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ABSTRACT 
 

Background & objectives:  Appropriate light and its optimized distribution in reading rooms 

are basis for personnel comfort and their function and can delay eyestrain and accuracy 

decrease among university students. Therefore, present study aimed to assess light intensity 

and ultraviolet radiation in study rooms of Ahvaz Jundishapoor University of Medical 

Sciences in 2014. 

Methods: Present cross-sectional study conducted in 8 reading rooms. Illumination and UV 

radiation intensity were measured based on the methods proposed by IESNA using TES-1330 

and Hagner digital ec1 Luxmeter, respectively. Finally, the results of illumination and 

ultraviolet radiation intensity were compared with standard values using SPSS-19. 

Results: School of Paramedics has the highest (656 lux) and school of Public Health has the 

lowest illumination intensity (163 lux). School of Nursing has the highest (0.54 W/m2) and 

school of Public Health has the lowest (0.02 W / m2) ultra-violet intensities. 

Conclusion: Comparing to the standard values, general illumination were higher in 

paramedics and Nursing schools and lower in Public Health and Pharmacy schools. The 

highest Ultra-violet radiation intensity was measured in study rooms of nursing schools. 

Keywords: Illumination; Ultraviolet Radiation; IESNA Methods. 
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 مقدمه

ای زندگی بوسیله عالئم بینایی هدایت هبیشتر فعالیت

شوند و حس بینایی، مهمترین و حیاتی ترین حسس  می

رود. دید خوب به روشسنایی کسافی   می انسان به شمار

تسسر و نیسساز دارد و هسسر انسسدازه ورسسایی فسسرد د یسس   

تر باشند، توجه به میزان روشنایی محسیط کسار   رریی

روشسنایی یسف فساکتور    . (5،6) تر اسست مهمتر و حیاتی

 فیزیکی مهم و اصالح پذیر است که در حفظ و سالمت

 نیروی انسانی و باال بردن راندمان کساری نشسد دارد  

بخشد و می روشنایی خوب شرایط کاری را بهبود. (9)

به عنوان یسف عامسل بهداشستی بسرای تسامین شسرایط       

و طبیعی کار و انجام بهتسرین عمسل تیبیس  و     مناسب

 کمبسسود یسسا ازیسساد نسسور روانشناسسسی فسسرد مهسسم اسسست.

ی گوناگون مانند خسستگی  هاتواند موجب ناراحتیمی

 چشم، سسردرد، نشسب بینسایی، چشسم زدگسی، خسستگی      

 درصسسد 89. (5،1) جسسمی و نیسز ااسسراا روانسی شسود    

گیسرد،  مسی  یادگیری به وسسیله حسس بینسایی صسورا    

بنابراین اگر عمل دیدن با اشکال رو به رو شود افست  

 چکیده

تواند بروز خستگی چشم وکاهد د ست را  روشنایی مناسب و توزیع بهینه آن در محیط سالن میالعه می زمینه و هدف:

بی شسدا  شسود، از ایسن رو میالعسه حابسر بسا هسدا ارزیسا       به تاخیر بیاندازد و اساس راحتی و عملکرد افراد محسوب می

 های میالعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز انجام گرفت.روشنایی و تابد فرابنفد سالن

سالن میالعه انجام گرفت. روش اندازه گیسری میساب  الگوهسای     8پژوهد حابر از نوع مشیعی بوده که در  روش کار:

و اندازه گیری تابد فرابنفد  TES-1330می باشد. اندازه گیری شدا روشنایی با استفاده از دستگاه  IESNAپیشنهادی 

صورا گرفت. در نهایت نتایج شدا روشسنایی و تسابد فسرابنفد بسا اسستفاده از نسرم افسزار         Hagnerنیز بوسیله دستگاه 

SPSS-19 .با مشادیر استاندارد مشایسه شدند 

نشکده بهداشت دارای کمترین لوکس( و دا  212) دانشکده پیراپزشکی دارای باالترین میزان شدا روشنایی کلییافته ها: 

