و
 خطاهاي كاهش در و شود مي كاركنان رفاه و بهداشت ،ايمني افزايش و انسان بينايي سيستم بهينه

 باعث مطلوب روشنايي طوركلي به .دارد بسزايي تأثير كاركنان غيبت و حوادث نرخ ،انساني
 همچون مختلفي عوامل به وظيفه يك انجام براي موردنياز روشنايي .)6(شود مي وري بهره افزايش
 بين معنادار رابطه وجود به توجه با .)7(دارد بستگي كار ماهيت و موردنظر وظيفه ظرافت و اهميت

 حوادث بروز ريسك سنگبريها در اينكه به نظر و كار از ناشي حوادث فراواني و نامطلوب روشنايي
 حداقل بايد كارگاهها دراين مصنوعي روشنايي سيستم و است باال نسبتاً شب شيفت در خصوصاً
 استان سنگبريهاي در مصنوعي روشنايي ارزيابي باهدف مطالعه اين باشند، داشته را الزم مطلوبيت

.گرفت انجام قم

 سطح در سنگبري كارگاه 20 در روشنايي سيستم ارزيابي مقطعي، و توصيفي مطالعه اين در     
  با عمومي روشنايي شدت ارزيابي .گرفت انجام تصادفي بصورت و 1392 سال در قم استان

 روشنايي مهندسين انجمن پيشنهادي الگوهاي براساس EC1مدل لوكسمتر دستگاه از استفاده
 بهداشت وزارت كار و محيط سالمت مركز تأييد مورد كه گرفت انجام )IESNA( شمالي آمريكاي

 يك :بر مشتمل منظم روشنايي سيستم داراي كارگاه 8 اوليه، بررسي انجام از پس .باشد مي ايران
  بودند (V)پنجم الگوي مطابق مورد 4 و (III)سوم الگوي مطابق مورد 3 ،(I)اول الگوي مطابق مورد

 ارزيابي جهت كه نداشتند مطابقت IESNAگانه-شش الگوهاي از هيچكدام با كارگاهها ساير و
 توسط شده ارائه فرمهاي از عمومي، روشنايي ارزيابي براي .شد استفاده اي-شبكه روش از آنها،
 اساس بر .شد استفاده مناسب الگوي از چراغها اوليه چيدمان اساس بر كار و محيط سالمت مركز

 مختلف سطوح بازتابش و وظيفه ماهيت با روشنايي منبع تناسب تجهيزات، رنگ مربوطه، فرمهاي
 تناسب ،چراغها دهي رنگ همچنين .گرفت قرار موردبررسي قسمت هر در ديوارها و كف سقف،

 عدم و روشنايي يكدستي همچنين و )طراحي ارتفاع و چيدمان الگوي چراغ، تعداد(طراحي فني
 .گرفت قرار سنجش مورد ايستگاه 485 مجموع در .گرفت قرار موردبررسي نيز روشن سايه وجود
 انجام آفتاب غروب از بعد يا و طلوع از قبل گيريها-اندازه كليه طبيعي، روشنايي تداخل عدم جهت
 لوكس 250 عمومي، روشنايي شدت ميانگين شده توصيه حد استاندارد، با مقايسه جهت و گرفت
 به توجه با روشنايي سيستمهاي روشنايي مطلوبيت عدم يا مطلوبيت نهايت در .گرديد لحاظ

 و حداقل مقادير .گرديد ارزيابي و بررسي بهداشت وزارت كار و محيط سالمت مركز دستورالعمل
Excel افزار نرم از بااستفاده ها داده ميانگين .گرديد تعيين و محاسبه 2010

  *و7مشكوري، عليرضا 6، سعيد دوستي5، سيد محمدرضا علوي4، جواد برازنده3، حميد شيرخانلو2، عليرضا كوهپايي1علي ابراهيمي
قممربي، گروه آموزشي مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشكده بهداشت، مركز تحقيقات سالمت كار، دانشگاه علوم پزشكي  -1
قماستاديار، گروه آموزشي مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشكده بهداشت، مركز تحقيقات سالمت كار، دانشگاه علوم پزشكي  -2

تهراناستاديار، مركز تحقيقات سالمت كار و محيط پژوهشكده سالمت صنعت نفت  -3
قمكارشناس مسئول بهداشت حرفه اي استان، مركز بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي  -4

قمكارشناس بهداشت حرفه اي، مركز بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي  -5
قمكارشناس مسئول بهداشت حرفه اي شهرستان، مركز بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي  -6

علوم پزشكي قمدانشگاه تحقيقات سالمت كار، مركز مربي، گروه آموزشي مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشكده بهداشت،  -)نويسنده مسئول*(و7

يزد، پرديس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، گروه بهداشت  حرفه اي: نشاني دبيرخانه

  داراي كارگاه 8 فقط منظم، روشنايي سيستم با كارگاههاي بين از گرفته، انجام محاسبات طبق     
 و(V)پنجم الگوي مطابق آنها مصنوعي روشنايي سيستم كه بودند استاندارد روشنايي شدت حداقل

 .بود لوكس )690±53/92( روشنايي شدت ميانگين با

 ساير و مطلوب روشنايي داراي ايستگاه 361 اي،-شبكه روش طبق باقيمانده، كارگاه 12 در    
.نبودند برخوردار استاندارد روشنايي حداقل از ايستگاهها

 منبع نوع تناسب طراحي، ارتفاع آنها، نظافت و چراغها نگهداري وضعيت موارد، دراكثر
.داشت قرار نامطلوبي وضعيت در آنها دهي رنگ و كار با روشنايي

 قم شهر سنگبريهاي مصنوعي روشنايي سيستمهاي از بااليي درصد مطالعه، اين نتايج اساس بر
 اسرع در است ضروري و برند نمي بسر مطلوبي دروضعيت روشنايي مطلوبيت شاخصهاي ازنظر
 ،-نتايج براساس .گيرد انجام آنها براي مجدد طراحي موارد بعضي در حتي و الزم اصالحات وقت

  اقدامات سنگبري، كارگاههاي در باكيفيت و يكنواخت روشنايي ايجاد لزوم به باتوجه است ضروري
 طراحي ارتفاع و فاصله با و رديف چند در اي-نقطه روشنايي منابع از استفاده بر تأكيد با الزم

 در آنها منظم و اي دوره نظافت و باال دهي رنگ با روشنايي منابع از استفاده همچنين و مناسب
 نياز كه كاري ايستگاههاي در ضمناً .قرارگيرد مدنظر نامطلوب روشنايي با ايستگاههاي و كارگاهها

 منابع از استفاده با موضعي روشنايي از شود مي توصيه گردد مي احساس بيشتري روشنايي شدت به
 اقدامات اعمال است بديهي .گردد استفاده مكمل بطور باالتر دهي رنگ و شارنوري با روشنايي
 رفاه و بهداشت ايمني، افزايش به منجر مصنوعي روشنايي سيستمهاي سازي بهينه و اصالحي
.)7-4(گردد مي مربوطه حوادث نرخ كاهش و كارگران

يافته هاي پژوهش و جداول

بحث و نتيجه گيري

مقدمه و بيان مسئله
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