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تظهر  .البنفسجٌةاإلشعاع الشمسً ٌتكون من الضوء المرئً واألشعة تحت الحمراء واألشعة فوق 

 .UVCو UVBو UVAوطالاتها  تواتراتهافً الشكل المجاالت وفماً لتزاٌد 

 وزارة التعلٌم العالً -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة  ٕ 12/23/2015



 البنفسجٌة فوق األشعة مجال ولوع إلى اإلشارة تجدر 1-

 واألطوال المرئً المجال من األعلى التواترات جهة فً

 وأن  .البنفسجً اللون جوار إلى األلصر، الموجٌة

   المجال فً تمع البنفسجٌة فوق لألشعة الموجٌة األطوال
10nm- 400nm . 

 فوق األشعة طٌف أن إلى اإلشارة تجدر كما2- 

 ٌمع ذيال المجال وأن مجاالت، ثالثة إلى ٌمسم البنفسجٌة
 ٌطلك ولذلن الهواء لبل من بشدة ٌُمتص 200nm دون

 من بالمرب الموجٌة األطوال وأن .الخالئٌة األشعة علٌه
200nm البنفسجٌة فوق األشعة أن و حٌوٌة فعالٌة ذات 

 .DNA الـ فً تؤثر  جماالا إ
 ٖ وزارة التعلٌم العالً -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة  12/03/1437



 أوواع اإلشعاع فوق البىفسجً
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 مجاالت األشعة فوق البنفسجية تبعاً آلثارها

 

 

 

 

 

 

 
وٌظهر على الشكل مجال  .آثارهوتمسٌماته حسب  الكهرطٌسًمولع األشعة فوق البنفسجٌة من الطٌف 

 والطالات األعلى فً األشعة فوق البنفسجٌة التواتراتذات  UVV  الخالئٌةاألشعة فوق البنفسجٌة 

 وزارة التعلٌم العالً -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة  ٘ 12/03/1437



 تفاعل مجاالث األشعت فوق البىفسجٍت مع الغالف الجوي

 

 

 

 

 

 

 
تغٌرات مستوٌات األوزون مع االرتفاع عن األرض ومدى اختراق مجاالت اإلشعاع 

 .فوق البنفسجً المختلفة للغالف الجوي
 وزارة التعلٌم العالً -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة  ٙ 12/03/1437



 األرض، سطح عن االرتفاع على ٌدل الشالولً المحور 1- •

 مع األوزون تركٌز تغٌرات على  األفمً المحور ٌدل بٌنما

 .(هبًذال الخط) االرتفاع

 تدعى خاصة بواحدة األوزون تركٌز مستوٌات رتمد   2- •

 .كٌلومتر لكل Dobson(DU)  الدُّبُسن
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 تمثٍل ثقب األوزون 

 

 

 

 

 

 وزارة التعلٌم العالً -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة  8 12/03/1437

بُسن  الالزمة األوزون  جزيئات عدد وهي األوزون، تركيز تقيس واحدة والدُّ
 الصفر حرارة درجة فً  0.01mm ثخانتها صافي أوزون  طبقة لتشكيل

  الهواء عمود ارتفاع تمابل أنها أو واحد، جوي ضغط وفً المئوي
161069.2 .أوزون  جزيء                   ٌحتوي  مربع سنتمتر واحد ممطعه مساحة 



 بانخفاض عنه معبراا  األوزون ثمب إلى الشكل ٌشٌر 1-•

 .وبالدُّبُسن تركٌزه

 فً األوزون لطبمة الوسطٌة الثخانة أن إلى اإلشارة2- •

 300DU=3mm الجوي الغالف

 عند الجوي الغالف فً األوزون لطبمة الوسطٌة الثخانة 3- •

 .100DU=1mm األوزون ثمب
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 تخطٍطً لتشكٍل األوزون وتفكٍكه بالكٍمٍاء الضوئٍتتمثٍل 
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 لٌامها البنفسجٌة فوق لألشعة األوزون امتصاص ٌعزى 1- 

 الشكل، تفاعالت وفك وتفكٌكه األوزون بتشكٌل
 المجال المتصاص الالزمة والطبمة األوزون تركٌز وإن 2- 

ا  تغٌر الذي هو منها المؤذي  بٌنه الكٌمٌائٌة التفاعالت نتٌجة حدٌثا

ا  ٌنخفض تركٌزه تجعل كٌمٌائٌة مركبات وبٌن  .وسطٌا
 والفلور الكلور مركبات المركبات هذه رأس على ٌأت3ً-  

 .اآلزوت وأكاسٌد التبرٌد فً المستعملة CFC الكربونٌة

 

 ٔٔ وزارة التعلٌم العالً -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة  12/03/1437



 UVآثار طبقت األوزون فً اإلشعاع 

  الموجً طوله) UVC الطالة العالً البنفسجً فوق اإلشعاع•
280nm) اإلنسان بصحة كثٌراا  ٌضر. 