واا  15/3) . دانشکده پرستاری دارای باالترین مشدار شدا ماورای بنفدبودندلوکس(  529) میزان شدا روشنایی کلی

ی بنفد را به خسود اختاسا    کمترین مشدار شدا ماورا واا بر مترمربع( 36/3) و دانشکده بهداشت بودهبر مترمربع( 

 .داد

میالعه پیراپزشکی  هایه نتایج بدست آمده با مشادیر استاندارد میزان شدا روشنایی تلفیشی سالنبا مشایس :نتیجه گیری

. میزان فرابنفد تولیدی در زمان اندازه گیری روشنایی وسازی کمتر از استاندارد بودبیشتر و بهداشت و دار و پرستاری

 .دادمشدار را به خود اختاا   کلی در سالن میالعه پرستاری باالترین

 IESNAشدا روشنایی، تابد فرابنفد، الگوهای  :های کلیدیواژه
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گردد. هدا تامین روشنایی در می در یادگیری ایجاد

ی آموزشی به وجود آوردن محییسی اسست   هامحیط

که عمل دیدن با وبوح کافی انجام شسود تسا نیسروی    

فی، صرا جسذب  فراگیران به جای تالش جهت دید کا

 . سالن میالعسه (2،7) اطالعاا و فرآیند یادگیری شود

فرد برای مدا زمان  کتابخانه محلی است که معموالً

پردازد. وجود روشنایی مناسب می طوالنی به میالعه

تواند بروز می ییهاو توزیع بهینه آن در چنین محیط

. (8) خستگی چشم و کاهد د ت را بسه تساخیر انسدازد   

 IESNAانجمن مهندسین روشنایی امریکسای شسمالی   

 بسسه را لسسوکس 133 و 933 روشسسنایی شسسدا مشسسادیر

 نوشستن  و  رائست  کسامییوتر،  از اسستفاده  برای ترتیب

 شسدا  اسستاندارد  نیسز  ایران در. است نموده پیشنهاد

 و لسوکس  933 حسدا ل  میالعه میز روی بر روشنایی

 حسالی  در باشسد، مسی  لوکس 133 آن پیشنهادی میزان

 انگلسستان  در و لسوکس  713 برابر آمریکا در که است

 .(3) باشدمی باالتر هم میزان این از

در زنسسدگی امسسروزه موبسسوع بهینسسه سسسازی ماسسرا 

انرژی اهمیت فوق العاده ای یافته اسست کسه در ایسن    

ی ماسسرا انسسرژی، جسسایگزینی هسساراسستا یکسسی از روش 

 ی فلورسسنت فشسرده  هسا ی التهسابی بسا المسپ   هاالمپ

از تخلیه بار در بخار جیسوه   ها. این المپ(53) باشدمی

نماینسد. انسرژی موجسود    می تولید اشعه ماورای بنفد

ه ی فرابنفد با تابد به پوشد فسفر الیهادر فوتون

. در (55) نماینسد مسی  داخلی المپ تولیسد نسور مرئسی   

 انجسام  درصسد  533حالت ایسده آل تبسدیل بسا بسازده     

گیرد با این وجود در حالت عملی اشسعه فسرابنفد   یم

به علت نشسب در پوشسد فسسفر موجسود در بخسد      

. تابد فسرابنفد  (56) داخلی حباب توانایی انتشال دارد

ی از طیسسی الکترومانسساطیس اسسست کسسه طسسول   بخشسس

دهسد و بسه   می را پوشد mn533-533ی بین هاموج

تشسسسیم بنسسدی  Cو  A ،Bسسسه گسسروه مسساورای بسسنفد 

فرابنفد در طبیعست  . منبع عمده تولید (59) شودمی

نور خورشید است که بخد عظیمی ازآن توسط الیه 

ی پرفشسار یسا کسم فشسار     هسا شود. المپمی ازن جذب

فلئورسسنت(، نیسز از   ) ی مهتابیهابخار جیوه که المپ

که جسز    ی جیوه ای فشار پایین هستندهادسته المپ

 منسسابع ماسسنوعی تسسابد اشسسعه فسسرابنفد محسسسوب   

 هسا ده گسترده اینگونه المپشوند و به علت استفامی

به عنوان منبع روشنایی، بررسی اندازه ماورا  بسنفد  

 .(55) تابشی آنها حائز اهمیت است

 ی کساری باسورا طبیعسی   هامنابع روشنایی در محیط

 منسابع روشسنایی( تسامین   ) نور خورشید( و ماسنوعی )

