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ھوای قابل قبول پایتخت
بر اساس اعالم شرکت کنترل کیفیت ھوای تھران، آالینده شاخص طی ٢۴ ساعت گذشته «ازن» با میانگین ٩٢ بود و

ھوای پایتخت در شرایط قابل قبول قرار داشت.

به گزارش جام جم آنالین به نقل از
ایسنا، آالینده شاخص ھوای پایتخت امروز (٢۴ خرداد ماه)
«ذرات معلق کمتر از ٢.۵ میکرون» است که در حال حاضر با

میانگین ٨٨ در  محدوده قابل قبول است.
 

بر اساس این گزارش شاخص کیفیت ھوا (AQI) به پنج
دسته اصلی تقسیم بندی می شود؛ بر اساس این
تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵٠ ھوا پاک، از ۵١ تا ١٠٠ ھوا

قابل قبول(سالم) یا متوسط، از ١٠١ تا ١۵٠ ھوا ناسالم برای گروه ھای حساس، از ١۵١ تا ٢٠٠ ھوا ناسالم
برای ھمه گروه ھا، از ٢٠١ تا ٣٠٠ ھوا بسیار ناسالم و از ٣٠١ تا ۵٠٠ شرایط کیفی ھوا خطرناک است.

 
گفتنی است در ھوای پاک که با رنگ سبز نشان داده می شود، شرایط کیفیت ھوا مناسب است و خطری
برای سالمت انسان ندارد. در ھوای سالم که به رنگ زرد شناخته می شود، کیفیت ھوا قابل قبول و غلظت
آالینده ھا کمتر از حدی است که بر سالمت انسان تاثیر منفی داشته باشد اما در ھوای ناسالم برای
گروه ھای حساس که به رنگ نارنجی نشانه گذاری می شود، مقدار AQI بین ١٠١ تا ١۵٠ قرار می گیرد که در

نتیجه آن گروه ھای حساس اثرپذیری بیشتری از آلودگی ھوا خواھند داشت.

در ھوای ناسالم که به رنگ قرمز است، کلیه افراد جامعه در معرض مخاطرات ناشی از آلودگی ھوا قرار
می گیرند و حتی ممکن است گروه ھای حساس دچار عوارض شدیدتری شوند. افزون بر این در ھوای بسیار
ناسالم که به رنگ بنفش نشان داده می شود و عدد AQI بین ٢٠١ تا ٣٠٠ قرار می گیرد، احتمال بروز عوارض

جدی برای سالمت افراد جامعه افزایش می یابد.
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