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 چکیده
الجدی که دارای السرطان و رأسکشور ایران در میان مدار رأس :زمینه و هدف

 هدف از این مطالعه،ارزیابیاست؛ قرار گرفته است.  فرابنفشبیشترین مقدار پرتو 
با الیاف مصنوعی و انواع مختلف پارچه  فاکتور حفاظتی پرتوو  یدهعبور میزان

 بوده است.متفاوت پرتو فرابنفش های مختلفی از منبع و با دو مولدطبیعی در فاصله

نمونه  5از نوع تحلیلی و توصیفی است که در آن از  این مقالهروش بررسی: 
مختلف پارچه استفاده شد که همگی از نظر ضخامت، سطح مقطع مورد تماس، 
نحوه قرارگیری و میزان کشیدگی پارچه با هم یکسان شده بودند و از دو نوع مولد 

-چهای( پرتو استفاده شد. پارطبیعی نورخورشید و مصنوعی)بصورت گسترده و نقطه

و  گرفته قرارسانتیمتری  9و1،3های فاصلهها در مقابل هر منبع به طور مستقیم در 
 ها، ثبت گردید.گیریها سه بار تکرار و میانگین اندازهگیریدر هر آزمون، اندازه

 UVCاستر در مقابل پرتو ای و ترکیبی پشم و پلیمیزان عبوردهی الیاف پنبه ها:یافته
به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار بوده است. با کم شدن میزان عبور پرتو، مقدار 

های حاوی پشم که میزان عبوردهی پرتو رود. در پارچهباال می فاکتور حفاظتی پرتو
 باالتری بدست آمده است. فاکتور حفاظتی پرتوکمتر و جذب بیشتر است، 

فاکتور حفاظتی  از پشم استفاده شده ازکه در ساختمانشان ی هایپارچه گیری:نتیجه
پرتو  دهی کمتردارند که با توجه به عبوربرخورها نسبت به سایر پارچه  باالتری پرتو
نوع عالی جای  دربنفش  یماورادربرابرپرتو بندی حفاظت توان گفت در طبقهمی
 گیرد.می
 

 واستر یپل هایپارچه ،پرتو  فرابنفش میزان عبور، ،فاکتور حفاظتی پرتو :واژگان کلید
 .پشمی
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 مقدمه

هایی از محیط اطراف تابشانسان همواره در معرض 

اند: بخش ها از دو بخش تشکیل شدهاین تابشاست.  خود

راف و هایی هستند که از مواد رادیواکتیو محیط اطاول تابش

هایی گردد و بخش دوم شامل تابشداخل بدن دریافت می

(. تابش یکی 1شود)است که از منابع ساخت بشر گسیل می

از عواملی است که بیشترین تحقیقات در مورد اثر 

است. اگرچه هنوز نکات زیادی  آمده عمل بهآن  زایی یماریب

تأثیر تشعشع بر موجود زنده وجود دارد که  ۀدر مورد نحو

باید روشن شود ولی ساز و کاری که از طریق تابش بر 

-های اولیه به بدن آسیب میها و یا اندامها، مولکولسلول

محیطی شناخته  رسان یبآسرساند، بیشتر از سایر عوامل 

 ۀ(. اشع2شده است و در مورد آن تردیدی وجود ندارد)

