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اشعه ماوراء بنفش

UV Radiation
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خورشید 

گرما

رشد و نمو گیاهان 

آفتاب سوختگی 

ایجاد چین و چروک در پوست 

فواید  مضرات 
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UV Radiation

پرتو هاي ماوراء  nm400-100به پرتو هاي الكترو مغناطيسي در محدودة طول موج 
.ميشودبنفش گفته 



UV Radiation

ت و نوع پرتو الكترومغناطيسي اسیک UVپرتو ماوراء بنفش •
براي UVمقدار کمي از اشعه. جزئي از تابش نور خورشيد است

بدن انسان و درمان برخي بيماریها، ماننددر Dتوليد ویتامين
نرمي استخوان، پسوریازیس، اگزما و زردي،الزم است، اما  

دت  کوتاه مدت و بلند مدر مواجهه با مقدار زیاد آن ممكن است 
.مایدبدن، وارد نسيستم ایمني و چشم، پوستاثرات سوء بر 



UVطیف پرتوهای 



UVA



UVB



UVC



Dتهيه ويتامين •
معالجه امراض پوستي•
دستگاه هاي تركيابي•
جوشكاري•
حشره كش هاي برقي•
استريل كردن لوازم بهداشتي •
پزشكي•
ضد عفوني آب •

نمونه هايي از منابع  و كاربرد های پرتوهای 
ماوراء بنفش



منابع مولد پرتو های ماوراء بنفش 

ابيالمپ تركي

uv-cاستريل كردن با 

حشره كش

فتو تراپي



UVعوامل موثر در شدت تابش اشعه 

هر چه ارتفاع خورشيد در آسمان باالتر باشد، سطح تابش اشعه: ارتفاع خورشيدUVبيشتر است.

.بيشتر استUVهر چه به خط استوا نزدیک تر باشد، سطح تابش اشعه: جغرافيایيعرض •

بر  در آسمان بي ابر در باالترین حد مي باشد اما حتي با پوشش اUVسطح تابش اشعه: پوشش ابر•
.نيز مي تواند باال باشد

.افزایش مي یابد٪5در حدود UVمتر افزایش ارتفاع،سطح تابش اشعه1000با هر : ارتفاع•

هر چه الیه ي ازن تقليل یابد،  . خورشيد را جذب مي نمایدUVالیه ي ازن مقداري از اشعه: ازن•
.بيشتري به سطح زمين مي رسدUVاشعه ي

هه با اشعه  ميزان مواجبوده لذا بسياري از سطوح منعكس کننده پرتوهاي خورشيدي :بازتاب اززمين•
از اشعه ماوراء بنفش را  ٪10به عنوان مثال چمن، خاک و آب کمتر از . )ماوراء بنفش رامي افزایند

از  ٪25و کف دریا ٪15، شن و ماسه ي خشک ساحل ٪80منعكس مي نماید، برف تازه بيش از
.(اشعه ي ماوراء بنفش را منعكس مي نماید



اثرات بهداشتي

دراساسينقشوبودهمفيدسالمتيبرايUVاشعهازکميمقدار•
معرضدرگرفتنقرار،حالهربه.داردبدندرDویتامينتوليد
سرطانزامختلفيانواعبروزبهمنجربنفشماوراءاشعهحدازبيش

بيماريودمرواریآبپوست،پيريتسریعسوختگي،آفتاب،پوست
اشعهکهداردوجودشواهديهمچنين.گرددميدیگرچشميهاي

.دهدميکاهشرابدنایمنيسيستمبنفش،توانماوراء



اثر بر پوست

سيار کشنده بدخيم ترین نوع سرطان پوستي است که ب: بدخيم پوستيمالنوم •
.است

سرعت  یک سرطان بدخيم است که:کارسينوم سلول سنگفرشي پوست•
.ودپيشرفت آن کمتر از مالنوم بوده و احتمال کمتري دارد که موجب مرگ ش

ته بوده که یک نوع سرطان پوستي با رشد آهس: کارسينوم سلول بازال پوست•
شودعمدتاً در افراد مسن مشاهده مي 



اثر بر پوست

اء درصد سرطانهاي پوستي بدليل مواجهه با پرتوهاي ماور90تا 50•
. بنفش بوقوع مي پيوندد

مالنوم  مورد 200000در سراسر جهان، بيش از 2000سال در •
. آن منجر به مرگ گردیدمورد 65000تشخيص داده شد که 

10مورد کارسينوم سلول سنگفرشي و 2800000بر این، عالوه •
.ميليون مورد کارسينوم سلول بازال مشاهده شد



اثر بر چشم ها

چشم ها، شامل التهابات قرنيه بر UVاثرات حاد اشعه•
ه راحتي این اثرات برگشت پذیر بوده و ب. وملتحمه مي باشد

ناً آسيبهاي توسط عينک محافظ قابل پيشگيري هستند ضم
.طوالني مدت را موجب نمي گردند



:بر چشم ها عبارتند ازUVاثرات مزمن اشعه•
مات چشم به طور فزاینده ايآن لنز یک نوع بيماري چشمي است که در : آب مروارید•

