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 چکیده
باشد، در  صرفه جویی در مصرف انرژي براي حفاظت از محیط زیست، علم و فن آوري و اقتصاد مهم می :مقدمه    

- می )کم مصرف(سازي مصرف انرژي استفاده از المپ هاي فلورسنت فشرده همین راستا یکی از روش هاي بهینه
تاکنون پژوهشی در رابطه با تعیین . شود شنایی پرتو فرابنفش تولید میدر این المپ ها به علت ماهیت تولید رو .باشد

فواصل مجاز در این دسته از المپ ها در ایران انجام نشده است، لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی فاصله ایمن مواجهه 
  .هاي فلورسنت فشرده بود بنفش ساطع شده از المپ ءبا پرتوهاي ماورا

وات   8و با ) چهار مارك تجاري متفاوت(المپ فلورسنت فشرده 16ین مطالعه بر روي ا :مواد و روش ها    
، 100، 50، 25، 10 فواصلدر  UVCو  UVA, UVB اندازه گیري شدت پرتوها در سه طیف. مختلف، انجام گرفت

ت کارکرد ساع 2000و  1500، 1000، 750، 500، 200، 100 از المپ و در زمان هاي صفر، سانتی متر 200و  150
داده ها با استفاده از آماره هاي توصیفی و آزمون  آماري آنالیز  .اندازه گیري شد) زیر المپ(المپ در زاویه صفر درجه

  .تجزیه و تحلیل گردیدند vol. 20  SPSSنرم افزارو  ANOVAواریانس 
متفاوت داراي رابطه  نشان داد که شدت پرتو فرابنفش در فواصل ANOVAآزمون آماري  :یافته هاي پژوهش   

چنین این آزمون به منظور مقایسه شدت پرتو تشعشع یافته در زمان  هم )P<0.05(.معناداري از لحاظ آماري می باشد
هاي متفاوت اندازه گیري نشان داد که بین زمان هاي متفاوت از لحاظ شدت پرتو اختالف معنی داري وجود 

  )P>0.05.(ندارد
 2 در UVAالمپ بررسی شده شدت پرتو فرابنفش  8متري، از  سانتی 10فاصله در  :نتیجه گیريبحث و    

از آن شدت پرتو  بیشترو سانتی متري  25بیشتر از حدود مجاز شغلی و در فاصله ) وات 60و  45المپ هاي (المپ
بررسی شده  در المپ UVB پرتو فرابنفش المپ ذکر شده نیز به کمتر از حد مجاز شغلی رسید و 2در  UVA فرابنفش

 .بیشتر از حدود مجاز شغلی کشور بود 50 و 25، 10 در فواصل
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  مقدمه
   

. مهم ترین تکنولوژي قرن حاضر، تکنولوژي انرژي می باشد
 و اثرات مخربی در صنعت یا مشکالت انرژي موضوع

تکنولوژي هاي جدید مصرف . زندگی به وجود آورده است
در حال توسعه می انرژي به وجود آمده اند و به سرعت 

 حفاظت از محیط براي انرژي در مصرف جویی باشند، صرفه
در همین . فن آوري و اقتصاد مهم می باشد و زیست، علم

راستا یکی از روش هاي مصرف انرژي، جایگزینی المپ 
). 1،2(هاي التهابی با المپ هاي فلورسنت فشرده می باشد،

مصرف  درصد 14چنان چه در کشورهاي اروپایی 
الکتریسیته به علت تامین روشنایی می باشد و برآورد شده 
است که تکنولوژي هاي جدید کارآمد می تواند این عامل را 

درصد کاهش دهند، و براي تولید روشنایی برابر  80حدود 
با آن چه که المپ هاي التهابی مرسوم تولید می نمایند این 

 درصد انرژي الکتریسته مصرف می 20المپ ها حدود 
براي مقابله با این بحران دولت هاي اروپایی توصیه . نمایند

جایگزین ) CFL(نمودند که المپ هاي فلورسنت فشرده
این المپ ها از . )3- 5(المپ هاي پر مصرف التهابی شوند،

