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                                                                                 18/7/91 :  ،  پذيرش    2/2/91  :دريافت 
  

  :چكيده
تواند داراي اثرات يكي از انواع پرتوهاي غيريونيزان است و به دليل انرژي بااليي كه دارد مي (UV)پرتو فرابنفش  :مقدمه و هدف
   تقـسيم  UVC و UVA ،UVB اسـت كـه بـه سـه دسـته      nm400-100  در حـدود  UVگستره طول موجي امـواج  . بيولوژيكي باشد

مطالعـات  . هاي پوست دارد در پوست بيشتر بوده و نقش مهمي در ايجاد بسياري از سرطان    A نفوذ پرتو فرابنفش نوع   . دشونمي
هايي كه در سطح جهاني در مورد پرتوهاي فرابنفش خورشيدي صورت گرفته است، لزوم سـنجش ميـزان شـدت ايـن              و بررسي 

 .طلبدا ميچنين ساير نقاط كشور رپرتوها در سطح شهر همدان و هم

   بـه صـورت ماهانـه      اين مطالعه يك بررسي مقطعي بوده و در آن ميزان شدت پرتوهـاي فـرابنفش در شـهر همـدان                    :روش كار 
  دو سـاعت قبـل از ظهـر، هنگـام ظهـر و دو سـاعت       (در سه نوبـت  گيري در هر روز سه بار اندازه. و به مدت يك سال انجام شد      

 انجـام   سـاخت كـشور سـوئد     ) EC1مدل   (Hanger متر كاليبره شده     UV دستگاه   استفاده از اين كار با    . صورت گرفت ) بعد از ظهر  
  .شد
هـاي شـهريور و آذر    در طول يك سال به ترتيب مربوط به ماهA بيشترين و كمترين ميانگين شدت پرتوهاي فرابنفش نوع   :نتايج
. باشـد  مـي W/m2 32/1±8/11 و W/m2 09/1±3/27هـا بـه ترتيـب       در اين ماه   Aباشد و ميزان شدت پرتوهاي فرابنفش نوع        مي

  . بودW/m2 56/1±74/19 در طول يك سال نيز برابر با UVAمقدار كل تابش 
 توصيه شـده    W/m2 10باشد حدود دو برابر از مقدار مجاز         كه مربوط به شهريور ماه مي      UVA بيشينه ميانگين تابش     :نهايينتيجه

 از ايـن مقـدار مجـاز تجـاوز          18%باشد حدود    نيز كه مربوط به ماه آذر مي       UVAبش  كمينه ميانگين تا  .  بيشتر است  WHOتوسط  
آور ناشـي از برخـورد      با توجه به اثرهاي زيان    . باشداين موضوع احتماال به علت ارتفاع زياد شهر همدان از سطح دريا مي            . كندمي

بـه سـطح    )  بعد از ظهـر    14 صبح الى    10(واسط روز    در ا  UVهاي فرابنفش خورشيد با انسان و اين كه بيشترين شدت تابش            تابش
ها قرار بگيرنـد و كارهـاى حفـاظتى را از جملـه             رسد، بنابراين بهتر است افراد در اين ساعات كمتر در معرض اين تابش              زمين مى 

ابـر تـابش،    هـا در بر   هاي ضد آفتاب و پوشش كامل به خصوص دسـت         ، استفاده از كرم   UVهاى آفتابى ضد پرتو     استفاده از عينك  
  .انجام دهند

  
  حفاظت در برابر تابش/ تابش خورشيد /  فرابنفش اشعه :كليد واژه ها

  

  :مقدمه 
يكـي از انـواع    (Ultra Violet ; UV)پرتـو فـرابنفش        

پرتوهاي الكترومغناطيـسي غيريـونيزان اسـت و بـه دليـل            
. تواند داراي اثرات بيولوژيكي باشد  انرژي بااليي كه دارد مي    

 nm400-100  در حدود UVره طول موجي پرتوهاي گست
  معموال طيف پرتوهاي فرابنفش را، كه جزئي از طيف     . است

  

امواج الكترومغناطيسي هستند، بر حسب طول موجشان به        
 nm 400-315( UVA،)nm 315-280( UVB(سه دسته 

 ).1(كنند تقسيم ميUVC )nm 280-100(و 

ــور      انــرژي پرتــو فــرابنفش بيــشتر از  مرئــي و پرتــو  ن
ها را از اتم    تواند الكترون فروسرخ بوده و به همين دليل مي      

