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  چکيده
، ليکن شود استفاده مي) کای شمالیيی آمريانجمن مهندسان روشنا(  IESNAهاي پيشنهادي روش الگو گيري روشنايي از  اندازهبراي :وهدف هزمين
 اطالعـات  سيـستم  كـاربرد با بتوان  رسد  به نظر می. كاربرد دارد، استبه شكل مربع يا مستطيلکه   هندسي منظمشکالاَي با يها کان مدرروش اين  

هـا   بـر روي داده پـردازش  بـا    وشـود  استفاده مي وابستگی مکانی و توصيفی باهايي  هوتحليل داد  برای ذخيره، مديريت و تجزيه   که  ) GIS( مکانی
شکال هندسی نـامنظم  اَ با يیها مکانی در يری روشنايگ اندازهو براي  ،دنمو را ارائه هاي جديدي بيني حاالت مختلف را بررسي و پيش    توسط رايانه 

   .بهره جستاز آن 
 ي ه مطالعـ سـالن  در نياز کف زم) متر  سانتی۷۶( نچي ا۳۰در ارتفاع  ، testo ٥٤٥گر نورسنج مدل  حسبا قرار دادن   در اين تحقيق،:بررسي روش

 انـدازه   بر حـسب واحـد لـوکس    در مرکز هر ايستگاه روشنايي كلي، طبيعي و مصنوعي    شدت   ،شکال هندسی نامنظم  اَهای شهر زنجان با       کتابخانه
 ، ميزان شدت روشـنايی و درصـد پوشـش سـطح و     Arcview افزار  با وارد کردن اطالعات مربوط به شدت روشنايی هر نقطه در نرم      .گيري شد 

  .گيری به دست آمد  اندازههاي ايستگاهايزولوکس برای هر يک از منحنی 
يـست بـه   هاي مورد مطالعه در اين طرح داراي وضـعيت مطلـوبي ن          روشنايي كتابخانه   ميزان شدت  که هاي پژوهش نشان داد     بررسي يافته  :ها يافته

کمتر از  ،هاي مورد مطالعه از کل سطح کتابخانه  درصد۹۹  و درصد۸۰ درصد، ۵۱  به ترتيب در کلي، طبيعي و مصنوعيطوري که شدت روشنايي 
 ميـزان   آن، طراحـي مجـدد   و يـا  روشنايي مصنوعياست با اصالح نواقص سيستم  ضروري   بنابراين . بوده است  )IESNAاستاندارد  (  لوکس ۳۰۰

  .تأمين گردد ها كتابخانه دراين )IESNAاستاندارد (  لوكس۳۰۰ حداقل به ميزان،ايي كلي روشن به تبع آن شدتشدت روشنايي مصنوعي و
هـاي بـدون شـکل مـنظم      کتابخانه توزيع شدت روشنايی را در سطح قرائت افراد در توان می GIS اي رايانهآوري  فنبهره گيري از   با :گيري نتيجه

 هـم شـدت روشـنايي     خطـوط  بـه صـورت   ) interpolation( يـابي  درونطريـق   از   Arcview نرم افزارهاي مربوطه از جمله       با كمك  هندسی
  .نشان داد) ايزولوکس(

  .GIS کتابخانه، شدت روشنايي،:واژگان كليدي

  
   محيط زيست، مربي وعضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي زنجان مهندسيدانشجوي دکتراي -١
  ت علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجانأ عضو هي و، مربياي كارشناس ارشد بهداشت حرفه -۲
   دانشگاه علوم پزشكي زنجان استاديار ،اي هداشت حرفهب دكتراي تخصصي -٣
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  مقدمه
 ترين حس انـسان بـه شـمار        ترين وحياتي  بينايي مهم  حس     
 انسان به کمـک حـس بينـايي بيـشترين اطالعـات و              .رود مي

 بـه  ،ديـد خـوب  . آورد دست مـي   بهخود را از محيط هاي     يافته
  ديـــاد کمبـــود يـــا از. کـــافی نيـــاز دارد) نـــور(روشـــنايي 

گونـاگون، ماننـد خـستگي      هـاي      تواند موجب ناراحتي    مي نور
ــشم    ــايي، چ ــص بين ــردرد، نق ــشم، س ــي چ ــستگي ،زدگ   خ

ی بـر   يزان روشـنا  ين م يهمچن. و نيز اثرات رواني شود    جسمی  
ــز      ــيا و ني ــا اش ــراد و ي ــقوط اف ــون س ــوادثی همچ ــروز ح   ب

 ف شغلی فـرد   ي هر اندازه وظا   .)١(موثر است خطاهای انساني   
 توجه به ميزان روشنايي محـيط کـار   ،باشدتر  و ظريفتر    دقيق
  ری يــگ  بررسـی و انـدازه  ن،نـابراي ب .اسـت تر تـر و حيـاتي   مهـم 

...  مـسکونی و  صـنعتي،  ز اداری، تجـاری،    مراکـ  ي  هيکل نور در 
ــاهم ــ. ت داردي ــه هم ــن دليب ــل، ارزي ــناي ــدت روش   ی يابی ش

  کـشور بـوده اسـت    موضوع برخـی از مطالعـات در اسـتان و         
   کـــه ری نـــور يـــ گ  اســـتاندارد انـــدازه  روش. )٢ ،٣و ٤(