. تخلیه بار در بخار جیوه تولید پرتو فرابنفش می نمایند
انرژي موجود در فوتون هاي فرابنفش با تابش به پوشش 

در حالت . فسفر الیه داخلی المپ تولید نور مرئی می نماید
با این . درصد انجام می گیرد 100ایده آل، تبدیل با بازده 

نفش به علت نقص در وجود، در حالت عملی پرتو فراب
. )6(پوشش فسفر و پوشش حباب می تواند انتقال یابد،

نشان داد که المپ هاي فلورسنت پرتو  Maxwellمطالعه 
تشعشع می نمایند  nm295 -290فرابنفش در طول موج 

که میزان آن برابر یا حتی بیشتر از اشعه فرابنفش تابش 
، و مشخص شده است، )7(شده از طریق خورشید می باشد،

کسانی که با اشعه ساطع شده از این دسته المپ ها مواجهه 
ارند بیشتر به بیماري هاي پوستی دچار می شوند که خود د

پرتو . )8(دلیلی بر وجود تابش اشعه فرابنفش می باشد،
فرابنفش بخش کوچکی از طیف الکترومغناطیسی می باشد 
و ویژگی که باعث تمایز این بخش ها از هم می شود، طول 
موج آن ها است و در این بین امواج فرابنفش داراي طول 

می باشد و این طیف به سه ناحیه  nm400-100موج 
-nm400( Aپرتو فرابنفش نزدیک یا )1: تقسیم می گردد

و ) nm 315 -280( Bپرتو فرابنفش متوسط یا )2، )315
. )nm280 -100(،)9( Cپرتو فرابنفش دور یا )3

Whillock  تو با ارزیابی پر 1990و همکاران در سال
فرابنفش ساطع شده از المپ هاي فلورسنت تحت شرایط 
عادي، به این نتیجه رسیدند که پرتو فرابنفش ساطع شده در 

مطالعه . )10(سانتی متري داراي خطر نمی باشد، 65فاصله 
Sayer  و همکاران بر روي المپ هاي فلورسنت نشان داد

مپ ها پرتو فرابنفش در طول موج هاي که این دسته از ال
A  وB  تشعشع می نمایند و توصیه نمودند بیمارانی که به

نور حساسیت دارند و افرادي که شرایط کاري آن ها ایجاب 
می کند که با نور ساطع شده از المپ فلورسنت فشرده از 

در تماس باشند، ممکن است ) میزهاي تحریر(فاصله نزدیک
در همین راستا تحقیقات جدید نشان . )11(در خطر باشند،

داده اند که، با وجود پایین بودن سطح پرتو فرابنفش این 
ن است طوالنی المپ ها چون زمان مواجهه با آن ها ممک

  )12(.باشد، می تواند باعث آسیب در افراد گردد
آزمایشات انجام شده توسط سازمان استاندارد محافظت    

در برابر پرتو فرابنفش در مواجهه هاي 
نوع مختلف از المپ  24بر روي ) ARPANSA(شغلی

فاصله اندازه گیري وات و  28تا  5هاي فلورسنت فشرده، از 
انجام  cm200-100-50-25-10آن ها نیز، در فواصل 

گرفت، نشان داد که چهار تا از المپ هاي فلورسنت مورد 
سانتی متري که به عنوان نزدیک  10بررسی در فاصله 

ترین فاصله ممکن در نظر گرفته شد داراي پرتو فرابنفش 
بین بیش از حد مجاز مواجهه تعیین شده توسط سازمان 

) ICNIRP(المللی محافظت در برابر پرتوهاي غیر یونیزان
سانتی  25بودند و هم چنین یافته ها نشان داد که در فاصله 

متري هیچ کدام از المپ ها داراي محدودیت مجاز مواجهه 
  )14،13.(نبودند

از آن جایی که در سال هاي اخیر هزینه هاي مربوط به    
افته است و مردم براي مصرف انرژي الکتریکی افزایش ی

