
 پرتو هاي نوري 
 و 

  حفاظت در برابر آن ها



 :در اين درس به سواالت زير پاسخ داده مي شود 
 
انواع پرتو هاي نوري كدام است ؟ 

 
 پرتو هاي نوري چه كاربرد هايي دارند ؟

 
اثرات بيولوژيكي پرتو نوري كدام است ؟ 

 
 چه طور مي توان خود و  ديگران را در برابر پرتو هاي نوري

 محافظت نمود؟



  طيف پرتوهاي الكترو مغناطيسي



   پرتوهاي نوري

 بسامد بر حسب هرتز  نام اختصاري  نوع پرتو 

 

 طول موج  

UV-ultraviolet   1015 х 00/3-1014х50/7 400-100 ماوراء بنفش  nm 

 VS-visible 1014 х 50/7-1014 х 85/3 nm780-400 نور مرئي 

 IR-infrared 1014 х 85/3-1011 х 00/3 nm106-780 مادون قرمز 



 پرتو هاي ماوراء بنفش
 

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

 



 

 تهيه ويتامينD  
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 هاي پرتوهاي 
 ماوراء بنفش



  منابع مولد پرتو هاي ماوراء بنفش

   المپ تركيابي

 uv-cاستريل كردن با 

   حشره كش

 فتو تراپي



 
 اثر فتو شيميايي  •
 اثر حرارتي  •

 
 :به دو دسته تقسيم مي شوندUVاثرات مضر بيولوژيكي •

 (آفتاب سوختگي)اثرات قطعي   -
 ( ابتال به سرطان پوست )اثرات احتمالي  -
 

 

 اثر گذاري پرتو هاي ماوراء بنفش



 

 

 

 
اثرات مضر بيولوژيكي بر  

 چشم 

اثرات مضر بيولوژيكي بر  
 پوست  

 
 ايجاد ورم ملتحمه 

 ايجاد سوختگي شبكيه  

  ايجاد آب مرواريد

 آفتاب سوختگي
 تيره شدن رنگ پوست  

 چروك شدن پوست و پيري زودرس 
 ايجاد واكنش هاي حساسيت به نور  

 افزايش احتمال ابتال به سرطان پوست  
 تضعيف سيستم ايمني بدن

 



 حفاظت در برابر پرتو هاي ماوراء بنفش
 انواع شيشه پرتو هاي ماوراء بنفش با طول موج هاي كمتر ازnm300 را به خوبي جذب

 .مي كنند
 اجسامي كه مانع از عبور نور مرئي مي شوند معموالً مانع از عبور پرتو هاي ماوراء بنفش

 .مي شوند
 استفاده از لباس آستين بلند براي كار با پرتو هاي ماوراء بنفش توصيه مي شود. 

 
 در مواردي كه شدت پرتو هاي ماوراء بنفش زياد است استفاده ازعينك مخصوص و

 (مثالً در جوشكاري . )پوشش مناسب ضروري است 
 

 

 



 استفاده از اشعه فرا بنفش در اتاق عمل

 اثرات ضد میکروبی این اشعه به میزان پرتو تابیده شده  و

 .به مسافت بستگی دارد 

 نور ماورابنفش استریل کننده نبوده ولی به عنوان یک عامل

 .گند زدا مورد استفاده قرار می گیرد

 باکتری به علت داشتن پروتئین ، می توانند مقدار زیادی از

بنفش را جذب نمایند و هر گاه باکتری در مسیر  ماورااشعه 

 اشعه مزبور قرار می گیرد به علت آسیب رسیدن به 
DNA کشته خواهند شد. 



 برای گند زدایی اتاق عمل استفاده   ویوله اولترااز چراغ

 .می شود

 بنفش به مدت زمان در  ماوراءاثر میکروب کشی اشعه

 .معرض بودن و دوز اشعه بستگی دارد



چگونگی نصب المپ های حاوی اشعه 

 فرابنفش
 این المپ ها به صورت ثابت و سیار مورد استفاده قرار

 .می گیرند

 اگر المپ به صورت سیار استفاده شود باید دقیقا در وسط

 .  اتاق کار قرار گیرد

 و اگر به صورت ثابت استفاده می شوند باید در نقطه ای

 .نصب شود که کلیه وسایل را مورد پوشش قرار گیرد



 UVمحدودیت استفاده از اشعه 

محدودیت استفاده از این اشعه ، قدرت نفوذ ضعیف آن است  

و با وجود عبور این پرتو از هوای بدون غبار و آب صاف، 

قادر به عبور از شیشه معمولی  ، پالستیک ، محلول های 

 .باشد نمیکدر  و الیه های نازک چربی 

عالوه بر این در صورت تابش مستقیم به چشم باعث صدمه 

در شبکیه می شود و اگر پوست مدت طوالنی در تماس باشد 

 .دچار سرطان خواهد شد

 .استفاده میشوداز این اشعه برای گند زدایی آب آشامیدنی هم 



 پرتو هاي نور مرئي
 

به پرتو هاي الكترو مغناطيسي در محدودة طول موج nm780-
پرتو هاي نور مرئي گفته مي شود و تنها پرتويي است كه مستقيماً 400

