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 چکیده
رٍؽٌبیی یکی اس هْن تزیي هجبحث فیشیکی هحیو کبر هی ثبؽذ. اس ًَر ًِ تٌْب جْت رٍیت اؽیبء ٍ اًجبم کبرّب ثلکِ ثِ ػٌَاى ػبهلی  مقدمه:

ی عيح عالهت، ثبػث افشایؼ ثزای ایجبد یک هحیو کبر هيجَع ٍ دلپذیز اعتفبدُ هی ؽَد. اس آى جبیی کِ ًَر رٍس هی تَاًذ اس ىزیك ارتمب
 کبرایی داًؼ آهَساى ؽَد ثٌب ثز ایي هيبلؼِ حبمز ثب ّذف ارسیبثی رٍؽٌبیی تَام در هذارط اثتذایی ؽْز ایالم فَرت گزفتِ اعت.

در تؼذادی اس هذارط اثتذای ؽْز ایالم اًجبم گزفتِ ؽذ. پظ اس  1392تحلیلی در عبل -هيبلؼِ حبمز ثِ فَرت تَفیفی مواد و روش ها:

کالط دارًذ ثِ ػٌَاى ًوًَِ اًتخبة ؽذًذ  10هذرعِ کِ ّز کذام  5هٌيمِ اس ّز هٌيمِ یک هذرعِ ٍ هجوَػبً  5تمغین ثٌذی ؽْز ایالم ثِ 
ؽذًذ ٍ ًتبیج حبفل ثب اعتفبدُ اس  SPSS vol.16َرت گزفتِ کِ همبدیز اًذاسُ گیزی ؽذُ ٍارد ف  IESNAٍ ثز اعبط رٍػ الگَیی

 آسهَى ّبی آهبری هٌبعت)فزاٍاًی، کزاعتت( هَرد تجشیِ ٍ تحلیل لزار گزفتٌذ.

رفذ ٍمؼیت د 42درفذ هذارط اس کیفیت رٍؽٌبیی هيلَة ثزخَردار ثَدًذ ٍ  58ًتبیج هيبلؼِ ًؾبى داد کِ  یافته های پژوهش:

درفذ هذارط دارای ؽذت رٍؽٌبیی اعتبًذارد هی ثبؽٌذ. ثز اعبط یبفتِ ّبی ایي  62ًبهيلَثی داؽتٌذ. ّن چٌیي یبفتِ ّب ًؾبى داد کِ 
پضٍّؼ هیشاى درخؾٌذگی عيَح ٍ هيلَثیت کیفی رٍؽٌبیی ثیؾتزیي تبثیز را ثز همذار ؽذت رٍؽٌبیی ػوَهی داؽتِ اًذ. حذالل همذار ؽذت 

 لَکظ هی ثبؽذ. 50/875ٍ ثیؾتزیي همذار آى  30/303ی اًذاسُ گیزی ؽذُ رٍؽٌبی

ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثِ دعت آهذُ ػلت افلی ػذم تيبثك همبدیز رٍؽٌبیی ثب اعتبًذارد ٍ عيح هيلَثیت هی تَاى ثِ  بحث و نتیجه گیری:

کِ پیؾٌْبد هی ؽَد جْت ثزىزف کزدى ایي ًمبیـ لزار گزفتي هذارط در لغوت جٌَثی ٍ ًغجت هغبحت پٌجزُ ثِ عيح اتبق اؽبرُ کزد 
 ىزاحی ّب هيبثك ثب الگَّبی اعتبًذارد ٍ ّن چٌیي ثْزُ گیزی ثیؾتز اس ًَر ىجیؼی اًجبم گیزد.
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 مقدمه
اهزٍسُ حظ ثیٌبیی هْن تزیي ٍ حیبتی تزیي حظ اًغبى     

ثِ ؽوبر هی رٍد. دیذ خَة ثِ رٍؽٌبیی ًیبس دارد کوجَد یب 

اسدیبد آى هَجت ًبراحتی ّبی گًَبگَى هبًٌذ خغتگی چؾن، 

عزدرد، ًمـ ثیٌبیی، خیزگی، خغتگی جغوی ٍ ًیش اثزات 

 رٍاًی ؽَد. ّز اًذاسُ ٍظبیف ؽغلی فزد دلیك تز ثبؽذ تَجِ

(. 1ثِ هیشاى رٍؽٌبیی هحیو کبر هْن تزخَاّذ ثَد)