تامین روشنایی منازل و محیط کار خود از المپ هاي 
فلورسنت فشرده که انرژي برابر با یک پنجم کل انرژي که 
المپ رشته اي مصرف می نمایند، استفاده می کنند به 
همین علت این المپ ها را جایگزین المپ هایی نموده اند 

این المپ به  که انرژي زیادي مصرف می کنند و چون که
علت ماهیت تولید روشنایی در آن ها اشعه فرابنفش تولید 
می نمایند که می توانند براي کسانی که با آن در تماس 
هستند مشکالت سالمتی ایجاد نماید و از آن جایی که 
پژوهشی در رابطه با  ناحیه ایمنی و فاصله مجاز مواجهه با 

و مقایسه با اشعه فرابنفش ساطع شده از این المپ ها 
استانداردهاي موجود تاکنون در کشور انجام نشده است، لذا 
ضرورت تحقیق و ارائه نتایجی مستدل در رابطه با ناحیه 
ایمنی و فاصله مجاز بررسی پرتو فرابنفش تابش شده از 
المپ هاي فلورسنت فشرده در مقایسه با استاندارد تولیدي 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               2 / 9

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1629-fa.html


  قداد کاظمی و همکارانم - تعیین فاصله ایمن در مواجهه با پرتوهاي ماوراء بنفش المپ هاي کم مصرف

٦٨ 
 

ات هاي مختلف به وسیله انواع المپ هاي کم مصرف با و
براي افراد و کاربرانی که از این المپ ها استفاده می نمایند 

بررسی این مطالعه با هدف لذا . ضروري به نظر می رسد
بنفش ساطع شده از  ءفاصله ایمن مواجهه با پرتوهاي ماورا

  .انجام گرفتهاي فلورسنت فشرده  المپ
  مواد و روش ها 

پ ـــالم 16روي  رـی بـربـجــعه تـطالـن مـای     
مارك تجاري مختلف پر مصرف در  4فلورسنت فشرده در 

براي جلوگیري از خرید المپ هاي . ایران انجام گرفت
خراب یا نامطلوب، شدت روشنایی المپ انتخابی به وسیله 

اندازه گیري شد و چنان چه  YF-170لوکس متر مدل 
 درصد با بقیه بود از 5اختالف شدت روشنایی بیشتر از 

رنج . مطالعه حذف و المپ دیگري جایگزین آن می شد
جدول .(وات  متغیر بود 60تا  11توان المپ هاي انتخابی از 

و تمام المپ هاي انتخاب شده از نوع تک حبابی ) 1شماره 
 .بودند

  
 فراوانی المپ فلورسنت فشرده بر حسب توان مصرفی. 1جدول شماره 

  
اندازه گیري پرتو : اندازه گیري پرتو فرابنفش    

قبل از شروع . فرابنفش بر روي یک میز انجام گرفت
اندازه گیري، موقعی که تمام المپ ها خاموش بودند با 
دستگاه اندازه گیري پرتو فرابنفش، پرتوهاي فرابنفش 

د در محیط اندازه گیري می شد و المپی زمینه اي موجو
  دقیقه روشن بود  10که باید بررسی می شد براي مدت 

قبل از هر روز. و سپس اندازه گیري شروع می شد

  
ره می ــیري کالبیــدازه گـگاه انـري دستـاندازه گی 

اندازه . د، تا از صحت دستگاه اطمینان حاصل شودــش
سانتی  200و  150، 100، 50، 25، 10گیري در فواصل 

، 750، 500، 200، 100متر و در زمان هاي صفر،
ساعت کارکرد المپ و در زاویه  2000و  1500، 1000

شکل .(اندازه گیري انجام شد) زیر المپ(صفر درجه
  )1شماره 

  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  زاویه اندازه گیري شدت پرتو فرابنفش. 1شکل شماره 
  

    
ره از المپ از یک دستگاه اندازه براي اندازه گیري پرتو منتش

سنسور  3که داراي  666230گیري پرتو فرابنفش مدل 
 A)nmپرتو فرابنفش نزدیک یا (ناحیه پرتو فرابنفش 3براي 
و ) nm 315-280(B، پرتو فرابنفش متوسط یا )400-315