ــ  ــاکنون در چن ــیيت ــا ن بررس ــوده يه ــداول ب ــای ی مت   الگوه
ــپ ــنا ي ــان روش ــن مهندس ــمالی يی آمريشنهادی انجم ــای ش   ک
  

])IESNA( [Illumination Engineering Society of North America 
ـ ای را بـرای     يايـن انجمـن الگوهـا      .است  نقـاط   بنـدی   ستگاهي
ی يابی متوسـط شـدت روشـنا      يـ ن و ارز  ييع برای ت  ریيگ  اندازه

هـاي   روش الگـو . ن و منتـشر نمـوده اسـت       يداخل اماکن تدو  
 مـنظم هندسـي    شکالاَي با   يها مکان براي   IESNA پيشنهادي

)Regular Area (     به شـكل مربـع يـا مـستطيل كـاربرد دارد .
ی در يری روشـنا يـ گ گوی استانداردی بـرای انـدازه    لمتاسفانه، ا 

وجود ) Irregular Area ( نامنظمهندسی لشکااَبا ی يها مکان
کمـک  ب داده شد تا با يای ترت ل، مطالعهين دل يبه هم . )١(ندارد
 شـکال بـا اَ ی  يهـا   مکـان ی در   يروشـنا  زاني م ،گري د یيها  روش

   .د قرارگيرریيگ اندازهمورد نامنظم  هندسی
  ممکــن اســت راهــی  ن يهــای نــو   آوری فــناســتفاده از 
ـ بر ا برای غلبه      مکـانی اطالعـات    ستميـ س. دباشـ ن مـشکل    ي

])GIS( [Geospatial Information System ـ  ي ن يکـی از چن
ـ    .ی اسـت  يها  آوری  فن بـرای ذخيـره، نگهـداری،      ستمايـن سي

و   وابـستگی مکـانی  بـا هـايي   هدادوتحليـل     تجزيهمديريت و   
 هـا توسـط   پـردازش بـر روي داده  بـا    واستفاده دارد   توصيفی  

هـاي   بينـي  ف را بررسي و پيش     حاالت مختل  اي  رايانه افزار نرم
ــدي را ارا ــجدي ــنو .)۵( دهــد ه مــيي ــزگــريد سندگاني ، ي ني

گـر  يهای د   نهيابی در زم  ي  را برای مکان   GISسودمندی کاربرد   
ن يرسد بتوان از ا     ن، به نظر می   يبنابرا. )٦ ،٧و ٨( اند  نشان داده 

شـکال  اَ با  یيها  مکانی در   يری روشنا يگ  اندازهدانش در جهت    
  . بهره جستظم نامنهندسی 

ــاز ا ــهن رو، ي ــه   مطالع ــد ک ــی ش ــاربردای طراح ــی از ي ک ک
زان يــری ميــگ  بــرای انــدازه راGISهــای مبتنــی بــر افزار نــرم

ی کـه   ياز آنجا  .بررسی کند كلي، طبيعي و مصنوعي      یيروشنا
ت يـ ی آن اهم  يزان روشـنا  يـ ی است که م   يها  طيکتابخانه از مح  

آن دسـته    ي  هالعن مط ی در سال  يروشناشدت  زان  يژه دارد، م  يو
    دارنـد،  نـامنظم هندسی شکال اَزنجان کهشهر های   کتابخانه از

ـ ارز Arcviewافزار    با استفاده از نرم      گفتنـی اسـت   .  شـد  ابیي
  .ن هستندي چن شهراينهای  کتابخانه درصد از  ٤٠
  

   بررسي روش
هـای     کتابخانـه  ي  هسالن مطالعـ   ٧ درن تحقيق توصيفي،    يا     

 انجام شد کـه     نامنظم هندسی شکالاَ راي دا دولتی شهر زنجان  
نی، ي، حـس  )ره(نـی   ي فرهنگسرای امـام خم    های  کتابخانه شامل

ام نـور، سـهروردی، دانـشگاه آزاد اسـالمی واحـد            يدانشگاه پ 
در . بودنـد الزهرات معلم يترب و   )خواهران (زنجان، عالمه حلّی  

 بـه  ، با استفاده از متـر نـواري،  سطح محل مورد نظر هر سالن،   
 مربـع بـراي   هـر  شده و مركـز  بندي تقسيم m٣ ×m٣هاي     مربع

ــه ا . گرديــد روشــنايي مــشخصگيــري انــدازه ــب ب، يــن ترتي
،   در هر ايستگاه.ن شدنديي تع روشنايي گيري  اندازههاي      ايستگاه

 متر لوكس  از دستگاه نورسنجیيشناشدت روری يگ  اندازهبراي
بـق  ج ط گر دستگاه نورسن   حس. ديگرداستفاده   ٤٥٤تستو  مدل  
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از کـف   ) متر   سانتی ۷۶( نچي ا ۳۰ در ارتفاع    IESNA ي  هيتوص
ستگاه بـر   يـ ی در مرکـز هـر ا      يزان روشنا يگرفت و م   ن قرار يزم

بـا توجـه بـه اهـداف طـرح          .ديثبت گرد  حسب واحد لوکس  
 ،)روشــنايي كلـي، طبيعـي و مــصنوعي  شـدت   گيـري  انـدازه (