تشعشعات غیریونیزان در طیف امواج فرابنفش یکی از 

نانومتر  100طول موج  ۀالکترومغناطیسی بوده و در محدود

نانومتر  400( تا ولت الکترون 12)با انرژی فوتونی تقریباً 

طول  ۀتوان به سه ناحیقرار دارد. امواج فرابنفش را می

نانومتر(،  350-400)با طول موج  A موجی، فرابنفش

 Cنانومتر( و فرابنفش  280-315موج )با طول  Bفرابنفش 

 Cکرد. نوع  بندی یمتقسنانومتر(  100-280)با طول موج 

ترین طول موج، شدیدترین نوع فرابنفش با داشتن پایین

انسان دارد  یژهو بهزنده های جانبی را بر موجودات آسیب

(3,4 .)UVA کش، نوع میکروبUVB وUVC  نوع

 UVپرتو  ۀاند. اثرات کشندشده یگذار نام UVپرتوکیهانی

و ایجاد دایمر بین  DNAمربوط به اثرات آن بر روی 

باشد که می DNAهای مجاور روی یک رشته از پیریمیدین

رگ سازی دخالت کرده و موجبات ماین دایمرها در همانند

با داشتن آثار سوء بر  UVC(. 5,6کند)سلولی را فراهم می

ساختار موجودات زنده، در پزشکی کاربردهای مختلفی 

-اتاق زدایی یآلودگآن در  کشی یکروبمداشته و از خاصیت 

ها چنین در جهت التیام برخی از زخمهای عمل و هم

تم برای درمان در ابتدای قرن بیس (.7گردد)استفاده می

رابنفش استفاده های پوستی از پرتو فبیماری سل و عفونت

و  ها بیوتیک یآنتقرن بیستم با کشف  ۀشد ولی در نیممی

دیگر داروها و نیز مشخص شدن برخی اثرات مضر پرتو 

، ایجاد سرطان پوست، تضعیف DNAفرابنفش مانند اثر بر 

سیستم ایمنی بدن، ایجاد کاتاراکت، سرخی پوست )اریتما(، 

 ۀاستفادغیره،  و، پیری زودرس یسوختگ آفتابالتهاب قرنیه، 

چنین تابش هم (.8)تشگدرمانی این پرتو متوقف  ۀگسترد

 هابرخی از ژنباعث رونوشت و تکثیر  رتوهای فرابنفش،پ

هایی ویروسهای غیرفعال فعال شدن آنزیمو  هامانند پاتوژن

که از طرف  بندی یمتقس بر اساس(. 9د)شومی HIV رنظی

 IARC(International Agency forسازمان 

Research on Cancer ) منتشر  زا سرطاندر مورد عوامل

، هر سه در گروه UVCو  UVA ،UVB:های یفطشد، 

(. عالوه بر 10د)نگیرزا قرار میاحتماالً برای انسان سرطان

گزارش سازمان بهداشت جهانی حاکی از افزایش  ،آن

های فرابنفش خورشیدی است. های ناشی از تشعشعبیماری

 از یتوجه قابلهای فرابنفش خورشیدی بیماری هایتشعشع

افزایش احتمال ابتال به سرطان را در سطح جهانی به  جمله

درصد  90شود که بیش از . تخمین زده میآورد یموجود 

های پوست، در سطح مالنومای بدخیم و سایر سرطان

خورشیدی فرابنفش  اشعۀ حد از یشبجهانی، ناشی از تابش 

ها، پرتو فرابنفش قادر به تولید سرطان عالوه بر (.8است)

باشد. چشم می SEC بر لب و ندرتاً تولید خال تبتولید 

این بررسی جهانی خطرهای ناشی از تابش پرتو فرابنفش را 

های بهداشت عمومی برای انجام اقدام یا کننده قانعدلیل 

-ولی آفتاب ،.همگی ما نیاز به خورشید داریمشمارد یبرم

 تواند خطرناک و شاید کشنده باشدمی حداز یشبگیری 

(. الیاف طبیعی و مصنوعی نسبت به پرتوهای فرابنفش 11)

الیاف پروتئینی  ینتر مهم(. پشم یکی از 12حساس هستند)

است که در صنعت نساجی کاربرد دارد و دارای 

است که سایر الیاف از آن خصوصیات مثبت زیادی 
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کیوتیکل،  :لشامساختمان پشم  (.13,14)اند بهره یب

ای مختلفی تشکیل هاز اسید آمینه کهکورتکس و مدوال بوده 

. در پشم مناطقی وجود دارد که در شرایط (15,16)اند شده

عادی جاذب نور هستند. این مناطق جاذب نور را کروموفر 

گویند. وقتی یک کروموفر پرتوهای با انرژی باال را می

انتقال الکترون به  ، انرژی حاصل از آن، سببکند یمجذب 

شود و مولکول در حالت برانگیخته سطوح باالتر انرژی می

گیرد و این انرژی از طریق تغییرات فیزیکی و قرار می

(. مقدار نفوذ پرتو فرابنفش به 17)شود یمشیمیایی آزاد 

ف به پراکندگی و نوع کروموفرها و درصد الیاداخل 

چنین طول موج کروموفرهای موجود در هر ناحیه و هم

تابیده به پشم بستگی دارد. پرتو فرابنفش با انرژی باال به 

کند و اکثراً توسط ف نفوذ میالیامقدار خیلی کم به داخل 

یکی دیگر از عوامل  (.12شود)ف جذب میالیاسطح 

در مدت  که یطور بهپرتودهی است؛  زمان  مدت یرگذارتأث

أثیر گرفته و با های کوتاه نوردهی تنها سطح پارچه تزمان

-ف نفوذ میالیاافزایش زمان پرتودهی این تأثیر به عمق 

ها نفوذ پرتوهای فرابنفش در پارچه و رسیدن آن (.18کند)

