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Abstract   
 

Background and aims: Lighting directly and indirectly affects employees' mental 

health and their performance. Good lighting is required for good visibility of the 

environment and should provide a luminous environment that is human-friendly 

and appropriate for the visual task performed. Optimal lighting is one of the most 

important issues in providing the physical conditions of different places, especially 

the workplace. Lighting can provide comfortable working conditions, especially 

visual comfort. Life on Earth cannot be imagined without light. Defects in the 

qualitative and quantitative aspects of lighting in the workplace can cause visual 

discomfort and reduce the productivity and efficiency of an individual. Therefore, 

monitoring the intensity of brightness and color temperature of light is essential to 

maintain and enhance the health of employees. The quantity and quality of lighting 

can also affect one's mental health. For example, one of the factors associated with 

depression is the defect in the quantity and quality of ambient lighting. Correlated 

color temperatures (CCT) of light play an important role in human psychological 

and physiological needs. In regards of human perception, two of the most important 

characteristics of lights are illumination and correlated color temperature (CCT). 

Studies have proven that different CCT provided by different lighting are important 

in affecting human beings psychologically and physiologically, through their visual 

and non-visual processes.. According to European standard EN 12665, visual 

comfort is defined as a person's mental well-being in the workplace. Studies on 

lighting in industrial environments have been conducted more frequently and public 

and office environments have received less attention. CCT is found to have effects 

on visual and mental fatigue. The right selection of CCT in an office environment 

will benefit its occupants in terms of visual comfort and reduction of daytime 

sleepiness. Studies have shown that insufficient and uncomfortable lightning 

conditions in office environments increase the risk of visual and ergonomic 

disorders in long term. The aim of this study was to evaluate the illumination and 

color temperature and its relationship with visual comfort in administrative staff in 

Hamadan city (west of Iran). 

Methods: This cross-sectional study was conducted in 50 rooms and among 70 

staff of Hamadan University of Medical Sciences and random sampling. In this 

study, the intensity of illumination at the work surface and at the height of the 

individual eye The intensity of the local illumination at the work surface and at the 

level of the individual eye level was measured at the user's point of view and the 

angles and distances were accurately observed and measured with the presence of 

the user in the presence of semiconductors or other factors. Also intensity of the 

general lighting based on the Illuminating Engineering Society of North America 

Keywords 

Lighting 

Color Temperature 

Visual Fatigue 

 

 

 

 

 

 

 

Received:  27/02/2018 

Published: 04/04/2020 

 

 ID 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 10

http://orcid.org/0000-0001-9662-8561
http://rjms.iums.ac.ir/
http://orcid.org/0000-0001-9662-8561
http://orcid.org/0000-0001-9662-8561
http://orcid.org/0000-0001-9662-8561
http://orcid.org/0000-0001-9662-8561
http://orcid.org/0000-0001-9662-8561
http://orcid.org/0000-0001-9662-8561
http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2387-fa.html


 
 

 

 
             Iran Occupational health. 2020 (4 Apr);17:1. 

                   Golmohamadi R, et al.        

 

 

3 

(IES) in terms of lux and color temperature of light source in terms of Kelvin at the 

work surface using new device Sekonic C-7000 SpectroMaster was measured. The 

device is capable of simultaneously measuring brightness intensity (Kendel / lux), 

color temperature, color expression index and wavelength. The device has an 

accuracy of over 1 nm. Visual comfort of visual display terminal users was assessed 

using visual fatigue questionnaire. Visual fatigue questionnaire with15 items and 

four components of eye stress, visual impairment, eye surface disorder and extra 

ocular problems was used for this purpose. This questionnaire is rated on a Likert 

scale ranging from 0 to 10 and none to very severe.  

Results: The results showed that the mean age of the staff was 42.18±7.46 years 

with a minimum of 25 and a maximum of 62 years. In this study, the average 

general illumination intensity of the studied rooms was 437.57±116 and the average 

local illumination intensity was 341.16±109 and 307.13±195 respectively. Also, the 

intensity of illumination, general, local level at work and perpendicular were 

30.6%, 33.9% and 38.4% lower than the national occupational health limits. The 

average color temperature during the working shift in 56% of the rooms was more 

than 4000 °K. The frequency of low and high visual fatigue score was 61.4% and 

38.6% respectively. There was a statistically significant relationship between 

brightness intensity and visual fatigue of the staff during the study. The results of 

the study showed that people with room temperature below 4000 ° C had higher 

frequency of visual fatigue in these subjects. Chi-square test confirmed the 

relationship between the intensity of local illumination and visual fatigue of the 

subjects (p<0.05). The distribution of brightness intensity at most of the surfaces of 

the investigated environments was largely uneven (less than 0.6). Finally, the 

incidence of visual fatigue expressed by staff has been considerable 

Conclusion: Local and general luminance was lower than the Iranian occupational 

exposure limit and it had not a suitable condition in term of quality and quantity. 