. بود، انجام گرفت) C)nm 280-100پرتو فرابنفش دور یا 
هاي آماري میانگین و آنالیز  داده ها با استفاده از آزمون

تجزیه و  SPSS vol.20زار با نرم اف ANOVAواریانس 
  .تحلیل گردید

11w 13w 18 w 20w 40w 45w 55w 60w وات(توان مصرفی المپ(  

 تعداد المپ 3 1 1 3 1 3 1 3
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   یافته هاي پژوهش 
  میانگین شدت پرتو فرابنفش  8تا  1نمودارهاي شماره 

تابیده شده از المپ هاي فلورسنت فشرده را در زمان و 
  .فواصل متفاوت نشان داده است

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  وات13المپ فلورسنت فشرده . 2نمودار شماره                                            وات 11المپ فلورسنت فشرده . 1نمودار شماره              
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  وات 20المپ فلورسنت فشرده . 4ره نمودار شما                                        وات 18المپ فلورسنت فشرده . 3نمودار شماره                  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وات 45المپ فلورسنت فشرده . 6نمودار شماره                                         وات 40المپ فلورسنت فشرده . 5نمودار شماره                  
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  وات 60المپ فلورسنت فشرده . 8نمودار شماره                               وات          55المپ فلورسنت فشرده . 7اره شمنمودار                

  
دت ــیزان شــیري مــگدازهــج انـــایــنت      

 )UVB( ول موجــش در طــفــرابنــو فــرتــپ
)nm 315-280 (ه در ــفر درجــه صــراي زاویــب

.آمده است 2جدول شماره 
  

  .براي زاویه صفر درجه در فواصل اندازه گیري متفاوت) UVB(در طول موج) w/m2(میزان شدت پرتو فرابنفش. 2جدول شماره 

  شدت پرتو 
  )بر حسب ساعت(مدت زمان کارکرد المپ

 2000 1500 1000 750 500 200 100 زمان بهره برداري
11W 10 0 01/0  01/0  01/0  0 0 0 0 

25 0 01/0  01/0  0 0 0 0 0 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 W 10 01/0  0 01/0  01/0  01/0  01/0  01/0  0 
25 01/0  0 0 01/0  01/0  01/0  0 0 
50 0 0 0 01/0  0 0 0 0 

18 W 10 01/0  01/0  01/0  01/0  01/0  01/0  01/0  01/0  
25 0 0 0 0 0 0 01/0  0 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 W 10 01/0  0 01/0  02/0 01/0  01/0  0 01/0  
25 01/0  0 0 01/0  0 01/0  0 01/0  
50 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 W 10 02/0  02/0  01/0  01/0  01/0  0 0 0 
25 01/0  0 01/0  01/0  0 0 0 0 
50 0 0 0 01/0  0 0 0 0 

45 W 10 01/0  02/0 01/0  01/0  0 0 0 01/0  
25 01/0  0 01/0  0 01/0  0 0 01/0  
50 0 0 0 01/0  0 0 0 0 

55 W 10 01/0  0 0 01/0  01/0  01/0  01/0  01/0  
25 01/0  0 0 01/0  0 0 0 01/0  
50 0 0 0 01/0  0 0 0 0 

60 W 10 01/0  02/0  01/0  01/0  01/0  01/0  0 0 
25 01/0  01/0  0 0 01/0  0 0 0 
50 0 0 0 01/0  01/0  0 0 0 
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ـــآزم      ــاري ــ ــه   ANOVAون آمـ ــت مقایسـ جهـ
ــاي م    ــان ه ــرابنفش در زم ــو ف ــدت پرت ـــتفــش اوت ـ

دت پرتــو ــــه شــــشان داد کــــري نــــانــدازه گی
ـــفــفرابن ـــش داراي اخـ ـــتالف معـ ـــناداري از نـ ظر ـ