 اربـسي هـا      ايـن معيـار    گيـري   اندازه انتخاب زمان مناسب براي   
 روشـنايي  گيري اندازه ، مواردي هن در هميبنابرا .اهميت داشت 

 شرايط آفتـابي در و   ١٣:٣٠تا   ١٢:٣٠ كلي و طبيعي در ساعت    
 گيـري  اندازه هنگام.  انجام شد در فصل بهار   )آسمان بدون ابر  (

خاموش  ) ها المپ( منابع روشنايي مصنوعي     ي  ههمنور طبيعي   
هـا،   شن نمودن مجدد المپ با رو و پس از اندازه گيري، گرديد

نـور   .گيري شد  اندازه) طبيعي و مصنوعي  (ميزان روشنايي کلي  
نيز در ساعات پاياني روز و پس       )ها  روشنايي المپ (مصنوعي  

به  . شد گيري  اندازه شب   ٢٠ تا   ١٩از غروب آفتاب در ساعت      
هـای مـورد بررسـی،     هندسـی مکـان   علت نامنظم بودن شکل     

ــيتعو  در محاســبه IESNAاســتفاده از الگوهــای انجمــن  ن ي

ــتوز ــناي ــی در ايع روش ــاني ــا  ن مک ــان ،ه ــذ امک ــودر نيپ    .ب
ـ بـراي تعيـين و ارز     ل  يـ ن دل يبه همـ   ی يت روشـنا  يابی وضـع  ي

ــذکور، ــاي م ــرمي  ازمكانه ــی از ن ــا ک ــر پايافزاره ــه ب ــی ک   هي
GIS    افـزار     نـرم  . شـد   اسـتفاده   طراحی شده اسـتArcview   

ج ياسـتفاده از نتـا  ی اسـت کـه بـا      يافزارهـا   ن نـرم  يکی از چن  ي
ـ   درون  و ای  های شـبکه    ریيگ  اندازه ـ ابی ال ي  ، اطالعـاتی  هـاي  هي

 به دست ) زولوکسيا(ی  يشدت روشنا  ي       هم اندازه  های  منحنی
 پــژوهش ي هاز ســوی موســسكــه افــزار   نــرمنايــ. دهــد مــی 

ابی ي   سيستم مکان  کيه شده   يارا) ESRI(طی  های محي   سيستم
ـ تواند تجز قوی است و می    ـ ه وتحلي    هـا را انجـام دهـد     دادهلي

  .افزار استفاده شد ن نرميا ٢/٣  از نسخه حاضر،در بررسی. )٩(
ــکل ــالن   ۱در ش ــی س ــای واقع ــ نم ــسرای ي همطالع   فرهنگ
ــام خم ــی يام ــه جد)ره(ن ــ، ک ــيدتري ــی در ي هن کتابخان    دولت

ـ ای از    شهر زنجان است، به عنوان نمونه      ک مکـان بـا شـکل    ي
 .هندسی نامنظم نشان داده شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دارای شکل هندسی نامنظم است كه )ره(نی يفرهنگسرای امام خم ي هسالن مطالع: ١شکل  
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  ها   افتهي
ــس از ته      ــی هــر   ي هيــپ   ن يــي و تعســالن نمــای واقع

ـ  ایيری وبا تعيين ميزان شدت روشـنا يگ  نقاط اندازه   ن نقـاط، ي
با وارد کردن اطالعات مربوط . ل شدند يها گردآوری وتحل    داده

ـ ، مArcview افـزار  ی هـر نقطـه در نـرم    يبه شدت روشنا   زان ي
زولـوکس  يدرصد پوشش سطح و منحنـی ا      ی و   يشدت روشنا 

تعـداد   .شده به دسـت آمـد      ریيگ  ر اندازه يک از مقاد  يبرای هر   
ـ می،  ي شدت روشـنا   ي  شده ریيگ  اندازهنقاط    و  حـسابی  نيانگي

 یي روشـنا  بـرای ن نقـاط يـ ی اي شدت روشناحداقل و حداکثر 
ــی، طب ــصنوعی يکل ــی و م ــدازه ع ــگ ان ــده در هرریي ــ ش ک ي

ــه ــای  ازکتابخان ــه ره ــذکور ب ــبكوش م ــتفاده از اي  هش ــا اس   ب
ــرم ــزار نـ ــد  Arcview افـ ــين گرديـ ــه  .تعيـ ــراي نمونـ   بـ

  

   فرهنگـسراي ي  گيـري شـده در كتابخانـه        اندازه ي   نقطه ۳۸در  
، انحـراف اسـتاندارد،     نيانگيم(  مقادير مذكور  )ره( امام خميني 

ــداکثر  ــداقل و ح ــنا ح ــدت روش ــرای  ) یي ش ــب ب ــه ترتي   ب
  براي روشـنايي   ،س لوك ٩٣٢ و   ٨٤،  ١٨٦ ،٢٤٩: کلی یيروشنا

ــیيطب ــوكس٩٠٣ و ١٤، ١٩٩، ١٥٨: ع ــنايي  ، ل ــراي روش  و ب
درصـد   . آمـد  ست لوكس به د   ٢٠٠ و   ١١،  ٣٧،  ١٠٠: مصنوعی