گردد. تعیین منبع نور مناسب با کار و کیفیت نسور  می

مسسسورد نظسسسر از مهمتسسسرین فاکتورهسسسای طراحسسسی   

ی روشنایی مانوعی است. لذا بسا توجسه بسه    هاسیستم

ابنفد اهمیت تاایر میزان شدا روشنایی و تابد فسر 

در محیط کتابخانسه کسه دانشسجویان زمسان زیسادی را      

کنند، این پژوهد بسا هسدا   می صرا میالعه در آن

سنجد میزان شدا روشنایی و تابد ماورای بسنفد  

A ی دانشسسگاه علسسوم هسسادر سسسالن میالعسسه کتابخانسسه

 پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شده است.
 

 روش کار

که مسورد تاییسد    IESNA استاندارد در این میالعه از

باشسد بسرای   می مرکز سالمت و محیط کار کشور نیز

 گیسری در داخسل امساکن و   ایستگاه بندی نشسا  انسدازه  

ارزیابی متوسط شسدا روشسنایی ماسنوعی اسستفاده     

در  هسا شد. الگوهای مذکور بسته بسه چیسدمان چسرا    

گسروه معرفسی شسده انسد. در      2مکان و نوع آنهسا در  

ایسسستگاه  58اب حسسداک ر الگوهسسای مسسذکور بسسا انتخسس  

در کارگساه بسدون محسدودیت مسساحت،      گیریاندازه

توسط برایبی که برای نشا  مختلی تعیسین شسده، بسا    

انجام یف محاسسبه سساده، متوسسط شسدا روشسنایی      

آید. میالعه مشیعی حابسر در بهسار   می محل بدست

ی دانشسگاه علسوم   هسا در سالن میالعه کتابخانه 5935

ی هسا واز مشتمل بسر کتابخانسه  پزشکی جندی شاپور اه

دانشسکده بهداشسست، پرسستاری، پزشسسکی، پیراپزشسسکی،   

توانبخشی، دندان پزشسکی و داروسسازی انجسام شسده     

گیسری میسزان   است. این پژوهد در دو مرحله اندازه
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شدا روشنایی و میزان تابد فرابنفد انجسام شسده   

باسورا   هسا است. مو عیت  رارگیسری بیشستر چسرا    

چنسسد ردیسسی بودنسسد. در حسسین    خیسسی ناپیوسسسته در

فاکتورهایی همچون نوع و تعسداد منسابع،    گیریاندازه

 هسا جنس دیوارها، سشی و کی، تعداد مساحت پنجسره 

 ی معیوب ابت گردید.هاوالمپ

شسدا روشسنایی از    گیسری اندازهدر هر ایستگاه برای 

اسستفاده گردیسد.    TES-1330دستگاه نورسسنج مسدل  

در ارتفساع   IESNAحسگر این دسستگاه طبس  توصسیه    

در ارتفاع میز میالعسه   تشریباًمتراز کی زمین و  71/3

دانشجویان  رار گرفت و میزان روشسنایی در مرکسز   

هر ایستگاه بر حسب لوکس ابت گردید. با توجسه بسه   

 شسدا روشسنایی کلسی    گیسری انسدازه هدا پژوهد، 

طبیعی و مانوعی(، طبیعی و مانوعی مدنظر بسود،  )