ــاري ن ـــآم ـــمی باشـ ــ) P>0.05.(دـ ـــقادیر شـم دت ـ
ش در زمــان هــاي ــــنفــاوراء بــــو مــــرتــش پــــتاب
د ــــمی باشـــ سان نـــ یري یکـــ اوت انـدازه گ ـــ فــمت

عه در اکثــر ــــش اشــــباــرین میــزان تــــشتــو بی
المپ هـاي بررسـی شـده در لحظـه بهـره بـرداري مـی        

  .باشد
ــاري       ــون آمـ ـــن ANOVAآزمـ ــــ ه ـشان داد کـ

ته از المـپ هـاي   ـــ عشع یافـشدت پرتـو فـرابنفش تشـ   
ــ تفاوت داراي اخــتالف ــــواصل مــــررسی در فـمــورد ب

ــاداري از نظــر آمــاري مــی باشــد  ــدازه ) P<0.05.(معن ان
مام نقــاط ــــدر ت UVCش ــــبنف گیــري اشــعه مــاوراء

ده و در زمــان هــاي متفــاوت و در ــــري شــــانــدازه گی
  . ودــفر بــددي صــقدار عــزاویه صفر داراي م

  بحث و نتیجه گیري
یکی از نقاط قوت مطالعـه حاضـر انـدازه گیـري پرتـو         

فرابنفش تابیـده شـده از المـپ هـاي فلورسـنت فشـرده       
ــام  ــود، در تم ــاوت ب ــل متف ــه   در فواص ــه ب ــاتی ک مطالع

ــته از    ــن دس ــه از ای ــار یافت ــرابنفش انتش ــو ف بررســی پرت
المــپ هــا پرداختــه انــد، فاصــله انــدازه گیــري تنهــا در 
یــک نقطــه و در نزدیــک تــرین فاصــله ممکــن  از فــرد 
ــن     ــایین ای ــاي پ ــري در وات ه ــدازه گی ــد و ان ــی باش م
ــر و      ــاي تحری ــپ میزه ــراي الم ــراً ب ــا و اکث ــپ ه الم

صـل خیلـی نزدیـک بـا ایـن پرتـو در       کاربرانی که در فوا
ــه اســت،  ــد انجــام گرفت ــوده ان ــی در )6،12(تمــاس ب ، ول

مطالعـــه حاضـــر المـــپ هـــاي انتخـــابی داراي رنـــج 
ــیعی ــري در  ) وات 11-60(وسـ ــدازه گیـ ــد و انـ  6بودنـ

نقطـه و حتـی بـراي کسـانی کـه در یـک اتـاق نشــمین        
ــا      ــت ب ــن اس ــند و ممک ــی باش ــته م ــورت نشس ــه ص ب

ــده از   ــده ش ــاي تابی ــاس   پرتوه ــا در تم ــپ ه ــن الم ای
  .باشند، انجام گرفت

ــه         ــه ناحی ــرابنفش در س ــو ف ــري پرت ــدازه گی  UVAان
UVB,  وUVC  ــد ــام ش ــه   . انج ــاز مواجه ــانگین مج می

طبــق کتابچــه حــدود مجــاز مواجهــه شــغلی   Cبــا طیــف 
وات بـر متـر مربـع یـک دوره      0000014/0ایران برابـر بـا   

شـدت  ) 3جـدول شـماره   .()15(سـاعته مـی باشـد،    8زمانی 
ان هــاي در تمــام نقــاط و هــم چنــین در زمــ UVCپرتــو 

مختلف و زوایه صـفر درجـه انـدازه گیـري شـد کـه مقـدار        
عددي آن صفر بود، کـه یکـی از دالیـل آن ممکـن اسـت      
به خـاطر حساسـیت دسـتگاه مـورد اسـتفاده جهـت انـدازه        
گیــري پرتــو فــرابنفش اســت کــه مقــدار بــه دســت آمــده 
احتماالً کمتر از حد تشـخیص دسـتگاه مـورد اسـتفاده مـی      