ــ مپوشــش ســطِح ــورد  يی مکــان روشــنا شــدتزاني هــای م
  در مقايـسه Arcview  افـزار  بـا اسـتفاده از نـرم   گيـری   انـدازه 

ــا  ــتاندارد   ب ــنايی اس ــدت روش ــزان ش ــشنهادي مي ــه و پي   کمين
   بـه ترتيـب  ،تعيـين گرديـد  IESNA  که توسـط  ،مطالعهبراي 
   آورده ۳ تــا۱  ولاجــددر كــه  ،)۱۰( دوبــ  لــوکس ٥٠٠ و ٣٠٠

  .شده است

  های دولتی شهر زنجان با اشکال هندسی نامنظم   کتابخانهي هدر سالن مطالعی کلی يشدت روشنا :١جدول
  

  )لوکس(وشنايي شدت ر
   سالن مطالعه- کتابخانه

  تعداد نقاط 
  حداکثر  حداقل  انحراف استاندارد  ميانگين  گيري  اندازه

  ۹۳۲  ۸۴  ۱۸۶  ۲۴۹  ۳۸  )ره(نی يفرهنگسرای امام خم
  ۱۴۳۰  ۴۸  ۲۸۹  ۳۶۶  ۲۵  نیيحس

  ۲۳۸۲  ۱۲۰  ۴۹۸  ۵۲۴  ۲۸  ام نوريدانشگاه پ
  ۵۶۲  ۵۸  ۱۱۶  ۲۶۵  ۳۰  سهروردی

  ۸۷۹  ۲۱  ۱۵۱  ۳۱۴  ۴۲  دانشگاه آزاد اسالمی 
  ۹۸۲  ۵۵۳  ۱۳۸  ۷۸۲  ۶   عالمه حلّیي کتابخانه

  ۸۵۰  ۳۱  ۲۸۴  ۳۰۲  ۱۳   خواهران- ت معلم الزهرايترب
  

  های دولتی شهر زنجان با اشکال هندسی نامنظم   کتابخانهي هدر سالن مطالععی يی طبيشدت روشنا :٢جدول
  

  )لوکس(شدت روشنايي 
   سالن مطالعه- کتابخانه

  تعداد نقاط
  حداکثر  حداقل  انحراف استاندارد  ميانگين  گيري اندازه

  ۹۰۳  ۱۴  ۱۹۹  ۱۵۸  ۳۸  )ره(نی يفرهنگسرای امام خم
  ۶۱۵  ۱۵  ۱۵۸  ۱۵۶  ۲۵  نیيحس

  ۱۱۲۳  ۳۸  ۳۱۱  ۳۴۲  ۲۸  ام نوريدانشگاه پ
  ۳۶۱  ۱  ۱۰۰  ۶۱  ۳۰  سهروردی

  ۲۹۲  ۵۵  ۶۰  ۵۵  ۴۲  دانشگاه آزاد اسالمی 
  ۸۴۹  ۲۲۱  ۲۱۲  ۵۷۱  ۶   عالمه حلّیي کتابخانه

  ۹۰۳  ۱۴  ۱۹۹  ۱۵۸  ۱۳   خواهران- ت معلم الزهرايترب
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به روش شده  های بررسی کتابخانه ي همطالع  لوکس در سالن ٣٠٠کمتر از ی يزان روشنا با ميدرصد پوشش سطح :۳جدول
  Arcview  افزار اي با استفاده از نرم شبكه

  

  مصنوعيی روشناي  طبيعيی روشناي  کليی روشناي   سالن مطالعه- کتابخانه
  ۱۰۰  ۸۸  ۸۴  )ره(نی يفرهنگسرای امام خم

  ۱۰۰  ۹۷  ۴۵  نیيحس
  -  ۷۲  ۴۹  ام نوريگاه پدانش

  ۹۹  ۱۰۰  ۸۴  سهروردی
  ۹۹  ۱۰۰  ۴۳  دانشگاه آزاد اسالمی

  ۹۶  ۷  ۰   عالمه حلّیي کتابخانه
  -  ۹۵  ۵۰   خواهران- ت معلم الزهرايترب

  
ــي ــی اين، همچن ــه وســي   زولــوکسمنحن ــر مکــان ب    ي هل ه

ــرم ــزار ن ــشخص شــدArcview  اف ــه .م ــه، در  ب ــوان نمون   عن
ــکل ــی،۲ شـ ــاي  منحنـ ــوکس  ايهـ ــزولـ ــالن مطالعـ    ي هسـ

    بــه ترتيــب )ره(نــی يفرهنگــسرای امــام خم  ي کتابخانــه
. اســــتنــــشان داده شــــده بــــرای روشــــنايی کلــــی، 

  

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ره(نیيخم  فرهنگسرای امامي ی کلی در سالن مطالعهيزولوکس شدت روشناي اهاي  منحنی:۲شکل
  . اعداد بر حسب لوكس است*        

  
  بحث

هـايي کـه    در مکـان   مناسبامروزه موضوع تأمين روشنايي       
 مورد توجـه  ،کند  صرف مي  هادر آن انسان اغلب اوقات خود را      

ری را بهبود   شرايط کا  ،روشنايي خوب  .ار قرار گرفته است   بسي
يط ن شـرا بـرای تـأمي  ک عامل بهداشتي بخشد و به عنوان ي     مي

هـای    حالـت ق وو انجام بهترين عمل تطبيـ عی کار   مناسب طبي 

          
            