 وجزٌئات باألكسجٌن كامل بشكل UVC الـ امتصاص ٌتم •
 .األوزون

ا  األوزون وٌمتص • -280) طالة األلل UVB اإلشعاع أٌضا
325nm) ا  وهذا    .األرض سطح وصل إذا مضر أٌضا

   .لألرض معظمه فٌصل  UVA فً تؤثر األوزون طبمة تكاد ال•

ا  األخٌر هذا ٌشكل•  الكلً البنفسجً فوق المجال من%25   تمرٌبا
   .األرضً الجوي الغالف ٌخترق الذي
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 فوائذ األشعت فوق البىفسجٍت 

 المجال الصحً فً •

 بمعدالت الجلد فً D فٌتامٌن تكوٌن على UVB الـ ٌحرض•

 IUs per 1,000 الدلٌمة فً دولٌة وحدة ألف إلى تصل
minute 

 ٖٔ وزارة التعلٌم العالً -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة  12/03/1437



 لممدار لٌاس وحدة هً الصٌدلة، فً ،IU الدولٌة الوحدة1- 
ا، علٌه متفك مادة ا  عالمٌا  بٌن الفارق وٌعتمد ،الممٌسة للمادة تبعا

 الحٌوي المفعول أو النشاط على المختلفة للمواد الدولٌة الوحدات
 المثال سبٌل على .بٌنها الممارنة تسهٌل بغرض المواد لهذه

 وبعض والهرمونات الفٌتامٌنات لتوصٌف دولٌة وحدات تستخدم
ا  فعالة ومواد الدموٌة والمستحضرات واللماحات األدوٌة  حٌوٌا
 ممدرة الدولٌة للوحدة الممابلة الممادٌر عادة تعطى .مماثلة
 .الممابلة الحجوم بوحدات أو وأجزائه بالغرام

 أهمٌة لمعرفة الكتاب إلى الرجوع الطالب من ٌطلب 2- 
 .D فٌتامٌن

 
 ٗٔ وزارة التعلٌم العالً -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة  12/03/1437



 فوائذ األشعت فوق البىفسجٍت 

 فً المجال الصحً •

 بعد (البنً الصباغ وهو) الجلد فً المٌالنٌن ممدار ٌزداد•
ا  معتدلة بمستوٌات UV الـ إلشعاع التعرض  البشرة؛ لنوع تبعا

 .الشمسً باالسمرار معرفته تشٌع ما وهذا

ا  المٌالنٌن ٌعد •  اإلشعاع ٌمتص فهو الضوء، من ممتازاا  والٌا
UVA  وUVB   مؤذ، غٌر حراري شكل على الطالة وٌبدد 

ا   .البشرة والٌا

 ٘ٔ وزارة التعلٌم العالً -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة  12/03/1437



 فوائذ األشعت فوق البىفسجٍت 

 الطبٌةالمعدات والتجهٌزات تعمٌم •

 المتوافرة الضغط المنخفض الزئبك بخار مصابٌح تصدر•
ا   ،254nm الموجً الطول عند ضوئها من %86 نحو تجارٌا

 .الجراثٌم إبادة فً

 للجراثٌم المبٌدة الموجٌة األطوال هذه عند UV الضوء ٌؤدي •

 ٌمكنها ال نحو   على ،المكروٌة المتعضٌات DNA إتالف إلى

 تمتل لم لو حتى) مؤذٌة غٌر وٌجعلها نفسها، إنتاج تعٌد أن

   .(المتعضٌة

 ٙٔ وزارة التعلٌم العالً -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة  12/03/1437



 فوائذ األشعت فوق البىفسجٍت 

 البنفسجًالمعالجة بالضوء فوق •

 جلدٌة حاالت معالجة فً البنفسجً فوق اإلشعاع ٌساعد•
 .vitiligo والبهك psoriasis كالصداف

 والتعرض الصدافولٌنات بتناول الصداف معالجة تجري إِذْ  •
 مع للضوء الحساسٌة شدٌد الجلد فٌصبح  UVA الـ لضوء

 فً فعالة طرٌمة وهً ،psoralens الصدافولٌنات تناول

 الصداف معالجة

 7ٔ وزارة التعلٌم العالً -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة  12/03/1437

https://en.wikipedia.org/wiki/Psoriasis
https://en.wikipedia.org/wiki/Vitiligo
https://en.wikipedia.org/wiki/Psoralen


 فوائذ األشعت فوق البىفسجٍت 

 الهواءتنمٌة •
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 فوائذ األشعت فوق البىفسجٍت 