ًَرپزداسی ّوَارُ ثخؼ تفکیک ًبپذیز اس هحیو سًذگی 

درفذ اس  85تب  80اًغبى را تؾکیل هی دّذ ٍ حذٍد 

تبثیزگذاری هب اس جْبى اس ىزیك ارتجبه ثقزی ثب هحیو 

. ًتبیج پضٍّؼ ّبی هتؼذد حبکی اس ایي (2حبفل هی ؽَد)

ی کبلجذی هحیو ؽبهل ًَر، فَت، اعت کِ ٍیضگی ّب

رًگ، ىزح فنب، دهب ٍ ىزاحی هحیو ثِ ىزس چؾوگیزی 

هی تَاًذ ثز یبدگیزی فزدی ٍ گزٍّی ٍ در ًتیجِ ثز کبرایی 

درفذ  13درفذ ثیٌبیی،  75در یبدگیزی  .تبثیزگذار ثبؽذ

درفذ حظ  3درفذ ثَیبیی ٍ  3درفذ الهغِ،  6ؽٌَایی، 

ب تبثیز ثز چزخِ عیز کبدیي (. ًَر رٍس ث3چؾبیی هَثز اعت)

عجت تٌظین ػولکزدّبی فیشیَلَصی هبًٌذ خَاة، گَارػ، 

َّؽیبری، افغزدگی ٍ عالهت ػوَهی هی ؽَد. ثز اعبط 

رٍؽٌبیی سیبد در  2004هيبلؼبت ًبگَچی ٍ ّوکبراى در عبل 

ىَل رٍس هی تَاًذ عجت ثْجَد کبرکزد اًغبى ٍ ًیش افشایؼ 

در ؽت ٍ در ًْبیت عجت  تزؽح هالتًَیي ٍ افت دهبی ثذى

(. اعتفبدُ اس ًَر رٍس ثزای 4ثْجَد کیفیت خَاة ؽَد)

رٍؽٌبیی دارای فَایذ التقبدی سیغت هحیيی ثغیبری 

اعت. اکٌَى ىزاحی رٍؽٌبیی در عبختوبى غیز اس رٍػ 

ّبی غیز تجزثی هجتٌی ثز لَاًیٌی ػلوی اعت. هغئلِ هْن 

یؼی تؼییي در ىزاحی عبختوبى ثزای ثْزُ گیزی اس ًَر ىج

کزدى همذاری اس ًَر هَجَد در هحیو ثیزٍى اعت کِ اًتظبر 

هی رٍد در یک هَلؼیت خبؿ ثِ هحیو داخل ثزعذ کِ ثِ 

ػٌَاى مزیت رٍؽٌبیی رٍس هؼزٍف اعت. ًَرگیزّب دارای 

تَاى ثبلمَُ ای ثزای ثْزُ گیزی اس ًَر رٍس ثزای رٍؽٌبیی 

صی فنبی داخلی عبختوبى ٍ فزفِ جَیی در هقزف اًز

ًَر رٍس هی تَاًذ اس ىزیك ارتمبی عيح عالهت،  (.5اعت)

  (.6ثبػث افشایؼ کبرایی داًؼ آهَساى ؽَد)