Light intensity distribution in office rooms was undesirable. The results of this 

study showed a significant relationship between artificial lighting and color 

temperature with visual fatigue. The results showed that in rooms which more 

hours of artificial lighting was used in the workplace and had less natural light, 

participants suffered visual fatigue. In rooms where the color temperature was close 

to that of the sun, people had less visual fatigue. Causes of poor quality of light are 

insufficient number of light sources as well as the use of cold light fluorescent 

lamps and inappropriate color temperature of some lights and even the color of 

interior surfaces and angles of the individual desk relative to the window and the 

use of dark curtains It indicates that in designing lighting and environmental factors 

related to the office environment, the quantity and quality of light sources and 

environmental factors influencing the proper lighting and visibility of people were 

less considered Defects in artificial light intensity and color temperature of the 

sources affect the visual acuity of the administrative staff and increase the visual 

fatigue of the employees. According to the Study the modification of lighting 

systems and training of Staff in order to prevent the visual disturbances associated 

with it, while improving the artificial lighting system of these places.   
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   چکیده

ها تأثیرگذار است، روشنایی مناسب بررای محری  طور مستقیم و غیرمستقیم بر سالمت ذهنی کارکنان و عملکرد آنروشنایی به زمینه و هدف:

دید خوب ضروری است و باید برای کارهای بصری که در محی  کار انجام می شود مناسب باشد. ایر  مااعهره برا هردز ارزیرابی شردت کار و 
 روشنایی و دمای رنگ و ارتباط احتماعی آن با خستگی بینایی در کارکنان اداری شهر همدان انجام گرفت.

و بصرورت همردان  یوابسته بره دانشرگاه علروم پزشرکنفر از کارمندان ستادی  05اتاق اداری و بی  05در  یمااعهه مقاه ی ا روش بررسی:

 انجام کاربر دید ای  مااعهه مقاهی شدت روشنایی موضهی در ساح کار و در ارتفاع ساح چشم فرد، در محل در انجام شد.گیری تصادفی نمونه

شدت روشنایی عمومی بر حسرب  عحاظ گردد، یناًع شرای  دیگر عوامل یا سایهنیم وجود صورت در شد تا انجام کاربر حضور با گیریاندازه شد و
کره   Sekonic, C-7000 سنجیفطمتر و ی کلوعوکس و دمای رنگ منابع روشنایی برحسب درجه کلوی  در ساح کار با استفاده از دستگاه 

شدت روشنایی )فوت کندل/عوکس(، دمرای رنرگ، شراخج تجلری رنرگ و طرول مرور را دارا اسرت   زمانهمگیری دستگاه دارای قابلیت اندازه
سوال و چهار موعفه استرس چشمی، اختالل دیرد، اخرتالل سراح چشرم و مشرکالت  50گیری شد. از پرسشنامه خستگی بینایی که دارای اندازه

و از وجرود نردارد ترا بسریار شردید  55ترا  5طیف عیکررت و از بر اساسامه گذاری ای  پرسشنخارر چشمی برای ای  منظور استفاده گردید. نمره
 شده است.یبنددرجه

در ایر   .سال به دسرت آمرد 44 هاآنو حداکثر  40سال بود که حداقل  51/64±64/0 مااعهه مورددر ای  مااعهه میانگی  سنی افراد  ها:یافته

عروکس و متوسر  شردت روشرنایی موضرهی در سراح کرار  00/630±554بررسری ی مرورد هرااتاقمااعهه متوس  شردت روشرنایی عمرومی 
در ساح کار و سراح عمرود  یموضه ی،عموم یی،شدت روشناگیری شد. همچنی  عوکس اندازه 350/ 53±500و در ساح عمود  550±54/365
 هرااتاقاز  %04مدت کراری در  در طولی رنگ میانگی  دما .بود ی )وزارت بهداشت(کمتر از حد اعزام کشور %6/31و  %0/33، %4/35 یببه ترت

برود. نترایج مااعهره نشران داد کره افررادی کره در  %4/31و  %6/45یاد به ترتیرب وز کمدرجه کلوی  بود. فراوانی خستگی بینایی 6555بیشتر از
بری  شردت روشرنایی و  یشتر مشاهده گردید.کلوی  بودند فراوانی خستگی بینایی زیاد در ای  افراد ب درجه 6555ی با دمای رنگ کمتر از هااتاق

موضرهی و ارتبراط بری  شردت روشرنایی  کرای دو آزمرونخستگی بینایی کارکنان در طول مااعهه از عحاظ آماری ارتباط مهناداری وجود داشت. 
 از عمرده طوربه شدهیبررس های کاریمحی  ساوح اغلب روشنایی در شدت توزیع (.>50/5p) را تایید نمودمورد مااعهه افراد  خستگی بینایی

 .است بوده توجهقابل کارکنان طرز از شده ابراز بینایی خستگی بروز تینها(. در 4/5نبود )کمتر از  برخوردار مالوب نسبت یکنواختی

های فلورسنت نور سرد و نامناسرب از عوامل ایجاد کیفیت نامالوب نور کافی نبودن تهداد منابع روشنایی و همچنی  استفاده المپ گیری:یجهنت

کار فرد نسبت به پنجره و استفاده از پرده بارنگ تیره که نرور  ها و حتی رنگ ساوح داخلی و زاویه قرارگیری میزبودن دمای رنگ برخی از چراغ
است که در طراحی روشنایی و عوامل محیای مربوط به محی  اداری به کمیت و کیفیت منرابع نرور و  دهد، بود که بیانگر آنعبور نمیطبیهی را 

الزم اسرت ضرم  با توجه به مااعهه صرورت گرفتره  عوامل محیای تأثیرگذار بر روشنایی مناسب و راحتی دید افراد کمتر مورد توجه بوده است.
-مرددر کارکنان اداری  مرتب  با آناز اختالالت بینایی  های کافی جهت پیشگیرییستم روشنایی مصنوعی ای  اماک ، آموزشتوجه به اصالح س

 .نظر قرار گیرد
 

 : گزارش نشده است.تعارض منافع

 همدان یپزشک علوم دانشگاه :منبع حمایت کننده

 هاکلیدواژه

 ییروشنا

  ییروشنا شدت

 رنگ یدما

 یینایب یخستگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  51/54/04    تاریخ دریافت:

 54/55/00       :چاپتاریخ 

 

 شیوه استناد به این مقاله:

Golmohamadi R, Pirmoradi Z, Motamedzadeh Torghabeh M, Fardmal J. Lighting and color temperature 

assessment in the office workplaces and relationship to visual fatigue. Iran Occupational Health. 2020 (4 

Apr);17:1. 