  خارج كرده و موجب تخريب مولكول شود، كه اين خاصيت   
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-هـا و هـم    ها و ژن  در موجودات زنده باعث آسيب به سلول      

  ).1،2(شودها ميچنين باعث ايجاد برخي از انواع سرطان
شـدت پرتـو    .  اسـت  UV     خورشيد چشمه اصلي توليـد      

UV            خورشيد به حدي باالست كه اگر به طور مستقيم بـه 
. شـود زمين برسد باعث از بين رفتن موجـودات زنـده مـي           

 خورشـيد موثرنـد     UVهاي مختلف جو در جذب پرتو       اليه
به سبب ويژگي جذب    ). 1(ترين آنها اليه ازن است    كه مهم 

كه بـه  تابش فرابنفشي % 99در اليه ازن اتمسفر،  UV پرتو
با توجه بـه مطالعـات   . باشد ميUVAرسد از نوع   زمين مي 

متعددي كه انجام گرفته اسـت، اثـرات مفيـد و مـضر نـور               
  ).2(اندخورشيد مورد بررسي قرار گرفته

) UVCو   UVBدر مقايـسه بـا       (A      پرتو فرابنفش نـوع   
بيشترين طول موج و كمتـرين انـرژي را داشـته و تقريبـا              

  اليه ازن فيلتـر شـود، بـه سـطح زمـين            بدون اينكه توسط    
 در پوست بيشتر بوده و      A نفوذ پرتو فرابنفش نوع   . رسدمي

نقش مهمي در پيرشدن پوست و ايجاد چين و چـروك در            
امــروزه ثابــت شــده اســت كــه ايــن نــوع از پرتــو . آن دارد

هاي پوست نقـش    فرابنفش هم در ايجاد بسياري از سرطان      
  ).2(موثر دارد

 از پرتوهـاي فـرابنفش بـراي درمـان برخـي از                  در ابتدا 
  هـاي پوسـتي و سـل اسـتفاده         ها از جمله بيمـاري    بيماري

هـا و مـشخص   بيوتيـك شد، اما پس از آن با كشف آنتي       مي
آور اين پرتوها، مانند ايجاد سرطان      شدن برخي اثرات زيان   

پوست، تضعيف سيستم ايمني بدن، آب مرواريـد، سـرخي          
اب قرنيـه، آفتـاب سـوختگي، پيـري         ، التهـ  )اريتما(پوست  

اين نـوع پرتـو     از  زودرس و غيره، استفاده گسترده درماني       
  ).2،3(متوقف شد

    ميزان شدت پرتو فرابنفش روي زمين به عواملي ماننـد          
عرض جغرافيايي، ارتفاع از سطح دريا، ماه يـا فـصل سـال             

از آنجايي كه بيشتر افراد جامعـه هـر روز در           . بستگي دارد 
پرتوهاي فرابنفش خورشيدي قرار دارند، مطالعـاتي       معرض  

در مناطق مختلف دنيـا در مـورد ميـزان شـدت پرتوهـاي              
فرابنفش و لزوم حفاظت در برابر اين پرتوها مـورد بررسـي            

  )4-8(اندقرار گرفته
 5/48 درجــه عــرض شــمالي، 8/34      شــهر همــدان در 

  متر از سـطح دريـا قـرار        1850درجه طول شرقي و ارتفاع      
. اين شهر مرتفع داراي آب و هواي كوهـستاني اسـت          . دارد

 تاكنون مطالعـه اي     UVبا وجود اهميت مانيتورينگ تابش      
   در شهر همــدانUVAدر مورد بررسي ميزان شدت پرتو 

  
ــشده اســت  ــزارش ن ــو  . گ ــاالنه پرت ــه دز س ــن مطالع   در اي

  .  مورد ارزيابي قرار گرفتAفرابنفش 
توهـاي فـرابنفش در بـسياري از        گيري ميـزان پر        اندازه

و در  ) 9،10(كشورها از جمله كشورهاي منطقه خاورميانـه      
) 12(و اصـفهان  ) 11(داخل كشور نيـز در شـهرهاي اهـواز        

اي كـه در شـهر اهـواز انجـام          در مطالعه . انجام گرفته است  
شد، ميزان تابش فرابنفش خورشيدي با استفاده از دستگاه         

Hand-held-lux-uv-IR-Meterمــدت يــك ســال بــه  بــه 
هـا نـشان دادنـد      گيرياندازه. گيري شد صورت روزانه اندازه  