روشسسنایی در  گیسسریانسسدازه همچنسسین تمسسامی مسسوارد

در شرایط آفتابی و بدون ابر  59:93تا  56:93ساعت 

نور طبیعی  گیریاندازهدر فال بهار انجام شد. هنگام 

( خاموش شده هاالمپ) همه منابع روشنایی مانوعی

نور کلی،  گیریاندازهکامال باز بودند. جهت  هاو پرده

ز روشنایی روشن و روشنایی کلی که تلفیشی ا هاالمپ

شسسد. نسسور  گیسسریانسسدازهطبیعسسی و ماسسنوعی اسسست، 

شسد.   گیسری اندازه مانوعی نیز بعد از غروب و شب

در پایان میانگین و انحراا معیار شدا روشنایی برای 

تعیسین و بسا اسستاندارد     هسا هر کدام از سسالن میالعسه  

 انجمسسسن مهندسسسسین روشسسسنایی آمریکسسسای شسسسمالی 

(IESNA)   گیسری انسدازه  و ایران مشایسه شسد. جهست 

 مجهسز بسه حسسگر    Hagnerتابد فرابنفد از دستگاه 

یی کسه  هسا در هسر کسدام از ایسستگاه    Aماورای بسنفد  

ی هسا شسده و در زمسان   گیسری اندازهشدا روشنایی 

ذکر شده در باال انجسام گرفست. در پایسان میسانگین و     

انحراا معیار مشدار تابد فرابنفد بسرای هسر سسالن    

 تعیین گردید. هامیالعه

 یافته ها

میزان شدا روشنایی هسر یسف از    گیریاندازهپس از 

 هسسا، دادههسسانشسسا  مشسسخب شسسده در سسسالن میالعسسه

 گردآوری و تحلیل شدند.

الی( نتایج حاصل از اندزه گیری شسدا روشسنایی: در   

این میالعه مشخب شد که دانشکده ی پیرا پزشسکی  

 212) دارای بسساالترین میسسزان شسسدا روشسسنایی کلسسی 

دانشسکده بهداشست دارای کمتسرین میسزان      لوکس( و

باشسسند. در مسسی لسسوکس( 529) شسسدا روشسسنایی کلسسی

مورد شدا روشنایی طبیعی دانشسکده پیسرا پزشسکی    

لسسوکس( و دانشسسکده   682) دارای بسساالترین مشسسدار 

لوکس( دارای کمترین مشدار است و از  85) بهداشت

نظر روشنایی مانوعی دانشکده پیراپزشکی بساالترین  

 لسوکس( و دانشسکده بهداشست    575) شسنایی شدا رو

لوکس( دارای کمترین میزان شسدا روشسنایی    599)

 است.

فرابنفد: با توجسه بسه    گیریاندازهب( نتایج حاصل از 

عوامل موار در میزان شدا فرابنفد از جمله ارتفاع 

از سیح دریا، ماه و فال سسال، پوشسد آسسمان، در    

اینکسه تمسام    این میالعه نیسز تمسام فاکتورهسا از جملسه    

در یسسف عسسر   تشریبسساًدر یسسف شسسهر و  هسساکتابخانسسه

سساعاا   گیسری انسدازه جارافیایی و یف فال خسا  و  

خا ، رعایت شده است. در این میالعه مشخب شد 

که دانشکده پرستاری دارای بساالترین مشسدار شسدا    

باشسد و  مسی  واا بسر مترمربسع(   15/3) ماورای بنفد

کمتسرین   ترمربسع( واا بر م 36/3) دانشکده بهداشت

ورای بسسنفد را بسسه خسسود اختاسسا  مشسسدار شسسدا مسسا

میزان تابد فرابنفد را در سسالن   5اند. نمودار داده

ی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهسواز  هامیالعه

 دهد.می نشان
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 لوکس( در سالن مطالعه) میزان شدت روشنایی گیریاندازهنتایج . 1جدول 

 دانشکده روشنایی طبیعی انحراا معیار روشنایی مانوعی انحراا معیار لفیشیروشنایی ت انحراا معیار