صورت گرفته است CC BY-NC-SA 3.0انتشار این مقاله به صورت دسترسی آزاد مطابق با *

 ID 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 10

http://orcid.org/0000-0001-9662-8561
http://rjms.iums.ac.ir/
http://orcid.org/0000-0001-9662-8561
http://orcid.org/0000-0001-9662-8561
http://orcid.org/0000-0001-9662-8561
http://orcid.org/0000-0001-9662-8561
http://orcid.org/0000-0001-9662-8561
http://orcid.org/0000-0001-9662-8561
http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2387-fa.html


 
 

 

  
              Iran Occupational health. 2020 (4 Apr);17:1. 71 

 و همکاران رستم گلمحمدی

4 

 مقدمه
طور مستقیم  و یمممستقیم  بتم روشنایی مصنوعی به

 ها تأثممگتارر رستتعملکمد آنسالمت ذهنی کارکنان و 
تورنت  ر  . تأممن روشنایی مناسب در محمط کتار می(1)

مشکالت بمنایی ممتبط با روشتنایی یمشترممن نمایت  و 
در . (3 ،2)ورن و عملکمد بهمنه فمد رر رفزریش ده  بهمه
 تورننت  بتممیبصتمن،  هتانفعالمترکثم رو  شبانهطول 
 تورنت می خستقریمؤثم باشتن . خسقری چشمی  ریجاد

. در طتی (4) نمای  حو ه توجه و تممکز رنسان رر مح ود
هتتان ری  تتتابش خورشتتم ، در بستتمارن محمطرو  علتتی

کارن، بخصوص در دفاتم ردررن تأممن روشنایی ر  طمیق 
یتتایمد بنتتابمرین تتتأممن روشتتنایی مصتتنوعی رنجتتا  می

هان کارن ر  رهممتت  یتادن روشنایی کافی بمرن محمط
و ناکافی بودن آن سبب رفتزریش ریست   بمخوردرر رست

. بتتمرن (6 ،5) گتتمددرختتقالل در ستتالمت شتتایلمن می
شتم  بستمار مهت   روشنایی مصنوعی درخلی رمتاکن دو

 روشنایی رعایت ح  رلزر  ش ت شم  یک ، وجود دررد: 

 مطلتو  دو ، و تعممن ش ه  میادیم با میایسه در عمومی
مطلوبمت روشنایی وربسقه بته عورمت   باش .آن می بودن

  یم رست:
رعایت ش ت روشنایی در ح  رلتزر  حت ود مجتا   -1

 مورجهه کشورن

شاخص تجلی رنگ و دمان رنگ مناستب محتمط  -2
 کار بمرن منابع روشنایی

ع   ریجاد خممگی به علت درخشن گی ستطو  و  -3
 منابع روشنایی 

 یک سقی مناسب روشنایی در محمط کار -4

 رعایت معمارهان طمرحی سمسق  روشنایی   -5

 هتانطمحتم در بایت  روشتنایی با م  ممتبطعور تما 

 شایلمن تا گممد قمرر موردتوجه کمفی و ر نظم کمی کارن

نماینت . شت ت  ررحقتی رحستا  بقورنن  در محمط کتار
 بسقری وظمفه به نوع کار رنجا  موردنما  جهت روشنایی

ن مستقیممی بتا کمفمتت دررد و مطلو  بودن آن رربطه
. سمستق  (9-7) درردهتان کتار دی  شایلمن در محتمط

روشتتنایی مصتتنوعی مطلتتو  شتتمریط کتتارن رر بتتمرن 
بخش کتمده و باعتب بتار بتمدن بتا ده کارکنان رضتایت

دمتان . (11 ،11) ودشتنممون کتار و رفتاه کارکنتان می
رنگ همبسقه منابع روشنایی مصتنوعی یکتی ر  عورمت  

هتان کتارن کنن ه کمفمت نور رست که در محمطتعممن

شتناخقی هان فمزیولتوییکی و رورنهمی در جنبهنیش م
وخو و عورطف رنسان دررد. دمان رنگ بم هوشمارن، خلق

و رحساسات رفمرد تأثممگارر رست و نامطلو  بودن آن در 
 تورن  در سالمت رفمرد رخقالل ریجتاد کنت محمط کار می

دمتتان رنتتگ بتتم خستتقری ذهنتتی و ررحقتتی . (13 ،12)
بمنایی رثمگتارر رستت. رنقختا  درستت دمتان رنتگ در 

 ن باعتب آستایش دیت  وهان ردررن بمرن کارکنتامحمط
 هتم در مناستب نور شود. رنگآلودگی میکاهش خور 

شتتود. می رنقختتا  آن کتتاربمد بتتا مقناستتب محتتمط،
 ع   باعب دمان رنگ نامناسب محمط کار :مثالعنورنبه

 بتا که رست درده نشان شود. مطالعاتمی آسایش بمنایی

 و کننت هخممه و رنعکاسی سطو  بمدن ر  بمن و تغمممرت
 خستقری تتورنمتی کتار محتمط روشنایی شمریط بهبود

. (15 ،14) درد رفتزریش رر عملکمد فمد و کاهش رر بمنایی
بته  نبصتم یشآستا  EN12665 ییررویاطبق رسقان ررد 

 یشکتار آستا مطدر محت یذهن ر لحاظکه فمد  یطیشمر
و ر  عورمت  متؤثم بتم آن:  شتودیم یتفدرشقه باش ، تعم

