
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

؟ستیچ یدیفرابنفش خورش اشعه  

امواج  فیاز ط یبنفش بخش یماورا ایاشعه فرابنفش 

 است که توسط چشم انسان قابل سیالکترومغناط

 400تا100 نیاشعه ب نیطول موج ا مشاهده نیست.

حالی که طول موج نور مرئی بین نانومتر است .در

  نانومتر می باشد. 780تا400

د؟یآ یاشعه از کجا م نیا  

از  یاست .برخ دیاشعه فرابنفش، خورش یمنبع اصل

           اشعه را از خود ساطع نیانواع المپ ها هم ا

 .کنند یم

 ست؟یاشعه چ نیا یها یژگیو

و اشعه  یئاز نور مر شتریاشعه فرابنفش ب یانرژ

تواند الکترون  یم لیدل نیمادون قرمز بوده و به هم

 بیها را  از اتم خود خارج کرده و موجب تخر

در موجودات زنده باعث  تیخاص نیمولکول شود .ا

انواع سرطان  یبه  سلول ها و ژن ها و برخ بیآس

 .شود یم

 از اشعه ماوراء بنفش یناش یپوست یها بیآس

 پوست  یو قرمز یآفتاب سوختگ - 

 و خشک شدن پوست  یکم آب- 

  یسطح یو چروک ها نیچ -

 زودرس و شل شدن پوست  یریپ -

 پوست  رهیت یلک ها -

امواج  فیاز ط یبنفش بخش یماورا ایاشعه فرابنفش 

است که توسط چشم انسان قابل  سیالکترومغناط

 ییکه طول موج نور مر ینانومتر است، در حال 

  سرطان پوست-

 :دیحفاظت پوست دربرابر اشعه ماوراء بنفش خورش

  

بنفش  ءدربحث محافطت پوست در برابر اشعه ماورا

 :وجود دارد یدو اصل اساس د،یخورش

در  یاز قرار گرفتن مستمر و طوالن زیپره اصل اول :

 ببرابر آفتا

که زمان بعدازظهر 10صبح تا 4بین ساعات  -

 یحت دیاست، با دیتابش اشعه خورش نیدتریشد

 نمود . یاالمکان ازمواجهه با آفتاب خوددار

بافت  ی.هرچه لباس دارا دیلباس مناسب پوش دیبا -

 .دینما یم جادیرا ا یشتریمحافظت بباشد  یتنگ تر

وکاله لبه پهن باعث  یآفتاب نکیاستفاده ازع -

 شود. یاز چشم و پوست اطراف آن م شتریحفاظت ب

االمکان  یروزانه ، حت یها تیفعال یط دیبا -

مانند  یقلیسطوح صاف و ص رایقرار گرفت ز هیدرسا

قابل مالحظه  ریمقادسیمان وآسفالت.... آب، شن، 

  .تابانند یرا باز م دیاز نور خورش یا

کند ، لذا  یاز ابرعبورمuv درصدزیادی از اشعه  -

 تیرعاقایدق دیبا یحفاظت زنکاتین یابر یدر روزها

 .شود

 ازسطح برف،uvی ازادیعلت بازتابش درصد زه ب -

 بیشتر نور آفتاب در ارتفاعات نکهیبعلت ا نیوهمچن

 

 یبرف یدر روزها دیرسد ، با یم نیبه سطح زم

 تمام نکات زی(ن یو اسک یهنگام کوهنورد ژهی)بو

 حفاظتی فوق کامال رعایت شود. 
 

ضد آفتاب استاندارد به فاکتور  نکیع دیدر خر- 

         .ولنز انتخابی دقت نمایید چشم  یحفاظت
}}          
        اصللل دوم : اسلللتفاده صلللحیح از ضلللدآفتاب 

،  یمتناسب با نلوع پوسلت )معملول دیباضدآفتاب 

خشک ، چرب ، جوش دار ، مختلط ، حساس(انتخاب 

     حداقلدرکشوری مانند ایران  )فاکتور حفاظتی شود

                                                         باشد.30باید

بوده و متناسلب بلا  فیالط عیوس دیضدآفتاب با -

ودربرابر انواع اشعه ملا را پوست شما انتخاب شود .