ــد ــ . باش ــه نت ــه ب ــا توج ــده  ب ــري ش ــدازه گی ــادیر ان ایج، مق
UVC         کمتر از حـد مجـاز مواجهـه شـغلی بـه دسـت آمـد

که با نتـایج مطالعـه اي کـه توسـط سـازمان بـین المللـی        
حفاظت در برابر پرتوهـاي غیـر یـون سـاز انجـام گرفـت و       
در انـدازه گیــري هـاي انجــام شــده توسـط ایــن ســازمان،    

UVC  ،ــوانی دارد ــم خ ــد، ه ــزارش نش ــه . )16(گ در مطالع
 73و همکــاران بــر روي   Khazovaایــی کــه توســط   

ــله    ــرده در دو فاص ــنت فش ــپ فلورس ــانتی  20و  2الم س
مطالعـه آن هـا نشـان داد پرتـو     متري انجام گرفـت، نتـایج   
ــرابنفش در طــول مــوج  ــانومتر 250ف ــه (ن ــه ناحی ــوط ب مرب

UVC (        منتشر می گـردد کـه بـا نتـایج ایـن مطالعـه هـم
یکــی از دالیـل ایـن نتیجــه گیـري ممکــن    . خـوانی نـدارد  

ــه ایــن خــاطر باشــد کــه   و همکــاران  Khazovaاســت ب
علــت تشعشـــع پرتـــو فـــرابنفش را ناشـــی از نقـــص در  

  )17(.ي حباب داخلی المپ ذکر کرده اندپوشش فسفر
  

  اقتباس شده از کتابچه حدود مجاز (مدت زمان مجاز مواجهه شغلی با پرتوهاي فرابنفش در طیف هاي مختلف. 3جدول شماره 
  )15(.مواجهه شغلی

 UVA(W/m2) UVB(W/m2) UVC(W/m2)  طول زمان پرتو گیري

 0000014/0 000003/0 04166/1 ساعت 8

  
    

ــرابنفش  1-8نمودارهــاي شــماره  ــو ف از  UVAشــدت پرت
جـه بـراي   المپ هاي فلورسنت فشـرده در زاویـه صـفر در   

ســانتی متــري و در زمــان هــاي  50و  25، 10سـه فاصــله  
اندازه گیـري متفـاوت را نشـان مـی دهـد، در تفسـیر ایـن        

ــه در فاصــله   ــوان گفــت ک ســانتی  50و  25نمــودار مــی ت

متري تمام مقـادیر انـدازه گیـري شـده کمتـر از دوز مجـاز       
ــران   تعیــین شــده توســط حــدود مجــاز مواجهــه شــغلی ای

ــر  ــاي ف ــابش ه ــراي ت ــوج ب ــول م  315-400ابنفش در ط
کـه ایـن   ) 3جـدول شـماره    (به دست آمـد ) UVA(نانومتر

نتایج، با نتایج مطالعه انجـام گرفتـه توسـط آژانـس ایمنـی      
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هســته اي و حفاظــت در برابــر تشعشــع کــه در ســال      
ــنت   2011 ــاي  فلورسـ ــر روي المـــپ هـ ــترالیا بـ در اسـ

وات هــاي متفــاوت انجــام گرفــت هــم خــوانی  فشــرده بــا
 25نتــایج مطالعــه آژانــس نشــان داد کــه در فواصــل . دارد

ســانتی متــري و دورتــر از آن، تشعشــعات فــرابنفش انــدازه 
ــرده،    ــنت فش ــاي فلورس ــپ ه ــامی الم ــده از تم ــري ش گی
ــط     ــده توس ــین ش ــاز تعی ــد مج ــر از ح ــادیر کمت داراي مق

ــد، ICNIRPســـازمان  ــی باشـ ــین در . )18(مـ ــم چنـ هـ
ــط    ــه توس ــه اي ک ــر روي   Kleinمطالع ــاران ب  6و همک

مارك مختلـف از المـپ هـاي فلورسـنت فشـرده در سـال       
انجام گرفـت، نتـایج نشـان داد کـه پرتـو فـرابنفش        2008