نستتتبت  ی،ستتتطو  درخشتتتن گشتتت ت روشتتتنایی، 
 باشت یرنتگ م نو شاخص دمتا یکنورخقی یدرخشن گ

با رخقالرت چشمی ممتبط رستت  مناییب یخسقر .(16)
 مطالعتات. باشت  متؤثم فمد دقت و تمزبمنی بم تورن میو 

 کارکنتان درصت  75 حت ود کته رن درده نشان مقع دن
 مناییدچار مشکالت ب کنن میکار  موتمکه با کامپ ردررن
 عالئت خستقری چشتمی شتام  . یمام هان (17) ش ن 

وستتمعی همنتتون ستتمدرد، بمتتزررن ر  ردرمتته کتتار و درد 
شام  در رین شمریط . بمشقمین شکایت باش میچشمی  

درد و فشتتار بتتم چشتت ، خشتتکی چشتت ، رشتت  ریتتز ، 
  و دوبمنی، درد گمدن، کمتم تحمی  و قممزن، تارن دی

رممو ه یافقن ی  دفقتم کتار . (11) رست ذکمش هو شانه 
ب ون کامپموتم تیمیباً یمتمممکن رستت مطالعتات نشتان 

کنن ه صتفحه متانمقور هنرتا  درده رست که تابش خممه
 ،19) شتودکار با کتامپموتم موجتب خستقری چشت  می

مطلوبمتت رثتمرت  تتاکنون توجته نستبقاً کمتی بته. (21
و خسقری بمنتایی رفتمرد در محتمط  روشنایی بم عملکمد

دلم  بمرن تکمم  مطالعتات در . به هممن کار ش ه رست
رین  ممنه، مطالعته حاضتم باهت ر رر یتابی روشتنایی و 
دمان رنتگ منتابع روشتنایی و ررتبتا  آن بتا خستقری 

 بمنایی در کارکنان ردررن شهم هم رن رنجا  ش .
 

55/55/10تاریخ پذیرش:               40/0/11تاریخ دریافت:   
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 روش بررسی
بتم که  باش ،یم میطعی -تحلملی صورتبه رین مطالعه

 نر  کارمنتت رن ردرر  ن( 41متتمد و  29) نفتتم 71 رون
هت ر  همت رن بتا یسقاد وربسقه به درنشراه علو  یزشک

 منتاییب یرنگ بم خستقر نو دما ییروشنا ررتبا  ش ت
 مندر ب 1396سال  ماهیندر فص  بهار و در رورخم فمورد

ن ردررن هتارتاقرنقختا   .(21)رنجا  شت  نرتاق ردرر 51
تصتتادفی ستتاده رنجتتا  شتت . در ریتتن مطالعتته  صتتورتبه

و  مقمینکلتوخصوصمات کمی روشنایی توسط دستقراه 
در ررتفتتاع ستتطر کتتار SEKONIC-7000 ستتن  مفط

 1ررتفاع چش  فمد( در ساعات بمن ))سطر رفق( و عمود 
و  12تتا 11، 11تتا  1و در سه نوبت )در ستاعات  14تا 
. دستتقراه (22) ممن رنجتتا  شتت گرنتت ر ه( 14تتتا 12
با قابلمت یمدر   رنگ  سکونم ، سن مفو ط مقمینکلو

بمرن تمامی نورها رع  ر  صورت آنالین و تصحمر رنگ به
و مصتتنوعی، بتته صتتورت یموستتقه یتتا نتتور  معتتینتتور طب
، بتتمرن رنتتورع کاربمدهتتان مخقلتتف صتتنعقی ،نرلحظتته
در مطالعته شتود. یمرستقفاده  هنتمنو  علمتی یزشکی،
 و محتمط سالمت ممکز مصو ن هافم بم رسا  حاضم، 
ن کمتی و هامشخصتهو  هتارتاقهان کمفتی یژگیوکار، 

ش ت روشنایی ی قمرر گمفت. بمرس موردکمفی روشنایی 
 مهن ستمن رنجمن یمشنهادن رلروهان بم رسا عمومی 

در  Society) (Illuminating Engineering روشتتنایی
 ییمنبتع روشتنا یت با مقم( سانقی76) ررتفاع سطر کار

 یتا نرنیطه یا یچمرغ خط یفرد ی  مببه تمت ن،رنیطه
 نر  رلروهتا یفدر چن  رد نرمنابع نیطه م مانچ ندررر
(A ،C  وE رسقفاده ش ) (23) ش ت روشنایی موضتعی .

بت ن یتا  ستایهم با رعایت جلوگممن ر  تشکم  سایه و ن
وضعمت و جابجایی فمد،  مممتغمح  و ع  بم رون دست 

بتتا قتتمرر دردن دستتقراه در حالتتت رفیتتی و عمتتودن 
 رنجا  ش . ممنگرن ر ه

 میتیتلفممن روشنایی در دو حالت: مصنوعی و گرن ر ه
ایی مصتنوعی   شت ت روشتنایی طبمعتی( ش ت روشن)

ممن روشتتنایی مصتتنوعی، گرنتت ر هرنجتتا  گمفتتت. بتتمرن 
ممن گرنت ر هرر کشتم ه، بتمرن  هتایمدهروشن و  هاچمرغ

رر روشتن کتمده و یتمده بتا   هتاچمرغروشنایی تلفمیی، 
گارشقه شت . تشتخمص کتافی بتودن شت ت روشتنایی 
و  عمومی بم رسا  میایسه ممتانرمن روشتنایی عمتومی

لتوک   311ش ه کشورن معتادل مهتوصموضعی با ح  
آستایش ، مهت  دیت  عورمت  ر  یکتی. (23) رنجا  گمدی 

 ی دیت ررحقبه نما  که کارهایی و بمرن رنجا  بمنایی رست
 صتورتبهدر ستطر کتار  روشتنایی کته رستت آن دررنت 

 محاستبه منظوربته مطالعته رین در یک ست تو یع شود.