                                                            محافظت کند.

در  یعنمصرف ضد آفتاب درتمامی روزهای سال ی-

،  یمیو اقل ییآب و هوا طیشرا یتمام فصول و تمام

درفضاهای سرپوشلیده  ، و چه رونیب طیچه در مح

 است.                                                             الزامی

بزرگ و کوچلک از  ایهمه افراد اعم از زن و مرد  -

 بله ضلدآفتاب ازیلبله بعلد ن یسن شلش ملاهگ

باید نیم ساعت قبل از قرار گلرفتن ضدآفتاب دارند

 استفاده شده وسپس تا زمانی که در                                                         درمعرض اشعه 

2 4 3 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

بار تکرار  کیهر دو ساعت  دیدر معرض اشعه هست

 .شود

از پوست  ییکل قسمتها یبر رو دیضد آفتاب را با-

گوشها،  عرض آفتاب قرار دارند مثل صورت ،که درم

 یب یپشت دستها و قسمتها نه،یس یگردن، باال

 کباریاستعمال نمود وهر سه ساعت   انیسرآقا یمو

که  یکیزیف یتهایهنگام ورزش و فعال .تکرار کرد 

 ضدآفتاباست ، فواصل تکرار  شتریب قیشدت تعر

 کوتاهتر کرد. زیاز سه ساعت ن دیرا با

میلی متر  3بندانگشت به قطر 5/2درهرنوبت باید  -

شود تا محافظت کامل از  دهیبه صورت و گردن مال

 پوست صورت انجام شود.

از  انبارتریز اریاستفاده نامنظم از ضدآفتاب، بس -

استفاده نشودزیرا با  است که اصال  ضدآفتاب یزمان

 یعی،ابزار محافظت طبمصرف نامنظم ضدآفتاب

کم اثرتر خواهدشد  زین نیمالن دیتول یعنیپوست 

 یبر رو کنواختیاگر ضد آفتاب بصورت  نی.همچن

نشود ،  دهیپوست صورت مال یقسمتها یتمام

و  که کمتر مورد پوشش ییاحتمال دارد بخشها

 ریتحت تأث شتریضدآفتاب قرار گرفته، ب محافطت  با

 گرید یتر از نواح رهیو ت ردیقرار گ دیاشعه خورش

که صورت مبتال به لک  دیتصور بوجود آ نیشود ، وا

 یبه خاطر داشت که عوامل دیشده است .ضمنأ با

، و  یرات  هورمونیی،تغ یپوست یتهایمانند حساس

    عوارض

مانند حساسیت های پوستی،تغییرات هورمونی 

 یاز داروها  )مانند قرصها یبعض یجانبوعوارض 

 یپوست یمنجر به لکها توانند ی(م  یضدباردار

          گردند که  متأسفانه بعضأ به ضدآفتابها نسبت داده 

 شود. یم

 ی:دیفرابنفش خورش یدر مقابل پرتوها یاقدام محافظت5 

 لباس مناسب دنیپوش-1

 استفاده از کاله پهن و لبه  -2

  هیماندن در سا-3

 مناسب و استاندارد یآفتاب یها نکیاستفاده از ع-4

 های ضدآفتاب استفاده از کرم-5

 درصللد  40وماسلله کنارسللاحل  شللننکتههه:

 140ورخورشیدرامنعکس وپرتوگیری درسواحل را تان

 درصد افزایش می دهد.

 درصلدپرتوهای 80وزهای زمسلتانی تلا در  ر برف

فرابنفش را منعکس وپرتوگیری در این روزهلا تلا 

 درصد افزایش می یابد .180

منلاطق کشور ما در مواجهه با نور خورشلید جلزء 

ساعت در سال  3000پرخطر دنیا با پرتوگیری بیش از

 می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون

 

 بنفش یاشعه ماورا

 

 
 

 تهیه و تنظیم:

 محمد احمدی)کارشناس مسئول بهداشت محیط(

 محمد مفتح)کارشناس بهداشت محیط(

 گروه هدف: عموم مردم
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بهداشت جهت کسب اطالعات بیشتر با واحد 
شهرستان  مرکز بهداشت شهید پیرویان  محیط

-42210696نمائید  صلحا کازرون تماس 
071 