 .توسط چشم ديده مي شوند 
مهمتر 

 
 به دليل واكنش هاي طبيعي انسان در برابر اين پرتو در صورتي كه

 .شدت آن ها باال نباشد اثر منفي بر انسان نخواهد داشت 
 
 نور آبي پر انرژي ترين فوتون هاي ناحيه طيف مرئي را دارد و به

راحتي به شبكيه چشم برخورد مي كند لذا استاندارد هايي در رابطه با 
 .آن تهيه شده است 



 
 

 

 نمونه هايي از منابع  و كاربرد هاي نور مرئي
 

 Light cureالمپ فتو تراپي نوزادان                        دستگاه 

 



ترین استفاده ی نور مرئی در اتاق عمل طراحی مهم

 .روشنایی اتاقهای جراحی است 

 نور کافی و مناسب محیط اتاق عمل باید تامین شود و باید

  .ترکیبی از نور طبیعی و مصنوعی باشد

  اما در اتاق عمل به علت محدودیت استفاده از نور طبیعی

 .از نور مصنوعی استفاده می شود 

 این نور باید کافی بوده و خیره  کننده نباشد و در محیط به

 .صورت یکسان پخش شده باشد

 



 حفاظت در برابر پرتو هاي مادون قرمز
 
 اغلب پرتو هاي مادون قرمز توسط آب به خوبي جذب مي شوند. 

 
  طول موج هاي بزرگتر از μ m4  به خوبي جذب  “ انواع شيشه” به وسيلة

 .مي شوند
 
 طول موج هايμ m 2-1  جذب مي “ شيشه ها ي مخصوص” به وسيلة

 .شوند 
 
  در مجاورت مواد مذاب  و كوره ها استفاده از ماسك محافظ صورت براي

 .حفاظت در برابر پرتو هاي مادون قرمز ضروري است 
 



 اگر نور محیط زیاد از حد باشد موجب خیرگی چشم می

نور ،کم شدن حس بینایی ،عالئمی از قبیل درد چشم وشود 

 گریزی و اشک را به دنبال دارد 

  از طرفی کمبود نور در محیط موجب عوارض زیر

 خواهد شد

 بی میلی به ،خستگی  ،سرگیجه،سردرد  ، فشار در چشم

 کار و نیستاگموس



 قسمت باالی دیوار اتاق عمل برای افزایش راندمان

روشنایی باید رنگ روشن داشته باشد و برای قسمت پایین 

 دیوار ها باید از رنگ تیره استفاده کرد

  نور اتاق عمل باید به گونه ای باشد که به صورت

 .یکنواخت تابیده شود و ایجاد سایه و زوایای تاریک نکند 

منابع روشنایی صورت مرتب باید تمیز و پاک شود 

 



   پرتو هاي مادون قرمز

ميكرون ، پرتو هاي مادون 87/0-1000پرتو هاي الكترو مغناطيسي با طول موج
قرمز خوانده مي شوند واز هر ماده اي كه دماي آن باال تر از صفر كلوين 

 .باشد ساطع مي شود 

 

 IR تقسيم بندي طيف

IR-A 
μm4/1-78/0 

 

IR-B 

μm3-4/1 

 

IR-C 

μm1000-3 



 نمونه هايي از منابع  و كاربرد هاي مادون قرمز

 
 مادون قرمز ( تونل)فر فيزيو تراپي



 اثرات بيولوژيكي پرتوهاي مادون قرمز
 مهمترين اثر بيولوژيكي پرتو هاي مادون قرمز افزايش دماي بافت است

 (اثرات فتو شيميايي ندارد )
 

   اثرات مضر بيولوژيكي پرتو هاي مادون قرمز

 

 اثرات بيولوژيكي بر پوست   اثرات بيولوژيكي بر چشم 

 ضايعات بينايي
 آب مرواريد  

 (IR-A)سوختگي شبكيه

 

 تيره شدن رنگ پوست
 سوختگي 



 استفاده از تلفن همراه در اتاق عمل

 

 سانتی متر هم  ۳۰تلفن همراه در زمان خاموش بودن اگر

از شخص فاصله داشته باشد باز هم  الکترو مغناطیسی 

 .موبایل به بدنه برخورد می نماید

  جاهایی که آنتن ها  کمتر پوشش می دهند گوشی تالش

های بیشتری برای به دست آوردن آنتن می کند و این 

  .موضوع بسیار خطرناک است



 

 افرادی که مشکل قلبی دارند سفارش می شود که موبایل را

 .آن را در جیب بغل شان نگذارند  و دور از خود نگه دارند

 متر از موبایل نباشند ۲خانمهای باردار باید حداقل 

زمان ارسال عکس میزان مواجهه باال است. 



 

 

 میدان اطراف گوشی موبایل کم است ولی به علت نزدیکی

سال به علت   16به سر احتمال خطر برای کودکان زیر 

  نازکتربودن استخوان جمجمه آنها وجود دارد

کوتاه کردن زمان مکالمات 

استفاده سیستم هندز فری 

استفاده از اس ام اس 

اجتناب مکالمه در مکانهای با آنتن دهی پایین 

 



 پایان