 فاکقور ر  رسقان ررد، میادیم با میایسه شاخص یک سقی و

 شت ت ، بتمرن تو یتع(Emin/Eavg) یکنتورخقی نسبت

 روشتنایی وضتعمت رر یابی بمرنو  ش  رسقفاده روشنایی
 میت رر رگتم گمفتت. قتمرر رستقفاده متورد کتار محتمط

 شت ت تو یتع شتاخص یک ستقی بتمرن آم هدستتبه
 و مشتکالت ریجتاد باعتب باشت ، 6/1 ر  کمقتم روشنایی
 و بسقه روشنایی فضاهان بمرن که شودیم دی  رخقالرت

معمتتار ورد بتته مطالعتته . (6) رستتت مهتت  کتتار نهتتارتاق
 جمرحتتی چشتت  و مشتتکالت بمنتتایین رشتتقن ستتابیه 

یتت  آسقمرماتمستت  و ...( و تمایتت  بتته ردرمتته مموررآ )
همکارن تا یایان مطالعته بتود. بتمرن رر یتابی خستقری 

خسقری بمنایی که روریتی و یایتایی بمنایی ر  یمسشنامه 
. یمسشتتنامه (24) رستتقفاده شتت  یمتت  رستتتتأآن متورد 

ه رن رست کته گوی 15سنجش خسقری بمنایی ی  ربزرر 
 در کارکنتانممزرن خسقری بمنایی رر  مؤلفه 4با درشقن 

بتم ن رین یمسشنامه گاررنممهده . یمرر یابی قمرر  مورد
و ر  وجتود نت ررد تتا  11تتا  1  ر وطمف لمکتمت  رسا 

ن یمسشنامه هامؤلفهش ه رست. نبن درجهبسمار ش ی  
(، 14-11-4-1ستؤررتشام : رسقم  چشتمی )جمتع 

(، رختقالل 15-13-12-1-7ستؤررتل دی  )جمع رخقال
( و مشکالت ختار  11-9-6 سؤررتسطر چش  )جمع 
( هستتقن . مجمتتوع 5-3-2 ستتؤررتچشتتمی )جمتتع 

تیستم   15محاستبه و ستپ  بتم  سؤررترمقما رت رین 
تتا  5خسقری بمنتایی کت  و نمتمه  4تا  1شود. نممه یم

ستؤررت  1در جت ول خسقری بمنتایی  یتاد رستت.  11
تحلمت  آم ه رست.  مناییب یبو  به یمسشنامه خسقرمم

 و ر  رنجتا  شت  SPSS 21رفتزرر با رسقفاده ر  نم  هادرده

آ متون رستقیالل دو مقغمتم توصتمفی و  ن آمتارهارو 
 .کمفی تو یع کان دو رسقفاده ش 

 
 SEKONIC-7000دستگاه  -1شکل 
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 هایافته 
 مطالعته متورددر رین مطالعته ممتانرمن ستنی رفتمرد 

 هتاآنو حت رکثم  25بود که ح رق  سال  46/7±11/42
 ستابیه و کتارن ستاعت سال به دست آم . مقوسط 62

 1±91/1بته تمتمتب  موردمطالعتهکارن کارکنان ردررن 
سال به دست آم . در ریتن مطالعته  16±55/7ساعت و 

ن متورد بمرستی هارتاقمقوسط ش ت روشنایی عمومی 

لتتوک  و مقوستتط شتت ت روشتتنایی  116±57/437
و در ستطر عمتود  16/341±119موضعی در سطر کار 

ش ت گممن ش . همننمن لوک  رن ر ه 317/ 195±13
در سطر کار و ستطر عمتود  یموضع ی،عموم یی،روشنا
کمقتم ر  حت  رلتزر   %4/31و  %9/33، %6/31 مببه تمت
 .بود ن )و ررت به رشت(کشور

 61/54±7/3ممانرمن درخشن گی بم رون سطر کتار 
 هتاینجمهو  هتارتاقبتود و مستاحت  مقمممبتعکان ر بتم 

 35/3±5/1و  91/31±96/19مقوسط به تمتمتب  طوربه
 هتتاچمرغدرصتت  چمتت مان  91بتتمش ر   بتتود. مقمممبتتع

گسسقه در چن  ردیف بودن  کته در هتم خطی  صورتبه
ن هانمونه 1شک  چمرغ دو رلی سه رمپ قمرر درشت. در 

ن ردررن آورده شتت ه هتتارتاقدر  شتت هرسقفادهن هتتاچمرغ
 رست.
بته رنتگ یوررهتا د ستیف و درص  %6/14و  %111در 

 .بتود نرکم  قهتوه -رنگکف سمرمم   %9/72سفم  و 

 روشتنایی منتابع نره ررن وضعمت به ذکم رست که ر  

بود. همننمن وضعمت نظافت  مطلو ن ردررن هارتاق در
مطلتو   هتارتاقدر صت   91در یوررهتا و کتف دسیف و 

فلورسنت  رمپ ر  هارتاقدرص   95رر یابی ش . بمش ر  
 و کمتی نهامشخصتهبتود.  شت ه رستقفادهخطی کوتاه 

 شتت هدردهنشتتان  4و  3، 2کمفتتی روشتتنایی در جتت رول 
 رست.

