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 مقاله پژوهشي

چهارم گاز  شگاهیپاال يدر کارگاه خدمات فن يمصنوع یيبهبود سامانه روشنا يو امکان سنج يابیارز

  يپارس جنوب

 

 4، امین كهاني3يدی، رضا شه *2يآباد ي،  محسن عل 9مطلق يعیمسعود شف

 39/3/8931تاریخ پذیرش:       81/7/8931تاریخ دریافت: 
 

 چکيده
وری کارکنرا  قابل توجهی در کاهش عوارض بینایی و بهبود کارایی و بهرر  تأثیرروشنایی مطلوب و ارگونومیک در محیط کار  تأمین زمینه و هدف:

در کارگا  خدمات فنی پاالیشراا  ههرارگ گراز  مطلوب روشنایی تأمیندارد. هدف این مطالعه ارزیابی سامانه روشنایی و امکا  سنجی بهبود آ  جهت 

 .استپارس جنوبی 

در این مطالعه مقطعی، ابتدا شرایط محیطی کارگا  مورد بررسی قرار گرفت و با تهیه نقشه کارگا  شدت روشنایی در اوقات شب و روز  روش بررسي:

شردت  با در نظرر گررفتن شررایط فعلری،  DIALux 4.12محاسبات روشنایی   افزارنرگنقطه انداز  گیری گردید. عالو  براین با استفاد  از  612در 

لروک  در کارگرا  و برا در نظرر گررفتن  652مین میراناین شردت روشرنایی أمجاز کشوری برای ترحدود روشنایی کارگا  برآورد گردید. با توجه به 

ثیر أا  تر، میزافزارنرگهای موجود، راهکارهای مختلف اجرایی سهل اولوصول، زود بازد  و کم هزینه امکا  سنجی گردید. با استفاد  از محاسبات هراغ

 هر یک از راهکارهای پیشنهادی در بهبود شدت روشنایی مورد پیش بینی قرار گرفت.

لوک  اسرت کره برا نترایج بررآورد شردت  191±5/11لوک  و در روز  122±2/52نتایج نشا  داد میاناین شدت روشنایی کارگا  در شب  :یافته ها

تشخیص داد  شد. نترایج  اصالح یج بدست آمد ، سیستم روشنایی مصنوعی معیوب و نیازمندهمخوانی داشت. بر اساس نتا افزارنرگروشنایی از طریق 

لروک   525الری حرداک ر   622توا  شدت روشنایی کارگرا  را بره حرداقل  می افزارنرگنشا  داد با اجرای راهکارهای پیشنهادی بر مبنای پیش بینی 

 .افزایش داد

روشنایی مطلوب و  تأمینقابل مالحظه ای را در بهبود و  تأثیرتواند که اجرای راهکارهای ساد  و کم هزینه میکید نمود أنتایج مطالعه ت: نتیجه گیري

های انجاگ امکا  سنجی تواندمیهای تخصصی محاسباتی  توسط کارشناسا  و طراحا  ابزارها ایجاد نماید. همچنین استفاد  از ارگونومیک در کارگا 

 . نماید را تسهیل اطمینا قابل

 سامانه روشنایی مصنوعی، محاسبات روشنایی، کارگا  خدمات فنی، روشنایی در محیط کار :ها كلیدواژه
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 مقدمه

