سٍؿٌبیی وبفی یىی اص هؼیبسّب ٍ ظَاثػ هؼىي ثْذاؿتی اػتًَ .س هٌبػت ٍ دلپزیش هی تَاًذ

آمارهای مصرف برق:
آهبسّبی هٌتـش ؿذُ تَػػ ثبًه رْبًی ًـبى هی دّذ ایشاًیبى  4ثشاثش هیبًگیي رْبًی اًشطی ٍ ۳

مذیریت سبس

ثشاثش هیبًگیي رْبًی ثشق هصشف هی وٌٌذ ٍ ایشاى رضء 02وـَس پش هصشف ثشق دس دًیبػت.

تحمیمبت ًـبى دادُ اػت وِ احؼبع دسد ٍ ًبساحتی دس لؼوت ّبی گًَبگَى دػتگبُ اػىلتی-

ػبصهبى ّب ٍ اداسات دٍلتی ػْن ثؼضایی اص هصشف ثشق سا ثِ خَد اختصبف هی دٌّذ .دس ؿْش

ػعالًی اص هـىالت ػوذُ دس هحیػ ّبی وبسی اػت .ثِ ؼَسی وِ ػلت اصلی غیجت ّب سا

تْشاى  02دسصذ هصشف ثشق هشثَغ ثِ اداسات دٍلتی ٍ ٍصاستخبًِ اػت وِ  02دسصذ آى صشف

تـىیل هی دّذ .لزا ثْجَد ٍ اػتبًذاسد ػبصی

ٍػبیل ػشهبیـی هی ؿَد .ثش اػبع گضاسؽ پبیگبُ اؼالع سػبًی ٍصاست ًیشٍ ،ؿْش هـْذ ثِ ػٌَاى

ؿذت سٍؿٌبیی وِ ثِ ػٌَاى یىی اص ػَاهل

دٍهیي والى ؿْش وـَس ،تٌْب ؿْشی اػت وِ ثب سؿذ فضایٌذُ ثشق ًؼجت ثِ الگَی تؼییي ؿذُ سٍ ثِ

تبحیشگزاس ثش پَصیـي(حبلت ثذى) ٍ پَػچش

سٍػت .هـْذ سوَسد داس هصشف ثشق دس وـَس اػت ،ثِ ؼَسی وِ دس تبثؼتبى ػبل ربسی اص ًظش

(ٍظؼیت ثذى) دس وبسوٌبى اداسی للوذاد هی ؿَد،
ثِ هٌظَس وبّؾ ثشٍص چٌیي اختالالتی ظشٍسی

هصشف ثشق دس ٍظؼیت لشهض لشاس گشفت.
هؽبثك دادُ ّبی ػیؼتن پبیـی صٌؼت ثشق ثِ رض اػتبى ػوٌبى ٍ والى ؿْش اَّاص وِ ثِ دلیل لشاس
گشفتي دس هحذٍدُ

روشنائی و سالمت

ػالٍُ ثش وبّؾ حَادث ٍ ػَاًح دس هحیػ ،آساهؾ هؽلَثی سا ثشای ػبوٌیي ثِ اسهغبى ثیبٍسد.

اػت.

صسد ثبیذ  2دسصذ اص

هصشف سٍصاًِ ثشق خَد سا وبّؾ دٌّذ،

مسایای نور خورشیذ در تامین روشنایی:

هـْذ ثبیذ  02دسصذ اص ثشق خَد سا وبّؾ

*یه تمَیت وٌٌذُ لَی خلك ٍ خَی ثَدُ ٍ ػجت ایزبد حغ ثْتش ٍ اًشطی ثیـتش دس افشاد
هی گشدد.

دّذ.