 دانشکده پزشکی 68/555 61/39 35/567 85/32 16/521 91/35

 دانشکده پیراپزشکی 25/682 71/955 15/575 35/555 58/212 87/532

 دانشکده دندان پزشکی 11/552 63/515 53/652 38/582 22/553 82/551

 دانشکده بهداشت 51/85 23/957 78/599 81/65 73/529 52/39

 دانشکده توان بخشی 91/535 56/593 98/959 39/567 692/ 73 11/533

 5سالن -دانشکده پرستاری 1/31 78/519 61/9916 58/71 85/291 36/553

 6سالن  -دانشکده پرستاری 25/663 27/662 86/655 67/28 61/953 55/595

 دانشکده دارو سازی 72/58 65/96 39/639 71/76 22/695 97/33

 
 

 در سالن مطالعه (وات بر مترمربع)  Aمیزان تابش ماورای بنفش  گیریاندازهنتایج  .2جدول 

 انحراا معیار میزان تابد فرابنفد دانشکده

 3/963 3/67 پزشکی

 3/533 3/55 پیراپزشکی

 3/355 3/36 بهداشت

 3/352 3/31 توان بخشی

 3/351 3/15 پرستاری

 3/626 3/35 دندان پزشکی

 3/363 3/35 داروسازی

 

 

 
 ی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازهادر سالن مطالعه A ماورای بنفش میزان تابش .1 نمودار

 

 جه گیرینتی بحث و

با بررسی نتایج بدسست آمسده و مشایسسه بسا مشسادیر      

رصسد  د 61استاندارد، میزان شدا روشسنایی تلفیشسی   

کمتسر از   داروسسازی(  بهداشست، ) میالعسه  هسای سالن

مشسسادیر حسسدا ل پیشسسنهادی اسسستاندارد بسسوده اسسست،  

رفلکسی اسستفاده شسده در    یهاتواند بعلت شیشهمی

دانشکده بهداشت که میسزان نسور ورودی را کساهد    

ی سوخته زیاد باشسد. همچنسین   هاداده و تعداد المپ

دهی کسم از  بسا بساز   هسا در دانشکده داروسازی المسپ 

باشسد. نتسایج حاصسل از میالعسه     مسی  دالیل این مسورد 
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ی دانشسگاه علسوم   ها نبری و همکاران که در کتابخانه