روشننایی  تأمینبینایی در انسان،  با توجه به اهمیت باالی حس

بسنیار  ینادی ا  اظنار شنرای  مطلوب و ارگونومین  ا  اهمینت 

. روشننایی، دن،ا، [3, 8]های کاری برخوردار است فیزیکی مظی 

کاری بنه نننوان فاکرورهنای  کیفیت هوای تنفسی و دمای مظی 

تأثیرگذار بنر ررفینت و نملکنرد کناری کنارگران مطنر  مظیطی 

روشنایی نامناسب در هنر که است . مطااعات نشان داده [9]هسرن،

، [1, 3]بانث افزایش احرمنا  خطاهنای انسنانی  توان،میمظیطی 

, 8]های جسمی و روحی و همچنین برو  حادثه شودایجاد ناراحری

توان به سنردرد، خسنر،ی، اسنرر ، جمله این مشکالت می. ا  [5

خیرگی در اثر تابش بیش ا  ح، نور، ایجاد وضعیت های نامناسنب 

ب،ن حین کار، تظری  چشمی، اضطراب و فشنار اضنافی بنر بن،ن 

روشننایی  تنأمین. [7, 6]برای تطابق دی، در اثر نور کم اشاره نمود

وری و کناهش حنواد  مطلوب در مظی  کنار باننث بودنود بونره

هنای منوثر بنر افنزایش نملکنرد در رابطه با مکانیسم. [1]شودمی

آن در بودود نملکرد  تأثیرانسانی بر اسا  تغییر میزان روشنایی و 

بینایی، آسایش بصری، رواب  بین فردی، سانت  یسری، ان،ینزش، 

رضایت شغلی و فرآین،های حل مسأاه مطااعات مرعن،دی دنورت 

ای در ی  کارخانه توای، مواد غنذایی . نرایج مطااعه[3]گرفره است

 9وری افراد به مینزان با بودود روشنایی مظی  کار، بوره نشان داد

ای کننه بننر روی در مطااعننه .[81]دردنن، افننزایش یافرننه اسننت 

هنای دارای کنار در مظنی کاران دنورت گرفنت، افنراد نوبتنوبت

سطو  روشنایی باالتر خواب آاودگی کمرری را تجربه نمنوده و در 

. ا  ن،نناهی دی،ننر [88]ایننن شننرای  نملکننرد بورننری ارا ننه دادننن،

روشنایی ا  طریق اثرات تظریکی، سنط  روشننایی و دمنای رنن  

. [83]دهن،قنرار منی تأثیرها، حاالت خلقی افراد را نیز تظت المپ

ودود احسا  کارکنان نسدت به اهمیت و روشنایی مطلوب ضمن ب

جای،اه شغلی خویش، بانث ارتقاء سط  نملکرد، افنزایش رضنایت 

 .   [89, 83] شودوری کارکنان میشغلى و بوره

روشنایی مطلوب منجر به نملکرد بوینه سیسرم بینایی انسنان، 

افزایش ایمنی، بو،اشت و رفاه کارکنان، کاهش خطاهنای انسنانی، 

؛ در نریجنه ال   اسنت [81]شود نرخ حواد  و غیدت کارکنان می

های افراد همواره مورد روشنایی کافی و مطلوب برای انجا  فعاایت

توجه قرار گیرد. برای انجا  ی  وریفه خاص با توجه به ماهینت و 

. [85]رریف بودن کار، ش،ت روشنایی مشخصی منورد نینا  اسنت

روشنایی کافی، ننور طدیعنی رو  و  تأمینبرای حصو  اطمینان ا  

ها بای، به دورت همزمان مورد توجنه نور مصنونی حادل ا  چراغ

 .[86]قرار گیرن، 

رایف مخرلفنی های پاالیش،اهی، ودر کارگاه خ،مات فنی مظی 

نظیر جوشکاری، تراشنکاری، برشنکاری و همچننین کارگناه ابنزار 

گیرد، بنه ها دورت میدقیق وجود دارد. نملیاتی که در این کارگاه

خصوص در کارگاه ابزار دقیق ا  حساسیت باالیی برخنوردار اسنت؛ 