 در ساعتهاي   UVAترين شدت تابشي  روز بيش  كه در طول  
هـاي  گيـري گيري از اندازه  پس از ميانگين  . نزديك ظهر بود  

UVA           تابشي مربوط به هر ماه، كمينه و بيشينه تابش اين 
در .  و آذر بـود    هـاي خـرداد   پرتو به ترتيب مربـوط بـه مـاه        

ميزان پرتوهاي فرابنفش در اهواز نسبت به اصفهان         مقايسه
  ).11(و كشورهاي بحرين، كويت و عربستان بيشتر بود

 در شهر اصـفهان نيـز       2003اي كه در سال          در مطالعه 
انجام شد ميزان پرتوهاي فرابنفش بـا اسـتفاده از دسـتگاه            

لمـان،   آOcean Optic، سـاخت شـركت   UVاسـپكترومتر  
در اين مطالعه نشان داده شد كـه ميـزان          . گيري شد اندازه
UVC      بسيار ناچيز و ميزان UVA  ،21-11    مرتبه بيشتر از 
UVB بنابراين بيشترين پرتوگيري مربـوط بـه        .  بودUVA 

است و ميزان شدت اين پرتو در تابستان بيشترين مقدار را           
  )12(داراست

و همكارانش در سال     پري بولوا اي كه توسط         در مطالعه 
 در اسلواكي صورت گرفت، گزارش كردند كه ميزان         2006

است   در منطقه مورد مطالعه در حد مجاز       UVشدت تابش 
ــزوده       ــدت اف ــن ش ــزان اي ــر مي ــاع، ب ــزايش ارتف ــا اف   و ب

  ).13(شودمي
 و همكـارانش در     روي     در مطالعه مـشابهي كـه توسـط         

ن به اين نتيجه     در استراليا انجام گرفت، محققا     1998سال  
رسيدند كه كشور استراليا به علت داشتن آسـمان صـاف و            
غير آلوده در بيشتر روزهاي سال، ارتفـاع كـم اليـه ازن در     
اين كشور در مقايسه با امريكاي شمالي و اروپاي مركـزي،           

  ).14(باشد ميUVداراي ميزان بااليي از پرتوهاي 
اي فـرابنفش  هـ      بنابراين با توجه به اثـرات مـضر تـابش       

خورشيدي بـر انـسان و كمبـود اطالعـات كـافي در مـورد               
ايـن مطالعـه بـا هـدف        شدت اين پرتوها در شهر همـدان،        

 Aتعيين ميزان شدت پرتوهاي فرابنفش خورشـيدي نـوع          
   .انجام گرفت
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  :روش كار
اين مطالعه يك بررسي مقطعـي بـوده و در آن ميـزان                  

و در طـول يـك      شدت پرتوهاي فرابنفش در شهر همـدان        
گيري شـدت پرتوهـاي    اندازه. سال مورد بررسي قرار گرفت    

 دسـتگاه   فرابنفش خورشيدي در شهر همدان با استفاده از       
UV     متر كاليبره شده Hanger)   مدلEC1 (   ساخت كـشور

سوئد، به صورت ماهانه و در هر ماه حداقل بيست روز و به             
ـ      . مدت يك سال انجام پذيرفت     ل اين دسـتگاه كوچـك، قاب

 -W/m2  2000گيـري   حمل، دقيـق و بـا محـدوده انـدازه         
آشكارسـاز آن از    . باشد مي ±4%گيري   و دقت اندازه   001/0

ابعاد و جرم آن نيز     . جنس ديودهاي نوري سيليكوني است    
 .باشند ميkg 19/0 و mm 35×75×135به ترتيب برابر با 

گيـري ميـزان شـدت         در ابتدا بعد از تعيين محل اندازه      
 UVتوهاي فرابنفش خورشيدي، با اسـتفاده از دسـتگاه          پر

 تـريتيم،   - استاندارد دوتـريم   UVمتر كاليبره شده با منبع      
 به صورت روزانه و به مدت يك سال از          UVAميزان شدت   

به علت اين .  انجام گرفت1390 تا اسفند    1389اسفند ماه   
رســد بيــشترين شــدت تــابش پرتوهــاي كـه بــه نظــر مــي 
، باشـد به ظهر و ساعات نزديك بـه ظهـر          فرابنفش مربوط   