مخصوصاً در شود؛ میبه پوست سبب مخاطرات پوستی 

بیشترین اندازه قرار مواقعی از روز که تابش این پرتوها در 

استرالیا،  :مختلفی مانندهای اخیر کشورهای . در سالدارد

اروپا، آمریکا، بریتانیا و  ۀاتحادیکشورهای عضو نیوزیلند، 

 استاندارد المللی ینبهای مختلفی نظیر سازمان سازمان

(ISO)(International Organization for 

Standardization )های استانداردی را برای اندازهروش-

-لباس خصوص بههای تابستانی پارچه و لباس UPFگیری 

 کودکیو نوجوانی در کشورهایهای مخصوص دوران 

های اخیر در سال(. 19,20)باشندمیمختلف در حال انجام 

برای بررسی تأثیر اشعه بر روی موجودات  UPFاز مقیاس 

-محاسبه می 1از طریق فرمول کنند که زنده استفاده می

یک فاکتور محافظتی در برابر پرتو  UPF.(21)گردد

و فروشندگان معتبر  یدکنندگانتولفرابنفش است که اخیراً 

های خود را با این ها و پارچهلباستا کنند البسه سعی می

تجربی و از  صورت بهبرچسب عرضه کنند. این فاکتور 

بر  میانگین تابش خروجی هر نمونهنسبت  ۀطریق رابط

 شودمیانگین تابش خروجی منبع بدون مانع محاسبه می

میزان ضریب جذب، بررسی  هدف از این مطالعه، (.22)

مصنوعی، با الیاف  های مختلفپارچه UPFعبوردهی و 

منبع های مختلفی در برابر طبیعی و ترکیبی در فاصله

ای بهترین نوع الیاف پارچه ۀپرتوهای فرابنفش و توصی

 .جهت مصارف عمومی و مصرف در نقاط پر تشعشع است

 

 بررسی روش
 نایدر مطالعه از نوع تحلیلی و توصیفی است. این 

و  استرپلی پشم،پنبه، ۀنمونه الیاف مختلف پارچ 5از  مطالعه

، 100با درصد خلوص ( به ترتیبدو حالت)در استر یپل/پشم

استر پلی 80پشم+20استر و پلی55+ پشم 45، 100، 100

های پارچه ینتر پرمصرفها از که این نوع پارچه استفاده شد

همگی از نظر ضخامت، ها موجود در کشور هستند. پارچه

 و یریقرارگ ۀفرابنفش، نحو ۀسطح مقطع مورد تماس با اشع

طبیعی  مولد از دو .بودندمیزان کشیدگی پارچه با هم یکسان 

ها المپ از آن که یکیاستفاده شد  UVپرتو  و مصنوعی

فیلیپس  ساخت شرکت w30با توان  UVCمولد 

(Philips ) ۀپیک تابشی در ناحیباnm7/253 ری و دیگ

گیری پرتو اندازهتابش مستقیم نور خورشید بود، استفاده شد.

UV  ؛ زیراانتخاب شد 2:30تا  2ساعت طبیعی در شرایط 

فرابنفش در بیشترین مقدار خود  ۀدر این زمان تابش اشع

تابد. در شرایط مستقیم می طور بهقرار دارد و خورشید 

در  استفاده شد که UVCالمپ مولد پرتو از  آزمایشگاهی

 ۀیک)با قطر روزن ایمنبع نور نقطه عنوان به یک مرحله از آن

 یایفامنبع نور گسترده  عنوان به دیگر ۀو در مرحل متر(سانتی

بار تکرار شد و  سهها گیریدر هر آزمون، اندازه. نقش کرد
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تعیین گیری آزمون اندازه عنوان بهگیری میانگین سه اندازه

 ۀگیرند از UVC پرتوت شد گیریاندازه برای گردید.