شنود و ینا فراینن،های  یرا قطعاتی که در این کارگاه ها تعمیر می

شود، در بعضی ابعناد دارای حساسنیت ها انجا  میدی،ری روی آن

-باش، که خطا در تعیین ابعاد ی  قطعه منیدر ح، میکرومرر می

شنود و  توان، بانث ن،  کنارکرد مناسنب قطعنه در ین  دسنر،اه

همین مشکل در مواردی بانث مروقف ش،ن فعااینت ین  کارگناه 

ی کنه بنا شود. نالوه بنر اینن بنرای کارکننانتوای، پاالیش،اهی می

هنا کنن، و بای، نملیات دقیقنی بنر روی آنقطعات کوچ  کار می

روشنایی مطلوب جوت جلنوگیری ا  بنرو   تأمینرأمینانجا  دهن، 

خطا و همچنین ایجاد خسر،ی کمرر برای چشم و بن،ن اپراتنور و 

وری افراد، ی  موضوع اساسی و موم در نریجه بودود کارایی و بوره

 ه ویژه قرار گیرد.  است که بای، مورد توج

روشنایی مطلوب در  اینن ننوع کارگناه  تأمینبا توجه به اهمیت 

ار یابی روشننایی، مقایسنه آن بنا حن،ود اسنران،ارد  خ،مات فنی،

تعیین ش،ه، ادال  و انرخاب سامانه روشنایی مناسنب بنا در نظنر 

های موجود بنه گرفرن شرای  اقلیمی، تجویزاتی، تأسیساتی کارگاه

ااودو ،  ود با ده و کنم هزیننه موضنوع بنا اهمیرنی  شکلی سول

رسن،. بنا توجنه بنه است که ازو  توجه به آن ضنروری بنظنر منی

اهمیت موضوع مطااعه حاضر بنا هن،ا ار ینابی سنامانه روشننایی 

 روشنایی تأمینموجود و امکان سنجی ارا ه طر  های بوینه جوت 

 پار  جننوبی خ،مات فنی پاالیش،اه چوار  گا  کارگاهدر  مطلوب

 .دورت گرفره است

 روش بررسي

بنر روی  8933این مطااعه تودیفی تظلیلنی مقطعنی در سنا  

سامانه روشنایی مصنونی کارگاه خ،مات فنی پاالیش،اه چوار  گا  

پار  جنوبی انجا  ش،ه است. برای بررسی سامانه روشنایی، ابرن،ا  

ر روی نقشنه تویه و سامانه روشنایی موجود کارگاه بننقشه کارگاه 

تودیف و شر  نوع کار، تع،اد کارگران برای هر نوع ترسیم گردی،. 

شغل خاص، فاکرورهای مظیطی رن  سقف و دیوارها، ننوع منناب  

، انواع موان ، نظوه ن،و،اری و مراقدت ا  وسنایل روشناییمصنونی 

روشنایی به منظور بررسی روشنایی و مقایسنه بنا اسنران،ارد توینه 
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 سنننجش روشنننایی دسننر،اه بننا اسننرفاده ا   .[81, 87, 85]شنن،

Hagner Luxmeters, Model Ec1-X ه شنن،ه شنن،ت کنناایدر

ای در رو  و شنب اا،ویی و شدکهبه روش  کارگاه نمومی روشنایی

. ننالوه [81, 85]گیری گردین،نقطه ان،ا ه 386به دورت مجزا در 

بنا در نظنر گنرفرن  DIALux 4.12 افنزارنر براین بنا اسنرفاده ا  

های موجود، وضعیت با تابش سطو  تع،اد چراغشرای  فعلی نظیر 

دیوارهننا، سننقف و کننف کارگنناه و نوامننل و شننرای  دی،ننر شنن،ت 

. سنامانه روشننایی کارگناه بنا [83]روشنایی کارگاه برآورد گردین،

فوق ااذکر طراحی مج،د گردی، و بنا توجنه بنه  افزارنر اسرفاده ا  

هنای اسران،ارد کشوری و با در نظر گرفرن چراغ ح،ود تودیه ش،ه

 لف اجرایی، سول اواودو ،  ود با ده و کم موجود، راهکارهای مخر

 