*دس ایزبد ٍیتبهیي  ٍ Dرلَگیشی اص ًشهی اػتخَاى ٍ ساؿیتیؼن هَحش اػت.
*لشاس گشفتي دس هؼشض ًَس خَسؿیذ لذ سا ثلٌذ هی وٌذ .ػٌتض ٍیتبهیي  Dدس ثذى تحت تبحیش
ًَس خَسؿیذ اتفبق هی افتذٍ .یتبهیي  Dثِ ًَثِ خَد ػجت افضایؾ رزة ولؼین هی ؿَد .ولؼین
اػتفبدُ اص ثبدگیشّب ،فَاسُ ّبی هیبى هٌبصل ،ؼبق ّـتی ّب ٍ اهخبل آى دس هؼوبسی ػٌتی گَاُ

هبدُ اٍلیِ ػبخت اػتخَاى ٍ یىی اص هْوتشیي ػَاهل سؿذ لذ اػت.

اػتفبدُ َّؿوٌذاًِ ایشاًیبى اص اًشطی ّبی تزذیذ پزیش اػت وِ هؼوبسی رذیذ ًتَاًؼتِ اص آى ّب ثْشُ

*ثِ دلیل داؿتي اؿؼِ هبٍساء ثٌفؾ داسای خبصیت هیىشٍة وـی اػت.

گیشد .دس هؼوبسی هذسى ثِ ٍیظُ دس ػبختوبى ّب ٍ اداسات دٍلتی ثخؾ لبثل تَرْی اص هصشف اًشطی

*ثبػج تحشیه رشیبى خَى دس لؼوت ّبی ػؽحی ثذى ؿذُ ٍ ایي اهش ثشای هجبسصُ ثب ثیوبسی

ٍ ثشق دس ػبختوبى ّب اختصبف ثِ ٍػبیل ػشهبیـی ٍ تبهیي سٍؿٌبیی داسد.
دس ػبل ّبی اخیش ثِ دًجبل سؿذ روؼیت ٍ توشوض آى دس والى ؿْشّب ٍ ووجَد ٍ گشاًی لیوت

ػل هفیذ اػت.
*ػجت دسهبى افؼشدگی ،وبّؾ اػتشع ٍ ثْجَد خَاة هی گشدد.

صهیي ٍ ًیض تَػؼِ ثلٌذ هشتجِ ػبصیٍ ،ظؼیت تبهیي اًشطی ًیض ًؼجت ثِ دِّ ّبی لجل دچبس تغییش ٍ

*ػؽح َّسهَى وَستیضٍل سا وٌتشل هی وٌذ .وَستیضٍل یىی اص ػَاهل ایزبد اػتشع اػت .ثِ

دگشگًَی ؿذُ اػتّ .وچٌیي اتوبم رخیشُ فؼیلی ٍ فمذاى آى ثشای ًؼل ّبی آیٌذُ ،ػجت افضایؾ

ؼَسی وِ ثِ آى َّسهَى اػتشع گفتِ هی ؿَد .ثبال ثَدى ػؽح وَستیضٍل ثبػج افضایؾ ٍصى

گشایؾ ّبی رْبًی ثِ ػوت اًشطی ّبی تزذیذ پزیش گـتِ ٍ دٍلت ّب ثِ دًجبل ایي ّؼتٌذ وِ ثب

هی گشدد .هؽبلؼبت ًـبى هی دّذ لشاس گشفتي دس هؼشض

ثْشُ ٍسی اص هٌبثغ اًشطی تزذیذ پزیش چَى ثبد  ،رزس ٍ ثِ ٍیظُ اًشطی خَسؿیذ ،هؼبیل هشثَغ ثِ

خَسؿیذ ثبػج وبّؾ ػؽح وَستیضٍل هی گشدد.

اًشطی خَد سا حل وٌٌذ.

*ػیؼتن ایوٌی سا تمَیت وشدُ ،آلضایوش سا ثْجَد
هی ثخـذ ٍ اص ثشٍص ػشؼبى رلَگیشی هی وٌذ.
*احتوبل ثشٍص آلشطی سا وبّؾ هی دّذ.

