
و ت  ص  ی با شا نا   اآ
AQI 

فكـر   . ها، اطالعاتي در مورد آلودگي جوامع محلي خـود تهيـه مـي كننـد                امروزه به طور روز افزوني راديو، تلويزيون و روزنامه        

، اگـر كودكـاني داريـد كـه در           دهيـد   هايي بيرون از خانه انجام مي       ؟ اگر شما فعاليت    كنيد اهميت اين موضوع در چيست       مي

، اين   ، اگر شما يك فرد سالخورده هستيد يا بيماري قلبي و يا تنفسي همانند آسم داريد                كنند  يرون از خانه بازي مي    فضاي ب 

زيرا كيفيت هواي محله شـما بـر    . كند مطالب به شما در زمينه چگونگي محافظت از خودتان در مقابل آلودگي هوا كمك مي 

تواند از روزي به روز ديگر يا حتـي سـاعتي بـه               ، اين موضوع نيز مي     ب و هوا  همانند آ . گذارد  چگونگي تنفس و زندگي اثر مي     

ايـن شـاخص    .  اسـت  ) AQI ( ابزار كليدي براي شناخت كيفيت هوا توجه به شاخص كيفيت هوا            .  ساعت ديگر متفاوت باشد   

  . براي محافظت از وضعيت سالمت در مقابل سطوح ناسالم كيفيت هوا كاربرد دارد

• AQIچيست؟   
AQI        گويـد هـواي پـاك يـا هـواي آلـوده              اين شاخص به شما مـي     .  ست ا  يك شاخص براي گزارش روزانه وضعيت كيفيت هوا

 بر اثرات آالينده ها روي سـالمت كـه ممكـن اسـت از               AQIشاخص  .  كند  ها بر سالمتي را بيان مي       چيست و تاثير اين آالينده    

 آالينـده عمـده كـه توسـط قـانون      5 براي  AQI.  ، متمركز شده است دتنفس چند ساعت يا چند روز اين آالينده به وجود آي  

، دي   ، دي اكـسيد سـولفور      ، مونوكسيد كـربن    ، ذرات  ازن سطح زمين  .  شود  ، محاسبه مي   هواي پاك مورد توجه بوده است     

  . اكسيد نيتروژن

  

• AQIكند؟  چگونه عمل مي  
، سطح آلودگي هوا بـاالتر        بيشتر باشد  AQIهر چقدر ميزان    .   است 0-500 يك معيار با گستره تغيير بين        AQIتصور كنيد كه    

، نـشاندهنده     باشد 50 وقتي تا عدد     AQIبه عنوان مثال ميزان     .  هاي مرتبط با آلودگي هوا بيشتر خواهد بود         باشد و نگراني    مي

، شـرايط هـوا     برسـد 300 ، وقتي كه اين معيـار بـه       وضعيت سالم است و پتانسيل اثرگذاري بر سالمت عمومي محدود است          

وقتي بـه بـاالتر از    AQI.   بيانگر وضعيت استاندارد است و كمتر از اين ميزان رضايت بخش است AQI  100.  باشد خطرناك مي

  . ، كيفيت هوا ابتدا براي گروههاي خاص و حساس، ناسالم در نظر گرفته مي شود  برسد100

  



• AQIرا بشناسيم   
 6 بـه  AQI.  ت كه شما ارتباط وضعيت آلودگي هواي محل خود را با سالمت خود شناسـايي كنيـد                 اين اس  AQIهدف از تعيين    

  . هر گروه با رنگي خاص نماينده يك سطح متفاوت از اثرات آلودگي هوا بر سالمتي است :  شود بندي مي قسمت دسته

  : )سبز( خوب -1

  .  آلودگي هوا وجود ندارد بيانگر وضعيت خوب است و خطري مرتبط با وضعيت0-50شاخص بين 

  

  : )زرد( متوسط -2

هـا ممكـن اسـت اثراتـي روي برخـي             هر چند بعـضي آالينـده     . وضعيت هوا قابل قبول است    .  باشد   مي 50-100شاخص بين   

  . مثالً كساني كه به ازن حساسيت دارند ممكن است عاليم تنفسي داشته باشند.  گروههاي حساس داشته باشند

  

  : )نارنجي يا پرتقالي(روههاي حساس  ناسالم براي گ-3

مـثالً  . ، افرادي كه حساس هستند ممكن است اثراتي بـر سـالمت خـود را تجربـه كننـد                    باشد 150 تا   101اگر شاخص بين    

دهند يـا مبتاليـان بـه         مبتاليان به بيماريهاي ريوي نسبت به مقادير كمتري از ازن در مقايسه با ديگران حساسيت نشان مي                

  . قلبي و ريوي نسبت به تماس با ذرات در معرض خطر بيشتري قرار دارندبيماريهاي 

  

  : )قرمز( ناسالم -4

 ممكن است براي گروههاي     200 تا   151قرار گرفتن شاخص بين     .هر كسي ممكن است در اين وضعيت در معرض خطر باشد          

  . حساس به منزله ايجاد خطرات جدي باشد

  

  : )ارغواني تيره( خيلي ناسالم -5

AQI    هر كسي در اين وضعيت ممكن است اثرات بر سالمتي را به صورت جـدي               .   به منزله زنگ خطر است     300 تا   200 بين