هنر ین  ا   تنأثیر.  نالوه بنراین مینزان [81]هزینه ارا ه گردی،

راهکارهای پیشنوادی در بودود ش،ت روشنایی در شب مورد پیش 

بینی قرار گرفت و در نوایت بوررین راهکارهنا بنرای اجنرا در نظنر 

 .گرفره ش،

 یافته ها

های اوایه کارگاه خ،مات فنی، طو  و نرض کارگناه در بررسی  

هنای دسنر،اه چراغ 51کارگناه مرر بود. مناب  روشننایی  81و  11

دسر،اه  17بود که در  مان ار یابی روشنایی  وات بخار جیوه 351

دسر،اه خاموش بودن،. چراغ مورد اسرفاده همراه  9چراغ روشن و 

با منظنی قطدی و شن،ت درخشنن،گی آن در  واینای مخرلنف در 

 نشان داه ش،ه است. 8شکل 

 

 نحني قطبي )سمت چپ( چراغ مورد استفاده در كارگاه خدمات فنيشدت درخشندگي )سمت راست( و م -9شکل 

 386به طور کلی ش،ت روشنایی توس  دسر،اه اوکس مرنر در 

گیری شن،ت روشننایی نمنومی گیری ش،. نرایج ان،ا هنقطه ان،ا ه

کارگاه در رو  و شب و همچنین شاخص یک،سری روشنایی کارگاه 

ت روشننایی کارگناه و  ارا ه ش،ه است. مینات،ین شن، 8در ج،و  

شاخص یک،سری روشنایی در شب و حری در رو  کمرنر ا  حن،ود 

 .بود 6/1اوکس و   351مجا  
 

 گیري شدت روشنایي عمومي بر حسب لوكس در كارگاه خدمات فنياندازه نتایج-9جدول 

زما  

 گیریانداز 

میاناین شدت 

  lxروشنایی)

انحراف 

 معیار

حداقل شدت 

  lxروشنایی)

ر شدت حداک 

  lxروشنایی)

شاخص یکدستی 

(avg/EminE  

 115/2 615 62 2/52 122 شب

 622/2 594 51 5/11 191 روز

 

گیری شن،ت روشننایی و همچننین نرنایج نرایج حادل ا  ان،ا ه

بنا یکن،ی،ر مطابقنت داشنت کنه  افزارنر برآورد ش،ت روشنایی با 

-چراغ    ست.نشان داده ش،ه ا 3در شکل  افزارنر نرایج حادل ا  

 .باشن،مشخص می 3های خاموش در شکل 
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 ها و توزیع شدت روشنایي قبل از اقدامات كنترليپالن چراغ-2شکل 

وضعیت روشنایی  یطیمظ یو بررس یریگان،ا ه جیبا توجه به نرا

ا   یتع،اد 3معیوب بود و نیا  به ادالحات وجود داشت. در ج،و  

بنه  ظاتیموجود همراه با توض ییروشنا سرمیادال  س یراهکارها

و سول ااودنو  بنودن ارا نه شن،ه  ییاجرا نهیبر اسا  هز بیترت

 .است

 

 راهکارهاي پیشنهادي اصالح سیستم روشنایي كارگاه تعمیرات پاالیشگاه چهارم پارس جنوبي  -2جدول
 

 

مینننزان افنننزایش مروسننن  شننن،ت روشننننایی  9شنننکل 

بنننرای  افنننزارنر کارگننناه در شنننب بنننر اسنننا  پنننیش بیننننی 

 ده،.را نشان می 3راهکارهای ارا ه ش،ه در ج،و  

 چیدمان توضیحات
تعداد 

 چراغ
 شرایط پیشنهادي  نگهداري سیستم  روشنایي

راهکار 

 حياصال

سوخته باعث افزایش  تعویض هر المپ

لوک   1متوسط شدت روشنایی به میزا  

 خواهد شد.