لزا وبسؿٌبػبى تَصیِ هی وٌٌذ ثْشُ ثیـتشی اص ًَس خَسؿیذ ثِ ػٌَاى هٌجغ سٍؿٌبیی
وِ ػبصگبسی هٌبػجی ثب ػیؼتن ثیٌبیی ٍ ػیؼتن ثیَلَطیه اًؼبى داسد ،ثشدُ ؿذُ ٍ دس

گروه مذیریت بحران ،پذافنذ غیر عامل و

1

ػبػبتی اص سٍص وِ هی تَاى اص ًَس خَسؿیذ اػتفبدُ وشد ،الهپ ّبی ثشق سا خبهَؽ

HSE

وشدُ ،پشدُ ّب سا وٌبس وـیذُ ٍ اص اًشطی خَسؿیذ ثْشُ حذاوخشی ثجشین.

2

3

4

روانشناسی رنگ نور:

انواع المپ ها:
المپ های  :LEDالهپ ّبیی وِ ثب تىٌَلَطی دیَد ٍ ًیوِ ّبدی ًَس تَلیذ هی وٌٌذ .اص ون

اػتفبدُ دسػت ٍ اصَلی اص سًگ ّب هی تَاًذ فمذاى اًگیضُ ای وِ دس احش یه هحیػ ثی

هصشف تشیي الهپ ّب ّؼتٌذ.

سٍح ٍ یىٌَاخت ثِ ٍرَد آهذُ اػت سا اص ثیي ثجشد .هی تَاى اص سًگ ّب ثِ ػٌَاى ػبهل

المپ های فلورسنت :الهپ ّبیی وِ ثبتحشیه ریَُ ًَس تَلیذ هی وٌٌذ .الهپ ّبی هْتبثی ٍ

ووىی دس دسهبى ثیوبسی ّبی هختلف ،ایزبد تغییشات هخجت دس فىش ،رّي ٍ رؼن ،وبّؾ

الهپ ّبی ون هصشف اص ایي ًَع ّؼتٌذ.

اػتشع ؿغلی ٍ استمبء هْبست ّبی استجبؼی اػتفبدُ وشد .احؼبػی وِ ًَس گشم (آفتبثی) ایزبد
هی وٌذ ،حغ غشٍة خَسؿیذ ٍ اػتشاحت اػت ،لزا ایي ًَس ثشای اتبق خَاة ٍ هیض

المپ های رشته ای :الهپ ّبیی وِ ثب گذاختِ وشدى سؿتِ ّبی تٌگؼتي ًَس

غزاخَسی هٌبػت اػت ،اهب ثِ تٌْبیی ثشای هحیػ وبس وؼبلت آٍس اػت .ثشای هحیػ ّبی

تَلیذ هی وٌٌذ .هخل الهپ ّبی التْبثی ٍ الهپ ّبی ّبلَطى.

وبسی وِ ًیبص ثِ توشوض ٍ احؼبع تبصگی ٍ پش اًشطی ثَدى اػت ،تشویجی اص ًَس آفتبثی ٍ

معیارهای انتخاب المپ با اولویت سالمتی:
الهپ یىی اص ػوَهی تشیي لَاصم خبًِ اػت .هب دس توبم ػبػبت دس هؼرشض

هْتبثی هٌبػت ثَدُ ٍ ثبػج افضایؾ توشوض هی گشدد .اػتفبدُ اص ًَس هْتبثی دس ول سٍص هی

LED

تَاًذ هٌزش ثِ خؼتگی چـن ٍ اختالل خَاة ؿَد.

تبثؾ ًَس الهپ ّبی خبًِ یب هحل وبس لشاس داسین .دس ثؼیبسی اص الهپ ّب همذاس
فلورسنت

هی وٌٌذ .اهب ثب تَرِ ثِ صهبى صیبدی وِ دس هؼشض تبثؾ آى ّب لرشاس داسیرن،
خؽشات آى ّب هی تَاًذ رذی ثبؿذ.
مواد سمی :دس الهپ ّبی ون هصشف ٍ هْتبثی ،اػبػب تَلیذ ًَس اص ؼشیك
LED

رشته ای

ًیض تب حذٍدی فلض ػشة ثِ وبس سفتِ اػت .اهب تفبٍت ایٌزبػت وِ ثب ؿىؼتي الهپ ّبی ون
هصشف ،ریَُ هَرَد دس آى ٍاسد هحیػ هی ؿَد .اهب اص آًزب وِ الهپ ّبی