رر یتابی خستقری بمنتایی در بتمن  نقتای  بتم رستا 
ممتانرمن در طتول مت ت کتارن،  طوربهکارکنان ردررن، 

درررن خستتقری  موردمطالعتتهر  کارکنتتان ردررن  4/61%
درررن خسقری بمنایی  یتاد بودنت .  %6/31بمنایی ک  و 

 1نقای  خسقری بمنایی در طول م ت کارن در نمتودرر 
شت ت  مقوستط بتمن ررتبتا  آورده ش ه رست. بمرستی

 ی پرسشنامه خستگی بیناییهامؤعفه -1جدول 

 مورداستفادهی هاهیگو مؤعفه
 

 استرس چشمی
 هااحساس فشار در اطراز چشم
 احساس سنگینی پلک چشم
 احساس درد چشمی

 هانیاز به ماعش و ماساژ چشم
 
 

 اختالل دید

 میزان تار دیدن مانیتور
 دوبینی کلمات

 واضح ندیدن اشیاء نزدیک
 واضح ندیدن اشیاء دور

 جا انداخت  کلمات یا سارها
 مانیتور سرگیجه در هنگام نگاه کردن به اختالل ساح چشم

 سردرد در حی  کار
 آعودگیاحساس خواب

مشکالت خارر 
 چشمی
 

 احساس خشکی چشم
 احساس سوزش چشم

 آعود شدن و اشک ریزش چشمی در حی  کاراشک

 

 
 در محی  اداری شدهاستفادهی فلورسنت هاچراغ انواع -1شکل 

 

 موردمااعههی اداری هااتاقمشخصات کیفی  -2جدول 

 درصد() یاداری هااتاق سنجش مهیار متغیر
 نوع منبع روشنایی

 
 
 منابع چیدمان

 روشنایی
 مصنوعی
 
 

 موقهیت پنجره

 61(04) فلورسنت خای کوتاه
 فلورسنت فشرده

 یانقاه
(6)4 
(6)4 

 4(6) خای در یک ردیف
 خای در چند ردیف

 شماعی
(04)64 
(50)0 

 0(50) جنوبی
 54(35) شرقی
 34(50) غربی

وضهیت نظافت 
 هاپنجره

 66(13) مالوب
 0(50) نامالوب

 

 
 فراوانی خستگی بینایی در طول مدت کاری -1نمودار 

 

%64/3
%60

%55/7

%35/7 %40 %44/3

۰

1۰

2۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

ابتدا وسط انتها

ی
وان

را
ف

طول مدت کاری

مخستگی بینایی ک

ادخستگی بینایی زی
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روشنایی موضعی مصنوعی و خسقری بمنتایی همننتمن 
بتم  بمن دمان رنتگ نتور مصتنوعی و خستقری بمنتایی،

 مقغمتم دو ریتن شان درد که بمندو ن-رسا  آ مون کان

نقتای  آن در  .(>15/1p) دررد وجتود معنتادررن ررتبتا 
 آورده ش ه رست. 6و  5ج ول 

ن هتارتاقممانرمن نسبت مساحت ینجمه به مستاحت 
متمن موقعمتت و مستاحت قمررگبه علت بود.  1/1ردررن 

متتمن ر  شتت ت روشتتنایی طبمعتتی، بتتمن گبهمهینجتتمه و 
ممزرن ش ت روشنایی مصنوعی و تلفمیی تفتاوت وجتود 

 نهایمسشنامه رطالعات آنالمز ر  حاص  نقای  دررد. طبق
 ر  رضتایت ممتزرن و ستن بتمن توسط رفمرد، ش هم تکم

دررد  دررن وجتودمعنتا ررتبتا  کتار محتمط روشتنایی
(15/1p<) . من ن ر  یترضتتابتتا رفتتزریش ستتن ممتتزرن

 .یاب یمروشنایی محمط کار کاهش 
حتت رق  دمتتان رنتتگ منتتابع  4جتت ول بتتا توجتته بتته 

درجه کلوین بتوده  5794و ح رکثم آن  3535روشنایی 
بمشتقم  کمقم،بن ن دمان رنگ م تیسرست، بنابمرین در 

درجه کلوین در نظم گمفقه ش . نقتای   4111و مساون 
ن بتا دمتان هتارتاقمطالعه نشان درد که رفمردن کته در 

کلوین بودن  فمرورنی خسقری  درجه 4111رنگ کمقم ر  
 بمنایی  یاد در رین رفمرد بمشقم مشاه ه گمدی .

 

 بحث
در مطالعه حاضتم ممتزرن روشتنایی متورد رستقفاده و 

عنورن عورمت  هتا بتهرنگ منابع و خصوصمات رتاقدمان 
شت ه رستت و خستتقری فمزیکتی در محتمط کتتار بمرسی

عنورن مقغمم ذهنی سنجم ه ش ه و بتم مبنتان بمنایی به
بته ر   رست ربقت ر  رست. ش هدرک ذهنی رفمرد، بمرسی

های اداری گیری شده در اتاقشدت روشنایی اندازه -۳جدول 

 موردمااعهه
ی
روشنای

 عمومی موضهی  

  ساح عمود ساح کار  

تلف
قی

) ی
LU

X
)

 06 506 555 حداقل 
 5515 015 5045 حداکثر

 415 40/555 10/300 انحراز مهیار
 04/344 06/605 04/440 میانگی 

5UR 56/5 60/5 50/5 

صنوع
م

) ی
LU

X
)

 01 45 04 حداقل 
 046 010 5335 حداکثر

 54/554 500 550 انحراز مهیار
 00/630 53/350 54/365 میانگی 

UR 4/5 50/5 34/5 

 