  . تجربه كند

  

  

  



  : )خرمائي رنگ( خطرناك -6

كل جمعيت منطقه ممكن اسـت تحـت تـاثير          .   به منزله وضعيت اورژانس است     500 تا   300، باالتر از ميزان     AQIقرار گرفتن   

  . قرار گيرند

  

  AQI رنگهاي •
مثالً قرمز به منزلـه ناسـالم بـراي         .  تعيين شده است كه فهم آن را براي عموم راحت كند           AQIيك رنگ خاص براي هر دسته       

  . همه و نارنجي به معناي ناسالم براي گروههاي حساس است

  

  شود حاسبه مي براي يك منطقه مAQI چگونه شاخص •
كننـد    هاي اصلي را هر روزه در چندين ناحيه شهر اندازه گيـري مـي               گيري كه غلظت آالينده     كيفيت هوا با دستگاههاي اندازه    

 آالينـده اصـلي     5 بـراي هـر       AQI.  شـوند    تبديل مي  AQIاين مقادير توسط فرمولهاي استاندارد به شاخص        .  شود  سنجيده مي 

  . شود  بيان ميAQIم مقدار باالتري داشت به عنوان شاخص سپس هر كدا . شود محاسبه مي

  

  شود  چگونه به اطالع عموم رسانده ميAQI گزارش •
 را به صـورت روزانـه بـه         AQIاي موظفند كه گزارشات       ، آژانسهاي محلي و منطقه    ) نفر 350000بزرگتر از   (در شهرهاي بزرگ    

مـثالً بيمـاران    (، اين موسسات بايد گزارش كنند كه كـدام گروههـا             د باش 100 وقتي شاخص باالتر از       . اطالع عموم برسانند  

بسياري از شـهرها    .  ممكن است در معرض خطر باشند     ) هاي خاص   ، بيماران قلبي يا افراد حساس به آالينده        آسمي، كودكان 

 100 بـاالتر از     AQIادير   يـا چنـد آالينـده مقـ        2اگر  .   را براي روز آينده اعالم نمايند      AQIهاي وضعيت     ممكن است پيش بيني   

  . ها نيز بايد مطرح شود دارند، وضعيت افراد حساس نسبت به هر آالينده

  . ها ممكن است به ساكنين در مورد حفاظت از وضعيت سالمت خود كمك كند اين پيش بيني

- AQIها   در روزنامه :  
  .  را به صورت هر روزه چاپ كنندAQIها بايد گزارشات  روزنامه

  

  



- AQI در گزارشات آب و هوا در راديو و تلويزيون  :  
اي از گزارشـات مـورد انتظـار از           نمونـه .   را در گزارشات آب و هواي خود مطرح كننـد          AQIراديو و تلويزيون هم بايد وضعيت       

  : تلويزيون به شكل زير است

، ترافيـك صـبحگاهي و       د زمـستان  با هواي سـر    .  شود   امروز كيفيت آلودگي هوا در مركز شهر با وضعيت قرمز گزارش مي            "

،  كـساني كـه بيمـاري قلبـي و ريـوي دارنـد            .  رود آلودگي ذرات به سطوح ناسالم افزايش يابـد          انتشار ذرات و دود انتظار مي     

   ". سالمندان و كودكان از فعاليتهاي شديد و حضور در مراكز شهر خودداري نمايند

- AQIدر اينترنت  :  
اين سايت نقشه وضعيت آلـودگي هـوا را در سـطح شـهر              .  باشد  مي) www.aqcc.org(و هوا   سايت شركت كنترل كيفيت آب      

، ترسـيم    كننده هر وضعيت     هر منطقه و با تعيين رنگ مشخص       AQIتهران به صورت روزانه براي كليه مناطق تهران با سطوح           

  . نموده است

  

ی•  و  نده چ ر آال ات  ماس با ا م از  ز او و  مای    ؟  

توانيد خطر  در كل، شما مي.  د كه چگونه از سالمت خود در برابر اثرات آلودگي هوا محافظت كنيدگوي  به شما ميAQIجداول 

هـاي بلنـد مـدت بـه فعاليتهـايي اطـالق              فعاليت.  را با كاهش ميزان تماس و نيز پرهيز از فعاليتهاي بلند مدت كاهش دهيد             

اين ممكن است شامل پياده روي مـستمر و يـا آهـسته              . نجام گرفته و تنفس را مشكل كند      گردد كه در ساعات طوالني ا       مي

اگر شما هر گونه سرفه     .  ميزان تنفس شما راهنماي خوبي براي تشخيص سختي فعاليت شما است           . دويدن طوالني نيز باشد   

بايـد سـطح فعاليـت خـود را كـاهش      ،  ، تنفس مشكل را تجربه كرديد ، خس خس سينه ، ناراحتي قفسه سينه   غير معمولي 

توانيـد در   ، مونوكسيد كربن و دي اكـسيد گـوگرد را مـي     ، ذرات آالينده   هايي مانند ازن     مربوط به آالينده    AQIجداول  . دهيد

  . هاي مربوطه مطالعه نماييد بخش
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