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 راهنماشناسنامه 

  :��وان

  شا�ص ����ت �وا  و اعالم  ����ن ، را��مای �حا��ه
  

  

  :��نده ��ا�� ���ه

�ت، �مان و آ�وزش �ش�ی   ���� سال�ت ���ط و کار وزارت �ھدا

   �و���ده ���ط ز��ت دا�ه ع�وم �ش�ی ���ان،���� ����قات آ�ود�ی �وا 
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 ماراهنکمیته فنی تدوین  اعضاي

  محل خدمت  مرتبه علمی/سمت  نام و نام خانوادگی

  دانشگاه علوم پزشکی تهران  دانشیار  دکتر کاظم ندافی

  دانشگاه علوم پزشکی تهران  دانشیار  دکتر مسعود یونسیان

  دانشگاه علوم پزشکی تهران  دانشیار  زاده دکتر رامین نبی

  پژوهشکده محیط زیست  استادیار  دکتر حسین جباري

  پژوهشکده محیط زیست  استادیار  شین راستکاريدکتر نو

  پژوهشکده محیط زیست  بهداشت محیط Ph.Dدانشجوي   مهندس محمدصادق حسنوند

  مرکز سالمت محیط و کار  کارشناس ارشد  مهندس سیدرضا غالمی

  مرکز سالمت محیط و کار  کارشناس ارشد  مهندس شیدا ملک افضلی

  کز سالمت محیط و کارمر  کارشناس ارشد   مهندس مریم قنبریان

  مرکز سالمت محیط و کار  کارشناس  مهندس کتایون مدیري

  پژوهشکده محیط زیست  کارشناس   فائزه ایزدپناه

  

  و مهندس فاتح وحدتی مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوامحترم  مدیر عامل  رشیدي یوسفضمناً از آقایان دکتر

را در تدوین این  که با اظهار نظرهاي سازنده خود مایط زیست آلودگی هوا سازمان حفاظت محدفتر بررسی محترم 

  .گردد گزاري میاساند صمیمانه سپ راهنما یاري نموده
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  AQI نقاط شكست براي. 2جدول 

    نقاط شكست

  طبقه بندي

   كيفيت هوا

 

AQI NO2(ppm)  

 ساعته يك
SO2(ppm)  

   ساعته24

CO(ppm)  

   ساعته8

PM10(µg/m3) 
   ساعته24

PM2.5(µg/m3)  

   ساعته24

1O3 (ppm) 

 ساعته يك

1O3 (ppm) 

  ساعته8

 0-059/0 - 0/0-4/15 0-54 0/0-4/4 000/0-034/0 0-053/0 0-50  خوب

 060/0-075/0 - 5/15-0/35 55-154 5/4-4/9 035/0-144/0 054/0-1/0 51-100  متوسط

ناسالم براي 

   حساسيها گروه

150-101 360/0-101/0 224/0-145/0 4/12-5/9 254-155 4/65-1/35 164/0-125/0 095/0-076/0 

 096/0-115/0 165/0-204/0 5/65-4/150 255-354 5/12-4/15 225/0-304/0 361/0-640/0 151-200  ناسالم

 116/0-374/0 205/0-404/0 5/150-4/250 355-424 5/15-4/30 305/0-604/0 65/0-  24/1 201-300  خيلي ناسالم

  خطرناك
400-301  

500-401 

64/1-25/1  

04/2-65/1 

804/0-605/0  

004/1-805/0 

4/40-5/30  

4/50-5/40 

504-425  

604-505 

4/350-5/250  

4/500-5/350 

504/0-405/0  

604/0-505/0 
)2( 

 

زن بايست هم براي مقادير ا  ميAQIشرايط در اين .  به احتياط نزديكتر استساعته كيازن مقادير براساس  AQI  در برخي از مناطق اماشود يم ساعته گزارش 8اساس مقادير ازن  برAQIبيشتر مناطق  در .1

 . محاسبه شود هر كدام بيشتر بود گزارش شودساعته كيو هم براي مقادير ازن  ساعته 8

  . ساعته محاسبه شود1 يا باالتر بايد با استفاده از غلظت ازن AQI ،301 دار فراتر رود مقppm 374/0 از  ساعته8وقتي غلظت ازن  .2
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