ا، کمتـر از حـد مجـاز مـی باشـد      منتشره از ایـن المـپ هـ   
که با نتـایج مطالعـه کنـونی هـم خـوانی داشـته و در یـک        

  )12(.راستا می باشد
ــایج نشــان داد کــه در فاصــله       ــر طبــق نمــودار، نت  10ب

بـه عنـوان نزدیـک تـرین فاصـله      (سانتی متري از المپ ها
مـاس بـا تـابش    ایی کـه کـاربر ممکـن اسـت در معـرض ت     

وات  45، تنهـا در المـپ   )هاي پرتـو فـرابنفش قـرار گیـرد    
) لحظـه شـروع اسـتفاده از المـپ    (و در زمان بهـره بـرداري  

وات و در صـــدمین ســـاعت کـــارکرد    60و در المـــپ 
ــاز       ــدود مج ــیش از ح ــرابنفش ب ــو ف ــدت پرت ــپ، ش الم

ــی    ــران یعنـ ــغلی ایـ ــه شـ ــر   04/1مواجهـ ــر متـ وات بـ
ــع ــدازه گ) 3جــدول شــماره (مرب ــا )15(یــري شــد،ان ، کــه ب

توسـط آژانـس ایمنـی هسـته      نتایج مطالعـه انجـام گرفتـه   
ــال     ــه در س ــع ک ــر تشعش ــت در براب در  2011اي و حفاظ

استرالیا و بـر روي المـپ هـاي فلورسـنت فشـرده بـا وات       
در مطالعــه . هـاي مختلــف انجـام گرفــت هـم خــوانی دارد   

انجام گرفته توسـط ایـن آژانـس، نتـایج نشـان داد کـه در       
ــدازه  10فاصــله  ــرابنفش ان ــو ف ــزان پرت ــري، می  ســانتی مت

گیري شـده در المـپ هـاي مختلـف، بـیش از حـد مجـاز        
  )18(.بود
با توجـه بـه نتـایج ایـن مطالعـه مشـخص گردیـد کـه             

مقادیر شدت تـابش پرتـو فـرابنفش انـدازه گیـري شـده در       
  تلف، داراي مقادیر یکسانی نبودند و زمان هاي مخ

بیشترین میـزان تـابش پرتـو انـدازه گیـري شـده در اکثـر        
المپ هاي مورد بررسـی، در لحظـه بهـره بـرداري از ایـن      
المپ ها به دست آمـد کـه ممکـن اسـت بـه خـاطر فعـال        
شدن پوشش فسفري حباب داخلـی المـپ باشـد کـه بعـد      

شـتر پرتـو   از مدت زمـان کمـی، فعـال شـده و از خـروج بی     
  .به محیط خارج ممانعت می نماید

 UVBمقـادیر تـابش پرتـو فــرابنفش     2جـدول شـماره       
را براي زاویـه صـفر درجـه و در زمـان هـاي متفـاوت و در       

ــد و   50، 25، 10فاصــله  3 ــی ده ــان م ــري نش ــانتی مت س
مقـدار اسـتاندارد حـد مجـاز روزانـه در       3در جدول شـماره  

ــف   ــراي طی ــده اســت،آ Bمواجهــه هــاي شــغلی ب ، )15(م
ــدازه  بــر مــی 2چنــان چــه از جــدول شــماره  آیــد تمــام ان

گیري ها در سـه نقطـه انـدازه گیـري شـده داراي مقـادیر       
ــفر،   ــا ص ــر ب ــددي براب ــه در   02/0و  01/0ع ــد ک ــی باش م

ــدازه گیــري، کمتــر از حــد مجــاز   بعضــی از نقــاط مــورد ان
وات بــر مترمربـع مـی باشــد    000003/0ارائـه شـده یعنـی    

ــه    ــل از مطالع ــایج حاص ــا نت ــه ب ــاران در  Kleinک و همک
ــال  ــاي    2008سـ ــپ هـ ــف المـ ــواع مختلـ ــر روي انـ بـ