گيـري بـه عمـل آمـد،        بنابراين در هر روز سه نوبت انـدازه       
طوري كه نوبت اول دو ساعت قبل از ظهـر، نوبـت دوم در              
هنگام ظهـر و نوبـت سـوم دو سـاعت بعـد از ظهـر انجـام                  

ها، در هـر نوبـت پـنج        براي افزايش دقت سنجش   . پذيرفت
نگين آنهـا در جـدول نهـايي        گيري انجام گرفت و ميا    اندازه

بـراي كـاهش پرتوهـاي فـرابنفش پراكنـده و           . ثبت گرديد 
ــدازه  ــي در ان ــرابنفش،   انعكاس ــاي ف ــدت پرتوه ــري ش گي

طور افقي در فاصله يك متـري از زمـين و بـا      آشكارساز به   
هـا در معـرض نـور       متر از ديوار سـاختمان    فاصله تقريبا ده    
دت ده ثانيـه در     گيـري بـه مـ     هر انـدازه  . آفتاب قرار گرفت  

تمامي روزها با شرايط آب و هوايي متفاوت ابري، آفتابي و           
گيـري،  حتي طوفاني انجـام شـد و در طـول مـدت انـدازه             

  .شد  بيشينه عدد ثبت شده روي نمايشگر دستگاه يادداشت
هـا بـه صـورت ميـانگين        گيـري      در نهايت نتايج انـدازه    

يد و بيشينه ماهانه طي دوره يك ساله در جدولي تهيه گرد  
 در طـول    Aو كمينه شدت تابش فرابنفش خورشيدي نوع        

درصد . ها به دست آمديك سال و ميزان انحراف معيار داده
 نسبت به   Aتجاوز شدت پرتوهاي فرابنفش خورشيدي نوع       

 نيـز محاسـبه     WHOمقادير مجاز توصـيه شـده از طـرف          
  ها با نتايـــــج مطالعاتچنين شدت اين تابشهم. گرديد

  
مشابهي كه در شهرها و كشورهاي ديگر انجام گرفته بـود،           

  .مقايسه شدند
گيري طوري انتخـاب         الزم به ذكر است كه محل اندازه      

گرديد كه ساختمان، درخت و يا هر مانع ديگري بر سر راه            
.  متـر نباشـد    UVگـر دسـتگاه     تابش نور خورشيد به حس    

يد قـرار   گر دستگاه هم به طور دقيق در مقابل خورشـ         حس
. گرفت تا بيشينه عدد ثبت شده روي دستگاه خوانده شود         

با توجه بـه تغييـرات تـصادفي شـرايط آب و هـوا، شـدت                
 طور كامل در يك سال و به تفكيـك          پرتوهاي فرابنفش به  

   .شدگيري هاي سال اندازهماه

  :نتايج
 در طول يـك     Aميانگين شدت پرتوهاي فرابنفش نوع           

الدي به همراه بيشينه و كمينه شدت       سال خورشيدي و مي   
آورده  1در جـدول    چنـين انحـراف معيـار       اين پرتوها و هم   

دهد بيـشترين و    گونه كه جدول نشان مي     همان .شده است 
 در طـول    Aكمترين ميانگين شدت پرتوهاي فرابنفش نوع       

  هـاي شـهريور و آذر     يك سال بـه ترتيـب مربـوط بـه مـاه           
 در ايـن  Aابنفش نـوع  باشد و ميزان شدت پرتوهاي فـر  مي
 W/m2 32/1±8/11 و W/m2 09/1±3/27ها به ترتيب ماه
 .بود

  
شدت پرتوهاي فرابنفش ميانگين  بيشينه ، كمينه و: 1جدول 

   در شهر همدان1390 هاي مختلف سال در ماهAنوع 
  

  

  
  بيشينه
W/m2 

  
  كمينه
W/m2 

ميانگين
 شدت
W/m2

  

انحراف
 معيار

Mar 21-Apr 2047/4±4/23 012/0±195/06/1349/2 فروردين
Apr 21-May 2131/2±9/32 432/0±79/1 6/2529/2ارديبهشت
May 22-Jun 2159/1±7/33 53/7±4/15 4/2683/1 خرداد
Jun 22-Jul 22 68/2±3/21 25/1±2/15 3/1811/1 تير
Jul 23-Aug 22 12/2±0/28 38/1±6/20 6/2438/1 مرداد
Aug 23-Sep 22515/0±2/31783/0±3/23 3/2709/1 شهريور
Sep 23-Oct 22 85/1±8/30 13/1±7/15 3/2426/1 مهر
Oct 23-Nov 2167/1±4/25 089/0±46/1 4/1451/1 آبان
Nov 22-Dec 21497/0±4/19099/0±46/1 8/1132/1 آذر
Dec 22-Jan 20 536/0±0/25130/0±720/06/1351/1 دي
Jan 21-Feb 19 593/0±6/27422/0±34/2 3/1648/1 بهمن
Feb 20-Mar 20838/0±5/330516/0±131/06/2049/1 اسفند

