
 
 

 دلیل برای استفاده از کرم ضد آفتاب در فصل پاییس و زمستان

تشای تغیاسی اص ها ضذ آفتاب تخش جذایی ًاپزیش سّتیي سّصُای داؽ تاتغتاى اعت. تَ خْتی هیذاًین کَ ششط داشتي 

پْعتی جْاى ّ تذّى لک اعتفادٍ هکشس اص ضذافتاب ّ هحافظت اص پْعت دس تشاتش اشؼَ خْسشیذ اعت. اها تا تون شذى 

ي پْعتی اغلة ها حزف هیشْد. ایي د سحلی اعت کَ پْعت تاتغتي ّ ششّع فصل ُای عشد صذ افتاب تَ هشّس اص سّتی

دس  اعتفادٍ اص کشم ضذ آفتابخْاُیذ تَ ػلل ضشّست  اگش هیها ُوچٌاى دس ایي فصلِا ًیض تَ ضذ افتاب ًیاص داسد. 

 ...فصْل عشد عال پی تثشیذ، دس اداهَ ایي هطلة تا ُوشاٍ ها تاشیذ

 تأثیر نور خورشید بر پوست

 

 تیشتش اشٌا شْین UVB  ّUVAدس اتتذا تِتش اعت کوی تا اشؼَ ُای 

 تٌفش هاّسای کْتاٍ هْج ّ (UVA) تٌفش هاّسای تلٌذ هْج هضش اشؼَ دّ شاهل سعذ هی ها تَ کَ خْسشیذ ًْس

(UVB)هیثاشذ . 

 

تَ  کٌذ هی ًفْر )دسم( پْعت تش ػویق ُای الیَ تَ چْى اها شْد ًوی عْختگی آفتاب ّ قشهضی تاػث UVA اشؼَ

DNA شْد هی پْعت عشطاى اًْاع تشیي خطشًاک اص یکی تَ هٌجش آعیة ایي ّ صدٍ آعیة پْعت UVA َتافت ت 

ّ  اتشی سّصُای دس حتی اشؼَ ایي .شْد هی پْعت چشّک ّ پیشی هْجة ّ صدٍ آعیة ًیض پْعت االعتیي ّ کالژى

 . PA کٌین اعتفادٍ ضذآفتاب اص ّ عشد اتشی سّصُای دس تایذ کَ اعت دلیل ُویي تَ ّ داسد ّجْدعشد پاییض ّ صهغتاى 

 . هیکٌذ جلْگیشی UVA اشؼَ هخشب اثشات اص

 

 طْل دس ، UVB اشؼَ قذست ، UVA اشؼَ تشخالف .اعت هؼشّف عْختگی آفتاب اشؼَ تَ اشؼَ ایي UVB اشؼَ

 سا آى تایذ تٌاتشایي .تشْد تْاًذ هی ًیض پْعت عشطاى تاػث عْختگی، آفتاب تش ػالٍّ ضوي دس ّ اعت هتغیش عال

 شوا اپیذسم یؼٌی پْعت عطحی ُای الیَ (UVB) ُای پشتْ . کٌین هحافظت آى هقاتل دس خْد پْعت اص ّ تگیشین جذی

 . هیکٌذ جلْگیشی (UVB) اشؼَ هخشب اثشات اص SPF . هیکٌذ عْختگی آفتاب دچاس سا

 

 



 
 

 دالیل استفاده از ضد آفتاب در زمستان

 .پشتُْای فشاتٌفش تأثیشی ًذاسدُْای عشد تش -1

ػاهل اتتال   UVA ُای عشد عال شذت کوتشی داسًذ، اها پشتُْای ػاهل آفتاب عْختگی دس طْل هاٍ UVB پشتُْای

کٌٌذ. دسعت اعت کَ دس سّصُای عشد صهغتاى تشای  ُای عال، قذست خْد سا حفع هی دس کل هاٍ  عشطاى پْعت تَ

ُای شوا هؼوْالً  پْشاًیذ، اها صْست، گشدى ّ دعت ُای پْشیذٍ ّ ضخین هی هحافظت اص عشها، تذى خْد سا تا لثاط

دس ایي فصل هحافظت  کشم ضذ آفتابذ شْد. اص فْای تذّى هحفاظ ُغتٌذ ّ عشطاى پْعت غالثاً دس ُویي ًْاحی ایجاد هی

 .پْعت دس تشاتش اشؼَ هضش خْسشیذ اعت

 

