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مقدمه
بـه جهـان سراسرواروپادرگذشتهدههدوی ط

اثـرات ی بررسبهی شناسریگهمهمطالعاتکمک
ی ناشـ ریمومرگوانسانی سالمتبرهوای آلودگ

شـده مشـخص واسـت شـده پرداختهاثراتنیازا
هـوا آلـودگی بامرتبطمیرومرگمیزانکهاست

هوااریمعي هاندهیآال).1،2(استافزایشحالدر
"آزادهوايکیفیتملیاستانداردهاي"فهرستدر

Pbو CO ،O3 ،PM2.5 ،PM10 ،SO2 ،NO2: شامل

ــ ــدیم ــون).3(باش ــادی پنوم ــدودح ــدهمس کنن
)Chronic Obstructive Pulmonary Disease ،(
اسـت عامـل نیچهارموشدهشناختهي ماریبکی

اگرچـه اسـت داشـته شیافـزا ریاخي سالهادرکه
COPDشـده شناختهبزرگي ماریب12عنوانه ب

نیپنجمبه2020سالتاشدهزدهنیتخمواست
ــاریب ــزرگي م ــدب ــود،لیتب ــاش ــاریبنی ــاي م ب

برگشـت کامـل طـور ه بـ کههواانیجرتیمحدود
پاســخاثــردروکنــدی مــشــرفتیپســتینریپــذ

ي دندهیآالبهمنتسبيویرانسدادمزمني ماریبوی تنفسي هامرگبرآورد
1390سالدرزیتبرشهري هوادرگوگرددیاکس

چکیده
ایـن ازهـدف . انـد دادهاختصاصخودبهرامطالعاتبیشترینوترینگسترده،هواساختانسانهايآالیندهمیاندرگوگرداکسیدهاييد:هدفوزمینه
.است1390سالدرزیتبرشهردر گوگرداکسیدديآالیندهبهمنتسبریويانسدادبیماريوتنفسیهايمرگبرآوردتحقیق
1390سـال درتبریـز شـهر زیستمحیطازحفاظتسازمانهوايآلودگیسنجشایستگاه5برداري از با نمونهاکسید گوگردديآالیندهغلظت: کارروش

AIRمدلبههادادهوپردازشEXCELافزارنرمتوسطهادادهاینبعدمرحلهدرانجام شد. Qشد.داده
مربـوط غلظتکمترینومکعبمتربرمیکروگرم79/33غلظتبانمازمیدانایستگاهبهمربوط1390سالدرغلظتبیشترینکهدادنشاننتایج: هاافتهی

مـرگ مـورد 13تعـداد 1390سـال درکـه دادنشـان مدلازحاصلنتایجهمچنین. استبودهمکعبمتربرمیکروگرم57/6غلظتباباغشمالایستگاهبه
.استگردیدهبرآوردنفر9گوگرد،دیاکسي دازناشیيویرانسدادمزمني ماریبمواردتجمعیتعدادوبودهدگوگردیاکسي دبهمنتسبتبریزشهردری تنفس

ـ تبرشـهر سطحی مطالعاتایستگاهپنجدي اکسید گوگرد ساعته24غلظتمیانگینمقایسهوآمارتحلیلوتجزیه: يریگجهینت هـوا آلـودگی شـاخص بـا زی
شدهبرآوردوسطحدی نسبخطرمقدار. استنداشتهوجود1390سالدردي اکسید گوگرد پارامترلحاظازهواآلودگیمشکلخوشبختانهکهآنستازحاکی

هـر ازاءبـه اسـت ی هیبـد .باشدی مدي اکسید گوگرد غلظتشیافزاµg/m310هرازاءبهی تنفسمرگخطرشیافزادرصدکیمفهومبهنیپائتیقطعبا
µg/m310ابدی یمشیافزادرصد44/0ي ویرمزمنانسدادي ماریبخطرزانیمدي اکسید گوگرد غلظتدرشیافزا.

AIR Q2.2.3مدل،یتنفسمرگ،يویرانسدادمزمني ماریب، گوگرددیاکسي د،زیتبرشهر: هادواژهیکل

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

2/6/1393تاریخ پذیرش:14/8/1392تاریخ دریافت:
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دیاکســي گــازدوذراتبــهی عــیطبریــغی التهــاب
ــجــادیاگــوگرد ــCOPD. شــودی م ي مــاریبکی

ی طیمحي هافاکتورکهاستي فاکتورچنددهیچیپ
. هـر  )4-5(دارنـد دخالتآندرمختلفی کیژنتو

تـا  10000االیی از هوا (حدود انسان روزانه حجم ب
لیتر) توسط ریـه کـه عملکـرد اصـلی آن     15000