پزشکی شیراز صورا پذیرفت نشسان داد کسه میسزان    

درصسسد میزهسسای میالعسسه در  37روشسسنایی کلسسی در 

درصسد مسوارد    13مشایسه با استانداردهای خارجی و 

داخلی پایین تسر محاسسبه   در مشایسه با استانداردهای 

. همچنسسین میالعسسه ای کسسه توسسسط (51) شسسده اسسست

و همکاران در دانشگاهی در کشور کاسستاریکا  اسیینوزا 

ی هسا انجام شسده اسست، بیسان کسرد نیمسی از ایسستگاه      

دارای روشسنایی نامناسسب بودنسد و در     گیسری اندازه

دارای روشنایی  هاکتابخانه گیریاندازهنشیه  25تمام 

. نتایج ارزیابی شدا روشسنایی و  (52) مناسب بودندنا

ی دانشسگاه مازنسدران   هسا تابد فرابنفد در کتابخانسه 

 22/22توسسسط مشاسسودی و همکسساران نشسسان داد کسسه 

ی میالعسسه از روشسسنایی مناسسسب   هسسادرصسسد سسسالن 

 سازیبایست نسبت به بهینهمی لذا ،برخوردار نیستند

جهت تامین روشنایی میلسوب ا سداماا الزم    هاسالن

 .(57) صورا پذیرد

ان شود میزمی برآورد 5که از نتایج جدول  همانگونه

پیراپزشکی از میزان شدا روشنایی کلی در دانشکده 

ر بسوده  لسوکس( بساالت   133تا  933) استاندارد کشوری

 56) ی شسفاا در سسالن  هااست که تعداد زیاد پنجره

عدد در  سسمت شسمالی(، تعسداد زیساد المسپ و نسور       

عدد سسفید و   6از هر سه المپ ) ترکیبی زرد و سفید

عدد زرد( از دالیل افزاید ایسن مشسدار بسوده انسد.      5

همچنین در سالن میالعه آ ایان دانشسکده پرسستاری   

ایی کلسسی از میسسزان بسساال بسسودن میسسزان شسسدا روشسسن 

شسود،که  مسی  منستج  هسا استاندارد پس از بررسی داده

شفاا در بخد شمالی و تعسداد   عدد پنجره 2وجود 

عدد از  5) توان اشاره کردمی ی سوخته راهاکم المپ

و  5آبرامسسون المپ(. در میالعسه ای کسه توسسط     99

 گیسری انسدازه همکاران در دانشگاهی در برزیل جهت 

زهای کالس درس انجام شد، نشسان  روشنایی روی می

داد که در اک ر موارد مشادیر شدا روشنایی برابر و 

مشسادیر   .(58) انسد ا بیشتر از حدا ل استاندارد بسوده ی

                                                 
1 Abramson  

درصسسد کمتسسر از  1/87شسسدا روشسسنایی طبیعسسی در 

ی هسسادانشسسکده) مشسسادیر اسسستاندارد بسسوده اسسست   

 داروسسسسسازی، بهداشسسسست، پزشسسسسکی، پیراپزشسسسسکی،

عمسده کسم بسودن     پرستاری( که دالیسل  دندانیزشکی،

میزان شدا روشنایی طبیعی در تعداد بیشستر سسالن   

ی هسا توان به نوع شیشهرا می های دانشکدههامیالعه

، عسسدم تعسسوی  هسسااسسستفاده شسسده در سسساخت پنجسسره

عدم استفاده از میزهای میالعه بسا   ی سوخته،هاالمپ

درخشندگی سیح مناسب بیان داشت. میساب  نتسایج   

شاودی و همکساران بسا هسدا    میالعه ای که توسط م

شسسدا روشسسنایی و تسسابد فسسرابنفد   گیسسریانسسدازه

مشایسه  ،ی شهر ایالم انجام شدهای دانشگاههاکتابخانه

بسسا مشسسادیر  هسساشسسدا روشسسنایی عمسسومی کتابخانسسه 

 63نشان داد کسه در حالست تسوام     IESNAاستاندارد 

کل واحدها کمتر  درصد 53و در حالت طبیعی  درصد

(. 9) ل پیشنهادی اسستاندارد بسوده انسد   از مشادیر حدا 

شسدا روشسنایی    گیریاندازهدر میالعه ای که جهت 

ی دارای اشکال هندسسی نسامنظم در شسهر    هاکتابخانه

زنجان انجام گرفت، مشخب شد که شدا روشسنایی  

درصسد مسوارد    83و  15توام و طبیعی به ترتیسب در  

روی میز میالعه کمتر از مشسادیر اسستاندارد توصسیه    

کسه همخسوانی    بسود  ANSEAده بوسیله اسستاندارد  ش

 .(8) نزدیکی با نتایج این میالعه دارد

همچنین در میالعه ای که به وسیله  یبی راونسدی و  

ی هسا همکاران جهت ارزیابی شدا روشسنایی و تسابد  

ی شسهر  هسا ی عمومی دانشگاههارابنفد در کتابخانهف

مشخب شد کسه   انجام گرفت، 5983کرمان در سال 

و  17/68شدا روشنایی توام و طبیعی بسه ترتیسب در  

ی میالعه کمتر از حد اسستاندارد  هاسالن درصد 533

بسوده کسه همخسوانی نزدیکسی بسا       ANSEAکشوری و 

. در پسسژوهد جسسوان و (53) نتسسایج ایسسن میالعسسه دارد

همکاران که به منظسور ارزیسابی شسدا روشسنایی در     

لسوم پزشسکی   ی دانشگاه عهای میالعه خوابگاههاسالن

 51 سالن میالعه، 65از مجموع  اصفهان انجام گرفت،

 سالن میالعه از روشنایی مناسب برخسوردار نبودنسد.  
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مناسب نبودن تعسداد منسابع روشسنایی موجسب ایجساد      