LED

ؿىؼتٌی

ًیؼت ،ثِ ساحتی ػشة هَرَد دس آى ّب ٍاسد هحیػ ًوی ؿَد.
اشعه های مضز :هیضاى اؿؼِ هبٍساء ثٌفؾ الهپ ّب ثؼیبس ون اػت .اهب ثِ ّش حبل ًَسّبی
ػفیذ الهپ ّب همذاسی اؿؼِ هبٍساء ثٌفؾ داسد .دس الهپ ّبی ون هصشف ٍ هْتبثی ،ثب تحشیه
ثخبس ریَُ هَرَد دس الهپًَ ،س هبٍساء ثٌفؾ تَلیذ هی ؿَد .ایي ًَس ثب گزس اص الیِ فؼفش وِ دس
الیِ داخلی الهپ لشاس داسد ،ثِ ًَس هشئی تجذیل هی ؿَد .اگش ویفیت الیِ فؼفش سٍی ؿیـِ الهپ
ون ثبؿذ ٍ یب ایٌىِ دس احش ظشثِ فشٍ سیختِ ؿذُ ثبؿذ ،اؿؼِ هبٍساء ثٌفؾ (ػشؼبى صا) ثِ صَست
هؼتمین ٍاسد هحیػ هی ؿَد.
مصزف بزق :الهپ ّبی سؿتِ ای ثیؾ اص  32دسصذ ثشق سا تجذیل ثِ گشهب هی وٌٌذ .الهپ ّبی
ون هصشف ثؼیبس ووتش اص الهپ ّبی سؿتِ ای ثشق هصشف هی وٌٌذ ٍ .الهپ ّبی

LED

اص

الهپ ّبی ّبی ون هصشف ّن ووتش ثشق هصشف هی وٌٌذ.
الهپ ّبی سؿتِ ای لذیوی ٍ الهپ ّبی هْتبثی ٍ ون هصشف ؿیـِ ای ّؼتٌذ ٍ دس احش ظشثِ یب
ًَػبًبت دهبیی هی ؿىٌٌذ ،اهب الهپ ّبی  LEDاص رٌغ پالػتیه ثَدُ ٍ ًوی ؿىٌٌذ.

اص ّوِ ون هصشف تش ّؼتٌذ ،هَاد ػوی خؽشًبن ًذاسًذ ،ؿىؼتٌی ًریرؼرترٌرذ ٍ اگرش اص

4

افؼشدگی ،اػتشع ،وبّؾ توشوض ،ظؼف دػتگبُ ایوٌی ثذى ٍ وبّؾ آػتبًِ تحول ٍ ًیض ثشٍص
ثیوبسی ّبی سٍاًی هی گشددّ .وچٌیي اختالل دس ًظن یب سیتن ؿجبًِ سٍصی ثذى ،ثشٍص اختالالت
خلمی ،چبلی ،اظبفِ ٍصى ،دیبثت ٍ ػشؼبى ّن اص ػَاسض لشاس گیشی دس هؼشض سٍؿٌبیی
الىتشیىی هی ثبؿذ.
هؽبلؼبت اًزبم ؿذُ دس داًـگبُ ّبسٍاسد ،استجبغ ثیي افضایؾ ًَس ؿجبًِ دس فعبی ثبص ؿْشی
ثب افضایؾ خؽش اثتال ثِ ػشؼبى سا حبثت وشدُ اػت .آلَدگی ًَسی دس صًبى ػجت افضایؾ احتوبل
اثتال ثِ ػشؼبى ػیٌِ ٍ دس هشداى ػجت افضایؾ احتوبل اثتال ثِ ػشؼبى پشٍػتبت هی گشدد .ثش