 های اداری موردمااعههروشنایی در اتاقدمای رنگ منابع  -۴ جدول

 عمومی موضهی  دمای رنگ

 

 K°2 نور تلفیقی
 

 3000 40/3030 حداقل
 0430 0006 حداکثر

 44/003 50/063 انحراز مهیار
 00/6055 44/6416 میانگی 

 

 K° مصنوعی نور

 3550 3346 حداقل
 0005 33/0000 حداکثر

 35/006 00/043 انحراز مهیار
 60/6406 34/6563 میانگی 

 

نتایج خستگی بینایی در میان  با موضهی روشنایی شدت میانگی  -۵جدول 

 موردمااعههاداری  کارکنان

کای  کل ≥355 <355  
 دو

p 

ساح کار
 

 خستگی
 بینایی کم

(0/44)54 (3/03)33 00 

a 
043

 /
0 

 
 
 خستگی 54/5

 بینایی زیاد
(04)56 (66)55 40 

 05 66 44 کل

ساح عمود
 خستگی 
 بینایی کم

(0/65)51 (5/01)40 60 

a 
545
/

50
 

 
 
 خستگی <555/5

 بینایی زیاد
(0/05)44 (3/1)3 40 

 05 35 65 کل

 

مقایسه دمای رنگ با خستگی بینایی در کارکنان اداری  -۶جدول 

 موردمااعهه

کای   (k°) رنگدمای   
 دو

p 

 a کل 6555≤ 6555>  
341/5 
 
 
 

 
 
 
4/5 

ی
ی تلفیق

روشنای
 

 

خستگی 
 بینایی کم

(6/05)0 (3/45)31 63 

خستگی 
 بینایی زیاد

(0/30)40 (4/41)4 40 

 05 65 35 کل

ی
صنوع

ی م
روشنای

خستگی  
 بینایی کم

(4/64)51 (4/15)40 63 a 
404/1 
 
 

 
 
خستگی  554/5

 بینایی زیاد
(1/03)45 (6/50)4 40 

 05 35 30 کل
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 رربطهدر ریمرن  یژوهش تنها ی که  نمودنکقه رشاره  ینر 
هتان بمن ش ت روشنایی و خستقری بمنتایی در محتمط
رلمللتی ردررن رر مورد مطالعه قتمرر درده و مطالعتات بمن

محتت ودن نمتتز در شتتمریط آ مایشتتراهی دمتتان رنتتگ و 
 میتاتتحی مجتهدرنق. رنت کمدهخسقری بمنایی رر بمرسی 
 یستهبحب و میا نبمر یکاف هانمشابه و رطالعات و درده

ه حاضم معلو  ش  که بته علتت در مطالع. مستموجود ن
متتمن ینجتتمه و نبتتود یتتا ضتتعمف بتتودن قمررگموقعمتتت 

هتان روشنایی طبمعی و حضور بمش ر  ی  نفم، در رتاق
رنت . ر  روشتنایی مصتنوعی رستقفاده کمده معمورًردررن 
 شت ت حت رق کته  رستت آن مطالعه مه  نقای  ر  یکی

روشنایی، عمومی، موضعی در سطر کار و ستطر عمتود 
کمقتم ر  حت  رلتزر   %4/31و  %9/33، %6/31 مبتمت به

هان ردررن مورد بمرسی به علتت کشورن بود. در محمط
ر   %11رینکه چن  نفم در ی  رتاق کار هستقن  بتمش ر  

هتا رر کشتم ه و ر  نتور مصتنوعی رستقفاده  هتا یتمدرتاق
هتا نمودن   یمر نور ینجمه باعب آ رر رفمرد که  رویه آنمی

شت . دمتان رنتگ روشتنایی مناسب نمست میبا ینجمه 
درجه کلوین بتود.  4111ها بمشقم ر  رتاق %56 مصنوعی
 کارن هانمطمح سطو  ریلب در روشنایی ش ت تو یع

نبتود و  بمخوردرر مطلو  یکنورخقی نسبت ش ه ر یبمرس
ر  طمر کارکنان  ربمر ش هیت بمو  خسقری بمنایی درنها
هتان مطمحگاشتقه در بوده رستت. مطالعتات  توجهقاب 

که روشنایی مصنوعی بکتار رفقته در  رن دردهکارن نشان 
ها با توجه بته نتوع کتار و نمتا  بته روشتنایی مطمحرین 

مطلو  بمرن آسایش بصمن و عملکمد بمنتایی مقناستب 
نبوده رست. نقای  مطالعات مشابهی که در ستایم رمتاکن 

حاضتم رستت و  مطالعهشغلی رنجا  ش ه همسو با نقای  
یم کننتتت ه شتتتمریط نامناستتتب وضتتتعمت روشتتتنایی تأ
 و گلمحمت ن مطالعته باش . هان کارن بسقه میمطمح

هان  نانه در ستطر شتهم همت رن یشراهآرردر  همکاررن
 72 در عمتومی و موضتعی روشنایی نشان درد که ش ت

 مشتاه ه معمتار حت  ر  تمیمنیا ها،یشراهآرر رین ر  درص 
هان یشتتراهآررضتتعمت روشتنایی در گمدیت ، همننتمن و

. مطالعتته فمختتزرد و (25)  نانتته نتتامطلو  گتتزرر  شتت 
ن بممارسقان وریتت درمغتان هابخشهمکاررنش که در 

درصتت  ر   11رستتت نشتتان درد کتته حتت ود  شتت هرنجا 
، ش ت روشنایی عمومی و موضعی کمقم ر  حت  هابخش

و بمن روشنایی مصتنوعی و خستقری  رن درشقهمعمار رر 
بمنایی ررتبا  معنادررن مشاه ه ش  و مطالعه حاضم بتا 