 فً الكشف الجرمً•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البنفسجٌة لدى تعرضه لألشعة فوق  ٌتفلورإلظهار بصمات األصابع ٌستخدم رجال المباحث مسحولاً 
 (.غٌر المرئٌة بالعٌن المجردة)

 

  
 وزارة التعلٌم العالً -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة  9ٔ 12/03/1437 



 الكشف عه تسوٌر العملت 
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 فوائذ األشعت فوق البىفسجٍت 

 فً علم الفلن•

 

 

 

 

 

 

  .هبلالفضائً  بالممرابهالة المطب الشمالً للمشتري كما ترى بالضوء فوق البنفسجً 
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 فوائذ األشعت فوق البىفسجٍت 

 فً الكٌمٌاء والجٌولوجٌا•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مختلفة فً أثناء تعرٌضها للضوء فوق البنفسجً موجٌةفتتألك بأطوال  تتفلَورمجموعة من الفلزات التً 

 وزارة التعلٌم العالً -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة  ٕٕ 12/03/1437



 َثار الضارة لألشعت فوق البىفسجٍت ا

طٌف األثر الُحمامً، 

أي معدل النشاط 

الفٌزٌولوجً بداللة 

  طول موجة الضوء

احمرار البشرة بسبب )

( التعرض لإلشعاع

والطٌف الفعّال بداللة 

طول موجة األشعة 

 الشمسٌة 

 وزارة التعلٌم العالً -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة  ٖٕ 12/03/1437



 التعرض بسبب البشرة احمرار أي) الحمامً األثر طٌف فهمل1- •

 .واألفمً الشالولً المحورٌن واحدات إلى االنتباه ٌجب ،(لألشعة

 تابع واحدة تشبه الشالولً المحور واحدة بأن االنتباه ٌجب2- •

 واحدة من الصادرة الطالة أي (6الفصل) األسود الجسم إشعاع

 نعرفها أننا ولو الموجً الطول واحدات من واحدة لكل السطوح

 السطح واحدة لها تتعرض التً اإلشعاع طالة بأنها الحالة هذه فً

 واحدات من واحدة كل أجل ومن الزمن واحدة فً الجلد من

 (أعاله الشكل فً النانومتر وهً) الموجً الطول

 األثر طٌف 4-  الشمسٌة، األشعة طٌف  األحمر الخط3- •

 الفعال الطٌف 5-  ، الحمامً

 

 ٕٗ وزارة التعلٌم العالً -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة  12/03/1437



 َثار الضارة لألشعت فوق البىفسجٍت ا

 وزارة التعلٌم العالً -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة  ٕ٘ 12/03/1437

 ال  UVA الـمجال أن على الحمامً األثر طٌف ٌبٌن  

 .فوري تفاعل أي ٌسبب
 فً واحمرار Actinic keratosis ضٌائٌة تمرنات تبدأ

 (Caucasians المولاسٌٌن عند حساسٌة أكثر) الجلد

 من بالمرب تبدأ التً الموجٌة األطوال عند بالحدوث
 ،315nm الموجً الطول عند UVB العصابة

  .300nm نحو بسرعة تزداد ثم 

 

 



 َثار الضارة لألشعت فوق البىفسجٍت ا

 وزارة التعلٌم العالً -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة  ٕٙ 12/03/1437

 UV ـلل حساسٌة أكثر والعٌنٌن الجلد من كل ٌعد

 العصابة فً ٌمع الذي ،nm 275–265 المجال فً

UVC األخفض. 

 الموجٌة األطوال عند بالحدوث األذى ٌستمر 

  ،UV ـلل األلصر

 األشعة حالة فً كبٌرة لٌست المفتوحة آثارها ولكن

   .الجوي للغالف االختراق الضعٌفة
 

 



 َثار الضارة لألشعت فوق البىفسجٍت ا

 وزارة التعلٌم العالً -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة  7ٕ 12/03/1437

 تم لٌاس   UV الـ لمؤشر العالمٌة الصحة منظمة معٌار
 الموجٌة لألطوال الكلٌة للموة واسع نطاق على إعالنه
ً  تحدث التً ً  حرلا  بتثمٌل ،اإلنسان جلد فً شمسٌا

 لحظة فً األثر طٌف مفعوالت أجل من UVـلل التعرض
 .معٌنٌن وموضع

 UV ـلل ٌعود الشمسً الحرق معظم أن المعٌار هذا ٌبٌن 
  العصابتٌن بٌن الفاصل من لرٌبة موجٌة أطوال عند

UVA  و UVB. 
 