دس ثذى اًؼبى دس پبػخ ثِ دٍسُ ّبی تبسیىی ٍ سٍؿٌبیی سٍص ٍ ؿت تشؿح هی ؿَد .تشؿح ایي

ثیـتشیي آػیجی وِ ثِ چـن اًؼبى هی سػذ ،اص ربًت اهَاد هبٍساء ثٌفؾ اػت وِ ایي

َّسهَى دس ٌّگبهی وِ تبسیىی َّا ثِ ثبالتشیي حذ خَد هی سػذ ،حذاوخش اػت (تمشیجب 02

آػیت ّب ثب گزؿت صهبى ٍ دس دساص هذت هٌزش ثِ پیشی پَػت ،لىِ ّبی پَػتی ،ػَختگی ٍ

ثشاثش هیضاى آى دس سٍص) ،اهب ثب لشاس گشفتي اًؼبى دس هؼشض ًَس هصٌَػی تشؿح آى هتَلف

لشهضی پَػت ٍ دس هَاسد ؿذیذ ػشؼبى پَػت هی ؿَدً .تبیذ تحمیمبت ًـبى هی دّذ

هی ؿَد .دس ًتیزِ سیتن ؼجیؼی ثذى تحت تبحیش لشاس گشفتِ ٍ ػجت افضایؾ خؽش اثتال ثِ ػشؼبى

الهپ ّبی ون هصشف تْذیذی ثشای ػالهت پَػت ٍ چـن ّب ّؼتٌذ .اؿؼِ هبٍساء ثٌفؾ وِ

هی ؿَد.

همذاسی اص آى دس الهپ ّبی ون هصشف ٍرَد داسد ،ػَاسض هختلفی هبًٌذ لىِ ّبی پَػتی،
پیشی پَػت ٍ آة هشٍاسیذ ثش سٍی پَػت ٍ چـن ثش ربی هی گزاسًذ.
اص آًزبیی وِ ًَسّبی هْتبثی داسای اؿؼِ هبٍساء ثٌفؾ ّؼتٌذ ،فبصلِ آى ّب تب اًؼبى ًجبیذ

LED

ثرب دهربی

لزا پضؿىبى تَصیِ هی وٌٌذ وِ ظوي تَرِ ثِ ایي هؼئلِ ؿت ّب ثب چشاؽ خبهَؽ ثخَاثیذ.
خَاثیذى ثب چشاؽ سٍؿي ػالٍُ ثش هَاسد روش ؿذُ ػجت افضایؾ ٍصى ٍ چبلی ثِ ٍیظُ دس صًبى
هی ؿَد .تحمیمبت ًـبى هی دّذ احتوبل ظؼف ثیٌبیی دس وَدوبًی وِ ػبدت ثِ خَاثیذى دس

ووتش اص  ۳هتش ثبؿذ .لزا ثشای چشاؽ هؽبلؼِ اػتفبدُ اص الهپ ّبی آفتبثی تَصیِ هی ؿَد.

اتبق سٍؿي داسًذ ،پٌذ ثشاثش ثیـتش اػت .ػالٍُ ثش ایي خؽش اثتال ثِ ًضدیه ثیٌی دس ثیي

ًَس فبوتَس هْوی اػت وِ وبّؾ یب اصدیبد آى ٌّگبم هؽبلؼِ ثبػج خؼتگی ٍ صذهِ ثِ چـن

وَدوبًی وِ دس دٍساى ًَصادی اص خَاثیذى دس هحیػ ّبی وبهال تبسیه هحشٍم ثَدُ اًذ ،خیلی

هی ؿَدٌّ .گبم هؽبلؼِ ًَس ثبیذ ثِ گًَِ ای ثتبثذ وِ صفحِ وتبة وبهل سٍؿي ثَدُ ٍ فشد

ثیـتش اص وَدوبًی اػت وِ دس تبسیىی هؽلك هی خَاثیذُ اًذ.