ــوج هــاي   ، 297، 302، 313فلورســنت فشــرده در طــول م
 20و در فاصــله ) UVBدر ناحیــه پرتــو فــرابنفش   (294

سـانتی متــري از المــپ هــا انجــام گرفــت و نتــایج نشــان  
داد کــه در بعضــی از نقــاط، میــزان شــدت پرتــو فــرابنفش 

 هـم اندازه گیـري شـده، کـم تـر از حـد مجـاز مـی باشـد،         
  )12(.خوانی دارد

ــله         ــد در فاص ــی ده ــان م ــایج نش ــه نت ــان چ  10چن
ــري، از  ــو   8ســانتی مت المــپ بررســی شــده شــدت پرت

ــرابنفش  ــا در  UVAفــ وات  60و  45المــــپ  2تنهــ
بیشـتر از حــد مجـاز روزانــه تعیـین شــده توسـط کمیتــه     

ــدت پرتــ     ــد و ش ــی باش ــور م ــت کش ــی و بهداش و ایمن
ــرابنفش  ــده     UVBف ــري ش ــدازه گی ــاط ان ــر نق در اکث

ســانتی  50و  25بیشــتر از حــد مجــاز بــوده و در فاصــله 
ــوج   ــراي طــول م ــري ب ــدازه گی ــایج ان ــري نت  UVAمت

ــد   ــی باش ــده م ــین ش ــاز تعی ــد مج ــر از ح ــی در . کمت ول
یرات ـفش تغیــــهمـــین فاصـــله شـــدت پرتـــو فرابنـــ

ــ ــتـچ ــته اس ــ . ندانی نداش ــن ک ــر ای ــا ب ــه ـبن اربرانی ک
بورند در این فاصله با ایـن دسـته از المـپ هـا کـار      ـمج

ــر از    ــه کمت ــه را ب ــاعات مواجه ــد س ــد بای ــاعت  8کنن س
  .برسانند

  سپاسگزاري
بدین وسیله از تمام افرادي که به هر نحو ما را در اجراي    

این مطالعه یاري نمودند و هم چنین از تمامی شرکت 
.ریمکنندگان در مطالعه نهایت تقدیر و تشکر را دا
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Abstract 
Introduction:  Energy saving is   an imp-
ortant   item   considering environme-nttal 
protection, economy and science and 
technology. Hence, one way of energy 
saving is using compact fluorescent 
lamps.  In these lamps, ultraviolet radiat-
ion is generated due to the nature of 
produce light. Until now, no study has 
investigated the proper distance to these 
lamps in Iran. Therefore, the present study 
aimed to evaluate the safe distance in 
facing UV rays of compact fluorescent 
lamps. 
 
Materials & Methods: This experimental 
study was conducted on 16 compact fluo-
rescent lamps (four different brands) in 8 
different watts. Measurement was done in 
200,150,100,50,25 and 10cm distance and 
0,100,200,500,750,1000,1500 and 2000 
hours from work time and in zero angles; 
ultraviolet radiation was measured in 
three fields including UVA, UVB and 
UVC. The information was analyzed usi-
ng SPSS 20 software through one-way 
ANOVA test. 
 

Findings: ANOVA test showed that there 
was a statistically significant relationship 
between the intensity of ultraviolet radi-
ation at different distances (P<0.05). Also, 
ANOVA test was done to compare theint-
ensity of ultraviolet radiation at different 
time and results showed that there was not 
a significant difference between different 
times in terms of intensity of ultraviolet 
radiation(P>0.05). 
 
Discussion & Conclusion: In 10cm dis-
tance, the intensity of UVA radiation in 
two lamps (45 and 60 watts) was more 
than the occupational exposure limits bet-
ween eight lamps and in 25cm and more 
distances, intensity of UVA radiation rea-
ched less than the occupational exposure 
limits. Intensity of UVB radiation among 
most lamps in 10, 25 and 50 cm distances 
was more than the occupational exposure 
limits. 
 

Keywords: Safety area, lamps, ultraviolet, 
compact fluorescent Low consumption 
lamp 
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