۳/۱۷۸ - ۲/۸۴ 
   ۵/۲۷۲  -  ۳/۱۷۸ 

۷/۳۶۶  - ۵/۲۷۲ 
    

   
          ۸/۴۶۰ -  ۷/۳۶۶     

  ۵۵۵  - ۸/۴۶۰       
            ۲/۶۴۹  - ۵۵۵             
 

۷/۹۳۱  -  ۵/۸۳۷ 

 
۵/۸۳۷  - ۳/۷۴۳ 

       ۳/۷۴۳  - ۲/۶۴۹ 



GIS گيري روشنايي  و اندازه  

 ٨٨بهار، ٦٦ي  ، شماره١٧ي  ي، درماني زنجان، دورهي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت مجله

٦٦

 کتابخانه محلی است ي  سالن مطالعه.روانشناسی فرد مهم است
بـه مطالعـه   که معموالً انسان برای مدت زمـان نـسبتاً طـوالنی          

 وجود روشنايی مناسب و توزيع بهينه آن در چنـين           ،پردازد مي
ی چـشم و کـاهش دقـت        توانـد بـروز خـستگ      ی می يها طمحي

  . ر اندازدشخص را به تأخي
 انجـام   یيزان روشـنا   در تعيين مي    تاکنون کههشي  مطالعات پژو 

   راجـع   و ها بـوده   عمدتاً مربوط به صنايع بزرگ و کارگاه      شده  
  .صـورت گرفتـه اسـت   ي  کمتـر  تحقيقـات به امـاکن عمـومي   

آوري  اي بـا اسـتفاده از فـن     مـشابه ي  با توجه به اين که مطالعه     
GIS  و  مشاهده نـشد  هاي عمومي     روشنايي محيط  ي  در زمينه 

 ايـن پـژوهش بررسـي ميـزان روشـنايي در        آنجا که هـدف   از  
 توسـط  اجـرا که قابل  بوده  ي با شکل نامنظم هندسي      يها محيط

 نتايج اين مطالعه بـا    ي  مقايسه لذا   ،باشد نمي IESNA الگوهاي
 .نبـود ايـن زمينـه امکـان پـذير     مطالعات انجام شـده در  ساير

 صدا، حرارت ي چون بررسي وضعيت عوامل  با هدف   پژوهشي  
اسـتان  هاي تـأمين اجتمـاعي     و روشنايي در يکي از بيمارستان     

 نتايج اين تحقيق نشان داد که ميزان روشنايي         .تهران انجام شد  
 از ميـزان    ،گيـري  هـاي مـورد انـدازه       محـل  ي  عمومي در کليـه   

انجمـن    لوکس اسـتاندارد ۱۰۰ پيشنهادي و  لوکس۵۰ي    کمينه
  .)۵( تر بودبيش )IESNA( کای شمالیيی آمريمهندسان روشنا

اي بـه ارزيـابي روشـنايي     گل محمدي و همکارانش در مطالعه 
 ي   منطقـه  ۵گر در   هـاي بـاالي بيـست نفـر کـار          داخلي کارگاه 

ـ انگر اي ب آنانقيج تحقينتا .صنعتي کشور پرداختند    تيـ ن واقعي
 از متوسـط  د،ی موجـو ين روشنايانگي م، که در تمامی موارد   بود

هـای   رگـاه  کـه در کا    طـوري  بـه    ر استاندارد کمتـر بـوده     يمقاد
شتر خود را نـشان داده      يصه ب ين نق يشهرهای همدان و تنکابن ا    

ی عمـومی  يهای مربوط به شـدت روشـنا   دگی دادهپراکن .است
شـدت   متوسـط    بطور کلی  گر چه ا  که استن مطلب   يانگر ا يب

 بـه  ني همـدان و قـزو  ي ر دو حـوزه يتر از مقاد   نييپا ،یيناروش
 لوکس بوده  ٣٥و   ٢٥ی  يروشنا شدت متوسط حداقل     با ترتيب
ی و  يع نامناسـب روشـنا    ي توز ي  دهنده  نشان  اين موضوع  ،است

  و اسـت ها   در کارگاه ر قابل قبول در سطح      يهای غ  ه روشن يسا
ت کـارگری  يـ سـی بـا جمع    رکارگـاه مـورد بر     ٢٦٧ از مجموع 

   درصـد  ٣/٣٠نفـر معـادل    ٤٨٣٩ در ايـن مطالعـه،  نفـر  ١٥٩٧٦
 و  مطلوب مـشغول کـار بـوده     یيروشناهای کاری با     طيدر مح 

ی شـاغل  يطی نامناسـب از نظـر روشـنا   يمابقی کارگران در مح  
   .)۱( اند بوده

يـزان شـدت    ن م يـي هـدف تع  پژوهشي بـا    ان در   محمد رنجبري 
 اسـتان  های قالی بـافی  ی محل دار قالی و فضای کارگاه  روشناي
 بررسی کيفـی     و مقايسه با ميزان استانداردهای موجود     ،زنجان

هـايی کـه    يـين کارگـاه  ی و تعر در ميـزان روشـناي  عوامـل مـوث  
کـه در    اعالم کرده اسـت ،اند ی کمتر از حد مجاز داشته روشناي