احؼبع خؼتگی دس چـن ًىٌذ.
عوارض نور کم:
ظؼف دس ثیٌبیی ،دسد ،اؿه سیضؽ ،لشهضی ٍ ػَصؽ چـن ،ػشدسد ،احؼبع گیزی،

منابع:

تـذیذ فـبس ٍ اػتشع ٍ حتی تغییشات فـبس خَى ٍ ًجط

ثؼتِ آهَصؿی سٍؿٌبیی دس هحیػ وبسٍ ،صاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىی ،هؼبًٍت ػالهت ،هشوض

عوارض نور زیاد :

ػالهت هحیػ ٍ وبس

خؼتگی ٍ خیشگی چـن ،ثشٍص افؼشدگی ،اػتشع ،وبّؾ توشوض ،ظؼف دػتگبُ ایوٌی ثذى
ٍ وبّؾ آػتبًِ تحول ٍ ًیض ثشٍص ثیوبسی ّبی سٍاًی
ًتبیذ تحمیمبت ًـبى هی دّذ وِ آلَدگی ًَسی ػجت آػیت سػبًذى ثِ الگَی ؼجیؼی

لذا بهتزین و سالم تزین المپ ها ،المپ های  LEDهستند.

سًگ ػفیذ ؼجیؼی )ً ،(Natural white LEDشهبل تشیي ًَس ػفیذ سا داسد.

ًَع ًَس هصٌَػی وِ خللی دس تبسیىی حبصل اص ًَس خَسؿیذ یب هبُ وٌذ ،ثبػج ثشٍص

هی ؿَدَّ .سهَى هالتًَیي ٍظیفِ وٌتشل سؿذ غذد ػشؼبًی سا ثِ ػْذُ داؿتِ ٍ ثِ ؼَس ؼجیؼی
اثر بر سالمتی:

الهپ ّبی  LEDآفتبثی اػتفبدُ وٌین ،اؿؼِ هبٍساء ثٌفؾ ّن ًذاسًذ .الهپ ّبی

چشخِ خَاة ،ثیذاسی ،حشوبت ثذى ٍ  ...اػت ،ثب ؼلَع ٍ غشٍة خَسؿیذ ّوبٌّگ اػتّ ،ش

اػبع تحمیمبت ثبلی هبًذى دس هؼشض ًَس ؼی ؿت هٌزش ثِ وبّؾ تشؿح َّسهَى هالتًَیي

ووی هَاد ػوی ثِ وبس هی سٍد .یب ایٌىِ آى ّب هیضاى ووی اؿؼِ هعرش تربثرؾ

تحشیه ریَُ اتفبق هی افتذ ٍ ریَُ یه فلض ػوی اػت .دس الهپ ّبی

اص آًزبیی وِ ػبػت دسًٍی ثذى وِ وٌتشل وٌٌذُ ػیؼتن صیؼتی ٍ سیتن ّبی سفتبسی هخل

ػبیت ( IESNAاًزوي هٌْذػیي سٍؿٌبیی آهشیىبی ؿوبلی)
ػبیت هشوض ایوٌی ٍ ثْذاؿت حشفِ ای وبًبدا ))CCOHSOH Answers: Lighting
دوتش سػتن گلوحوذی ،هٌْذػی سٍؿٌبیی ،اًتـبسات داًـزَّ ،وذاى0۳30 ،
وتبثچِ حذٍد هزبص توبع ؿغلی ،تبلیف ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىی 0۳3۳ ،

خَاة هی ؿَد .ثِ ؼَسی وِ وؼبًی وِ دس هٌبؼك ؿْشی ثب ًَس پشداصی فعبی ثبص صًذگی

دسػٌبهِ ربهغ ولیبت ثْذاؿت هحیػ ،صصٍلی ،هلىی ،ثزسافـبى0۳33 ،

هی وٌٌذ ،دس همبیؼِ ثب افشادی وِ ػبوي هٌبؼك ون ًَس ّؼتٌذ ،ثب احتوبل ثیـتشی دچبس ون

پیشهشادی ٍ ّوىبساى ،استجبغ سٍؿٌبیی هصٌَػی ثب ٍظؼیت ثذى دس وبسوٌبى اداسی ،هزلِ اسگًََهی0۳30 ،

خَاثی هی ؿًَذّ .وچٌیي احتوبل خؼتگی ٍ فشػَدگی ،اختالالت خَاة ٍ خَاة آلَدگی دس

آئیي ًبهِ حفبظت ٍ ثْذاؿت ػوَهی دس وبسگبُ ّب

ایي افشاد ثیـتش اػت.
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