 1 های سوخته با المپ نو )سه دستاا  تعویض المپ - 52 5×12

- 
12×5 52 

+ تمیز نمود  کلیه سطوح هراغ،  1راهکار اصالحی شمار   -

 المپ و دیفیوزر با دترجنت مناسب
6 

 

12×5 52 

+ تمیز نمود  کلیه سطوح دیوارها  6ار  راهکار اصالحی شم -

و سقف به طوری که ضریب انعکاس دیوار و سقف 

 شود. %52حداقل

4 

- 
12×5 52 

های با بیش از + تعویض المپ 4راهکار اصالحی شمار   -

 کارکرد با المپ نو 12222
5 

ها در عرض کارگا  از یکدیار فاصله هراغ

 متر باشد. 5/1متر و از دیوار جانبی  4
12×2 22 

+ اضافه نمود  یک ردیف هراغ  4راهکار اصالحی شمار   -

 های موجودجدید با مشخصات هراغ
5 

 5ها در طول کارگا  از یکدیار فاصله هراغ

 متر باشد. 6متر و از دیوار جانبی 
12×2 22 

دستاا  هراغ  12+ اضافه نمود   5راهکار اصالحی شمار   -

 ما  بهینه های موجود )هیدجدید با مشخصات هراغ
2 
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 تغییرات متوسط شدت روشنایي با اجراي راهکارهاي اصالحي پیشنهادي -3شکل 

در  افنزارنر   نرایج پنیش بیننی شن،ت روشننایی بنا اسنرفاده ا

هننای موجننود بننا اسننرفاده ا  دننورتی کننه فقنن  سننطو  و چننراغ

( بنه طنوری کنه 9دترجنت مناسنب تمینز شنون،هراهکار شنماره 

پننیش بینننی گردینن، بننا تمیننزی سننطو  دیننوار و سننقف ضننریب 

ارا ننه شنن،ه  1دردنن، خواهنن، شنن،؛ در شننکل  51هننا با تننابس آن

 .است

 
 هاد از تمیز نمودن سطوح و چراغتوزیع شدت روشنایي در كارگاه بع -4شکل 

در نواینننت نرنننایج پنننیش بیننننی شننن،ت روشننننایی بنننا 

در دننننورت اجننننرا کننننردن راهکننننار  افننننزارنر اسننننرفاده ا  

نشننننان داده شنننن،ه  5(، در شننننکل 3هجنننن،و    6شننننماره 

 است. 
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 توزیع شدت روشنایي در كارگاه بعد اجراي مداخالت پیشنهادي -5شکل

 