و  معقمت   ردهعته . مطال(6) هستترین مطالعته همستو 
کته  دردهان رتاق کنقتمل نمتز نشتان مطمحهمکاررن در 

خسقری بمنایی و عملکمد و کمفمت خور   بم رنگدمان 
رست و هم چه دمان رنگ منابع روشنایی به  رثمگاررفمد 

. (26) تم باش  بهقم رستی نزدم  نور خورشدمان رنگ 
و  (13) و همکتاررن Shamul توستط شت هرنجا مطالعه 
Sivaji نشان درد که رفمرد مورد مطالعه  (14) و همکاررن
رحستا  و بمشتقم  یندرجته کلتو 4111رنگ  ندر دما
و بتارتم  4111رفمرد در دمان رنگ رن  درشقه ی د یررحق

گ آسایش بصمن و عملکمد بهقمن ر  ستایم دماهتان رنت
 کته رستت آن بمانرم حاضم ش ه درشقن . مطالعهآ مایش

 هاییهان ردررن بخصوص رتاقرتاق در روشنایی وضعمت

 نتور کته بهتمه کتافی ر  روشتنایی طبمعتی ن ررنت  و ر 

نمستت. در  مطلتو  حت  در کننت می رسقفاده مصنوعی
گممن نور طبمعی کمقتمن نستبت بته هایی که بهمهرتاق

رفتمرد خستقری بمنتایی بمشتقمن هتا درشتقن  سایم رتاق
درشقن . میایسه رونت  خستقری بمنتایی در رفتمرد متورد 

رفقه مطالعه نشان درد که رفمرد در طول م ت کارن رفقه
کنن  یعنتی رفتمرد خسقری بمنایی بمشقمن رر تجمبه می

در ربق ر خسقری بمنایی کت  و ستپ  خستقری بمنتایی 
هایی که ر  رتاقشون . رین رون  بمشقم در رو می یاد روبه

کمدنتت  و صتتورت متت ر  رستتقفاده مینتتور مصتتنوعی به
درخشن گی سطو  و همننمن  رویه قتمرر گتمفقن ممتز 
نسبت به ینجمه مناسب نبتود بمشتقم مشتاه ه شت . در 

هایی که دمان رنتگ نزدیت  بته دمتان رنتگ نتور رتاق
خورشم  بود رفمرد ر  خسقری بمنایی کمقتمن بمختوردرر 

ریجاد کمفمت نامطلو  نور کافی نبتودن بودن . ر  عورم  
هتان تع رد منتابع روشتنایی و همننتمن رستقفاده رمپ

فلورسنت نور سمد و نامناسب بودن دمان رنگ بمخی ر  
ها و حقی رنگ سطو  درخلتی و  رویته قمررگمتمن چمرغ
کار فمد نسبت به ینجمه و رستقفاده ر  یتمده بارنتگ  ممز

 ه ، بود کته بمتانرم آندتممه که نور طبمعی رر عبور نمی
رست که در طمرحی روشنایی و عورم  محمطتی ممبتو  
به محمط ردررن به کممت و کمفمت منابع نتور و عورمت  
محمطی تأثممگارر بم روشتنایی مناستب و ررحقتی دیت  
رفمرد کمقم مورد توجه بوده رست. در تأممن روشتنایی در 

صورت یکنورخت باشت  سطر کار ر   رست یخش نور به
در آسایش بمنتایی  تورن می بالیوه طوربه موضوع یمر رین 
 تتأثمم هتاآن کتارن عملکتمد و کارکنتان ررحقی دیت  و

بمنتایی  خستقری سطر فمزیکی براررد. ر  طمفی محمط
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دهت . قمرر می تأثمم تحت رر رفمرد عملکمد و نشا  ذهنی،
 ر  بستمارن رنجا  و بمنایی بمرن روشنایی نشان مطالعات

 روشتنایی حتال،بارین رستت. ضتمورن شتناخقی وظایف

 یت  عنورنبه بلکه کن می رررئه رر بصمن رطالعات تنهانه

 ر جملته بصتمن یمتم هانفعالمت ق رتمن  کنن هتع ی 

وظتایف شتناخقی دخمت   در عملکمد و هوشمارن بهبود
 .(7و 26) رست
 

 گیرینتیجه
نیص در ش ت روشتنایی  مطالعه، رین نقای  به توجه با

یش بمنایی کارمنت رن بمآسامصنوعی و دمان رنگ منابع 
مم گارشتقه و باعتب رفتزریش خستقری بمنتایی تأثردررن 

 تتأممن تنهتا مطلتو  روشناییکارمن رن گمدی ه رست. 

کمفتی  عورمت  بایت  بلکته نمستت، کمی ر  نظم روشنایی
دمتان رنتگ  روشنایی با ماهمت کار، منابع مانن  تناسب

رو ، کنقتمل  نتور ر  بهمنته رستقفاده و منتابع روشتنایی
درخشن گی ر  طمیق رصال  محمط کار، رصتال   وریتان 

 قمرردرد.  م نظم نمز رر قمررگممن فمد نسبت به ینجمه

 

 تشکرتقدیر و 
فنتاورن  و تحیمیات معاونت ر  مطالعه رین نویسن گان

 ریتن ر  متالی حمایت بمرن هم رن یزشکی علو  درنشراه

 و تشتکم 9517134143 شتماره طم  قالب در یژوهش
 دوره نامهیایان ر  بمگمفقه مطالعه رین. نماین می ق ردرنی

 رشتقه در هم رن یزشکی علو  درنشراه ررش  کارشناسی

 باش .می رنحمفه به رشت مهن سی
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