18در سراسر دنيا حدود .شده و موجب اختالل در بينایي و نهایتاً کوري مي گردد
در نتيجه ي  %5این تعداد از کهميليون نفر بعلت ابتال به آب مروارید نابينا شده اند 

.بوده استUVمواجهه ي مستقيم با اشعه ي

•Pterygiumشم رشد یک غده ي گوشتي به رنگ سفيد یا کرم بر روي سطح چ
.مي باشد

.طح چشم استیک تومور نادر بر روي س: قرنيه یا ملتحمهکارسينوم سلول سنگفرشي •

اثر بر چشم ها



بهداشتيساير اثرات 

زیع سلول با تغيير در فعاليت و تواشعه ماوراء بنفش به نظر مي رسد •
. دهدراکاهش ميسيستم ایمني بدن هاي محرک پاسخ ایمني، توان 

بخال در ضعف دستگاه ایمني مي تواند منجر به فعال شدن ویروس ت
(.زخم هاي سرد)لب گردد 



گروه های آسیب پذير

نفش  باشعه ماوراء کودکان و نوجوانان نسبت به سایر گروهها به اثرات مضر •
، منجر به احتمال زیاد مواجهه ي بيش از حد کودکان با آفتاب. پذیرترندآسيب 

آن  مكانيسم. به بروز سرطان پوست در مراحل بعدي زندگي آنان مي گردد
ودکي مشخص نيست، اما ممكن است به این علت باشد که پوست در دوران ک

.،مستعد تر استمضر اشعه ماوراء بنفشنسبت به اثرات 

ه تيره افراد با رنگ پوست روشن نسبت ب. نوع پوست شخص نيز مهم است•
وست در  پوستان، از آفتاب سوختگي بيشتررنج مي برند و خطر بروز سرطان پ

ره،کمتر است  اگرچه، بروز سرطان پوست در افراد بارنگپوستتي. آنان بيشتر است
د یعني  وليكن اغلب در این افراد، تشخيص سرطان خيلي دیر اتفاق مي افت

.زماني که بيماري به مرحله ي خطرناک خود رسيده است

، خطر آسيب هاي چشمي، پيري زودرس پوست و سرکوب سيستم ایمني•
.مستقل از نوع پوست افراد مي باشد



شاخص اشعه ماوراء بنفش
UV index

در  عمومي ي گاهي هاآیش افزامناسب جهت اري بزابنفش افري شاخص پرتوها•
ي  هاذ روش تخاانيز و بنفش افري پرتوهاحد از بيش دن بوض معرات درخطررد مو

.مي باشد دم محافظتي به مر

همچنين .هد دمي ن مين نشازسطح را در شيد ربنفش خوافري پرتوهاار مقد•
نه  رت روزابه صورا شيد رحد با پرتو خواز بيش س تمار نتظارد اموي هایسک ر

.مي کندپيش بيني 

.  متغير است 11تا مقادیر باالتر از یکدامنه این شاخص از •

. يدن به پوست براي آسيب رسبيشتراز این شاخص به معني پتانسيل باالترمقدار •
.  مي باشد ... چشم و



UV index 



UV index 



UV index 



UV index 



اقدامات حفاظتي

.اجتناب کنيد( ظهرها)ميانروز خورشيداز قرارگرفتن در مقابل •

يد قرار در معرض تابش مستقيم خورش. )بایستيدسایهحتي المقدور در •
(نگيرید

ا، از لباسهاي محافظ مانند کاله هاي لبه پهن براي حفاظت از چشم ه•
.صورت و گردن استفاده نمایيد

99-100ان از عينک آفتابي با پانل هاي جانبي استفاده نماید که به ميز•
را UV-BوUV-Aدرصد قابليت محافظت از چشمان شما در مقابل

.داشته باشد



باس  بخشهایي از پوست را که امكان پوشاندن آنها توسط ل•
ظت مناسب محافکرم هاي ضدآفتاب وجود ندارد،با استفاده از 

.  کنيد
این کرم ها، فاکتور محافظ اشعه ي خورشيدي  در •

(SPF: Sun Protection Factor . باشد+ 30بایستي (
سه با کرم قرارگرفتن در سایه و پوشاندن بدن با لباس، در مقای

.هاي ضدآفتاب روشهاي حفاظتي بهتري هستند

اقدامات حفاظتي



.  داجتناب نمایي( برنزه کردن پوست)سوالریوماز دستگاههاي •
سالگي خطر ابتال  35از دستگاههاي سوالریوم قبل از سن استفاده •

.  افزایش مي دهد% 75به سرطان پوست را به ميزان 
با تجویز پزشک و تحت نظارت هاي پزشكي نباید از جز •

سازمان جهاني بهداشت،. دستگاههاي سوالریوم استفاده نمود
.سال را از دستگاه فوق ممنوع نموده است18استفاده ي افراد زیر 

هميشه بچه ها را در سایه:حفاظت از نوزادان و کودکان خردسال •
.قرار دهيد

اقدامات حفاظتي