تحلیلی -هيبلؼِ حبمز اس ًَع تَفیفی مواد و روش ها

در تؼذادی اس هذارط اثتذایی ؽْز  1392اعت کِ در عبل  

ایالم اًجبم گزفتِ اعت. جبهؼِ هَرد پضٍّؼ کل هذارط 

دٍلتی ٍالغ در ؽْز ایالم ثَد کِ پظ اس تمغین ثٌذی ؽْز 

اثتذا ًمؾِ عبدُ ای هذرعِ اًتخبة ؽذ.  5هٌيمِ،  5ایالم ثِ 

تؼذاد  اس هحیو تْیِ گزدیذ ٍ در آى چیذهبى ٍ ًَع چزاؽ ّب،

الهپ ّبی هؼیَة، تؼذاد ٍ هغبحت پٌجزُ ّب هؾخـ ؽذ 

 IESNAعپظ ثب اعتفبدُ اس الگَّبی عَم ٍ چْبرم 

ثٌذی هحیو اًجبم گزفت ٍ ؽذت رٍؽٌبیی ثب ُ ایغتگب

در  EC1 هذل Hangerاعتفبدُ اس اس دعتگبُ لَکظ هتز 

ّز ایغتگبُ اًذاسُ گیزی ٍ ثجت ؽذ. در هزحلِ ثؼذ 

عبخت عتفبدُ اس دعتگبُ رفلکتَهتز درخؾٌذگی عيَح ثب ا

اًذاسُ گیزی ٍ ثجت ؽذ، کِ لجل  S4هذل   Hangerؽزکت

اس ّز ثبر اًذاسُ گیزی در کالط ّبی هختلف ثب اعتفبدُ اس 

رٍػ کبلیجزاعیَى ًميِ ففز، کبلیجزُ  هی ؽذ، در پبیبى 

هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر ثزای ّز کذام اس کالط ّب تؼییي ٍ 

 ثب اعتبًذارد اًجوي هٌْذعیي رٍؽٌبیی آهزیکبی ؽوبلی 

IESNA یغِ ؽذ. کبرثزد الگَّبی عَم ٍ ٍ ایزاى همب

  چْبرم ثِ ؽزح سیز هی ثبؽذ:

الگَی عَم: در فَرتی کِ در یک هکبى ثب ػزك کن یک 

ردیف چزاؽ خيی)فلَرعٌت( یب ًميِ ای ثب فبفلِ ًقت ؽذُ 

ایغتگبُ تؼییي ؽذُ ؽذت رٍؽٌبیی اًذاسُ گیزی ٍ  10در 

ىجك راثيِ سیز هتَعو ؽذت رٍؽٌبیی آى هکبى هحبعجِ 

  (1کل ؽوبرُ ؽَد)ؽ

=Eavg       1راثيِ ؽوبرُ 
 (   )  

 
  

الگَی چْبرم: در هکبى ّبی ٍعیغ ثب ارتفبع کن، اعتفبدُ اس 

چزاؽ ّبی خيی در چٌذ ردیف ثذٍى فبفلِ یب ثب فبفلِ 

کوتز اس ىَل چزاؽ هؼوَل اعت. در ایي حبلت ثبیذ اًذاسُ 

در ایغتگبُ اًجبم ٍ هیبًگیي همبدیز  12گیزی رٍؽٌبیی در 

 ایغتگبُ ّبی ّن ًبم ثِ راثيِ سیز هٌتمل ٍ هتَعو ؽذت

  (2ؽوبرُ  )ؽکل رٍؽٌبیی هکبى هحبعجِ هی ؽَد

 

(   )     (   )         2راثيِ ؽوبرُ 

 (   )
 Eavg= 
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.الگَی سَم در اًذازُ گیری رٍشٌایی عوَهی داخلی .1شکل شمبره   

 

 
گیری رٍشٌایی عوَهی الگَی چْارم در اًذازُ  .2شکل شمبره 

 .(1)داخلی

 

 یافته های پژوهش

ًتبیج ایي هيبلؼِ ًؾبى داد کِ هیشاى ؽذت رٍؽٌبیی در 

توبهی کالط ّبی هذارط تَحیذ، رمبیی ًضاد، ام کلثَم ٍ 
لَکظ( ٍ یب ثبالتز  500تب  300هختبر در هحذٍدُ اعتبًذارد)

اس آى لزار داؽتٌذ. در حبلی کِ همبدیز ؽذت رٍؽٌبیی در 
درفذ هَارد ثبالتز همذار  100هذرعِ هؼبد در 

 آى لَکظ( لزار داؽتٌذ کِ هْن تزیي ػلل 500پیؾٌْبدی)
تَاى لزار گزفتي هذرعِ در هَلؼیت جٌَثی ٍ هیشاى را هی