131/074/1956/1±0516/0 7/33±59/1 كل سال

 
توان ميانگين شدت تابش پرتوهاي      نيز مي  1     در نمودار   
 را به تفكيـك مـاه و در طـول يـك سـال               Aفرابنفش نوع   
  .مشاهده نمود
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  هاي مختلف  در ماهUVAميانگين شدت پرتوهاي : 1نمودار 
   در شهر همدان1390سال 

  
  :بحث

بيشترين ميانگين شدت تابش پرتوهاي فـرابنفش نـوع             
A   برابر W/m2 09/1±3/27 باشد كه مربوط به شهريور      مي

كمترين ميانگين شدت تابش پرتوهاي فرابنفش      . ماه است 
 است كه مربوط به ماه   W/m2 32/1±8/11 نيز برابر    Aنوع  

بـه  ) شهريور(نسبت بيشترين ميانگين شدت     . باشدآذر مي 
در طول يـك سـال نيـز        ) آذر ماه (كمترين ميانگين شدت    

به عبارت ديگـر ميـزان ميـانگين شـدت          .  است 31/2برابر  
 برابـر   31/2 در شـهريور مـاه       Aهـاي فـرابنفش نـوع       تابش

 .باشدميزان ميانگين شدت در آذر ماه مي

 مربوط بـه شـهريور مـاه        UVA   بيشينه ميانگين تابش      
   W/m2 10باشــد كــه بــيش از دو برابــر مقــدار مجــاز مــي

ــابش  . اســت ــانگين ت ــه مي ــوط  UVAكمين ــه مرب ــز ك    ني
   از مقـدار مجـاز تجـاوز        18%باشـد حـدود     به مـاه آذر مـي     

  .كندمي
جا كه پوشش ابر و وجـود غبـار بـه ميـزان قابـل                    از آن 

ذب پرتوهاي فـرابنفش رسـيده بـه زمـين          توجهي سبب ج  
شود، كمترين مقدار شدت اين پرتوها در طول سال در          مي

ــد   ــشاهده ش ــري م ــاي اب ــدت  . روزه ــدار ش ــرين مق   كمت
 بود كه در اين     1389گيري شده روز شانزدهم اسفند      اندازه

 W/m2گيــري شــده برابــر  انــدازهUVAروز مقــدار شــدت 
 UVAار شـدت    بيشترين مقد .  بوده است  0516/0±131/0

گيري شد كه مقدار آن      اندازه 1390نيز در روز دوم خرداد      
  . بودW/m2 59/1±7/33برابر 

     در مقايسه با ساير مطالعـات انجـام شـده، بيـشترين و             
  ، به ترتيب )11( در شهر اهواز UVAكمترين شدت تابش 

  
 W/m2 101/0±28/43در خرداد ماه و آذر ماه با ميانگين         

گيري شـده اسـت كـه ايـن          اندازه W/m2 012/0±0/20و  
 درصـد از بيـشينه و       5/69 درصد و    5/58مقادير به ترتيب    

گيـري شـده در شـهر همـدان بيـشتر           كمينه مقادير اندازه  
  .هستند

گيـري شـده در اصـفهان            ميزان شدت فرابنفش انـدازه    
 سـاعت در    10( در كـل مـاه ژانويـه         J/m2 105×4/14برابر  

 در كل مـاه     J/m2 105×14/80 و   )W/m2 34/1روز، معادل   
گـزارش  ) W/m2 30/5 ساعت در روز، معـادل       14(جوالي  

گيـري شـده در      كه كمتر از مقـادير انـدازه       )12(شده است 
  .باشدشهر همدان مي

 2001گيري شـده در سـال            ميزان كل فرابنفش اندازه   
گيري شـده   در شهر قاهره مصر كمتر از ميزان شدت اندازه        

  .)9(اشدبدر همدان مي
در  2004سال در گيري شده     ميزان شدت فرابنفش اندازه   

 2007 و در سال     )W/m2 25/0)15تابستان استراليا حدود    
گيري شده است كه     اندازه )W/m2 2/0 )16در نپال حدود    
  .گيري شده در اين مطالعه كمتر استاز مقادير اندازه
هـاي  ع در ارتفـا   2007اي ديگر كه در سـال            در مطالعه 