به علت نور خورشسید   هاروشنایی زیاد در کنار پنجره

و در نتیجه توزیع نامناسب روشنایی در سالن میالعه 

 (.53) گزارش شده است

تسوان بیسان داشست    در رابیه با روشنایی مانوعی می

شسسدا روشسسنایی کمتسسر از مشسسادیر درصسسد  1/56کسسه 

اسسستاندارد بسسوده اسسست کسسه مجیسسدی و همکسساران در 

شسسدا روشسسنایی   گیسسریانسسدازهمیالعسسه ای جهسست  

ی شهر زنجان نشان دادند مشادیر روشنایی هاکتابخانه

 85و  33، 15طبیعی، مانوعی و تسوام بسه ترتیسب در    

کمتر از حد توصیه شده اسستاندارد   هادرصد کتابخانه

ANSEA (.2) بوده است 

ی هسا و طراحی روشنایی عمومی خوابگساه  گیریاندازه

دانشسجویی و سسالن میالعسسه دانشسگاه علسوم پزشسسکی     

و همکساران نشسان داد در تمسام      زوین توسط نسدری 

ی میالعه شدا روشنایی کمتر از حسد کمینسه   هاسالن

لوکس بود که کمبسود منسابع روشسنایی     933ی کشور

ی هسا در سسالن  هسا مانوعی و چیدمان نامناسب المپ

میالعه عمده دلیسل روشسنایی نامناسسب ذکسر شسده      

 .(63) است

 گیسسریانسسدازهمیسسزان فسسرابنفد تولیسسدی در زمسسان  

روشنایی کلسی در سسالن میالعسه پرسستاری بساالترین      

آنکسه  وجسود  شدار را به خود اختاا  داده است. بسا  م

خیلسی   هسا میزان تابد فرابنفد موجسود در کتابخانسه  

کمتر از میزان آن در بیرون ساختمان و جلوی آفتاب 

کتابخانه د ست  ی هابایستی در انتخاب المپ، اما است

حد پرتو فرابنفد موار دریسافتی  ) کافی را به کار برد

 93در هر شسبانه روز برابسر    بر طب  استاندارد ایران

 و همکاران 5سایرهباشد(. میالعه می ژول بر مترمربع

ی فلورسنت نشان داد که این دسسته  هابر روی المپ

 یی تشعشسع هااشعه فرابنفد در طول موج هااز المپ

 نماینسد و توصسیه نمودنسد بیمسارانی کسه بسه نسور       می

 حساسیت دارند و افرادی که شرایط کاری آنها ایجاب

کند که بسا نسور سساطع شسده از المسپ فلورسسنت       می

میزهای تحریسر( در تمساس   ) فشرده از فاصله نزدیف

 . در همسین (65) ممکن است در خیسر باشسند   باشند،

راستا تحشیشاا جدید نشان داده اند که با وجود پایین 

چسون زمسان    هسا بودن سیح اشعه فرابنفد این المپ

 توانسد مسی  مواجهه با آنها ممکن است طوالنی باشسند، 

. تسدابیری همچسون   (66) باعث آسیب در افراد گردد

برای توزیع یکنواخت روشنایی  هاچیدمان صحیح چرا 

ی سوخته برای جلوگیری هاتعوی  المپ در کتابخانه،

 ،هسا ارتفاع مناسب  رارگیری چرا  از کاهد روشنایی،

، هامتر در کتابخانهیی با روشنایی کهااستفاده از المپ

ی میالعسه بسا درخشسندگی سسیح     هسا استفاده از میسز 

ی هسساطراحسسی روشسسنایی بسسر اسسساس روش  مناسسسب،

تواند در استاندارد بودن میزان استاندارد موجود می

کمسف  ابسل    هسا توزیع شسدا روشسنایی در کتابخانسه   

 توجهی داشته باشد.
  

 دانیقدر و تشکر

گاه علوم پزشسکی  بدینوسیله از معاونت پژوهشی دانش

جندی شاپور اهواز جهت حمایت از این پژوهد تشکر 

 .شودمی و  دردانی

 
                                                 
1 Sayre  
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