ثْزُ گیزی ثیؾتز اس ًَر ىجیؼی)ًغجت ثیؾتز هغبحت پٌجزُ 
گیزی حذالل همذار ؽذت رٍؽٌبیی اًذاسُ .داًغتثِ اتبق( 

لَکظ هی  50/875 ٍ ثیؾتزیي همذار آى 30/303 ؽذُ
چٌیي ًتبیج هيبلؼِ ًؾبى داد کِ ّن (.1ثبؽذ)جذٍل ؽوبرُ 

رٍؽٌبیی هيلَة ثزخَردار درفذ اس هذارط اس کیفیت  58
 62درفذ ٍمؼیت ًبهيلَثی داؽتٌذ. ّن چٌیي  42ثَدًذ ٍ 

 500تب  300درفذ هذارط دارای ؽذت رٍؽٌبیی اعتبًذارد)
 (. 2ٍل ؽوبرُ لَکظ( هی ثبؽٌذ)جذ

ًغجت هغبحت پٌجزُ ثِ هغبحت کالط در توبهی هذارط 
درفذ( ٍ یب کوتز اس آى  10-20یب در هحذٍدُ اعتبًذارد)

هذرعِ هَرد هيبلؼِ، کوتزیي ٍ ثیؾتزیي  5ثَدًذ. اس ثیي 
هیشاى ثْزُ اس ؽبخـ ًغجت هغبحت پٌجزُ ثِ هغبحت 

هی کالط ثِ تزتیت هزثَه ثِ هذرعِ هختبر ٍ هذرعِ هؼبد 
ثبؽذ. کِ ایي ػبهل خَد دلیلی ثزای ثبال ثَدى هیشاى ؽذت 
رٍؽٌبیی در هذرعِ هؼبد ًغجت ثِ عبیز هذارط هَرد هيبلؼِ 

  (.3هی ثبؽذ)جذٍل ؽوبرُ 
ثز اعبط یبفتِ ّبی ایي پضٍّؼ، تٌْب دٍ فبکتَر هیشاى 
درخؾٌذگی عيَح ٍ ًغجت هغبحت پٌجزُ ثِ هغبحت 

ٍ هؼٌبداری ثز همذار  کالط ثِ لحبً آهبری راثيِ هغتمین
 .(P<0.05ؽذت رٍؽٌبیی ػوَهی داؽتِ اًذ)
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 فراٍاًی هیساى شذت رٍشٌایی عوَهی در هذارس هَرد هطالعِ  .1جذول شمبره 

 آمبر

 متغیر

رٍشٌاییهیساى شذت  اًحراف  هیاًگیي فراٍاًی تجوعی)درصذ( فراٍاًی ًسبی)درصذ( 

 هعیار

 هاکسیون هیٌیون

300زیر  مذرسه توحیذ  0 0 4/6  45/1  50/395  20/842  

300-500  20 20 

500باالتر از  80 100 

مذرسه رضبیی 

 نژاد

300زیر   0 0 9/5  4/7  80/456  50/655  

300-500  20 20 

500باالتر از  80 100 

300زیر مذرسه معبد  0 0 2/6  1/5  60/556  10/701  

300-500  0 0 

500باالتر از  100 100 

300زیر  مذرسه مختبر  0 0 4/5  9/9  70/387  80/748  

300-500  30 30 

500باالتر از  70 100 

300زیر مذرسه ام کلثوم  0 0 5/6  8/1  30/303  50/875  

300-500  20 20 

500باالتر از  80 100 

لَکس است. 300-500شذت رٍشٌایی  IESNA استاًذارد  

 
 

 هطلَبیت کیفی ٍ کوی شذت رٍشٌایی تعییي سطح .2جذول شمبره 

 هتغیر                

 

 آهارُ

 هطلَبیت کوی هطلَبیت کیفی

 ًاهطلَب)درصذ( هطلَب)درصذ( ًاهطلَب)درصذ( هطلَب)درصذ(

 38 62 42 58 فراٍاًی ًسبی

 100 62 100 58 فراٍاًی تجوعی
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هیساى شذت رٍشٌایی هذارس ًسبت بِ سطح پٌجرُ  .3جذول شمبره 