 .شًْذ ًوی UVB ی پشتُْای اتشُا هاًغ ػثْس ُوَ -2

تٌاتشایي، پٌِاى شذى خْسشیذ پشت اتش تَ   کٌٌذ. هیدس اتش ّ هَ ًفْر ّ اص آًِا ػثْس  UVB دسصذ پشتُْای 80حذّد 

ی  هؼٌای آى ًیغت کَ اص پشتُْای صیاى تاس آى دس اهاى ُغتیذ. دس ایي هْاقغ، تا تْجَ تَ ایٌکَ اتشُا اص ػثْس اشؼَ

 .کٌیذ، اها پْعتتاى دس حال آعیة دیذى اعت کٌٌذ، احغاط گشها ًوی هادّى قشهض جلْگیشی هی

 

 .کٌٌذ ی پٌجشٍ ػثْس هی شیشَاص  UVA ی اشؼَ -3

کٌٌذ. طْل هْج ایي  ی هٌاصل ّ خْدسُّا ػثْس هی ی ُوَ ػاهل عشطاى پْعت( تقشیثاً اص شیشَ) UVAپشتُْای 

دسصذ اص  53ی خْدسُّا، تیش اص  تلٌذتش اعت. دس حقیقت، تَ دلیل ػثْس ایي پشتُْا اص شیشَ UVB پشتُْا ًغثت تَ

شْد. ٌُگاهی کَ دس یک سّص صهغتاًی آفتاتی تا یک  ت چپ صْست ایجاد هیُای پْعت دس دعت چپ یا قغو عشطاى

ًشیٌیذ، پْعتتاى کاهالً دس هؼشض پشتُْای فشاتٌفش خْسشیذ  ی خْد کٌاس پٌجشٍ هی فٌجاى چای ّ کتاب هْسد ػالقَ

 .قشاس داسد

 

 .ی فشاتٌفش دس استفاػات شذت تیشتشی داسد اشؼَ -4

شْد. دس استفاع  دسصذ تیشتش هی 4-5ی فشاتٌفش  استفاع اص عطح دسیا، شذت تاتش اشؼَهتش افضایش  333تَ اصای ُش 

دسصذ تیشتش اعت. تَ ُویي دلیل اعت  53هتش حذّد  3333دسصذ ّ دس استفاع  25هتشی، شذت تاتش پشتُْا  1533

 .کٌٌذ ُای هٌاعة اعتفادٍ هی ای ُویشَ اص ضذ آفتاب کَ کٌُْْسداى حشفَ

 

 .ل خشکی تیشتش پْعت اعتُْای خشک ػاه -5

 کشم هشطْب کٌٌذٍ هٌاعة کٌذ. تشای جلْگیشی اص خشکی پْعت،ػالٍّ تش اعتفادٍ اص ُْای عشد پْعت سا خشک هی

ی هْاد هؼذًی حاّی سّغي ًاسگیل یا سّغي  ُای ضذآفتاب تا پایَ کشم تشای جلْگیشی اص خشکی پْعت اعتفادٍ اص

ُای خْد سا تا تالن لة حاّی هْم صًثْس ػغل ّ دعت ُایتاى سا تا کشٍ  حتواً لة .تْاًذ اًتخاب هٌاعثی کٌیذ صیتْى سا هی

 .چشب کٌیذ (Shea butter) شی

.  

https://lafarrerr.com/blog/skin-cancer-prevention/
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 .سعذ تشیي حذ خْد هی صهغتاى تَ ًاصک شْد، دس صهیي هحغْب هی« ضذ آفتاب»ی اّصّى، کَ  الیَ -6

الیَ ی اصّّى ُوچْى ضذ آفتاتی تشای صهیي اعت ّ تا جزب پشتُْای صیاى تاس خْسشیذ، اص ها هحافظت هی کٌذ. ایشاى 

ی اّصّى هؼوْالً اص اّاخش آرس تا اعفٌذ، تَ سقیق تشیي حالت  ی شوالی، الیَ دس ًیوکشٍ ی شوالی صهیي اعت. دس ًیوکشٍ

 .سعذ هوکي هی

دس فصل تاتغتاى کَ هؼوْالً تیشتش ّقت خْد سا خاسج اص خاًَ هی گزساًین ّ تَ طْس طثیؼی اص ضذ آفتاب اعتفادٍ 

کٌین، هشکل چٌذاًی ّجْد ًذاسد ّ چالش اصلی هشتْط تَ فصل صهغتاى اعت. پظ دس ایي فصل، حتواً اص کت ّ  هی

 .پْعت خْد غافل ًشْیذدعتکش اعتفادٍ کٌیذ ّ اص فْایذ کشم ضذ آفتاب تش سّی 

 

 

 