ـ  طالعه، حداقل و حداکثر شدت روشناي      کارگاه مورد م   ۲۵ ه ی ب
 لوکس با ۲۶۱ تا ۱۰ن کس و ميانگين آن بي     لو ۳۲۷ و   ۷ب  يترت

ـ لـذا م . ر بوده اسـت ي متغ ۷۶/۹۰ تا ۲۴/۰ار از   يانحراف مع  زان ي
بـا اسـتاندارد    ،های مـورد بررسـی    ی تمام کارگاه  يروشناشدت  

ی محـل کـار   شدت روشـناي برای  IESNA  توسطن شدهييتع
 تا  ۲۰۰ی عمومي محل پرداخت      روشناي  و  لوکس ۵۰۰ تا   ۳۰۰
 مـی و سه و از نظر ک های قالی بافی مقاي    رگاه کا در لوکس   ۳۰۰

تاندارد اسـ تـر از حـد       نييپـا ابی قرارگرفت که    کيفی مورد ارزي  
  .)٤( تعيين شد

 شـکل هندسـي نـامنظم    به لحاظ که  حاضر، در طرح پژوهشی  
هـاي    با روشي متفاوت با پـژوهش      ،هاي مورد بررسي   کتابخانه

  تعيــين شــدت روشــنايي  ،هــدف اصــلی ،فــوق انجــام گرفتــه
 در هر محدوده کف سالن مطالعه و  سانتيمتري از٧٦ ارتفاع در

افـزار   نـرم بـا بـه کـارگيري     GISآوري   فـن   با استفاده از   از آن 
   داد از نظـر کمـی نـشان    بررسـی اين ج ينتا . بوده است مربوطه

 ۳۰۰کمتـر از  عـی و کلـی      ، طبي ی مـصنوعی  يروشـنا شدت   که
 فرهنگـسرای امـام   ي  درکتابخانـه  )IESNAاسـتاندارد   ( لوکس

 درصـد  ۶/۸۳ و درصد ۱۷/۸۸،  درصد۱۰۰ببه ترتي  )ره(نیيخم
ی يشدت روشنا .داده است ا پوشش   ر  آن سالن مطالعه از سطح   
 بـه ترتيـب     ،لـوکس  ۵۰۰ تـا  ۳۰۰ن  ي ب کلیعی و ي، طب مصنوعی
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ا رسالن مطالعـه  از سطح  درصد ۲/۱۳  ودرصد ۹ درصد،  رفص
ــده  ــامل ش ــو نش ــنا زي ــدت روش ــصنوعییيش ــی و ي، طب م   ع

 بــه ،)IESNA ميــزان پيـشنهادي (لـوکس  ۵۰۰ بيــشتر از کلـی 
سـالن   از سـطح  درصـد  ۲/۳درصد و ۸۳/۲ب صفردرصد،  يترت

شـدت  ،   سـهروردی  ي  درکتابخانـه  .گرفته است بر درا  رمطالعه  
ــصنوعیيروشــنا ــی يطب ،ی م ــی و کل ــر از ع ــوکس۳۰۰کمت   ل

  و درصد ۶۵/۹۹،  درصد ۴۳/۹۹ببه ترتي  )IESNAاستاندارد  (
. داده اسـت  ا پوشش   ر  آن سالن مطالعه درصد از سطح     ۷۱/۸۳

ـ عـی و کلـی   ي، طبی مـصنوعی يشدت روشنا   ۵۰۰ تـا  ۳۰۰ن يب
از  درصـد  ۸۱/۱۵ ودرصد ۳۵/۰درصد،  ۵۷/۰ به ترتيب  ،لوکس
ـ و ن  شـامل شـده   ا  رسـالن مطالعـه     سطح    یي شـدت روشـنا    زي

 ميزان پيشنهادي(  لوکس۵۰۰ بيشتر از   عی و کلی  ي، طب مصنوعی
IESNA(  درصـد  ۴۸/۰درصد و    صفر درصد، ب صفر ي به ترت  
  . گرفته استا در بر رسالن مطالعه اين از سطح 

ی يروشـنا شـدت    ،ه آزاد اسالمی زنجـان     دانشگا ي  کتابخانه در
ــی ي، طبمــصنوعی ــی و کل ــر از ع ــوکس۳۰۰کمت ــتاندارد ( ل اس
IESNA(  درصد  ۹۲/۴۲ و درصد ۱۰۰،  درصد ۱۵/۹۹بيبه ترت

شــدت  .داده اســتا پوشــش ر  آني ســالن مطالعــهاز ســطح 
 بـه   ، لوکس ۵۰۰ تا ۳۰۰ن  ي ب عی و کلی  ي، طب ی مصنوعی يروشنا

سالن از سطح    درصد ۹/۵۵ و درصد صفر درصد،   ۸۵/۰ترتيب  
عی و ي، طب  مصنوعی یي شدت روشنا  زيو ن  شامل شده ا  رمطالعه  

ب ي به ترت)IESNA ميزان پيشنهادي( لوکس ۵۰۰ بيشتر از    کلی
سـالن  ايـن   از سـطح   درصـد ۱۸/۱درصـد و  صفردرصد، صفر 

ت معلم ي دانشگاه ترب  ي  درکتابخانه. گرفته است در بر   ا  رمطالعه  
  لـوکس  ۳۰۰کمتـر از      کلـی  عـی و  ي طب یيروشناشدت   ،الزهرا