 بحث

نه سامانه روشننایی مصننونی در کارگناه ی  نمو مطااعهاین در 

خ،مات فننی دننعت پاالیشن،اهی ار ینابی گردین، و راهکارهنای 

. بنر اسنا  ادالحی برای بودود روشنایی این کارگاه ارا نه گردین،

ای نظینر تعنوی  ، بنا اقن،امات سناده و کنم هزیننه1پالن شنکل 

تنوان های سوخره ش،ه و همچنین نظافت مناسب سطو  میالمپ

مجا  ح،ود به  یادی روشنایی مظی  کار را بودود بخشی، و  تا ح،

مین روشنایی مطلوب تنونا أنزدی  نمود. همچنین برای تکشوری 

هنا و اضنافه نمنودن چنن، ای در چین،مان چراغبا تغیینرات سناده

وات بنا  351 های بخنار جینوهدسر،اه چراغ ج،ی، و تعوی  المپ

نایی یکنواخننت و تننوان روشننسننانت می 86111کننارکرد بننیش ا  

مطلوبی در مظی  کار ایجاد نمود که بودود روشننایی مظنی  کنار 

نرایج وری و کارایی کارکنان دارد. بر اسا  به سزایی در بوره تأثیر

انجنا   3113و همکاران در سنا   Bommelای که توس  مطااعه

انوکس( تنا  911ش، افزایش روشنایی ا  ح،اقل مق،ار مورد نینا  ه

دردن، افنزایش  88تنا  9توانن، منجنر بنه وکس منیا 511میزان 

اوکس منجر  3111اوکس به  911وری و افزایش روشنایی ا  بوره

 .[1]وری گردددرد، بودود و افزایش در بوره 31تا  85به 

مین مروسن  شن،ت أبرای تن 9و شکل  3ج،و  بر اسا  نرایج 

هنای روشنایی باالتر در کارگاه در شنرای  یکسنان، تعنوی  المپ

 تننأثیرسننانت  86111وات بننا کننارکرد بننیش ا   351 بخننار جیننوه

 81ج،ین،ه بیشرری نسدت به اضافه نمودن تع،اد مظ،ودی چنراغ

( به مجمونه سامانه روشنایی دارد کنه در مراجن  مخرلنف دسر،اه

های منورد تاکی،  یادی بر توجه به نیمه نمر و  مان کارکرد المپ

 .[81, 87, 85]اسرفاده در ی  دنعت ش،ه است

گنردد جونت نالوه بر ارا نه راهکارهنای ادنالحی پیشننواد می

افزایش ضریب بوره و افزایش نمر مفی، سیسرم روشننایی برنامنه 

ها و سطو  حن،اقل سناای یکدنار ریزی و اجرای نظافت کلیه چراغ

های سوخره در حن،اقل  منان ممکنن تعنوی  انجا  شود و المپ

وجود کارگناه  3188در سا  مروری  شون،. بر اسا  نرایج مطااعه

توان، به میزان ن،و،اری مناسب سامانه روشنایی در ی  دنعت می

هایی . باالست چراغ[31]درد، در کاهش مصرا برق موثر باش، 5

هایی دد و ا  باالسنتهسرن، تعوی  گر آ اردهن،هکه دارای د،ای 

منروری در  با تکنواوژی بورر اسرفاده شود. بر اسا  نرایج مطااعنه

-1توانن، هایی با تکنواوژی بورر میاسرفاده ا  باالست 3188سا  

و ننالوه بنر اینن  [31]درد، در کاهش مصرا برق منوثر باشن، 1

ن،ارنن، در  آ اردهنن،ههایی با تکنواوژی بورر دن،ای چون باالست

گیری بیشنرر ثیر بسزایی دارد. جوت بورهأرفاه و آسایش افراد نیز ت

طدیعی در طو  رو  با توجه به آاودگی هنوای منطقنه  ا  روشنایی

ها بنا دترجننت مناسنب تمینز هر سه ماه یکدار شیشه کلیه پنجره

بر اسا  نرایج مطااعات مخرلف، با اسنرفاده ا  روشننایی  گردد که

 جوییدننرفهدردنن، در مصننرا بننرق  35-61تننوانطدیعننی می

های کاری که بنه شن،ت روشننایی بناالتر ا  . در ایسر،اه[31]نمود

روشنایی موضعی مناسب نصب گردد. نرایج اوکس نیا  دارن،  351

وری ای نشان داد که با اسرفاده ا  روشننایی موضنعی بونرهمطااعه

 .     [38]ها کاهش پی،ا نموده استکارکنان افزایش و تع،اد غیدت

مظاسدات روشننایی  افزارهایافزارهانر افزارنر نر در حا  حاضر 

 DIALuxو  Calculux ،SiLICHT ،Europicمخرلفننی نظیننر 
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تنوننا  DIALux، افزارهنناافزارنر نر وجننود دارد. در بننین ایننن 