Hand-Lux-UV-IR-Meter شرکت ساخت 

LEYBOLD در انتها نتایج به . شد استفاده آلمان کشور

های مربوطه قرار گرفت و میزان عبور دست آمده در فرمول

 ها محاسبه گردید. پارچه UPF، ضریب جذب و UVپرتو 

از  Cۀپرتو فرابنفش بازگیری عبور روش اندازه

 های مختلفپارچه

متر مربع سانتی 10×10ه قطعات کوچک ها را بپارچه

کنیم. منبع گذاری میتبدیل کرده و هر یک را جداگانه شماره

ای روزنه قرار گرفت که بر روی آن در پوششیUVCپرتو 

-تا نقش منبع نور نقطه ایجاد شده بود مترسانتییک به قطر 

 UVCپرتو  ۀبر روی گیرندقطعات پارچه کند.  ای را ایفا

زیرا در محیط طبیعی پارچه بر روی پوست  ،گرفت قرار

های در فاصلهکمپلکس پارچه و گیرنده  .گیردبدن قرار می

و در هر  گرفتنداز منبع نور قرار متری سانتی 9و  3، 1

ثانیه در معرض تابش مستقیم  10ها به مدت آزمون پارچه

سه دفعه با قرار داده شدند و این عمل  UVCالمپ مولد 

گیری در انتها میانگین سه اندازهه و ثانیه انجام گرفت 10وقفه 

برای آزمون در مقابل  ثبت شد. گیری نهاییاندازه عنوان به

را از پوشش خارج  UVCمنبع نور گسترده، المپ مولد 

افقی قرار  صورت بهغیر فلزی  ده و در یک چارچوبش

متری سانتی 20کمپلکس پارچه و گیرنده در فاصله . گرفت

آزمون در  گیریاندازه از منبع پرتو قرار گرفت و تمام قواعد

 . شدای تکرار مقابل منبع نور نقطه

های از پارچهگیری عبور پرتو فرابنفش روش اندازه

 طبیعیمختلف در شرایط 

 2:30تا  2برای بررسی این مورد، آزمون در ساعت 

انجام شد؛ زیرا در این زمان تابش پرتو فرابنفش  بعدازظهر

مستقیم  طور بهخود قرار دارد و آفتاب در بیشترین میزان 

پرتو  ۀهای پارچه بر روی گیرنداین آزمون تکه تابد. طیمی

UVC قرار داده شد و دلیل این عمل قرار گرفتن پارچه

 ۀ. این آزمون در یک محوطلباس بر روی پوست بدن است

ها بر اشیاء و ساختمان ۀباز و بدون سایه انجام گرفت تا سای

میزان تابش وارده بر کمپلکس پارچه و گیرنده اثر نگذارد. 

گیری آزمون در این آزمون هم مانند آزمون قبل قواعد اندازه

 ای رعایت شد.در مقابل منبع نور نقطه

 UPF(Ultra-Violetگیری روش اندازه

Protection Factor ) مختلف یها پارچهدر 

های مختلف با استفاده از در پارچه UPFگیری اندازه

منابع متفاوت، بدون و با حضور پارچه در مقابل پرتو 

 :دشمحاسبه  ۀزیرفرابنفش طبق رابط

=1UPFفرمول
                

              
 

∑      

∑        
 

میزان    منبع تابش و  ۀطیف اولی   رابطه ندر ای

 مورد آمده دست به نتایج انتها در پرتوی عبور داده شده است.

 افزارنرم و Excel ۀبرنام از استفاده با آماری یلو تحل تجزیه

MATLAB 2010 version قرارگرفت. 

 

 هایافته

 ۀاز فاصل UVCنتایج آزمون نشان داد که عبور پرتو 

را اکثر مقدار ای حدپنبهخالص های در پارچه متری یسانتیک

داشته کمتری عبور استری مقدار پلیخالص ۀو پارچدارد 

دهی عبور های پشمی خالص میزانپارچه در اما .است

-در پارچه UVCمیزان عبور پرتو  .بوده است مقدارکمترین 

 یک ۀ% در فاصل45% و پشم 55استر پلیهای ترکیبی 

ها کمترین مقدار را نشان پارچه ۀنسبت به بقیمتری سانتی

از منبع  متری یسانت نهر و متسانتی سه ۀفاصلدر  .دهدمی

ا این تفاوت که ب ،آمد به دستنتایج مشابهی  UVC و پرت

)شکل دشدهی بسیار کم میزان عبور متریسانتی نهدر فاصله 

1). 