ـ به ترت  )IESNAاستاندارد  ( از  درصـد  ۲/۵۰  و درصـد  ۹۵ بي
ی يشـدت روشـنا   . داده اسـت  ا پوشـش    رسالن مطالعـه    سطح  

  و درصـد  ۵ به ترتيـب     ، لوکس ۵۰۰ تا ۳۰۰ن  يبعی و کلی    يطب
ـ و ن  شامل شده ارسالن مطالعه   از سطح    درصد ۶/۴۳  شـدت   زي

 ميزان پيـشنهادي (  لوکس۵۰۰ بيشتر از عی و کلی  طبي یيروشنا
IESNA ( سـالن   از سطح     درصد ۲/۶درصد و    ب صفر يبه ترت

  از کتابخانـه ل عدم اسـتفاده   يبه دل  .گرفته است در بر   ا  رمطالعه  
ی نور مصنوعی ي شدت روشنا،در ساعات بعد از غروب آفتاب     

ی يروشـنا  شـدت  ، عالمه حلّـي   ي  درکتابخانه .ری نشد يگ  اندازه
اســتاندارد (  لــوکس۳۰۰ کمتــر ازی عــی و کلــي، طبمــصنوعی
IESNA(  درصـد از    صـفر  و درصـد  ۷،  درصد ۱/۹۶ببه ترتي

ی يشـدت روشـنا    .داده اسـت  ا پوشـش    رسالن مطالعـه    سطح  
 بـه ترتيـب     ، لـوکس  ۵۰۰ تا ۳۰۰ن  يبعی و کلی    ، طبي مصنوعی

سالن مطالعـه  از سطح    درصد صفر  و درصد ۹/۳۱ درصد،   ۹/۳
  و کلـی   عـی ي، طب  مصنوعی ی شدت روشناي  زيو ن  شامل شده ا  ر

ـ  ) IESNA ميـزان پيـشنهادي  (  لوکس۵۰۰بيشتر از   ب بـه ترتي
سالن مطالعه   از سطح    درصد ۱۰۰درصد و    ۱/۶۱درصد،   صفر

ی يروشـنا  شـدت  ، حـسيني  ي  درکتابخانه .گرفته است در بر   ا  ر
اســتاندارد (  لــوکس۳۰۰کمتــر از عــی و کلــی ي، طبمــصنوعی
IESNA(  درصد از   ۴/۴۵ و درصد ۲/۹۷،  درصد ۱۰۰ببه ترتي

ی يشـدت روشـنا   . داده اسـت  ا پوشـش    رسالن مطالعـه    سطح  
 بـه ترتيـب     ، لـوکس  ۵۰۰ تا ۳۰۰ن  ي ب عی و کلی  ، طبي مصنوعی

ا رسالن مطالعه   از سطح    درصد ۴۱ و درصد ۴۵/۲ درصد،   صفر
 عـی و کلـی  ، طبي مـصنوعی ی شـدت روشـناي  زيو ن شامل شده 

ـ  ) IESNA ميـزان پيـشنهادي  (  لوکس۵۰۰بيشتر از   ب بـه ترتي
سالن مطالعه   از سطح     درصد ۶/۱۳درصد و    ۳۵/۰ صفردرصد،

ـ  دانـشگاه پ ي درکتابخانه .گرفته استدر بر ا  ر  شـدت  ،ام نـور ي
ــی طبي یيروشــنا ــی و کل ــر از ع ــوکس۳۰۰کمت ــتاندارد (  ل اس

IESNA(  سـالن  درصد از سـطح      ۲/۴۹ و درصد ۷۲ب  به ترتي
ن ي بعی و کلیطبيی يشدت روشنا. داده استا پوشش رمطالعه 

از  درصـد  ۴/۳۰ و درصـد  ۳/۱۳ به ترتيب    ، لوکس ۵۰۰ تا ۳۰۰
عی يی طب ي شدت روشنا  زيو ن  شامل شده ا  رسالن مطالعه   سطح  

ــشتر از و کلــی ــوکس۵۰۰ بي ــشنهادي(  ل ــزان پي   )IESNA مي
 ارسالن مطالعه    از سطح    درصد ۴/۲۰درصد و    ۷/۱۴ب  به ترتي 
 در سـاعات   از کتابخانهل عدم استفادهيبه دل .گرفته استدر بر   

ــروب  ــد از غ ــاببع ــنا ، آفت ــدت روش ــصنوعی  ي ش ــور م ی ن
   شـدت حـاكي از عـدم مناسـب بـودن           نتايج .ری نشد يگ  اندازه
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ــورد مطالعــه در هــاي   روشــنايي كتابخانــه ــودايــن طــرح م   .ب
  هـاي  از کـل سـطح کتابخانـه        درصـد  ۸/۷۹  در به طـوري کـه    

  لـوکس  ۳۰۰کمتـر از     طبيعـي     شـدت روشـنايي    ،مورد مطالعه 
 درصد از کل سـطح آنهـا        ٩/٨ بوده و در  ) IESNAاستاندارد  (

    و لـــوکس۵۰۰ تـــا ۳۰۰ ني بـــطبيعـــيشـــدت روشـــنايي 
شـدت روشـنايي    ها    درصد از کل سطح اين کتابخانه      ۳/۱۱ در