باشـد،  ترين نقاط كره زمين مي    لهاساي تبت، كه جز مرتفع    
  انجام شد، ميـزان شـدت ايـن پرتوهـا در تابـستان حـدود               

J/m2 106×70/2 ــادل ــدW/m2 6/53 مع ــزارش ش   ) 17( گ
گيري شده در  درصد از بيشينه مقدار اندازه3/96كه تقريبا 

  ).11(چنين از شهر اهواز بيشتر استشهر همدان و هم
 كـه بـا     فـت ر انتظار مي  نتايج مطالعه حاضر    با توجه به       

 نيـز   UVAهاي گرم سال ميزان شدت      نزديك شدن به ماه   
 در تيرمـاه    گرديـد طور كه مالحظـه      اما همان  ،افزايش يابد 

هاي خـرداد و مـرداد      ميزان شدت اين پرتوها نسبت به ماه      
از آن جـايي كـه شـهر همـدان از آب و هـوايي               . شدكمتر  

توانـد مربـوط    خوردار است، علت اين اختالف مي     معتدل بر 
يـاد  هـاي  به افزايش روزهاي ابري در تير ماه نسبت به مـاه  

  . باشدشده
  :نتيجه نهايي

رسد كه ارتفاع نسبتا زيـاد شـهر همـدان از                به نظر مي  
ــاي    ــودن شــدت پرتوه ــاال ب ــل اصــلي ب ــا، دلي   ســطح دري

دير مجـاز    در اين شهر و تجـاوز آن از مقـا          Aفرابنفش نوع   
باشد كـه ايـن مـساله لـزوم انجـام مطالعـاتي ديگـر را در                 

 C و   Bگيري شدت پرتوهاي فـرابنفش نـوع        خصوص اندازه 
  آور انـــــــچنين با توجه به اثرهاي زيهم. دهدنشان مي
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هاي فرابنفش خورشيد بر انسان و اين كـه بيـشترين           تابش
 رسـد،    در اواسط روز به سطح زمـين مـى         UVشدت تابش   

بنابراين بهتر است افراد در اين سـاعات كمتـر در معـرض             
ها قرار بگيرنـد و كارهـاى حفـاظتى را از جملـه             اين تابش 

، اسـتفاده از    UVهاى آفتـابى ضـد پرتـو        استفاده از عينك  
ها در  هاي ضد آفتاب و پوشش كامل به خصوص دست        كرم

  .برابر تابش، انجام دهند
  :سپاسگزاري 

ايت مالي معاونت تحقيقات و فناوري      اين مطالعه با حم        
دانشگاه علـوم پزشـكي همـدان در قالـب طـرح پژوهـشي              
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Abstract 
 
Introduction & Objective: Biological effects of ultraviolet (UV) radiation on the body of live 
organisms, have been studied by researchers in recent years. UV affects human organs such 
as skin, eyes and immune system, as well as animals and plants. The main natural source of 
UV radiation is the Sun. So, the integral observation of UV levels and their effects at ground 
level is important to determine the present and future environmental and health implications 
of  the solar UV radiation. Since the amount of UVR (UV radiation) has not already been 
measured in Hamadan, the aim of this study was to measure the amount in Hamadan city in 
different months of the year.  
Materials & Methods: This work was  a cross-sectional study and has assessed the solar UVA 
radiation, by calibrated Hagner digital radiometer, model EC1 UV-A. The monthly quantity 
of solar UVR was measured in Hamadan during one year (2011-2012).  
Results: The maximum UVA received on the ground level was 27.3±1.09 W/m2  in Shahrivar 
month (Aug 23 – Sep 22) while the minimum was 11.8±1.32 W/m2 in Azar month (Nov 22 –
Dec 21) . Total UVA radiation received on the ground level was 19.74±1.56 W/m2  during 
the period of measurment. 
Conclusion: According to the results of this study, it seems that the annual UVA in Hamadan 
city exceeded the amounts recommended by the WHO and further studies are needed to 
measure UVB and UVC to determine the total UV radiation level in thecity. Based on these 
results, it is recommended to wear appropriate sunglasses and  minimize sun exposure during 
the midday hours. 
(Sci J Hamadan Univ Med Sci 2013; 19 (4):69-74) 
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