 ۀناشی از منبع گسترد UVCمیزان عبور پرتو 

-پارچه در ای بیشترین مقدار وهای پنبهمصنوعی در پارچه
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استر کمترین مقدار را از های پشمی و ترکیبی پشم و پلی

 .(2)شکل اندخود نشان داده

حاصل UVCعبور پرتو دهد که میزان نتایج نشان می

های در پارچه ظهر از بعد 2در ساعت  نور خورشیداز تابش 

مقدار را  بیشترینای پنبه ۀدر گام بعدی پارچ واستری پلی

کمترین مقدار  و ترکیبی تقریباً های پشمیپارچه وداشته 

 .(3)شکل اند داشتهعبور پرتو را 

شدن میزان عبور پرتو با  با کم1با توجه به فرمول 

 .یابدافزایش می UPFمیزان  ،فرض ثابت بودن سایر عوامل

میزان عبوردهی پرتو کمتر و های حاوی پشم که در پارچه

توان که می آمده دست بهباالتر  UPF،جذب بیشتر شده است

 گیردنوع عالی جای می ازبندی حفاظت هگفت در طبق

 .(4)شکل 

های زان پرتو عبور داده شده از پارچهمی ۀبا مقایس

که  شدمشاهده  طبیعیو در مقابل دو منبعمصنوعی مختلف 

ای ی پنبهمیزان عبور و پارچهی پشمی کمترین پارچه

 .(5 دارد)شکلبیشترین میزان عبور را 

 

 

 مشخص ۀهای مختلف با فاصلهچدر پار UVمیزان عبور :1شکل 
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 مصنوعی ۀهای مختلف در مقابل منبع گستردمیزان عبور پرتو فرابنفش از پارچه :4شکل

 

 

 خورشیدمختلف زیر نور  یها پارچهدر  UVعبور دهی پرتو  ۀمقایس :4شکل 
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 های مختلفپارچه UPFۀمقایس :2شکل 

 

 

 پرتو فرابنفش  ۀیدکنندتولدو منبع مختلف با  یها پارچهمیزان عبور  ۀمقایس: 4شکل 
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 بحث

دهد ذکر شد، نتایج نشان می هاکه در یافته طور همان

تواند خالص پشمی عبوردهی ناچیزی دارند که می ۀکه پارچ

های ساختمان منحصر به فرد پشم و اسید آمینه به علت

سیستئین و تریپتوفان باشد. اسید آمینه  آن مانند ۀدهند یلتشک

تیکل راذب قدرتمند نور است و روی سطح کوسیستئین ج

زاده  اهلل یفسۀپشم قرار دارد. نتایج این مطالعه با نتایج مطالع

ها زیادی دارد؛ زیرا آن موافقت 2009در سال  و همکاران

های پشمی هایی عنوان کردند که پارچهطی آزمایشنیز 

این حالت فیزیکی  باشد ومی UVجاذب قدرتمند پرتو 

چنین هم .(23) شودپشمی می ۀتغییر رنگ پارچباعث 

مهم در صنعت نساجی  ۀیک مشخص عنوان بهUPFامروزه 

 UPFدهد که شود. نتایج این مطالعه نشان میمطرح می

 های حاوی پشم در ساختارشان()پارچه های پشمیپارچه

ای در بدترین سطح های پنبهپارچه UPFدر بهترین سطح و 

 UVبه میزان عبور پرتوهای  UPFقرار دارد. فاکتور 

وابسته است. عواملی مانند مقدار تخلخل در واحد سطح، 

 یرتأث UPFساختار الیاف و زمان تابش بر مقدار ضخامت، 

های پشمی به خاطر ساختار الیافشان و . پارچهگذارند

 UPFاستری به علت میزان تخلخل ناچیز، از های پلیپارچه

ای به علت ساختار های پنبهولی پارچه ،باالیی برخوردارند

پایینی دارند.نتایج  UPF،الکترونی و تخلخل باال ۀبد زنجیر

و همکاران در سال  شمیپورهاۀاین مطالعه با نتایج مطالع

های ند که پارچهاهعنوان کردها دارد؛ زیرا آنموافقت  2011

و بایستی  ها دارندپایینی نسبت به سایر پارچه UPFای پنبه

ها افزایش این نوع پارچه UPFبه آنها موادی اضافه شود تا 

 ۀخاطر نشان کرد که در شرایط طبیعی پارچ دبای. (22) یابد

استری بیشترین میزان عبوردهی و کمترین میزان جذب پلی

-شود که در مکانرا دارد؛ بنابراین توصیه می UVپرتوهای 

های اداری و خانگی که پرتو های باز و بیرون از محیط

UV  استفاده  هااین نوع پارچهاز خورشید بیشینه است؛

میزان نتایج این مطالعه حاکی از این است که  نشود.