 .بـود ) IESNA ميزان پيـشنهادي  ( لوکس ۵۰۰بيشتر از   طبيعي  
ــشان داد در  ــايج ن ــين نت ــد ۹/۹۸ همچن ــلدرص ــطح  از ک  س

کمتـر از     مـصنوعي  شدت روشنايي  ،هاي مورد مطالعه   کتابخانه
ــوکس۳۰۰ ــتاندارد (  ل ــل ١/١ و در )IESNAاس ــد از ک  درص

 و ، لوکس۵۰۰ تا ۳۰۰ن ي بسطح آنها شدت روشنايي مصنوعي
 بيشتر  شدت روشنايي مصنوعي،ها در هيچ يک از اين کتابخانه     

 .بـه دسـت نيامـد     ) IESNA ميزان پيـشنهادي  (  لوکس ۵۰۰از  
  در کـه   نـشان داد    نيـز  شدت روشنايي کلـي   گيري   نتايج اندازه 

هاي مـورد مطالعـه، شـدت         درصد از کل سطح کتابخانه     ۷/۵۰
بـوده  ) IESNAاستاندارد  (  لوکس ۳۰۰کمتر از   روشنايي کلي   

ـ  کلـي  درصد از کل سطح آنها شدت روشنايي     ٦/٢٨در   و ن ي ب
ــا ۳۰۰ ــوکس۵۰۰ ت ــن  ۷/۲۰در   و ل  درصــد از کــل ســطح اي

 ميـزان (  لـوکس  ۵۰۰بيشتر از   ها شدت روشنايي کلي      کتابخانه
 بـه دسـت      تحليـل نتـايج    با توجه به   .بود) IESNA پيشنهادي

طراحي مجـدد   رسد با    به نظر مي  ضروري   ،آمده از اين مطالعه   
  ي هـا   كتابخانـه  درآن نـواقص   و يا اصـالح      روشنايي مصنوعي 

   بـه تبـع آن ميـزان         ميزان شدت روشنايي مـصنوعي و      ،مذکور

 )IESNAاستاندارد  (  لوكس ۳۰۰ روشنايي كلي، حداقل   شدت
ــأمين  ــاالتر و حتــي گــرددت ــه ب ــزاناز ب ــن مي ــز اي   .د برســ ني

  
  ریگي نتيجه

در مــواردي کــه نتــوان از ق يــن تحقيــج ابـر اســاس نتــاي      
هاي بـا     در محيط  الگوهاي موجود براي تعيين توزيع روشنايي     

آوري  فـن گيـري از     ، بهـره  شکل نامنظم هندسي اسـتفاده کـرد      
 قابليـت  آوري فـن يرا اين    ز ،باشد  بسيار مؤثر مي   GIS اي رايانه

بين نقاط معلوم داشـته و از ايـن رو   يابي  بسيار بااليي در درون   
يي را براي هزاران نقطـه در درون        توان مقادير شدت روشنا    مي
 آوري همچنين با کمک اين فـن . بدست آوردهايي  ين محيط چن
بـه   قرائـت افـراد  در سـطح   را یيع شدت روشـنا   توزي توان می

   . نشان داد)زولوکساي( روشنايي  هم شدتصورت خطوط
  

 تقدير و تشکر
ــوم  همکــارياز      ــرم پژوهــشي دانــشگاه عل   معاونــت محت

ـ ر تصويب و تأمين منابع مـالي ايـن   دپزشکي زنجان    ،ژوهشپ
 ازمقالــه  نويــسندگان .شــود صــميمانه تــشکر و قــدرداني مــي

خانمها سميه رحمتي و فاطمه      آقاي مجيد يعقوبي،     دانشجويان
 کمال تـشکر    ،ه در اجراي اين طرح مشارکت داشتند      انگوتي ک 
 هاي شهر زنجـان  الن محترم کتابخانهئوهمچنين از مس . را دارند 

 انجـام ايـن   تمامي عزيزاني که به نحوي در مراحل مختلـف     و
  .آيد به عمل ميتشکر  ،را ياري دادند  ماطرح
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Background & Objective: Recommended illumination Engineering Society of North America (IESNA) 

methods were used to measure the illumination in regular geometric areas such as square or rectangular 

form areas. It seems that with using the GIS method which is used to save, manage and spatial data analysis 

and processing them by computer we would be able to examine the illumination in many situations and 

make new predictions. 

Materials & Methods: In this research the Testo 545 luxmeter sensor was put in height of 30 inches (76 

cm) from the bottom of irregular geometric study saloon in libraries of Zanjan. Then total, natural and 

artificial illumination was measured in the center of each station in lux. These data were entered into 

Arcview software as input data for analyzing. Thus the illumination quantities, the area coverage percent 

and isolux curves were obtained for each station.  

Results: The results showed that illumination quantities in the libraries studied were not suitable because, 

total, natural and artificial illumination in 51% , 80% and 99% of the libraries were less than 300 lux 

(IESNA recommended) respectively. Therefore it is necessary to redesign the artificial lighting systems or 

optimize them in order to achieve the standard illumination. 

Conclusion: It seems that GIS method could show the distribution of the illumination in the irregular 

geometric library halls. These data can also be showed as isolux curves with use of interpolation technique 

by ArcView software.   
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