 .ّر کالس

 آهار

 هتغیر

ًسبت سطح پٌجرُ بِ 

 کالس)درصذ(

فراٍاًی 

 ًسبی)درصذ(

 40 10کوتر از  تَحیذ هذرسِ

20-10 60 

هذرسِ رضایی 

 ًژاد

 20 10کوتر از 

20-10 80 

 15 10کوتر از  هذرسِ هعاد

20-10 85 

 50 10کوتر از  هذرسِ هختار

20-10 50 

 20 10کوتر از  هذرسِ ام کلثَم

20-10 60 

 

 

  بحث و نتیجه گیری

ثز اعبط یبفتِ ّبی ایي پضٍّؼ هیشاى درخؾٌذگی عيَح 
ٍ هيلَثیت کیفی رٍؽٌبیی ثیؾتزیي تبثیز را ثز همذار ؽذت 
رٍؽٌبیی ػوَهی داؽتِ اًذ. حذالل همذار ؽذت رٍؽٌبیی 

 50/875ٍ ثیؾتزیي همذار آى  30/303اًذاسُ گیزی ؽذُ 
 82کِ در  ذًؾبى هی دًّیش لَکظ هی ثبؽذ. ًتبیج هيبلؼِ 

لَکظ)هیشاى  500کالط ّب ؽذت رٍؽٌبیی ثبالتز اس درفذ 
درفذ اس هَارد هیشاى ؽذت  18(، در IESNAپیؾٌْبدی 

( هی IESNAلَکظ)اعتبًذارد  300-500رٍؽٌبیی ثیي 
ثبؽذ کِ دلیل آى لزار گزفتي هَلؼیت کالط ّب در لغوت 

ثزىزف کزدى  ثزایهی ؽَد  پیؾٌْبد جٌَثی هی ثبؽذ.
گیزی ثْزُ ثبهيبثك ثب الگَّبی اعتبًذارد ىزاحی ّب  ،ًمبیـ

 ثیؾتز اس ًَر ىجیؼی اًجبم گیزد. الهپ ّبی هؼیَة ٍ عَختِ
افشایؼ ؽیؾِ ّب ٍ  الهپ ّب تؼذاد ؽًَذ، ثِ هَلغ تؼَیل

عيح کف اتبق  اس درفذ 20تب  15اًذاسُ پٌجزُ ّب ثِ یبثذ. 
 افشایؼ یبثذ.
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Abstract 

Introduction: Illumination is one of the 

most important physical issues in work 

environment. Lighting is used not only in 

order to see the objects and do activities, 

but also as a factor for creating a pleasant 

work environment. Since daylight can 

increase performance in students, and it 

does via improving health promotion, so 

this study was performed to evaluate the 

combined lighting of primary schools in 

Ilam. 

Materials & Methods: This descriptive - 

analytic study was performed in 1392 in a 

number of primary schools of Ilam. To 

select the sample, Ilam was divided to 5 

regions. Then just one school with 10 

classes was selected of every region, so 

we had totally 5 schools. In according to 

pattern of Illuminating Engineering 

Society of American (IESNA), measured 

values were entered into SPSS version 

16. The obtained results were analyzed 

using the appropriate statistical tests such 

as descriptive statistics and Chi-square. 

Findings: The results showed that the 

lighting quality in 58% of schools was 

ideal, and 42% had an undesirable 

situation. The results also showed that 

62% of schools had the standard 

illumination intensity.  According to the 

findings of this study, two factors had 

the greatest impact on the illumination 

intensity: the surfaces luminosity, and 

the quality of illumination. The 

minimum and maximum lighting 

intensity values  were 303/30 and 875/50 

lux respectively.  

  Discussion & Conclusion: According to 

the obtained results, the main cause of 

non-compliance with the standard 

lighting values can be the southern 

location of schools, and the ratio of 

window area to room. It is recommended 

that to solve these shortcomings, 

designing in accordance with the 

standard patterns and also taking more 

advantages of natural light be carried 

out. 

Keywords: Lighting intensity, IESNA, 

Primary  schools, Ilam, 
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