-های پشمی کمتر از پارچهدر پارچه UVcپرتو  دهیعبور

 UPFبه همین جهت از استر است وای و پلیهای پنبه

به که با توجه  دارند ها برخورنسبت به سایر پارچه باالتری

 باشد.می پذیر یهتوجکمتر و جذب بیشتر  میزان عبور پرتو

 آزمایشگاهیو  طبیعیهای ترکیبی نیز در شرایط پارچه

دادند که این پشم خالص نشان می ۀخواص مشابهی با پارچ

 UPFهدر پارچ رفته کار بهتشابه با افزایش میزان پشم 

استری پلیۀ چپاراز  UVمیزان عبور پرتوی . یابدافزایش می

-که می است آزمایشگاهیشرایط  طبیعی بیشتر ازدر شرایط 

 ی باشد. ناشی از خواص شیمیایی الیاف مصنوعتواند 

 

 گیری یجهنت
این مقاله بر این است که  ۀنهایی و توصی ۀنتیج 

 Cۀعبور بسیار ناچیز پرتو فرابنفش بازبه علت  پشمیۀپارچ

محافظ و  ،نسبت به سایر انواع پارچه باال UPFو دارا بودن

و سایر نقاط بدن در مقابله  پوستپوشش بسیار خوبی برای 

نوع بهترین  عنوان بهتواند و می دباشیم Cپرتو فرابنفش  با

فرابنفش  ۀاشعپارچه برای دوخت لباس در مناطقی که 

پراکنده و یا مستقیم به مقدار زیاد وجود دارد؛ استفاده 

های عمل و هایی مانند اتاقمکان کارکنانعالوه بر آن .شود

جهت استریلزاسیون  UVcهایی که از پرتو آزمایشگاه

گیری از تأثیرات مخرب پرتو ، جهت پیشکننداستفاده می

UVc  یا پشمی ۀ توانند از پارچخود میبر روی بدن

استفاده درصد 20هایی که در ترکیب خود دارای پشم پارچه

 یا ترکیبی با پشم پشمی هایچنین استفاده از پارچهکنند. هم

 جغرافیایی با تابش مستقیم آفتابدر البسه و پوشاک مناطق 

و رأس الجدی  السرطان رأسمدارهای  حد فاصلمانند 

ها محافظ خوبی در ؛ زیرا این نوع پارچهشودتوصیه می

توانند صدمات خورشیدی هستند و می UV ۀمقابله با اشع

و لطمات ناشی از این پرتو مضر خورشیدی را به مقدار 
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-از روش که شودنین پیشنهاد میچهم .کاهش دهندزیادی 

سایر  UPFهای نوین همانند نانوتکنولوژی جهت افزایش 

 ها استفاده شود.پارچه
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Transmission Rate and Ultraviolet Protection Factor of five Different 
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Abstract 
Background and Objectives: Iran is located between the tropic 

of Capricorn and tropic of cancer, which is exposed to the high 

amount of ultraviolet radiation. The study was aimed to assess 

transmission rate and ultraviolet protection factor of five artificial 

and natural, synthetic fibers at different distances from sources 

and with two of different sources of radiation. 

Subjects and Methods: In this descriptive and analytical study 

five different samples of fibers were used. All fibers had equal 

thicknesses, surface of contact areas and strain rates. Both natural 

of sunlight and artificial (point and wide) sources of ultraviolet 

lamps were used. The fibers are placed directly in front of each 

source at distances of 1, 3, and 9cm. In each test, the 

measurement was repeated three times and the average of 

measurements was recorded.  
Results: The transmission of cotton fibers and combination of 

wool and polyester exposed to ultraviolet radiation was highest 

and lowest, respectively. While the transmission rate decreased, 

the quantity of ultraviolet protection factor increased. The 

transmission rate for woolen fibers was lower than 0.05 w /m
2
. 

Therefore, the quantity of ultraviolet protection factor was higher.    
Conclusion: In contrast to other fibers, fibers that have wool in 

their structure have higher quantities of ultraviolet protection 

factor. So, because of the low transmission rate and high 

absorption rate, woolen fibers can be considered as the best fiber 

in the classification of materials for protection against the 

ultraviolet radiation. 

Key words: Ultraviolet Protection Factor (UPF), Transmission 

rate, Ultraviolet radiation, Polyester and wool fibers 
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