 



 َثار الضارة لألشعت فوق البىفسجٍت ا

 وزارة التعلٌم العالً -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة  8ٕ 12/03/1437

 الجلدضرر •

 الحرق ٌسبب الUVB  لإلشعاع التعرض فرط إن•
ا  بل فحسب، الشمسً  أشكال بعض ٌحدث أن ٌمكن أٌضا
   .الجلد سرطان

  الـ تحدثه الذي العٌن وإثارة االحمرار درجة أن غٌر•
UV ـلل المدى البعٌدة باآلثار تتنبأ ال UV  من الرغم على 
 فً DNA بالـ تحدثه الذي األذى مباشرة تعكس أنها

 .الجلد خالٌا

 



 َثار الضارة لألشعت فوق البىفسجٍت ا

 وزارة التعلٌم العالً -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة  9ٕ 12/03/1437

 الجلدضرر •

 1 المجموعة بأنه الطٌف الواسع البنفسجً فوق اإلشعاع ٌصنف
 .للسرطان المولدة

  المتوسط المجال فً UV الـ ألشعة ٌمكن  

 تؤٌن أن –

 الجزٌئٌة الروابط تحّطم وأن –

 الفعالٌة شدٌدة الجزٌئات وتجعل –

 للجزء التمزٌمٌة المفعوالت عن تنجم مثالا  الشمسٌة فالحروق 
 الرئٌسً السبب تشكل التً الجلد، لخالٌا UV الـ مجال من المتوسط
 .skin cancer الجلد لسرطان



 َثار الضارة لألشعت فوق البىفسجٍت ا

 وزارة التعلٌم العالً -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة  ٖٓ 12/03/1437

 ضرر العٌن•

 ألن مباشرة؛ البنفسجٌة فوق األشعة ٌدركوا أن لألفراد ٌمكن ال

 األطوال مجال فً اإلشعاع معظم تولف اإلنسان عٌن عدسة
 nm 400–300 الموجٌة

 تتحسس ذلن ومع .األلصر الموجٌة األطوال المرنٌة تولف بٌنما 

 .المرٌبة البنفسجٌة فوق باألشعة الشبكٌة فً الضوئٌة المستمبالت

 أن (aphakia للعدسة ٌفتمدون الذٌن) الالعدسٌٌن لألفراد وٌمكن

 إلى ضارب أزرق شكل على المرٌب البنفسجً فوق المجال ٌدركوا

   .البٌاض إلى ضارب بنفسجً أو البٌاض

 



 َثار الضارة لألشعت فوق البىفسجٍت ا

 وزارة التعلٌم العالً -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة  ٖٔ 12/03/1437

 ضرر العٌن•

  األطوال ذات العصابة فً  UV بالـ للتلف حساسٌة أكثر العٌنو •
 .UVC (265–275 nm) األلصر الموجٌة

ا  غائب المجال هذا ضوء إن •  ولكنه الشمس، ضوء من تمرٌبا
 .األخرى الصنعٌة والمنابع اللحام لوس ضوء فً ٌوجد

  أو الضوئً المرنٌة التهاب ٌسبب أن ٌمكن إلٌها والتعرض •
  .المعادن بلحام العاملٌن عند المرنٌة التهاب

–310nm المجال ضمن الشمس ضوء فً UVB أن كما•
280 nm ا  ٌسبب  .(الثلجً العمى) الضوئً المرنٌة التهاب أٌضا

 .والشبكٌة والعدسة المرنٌة من كالا  ٌتلف أن ٌمكن كما
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  DNAضرر الدنا•

 .مباشرة DNA الـ إتالف إلى ٌؤدي أن UVB  الـ لضوء ٌمكن•

ا، DNA الـ ٌتأذى كما •  بأنواع مباشر، غٌر بشكل أٌضا

 UVA البنفسجٌة فوق األشعة تحدثه الذي التفاعلً األكسجٌن

 .مباشر بشكل DNA بالـ تضر أن من بكثٌر األخفض

 



 تولٍذ األشعت فوق البىفسجٍت 

 الطلب حسب تولٌدها ٌتم•

 مملوءة وانفراغٌة زئبمٌة مصابٌح•

 مختلفة بغازات

 (اإلكساٌمر لٌزر) خاصة لٌزرات•
 وعلى 9الفصل فً علٌها نتعرف

 11الفصل فً الطبٌة تطبٌماتها

 العالمات لمراءة منزلٌة دٌودات•

                                                                        .التجارٌة
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 مصباح تعمٌم 

 دٌود منزلً ٌصدر أشعة فوق بنفسجٌة

https://en.wikipedia.org/wiki/File:%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/File:UV_LED_Fluoresence.jpg


 المسرحٌة للعروض االستطاعة عالٌة مصابٌح شاعت فمد•

 .خاصة مؤثرات إلٌجاد والغنائٌة

 .متوسطة استطاعات ذات االسمرار ومصابٌح •

  أعاله الشكل فً ٌظهر .تهرٌبها أو الجراثٌم لمتل ومصابٌح •
 للتعمٌم متجر فً ٌستعمل مصباح
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 المتفلورةأمثلت على المواد 
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