هنا است که اطالنات تع،اد خیلی  یادی ا  المپ افزاریافزارنر نر 

هنای معنروا و معردنر در دنینا را دارا های مخرلف شنرکتو چراغ

باش، و امکانات بسیار  یادی برای طراحنی روشننایی مصننونی می

های مخرلف فضای طراحی روشنایی نظینر شکل افزار نردارد. این 

مسرطیل، مرب ، چن، ضلعی را دارد و همچنین اینن امکنان بنرای 

ایجنناد  افننزارنر طراحننان وجننود دارد کننه مکننان مننورد نظننر را در 

ها های مخرلف اجزای داخل مظی . نالوه بر این شکل[33]نماین،

-وجنود دارد و منی افزارنر ر مناب  اطالناتی نظیر میز و دن،ای د

هنای ها اسرفاده نمود. یکی ا  قابلینتتوان برای ترسیم دقیق ا  آن

این است که قنادر اسنت بنرای  DIALux افزارنر منظصر به فرد 

طراحی روشنایی هر فضا با تاب اجزای درون مظی  طراحی همیز، 

جه بنه کلینه اجنزاء ین  دن،ای و ...(  را نیز در نظر ب،یرد و با تو

 . [33]طراحی بوینه را ارا ه نمای،

منجنر بنه خطنا در بنرآورد  توانن،میهایی که یکی ا  مظ،ودیت

نیز گردد تعیین تجربی فاکرور افنت  افزارنر روشنایی با اسرفاده ا  

( است. اگر فاکرور افت سنامانه روشننایی TLLFسامانه روشنایی ه

روشننایی  تنأمینتوس  طرا  به خوبی برآورد نشنود باننث نن،  

وب و یک،ست در مظی  کارگاه پنس ا  گذشنت من،ت  منان مطل

نسدراً کوتاهی ا  نصب سامانه روشنایی خواه، ش، و یا اینکه بانث 

روشنایی بنیش ا  حن، نینا  مظنی  کنار، بنه خصنوص در هن،نا  

سامانه روشنایی و در نریجه مصرا انرژی بیشرر خواهن،  ان،ا یراه

ور افت اشرداهی دنورت ش،. بنابراین در دورتی که در برآورد فاکر

بوینه نخواه، بود کنه انرخناب  ش،هطراحیگیرد، سامانه روشنایی 

درست فاکرور افت سامانه روشنایی بنه طنور مسنرقیم بنه تجربنه 

گردد و بای، نوایت طرا  و درک درست ا  شرای  مظی  کار با می

 دقت در برآورد دظی  فاکرور افت سامانه روشنایی به نمل آی،.

 يگيرنتيجه

نرایج مطااعه تاکی، نمود که اجرای راهکارهای ساده و کم هزینه 

روشنننایی  تننأمینرا در بودننود و  ایمالحظننهقابل تننأثیرتواننن، می

ها ایجاد نمای،. همچنین اسرفاده ا  مطلوب و ارگونومی  در کارگاه

ابزارهننای تخصصننی مظاسنندات روشنننایی توسنن  کارشناسننان و 

را تسنویل  اطمیننانقابل هایسننجیامکانانجا   توان،میطراحان 

 .نمای،

 قدرداني

ب،ین وسیله ا  کارکنان و م،یریت مظرر  پاالیش،اه چونار  گنا  

پننار  جنننوبی و بننه ویننژه ا  کارکنننان واحنن، بو،اشننت، ایمنننی و 

هنای منوثر تشنکر و این پاالیشن،اه جونت همکناری  یستمظی 

 .گرددق،ردانی می
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Abstract 

Background & objective: Desirable and ergonomic lighting in workplaces has a significant effect on the visual 

complications, improving the efficiency and productivity of employees. This study aimed to evaluate the 

lighting system and feasibility of improving the artificial lighting system for comfort lighting in the workshop of 

the Fourth South Pars Gas Refinery. 

Methods: In this descriptive-analytical study, the environmental conditions of the studied workshop were evaluated 

and the illuminance was measured in both day and night at 216 points. Based on lighting measurements, a site map 

was provided. Further, based on the current conditions of the workshop, illuminance was estimated using DIALux 

4.12 lighting calculations software. By considering the national recommended limits for industrial lighting and the 

current luminaires, the different practical, accessible and low cost solutions were presented. Using the mentioned 

software, the share of each proposed solutions for improving workshop lighting were estimated. 

Results: The results showed that the workshop illuminance in day and night were 197±71.5lx and 160±50.6 lx, 

respectively. The same results were also obtained by software calculations. According to the results, lighting system 

was considered as undesirable lighting system that and needs to modifications. According to the software predictions, 

the use of proposed solutions can increase the light intensity from 260 to 405 lx. 

Conclusion: The results confirmed that the low cost and simple solutions can significantly improve the ergonomic 

and comfort lighting in the workplace. The use of the specialized tools, which were calculated by experts and 

designers can also facilitate the reliable conducting feasibility. 

Keywords: Artificial lighting system, Lighting calculation, Technical workshop, lighting in the workplace 
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