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ايمني و بهداشت حرفهاي در دريا

سخنراني

کاهش الیه ازن و ضرورت اقدامات پیشگیرانه كاركنان نیروی دریایی
در مواجهه با پرتوی ماورای بنفش
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مقدمه :دادههای جمعآوری شده از الیه ازن توسط سنجنده TOMS

 )2اثرات مزمن که شامل :سرطان پوست ،آب مروارید و تضعیف

برروی ماهواره  NIMBUS7امکان بررسی روند تغییرات ازن در

دستگاه ایمنی

آتمسفر تمامی نقاط دنیا از جمله ایران را میسر ساخته است بررسی

روش شناسی :پژوهش حاضر به صورت مروری بردادههای

دادههای جمعآوری شده حاکی از روند نزولی در غلظت الیه ازن

ماهوارهای و متون موجود در کتب مرجع و مقاالت اینترنتی صورت

در ایران میباشد .الیه ازن مانند یک صافی ،پرتوهای فرابنفش

گرفته است.

خطرناک ارسالی از خورشید را میگیرد و مانع از رسیدن آن به

بحث و نتیجهگیری :بر اساس نقشه جهانی ماهوارهای حداکثر

زمین میشود .پرتوهای فرا بنفش خورشیدی به سه طیف ،UVA

روزانه شاخص پرتو  UVدر مناطق مجاور خلیج فارس و دریای

 UVBو  UVCتقسیم بندی میشوند .وقتی نور خورشید وارد جو

عمان بسیار باال بوده وبا توجه به اینکه بازتابهای صورت گرفته

زمین میشود ،تمام پرتوهای  UVCو تقریب ًا  90درصد پرتوهای

از دریا و ساحل که بر میزان پرتو گیری افراد نیز میافزاید و از

UVA

طرفی طبق گزارش دادههای آماری سرطان کشور ،سرطان پوست

تقریبا به راحتی از جو زمین عبور مینماید .قرار گرفتن طوالنی

به عنوان شایعترین نوع سرطان در بین مردان شناخته شده است،.

در معرض تابش فرابنفش ممکن است اثرات حاد و مزمنی را بر

لذا ضرورت دارد تا كاركنان نیروی دریایی خصوصا در فصول

سالمت پوست ،چشم و سیستم ایمنی انسان داشته باشد .اثرات

گرم سال اقدامات محافظتی ویژهای را جهت کاهش مواجهه با

پرتوی  UVبه دو دسته تقسیم میشود.

این پرتو انجام دهند.

 )1اثرات حاد که شامل :آفتاب سوختگی ،برنزه شدن ،پیری زودرس

واژگان کلیدی :الیه ازن ،پرتوی ماورای بنفش ،اقدامات پیشگیرانه

UVB

توسط الیه ازن ،و سایر گازها جذب میشوند اما

پوست و التهاب قرنیه میشود
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