تبادل گازها با هواي محیط مـی باشـد، استنشـاق    
کند. در واقع ریه براي انجام عملکـرد طبیعـی   می

طور مسـتقیم در معـرض هـواي محـیط و     ه خود ب
بـه هاي موجود در آن قرار می گیـرد.  طبعا آالینده

هـا انسـان ی سـالمت برآنریتاثبررسیلیدلنیهم
ی فراوانـ تیـ اهمي داراهستندآنباتماسدرکه
.)5(باشدیم

هــايآالینــدهمیــاندرگــوگرداکســیدهايي د
ــرینگســتردههــواســاختانســان بیشــترینوت

80ازبـیش . انددادهاختصاصخودبهرامطالعات
مصــرفازعمــدتاگــوگرددیاکســي ددرصــد
شـود یمجوواردبشردستبهی لیفسي هاسوخت

85حـدود برقهاينیروگاهسهممقداراینازکه
منابعاز.استدرصد2تنهاخودروهاسهمودرصد

هـاي پاالیشـگاه بـه توانمیآنتولیداحتراقیغیر
هــايکارخانــهومــسذوبهــايکارخانــهنفــت،

بـزرگ ي شـهرها ازي اریبسدر. کرداشارهسیمان
تیمسـئول . دیـ آیمـ حساببهندهیآالنیترعمده

-وزیـ مي هـا شـهر درهـوا ی آلـودگ نـاگوار حوادث
ي دي بـاال غلظـت علّـت بـه لندنـدونوراک،یبلژ

-7(اسـت بودهمعلقذراتباهمراهگوگرددیاکس
بـر کـه رنگیباستي گازگوگرد،دیاکسي د. )5
هــواذراتوجامــدمــوادازي اریبســســطوحي رو

بوییواستانفجارقابلغیردهد،یمانجامواکنش
در. داردوزنهوابرابردوتقریباوداردکنندهخفه
ي تـر بـه وشـود یمـ حـل بـاران قطراتزینوآب
لیتبـد کیسـولفور دیاسـ تـا ینهاوگـوگرد دیاکس

کهشودمیزدهتخمینهمچنین. )5-7(گرددیم
SO2بـاقی هـوا درروز4تا2بینمتوسططوربه
کلازی میننیچوهیروسمتحده،ایاالت. ماندمی

ــي د ــوگرددیاکس ــانگ ــاختانس ــطرازراس قی
وسـازند ی مـ ی شـمال مکـره ینجوواردهاروگاهین

بههاتوپالنکتونیفتوسطدیسولفلیمتي ددیتول
لیتبدوي رهاسازوی عیطبمنبعنیترمهمعنوان

کیـ ازتیـ حکای جنوبمکرهینجودرSO2بهآن
وسـاخت انسـان منـابع انیـ میی ایـ جغرافمیتقس
-7(داردنیزمـ کرهدرگوگرددیاکسي دی عیطب
5(.

هـاي  توان به تنگ شدن راهاز اثرات کلی آن می
هوایی تنفس، اسپاسـم بـرونش، سـوزش چشـم و     
مجاري تنفسی، کـاهش کـارایی تنفسـی و تنگـی     
نفس، کـم شـدن عمـق تـنفس، کـاهش سیسـتم       

تشـدید عــوارض قلبــی و  و در نهایــت دفـاعی ریــه 
دقیقـه در  10اشـاره کـرد. مـدت    عروقی و تنفسی

پی پـی ام در بعضــی از افـراد    5تا 1هـاي غلظت
کنـد  آسمـی عالئـم مشخـص تنگی نفس بروز می

که به معالجه برونکودیالتاسیون نیاز خواهد داشت. 
دقیقـه فـرد   10پـی پـی ام در   1تا 5/0با غلظت

در شـود. تـنفس مـی  دچار خس خس و اشکال در
دقیقه عالئـم ریـوي   120پی پی ام در 3/0غلظت 

. مطالعاتی کـه در دانشـگاه   )6-8(مشاهده نگردید 
ه بDNAآریزونا انجام شده در بررسی خون میزان 

ــیله  ــوزوم  SO2وس ــه و در کروم ــاهش یافت ــا ک ه
وجود آمده است. همچنین دیده شـده  ه تغییراتی ب

روند و مقاومت بدن ها از بین میاست که لنفوسیت
. )6-8(ابـد یهاي عفونی کاهش میدر برابر بیماري

مقدار رهنمود کیفیت هوا از سوي سازمان بهداشت 
تحت عنوان میانگین SO2براي µg/m320جهانی

).6ساعته (روزانه) ارائه شده است (24

روش کار
ودرجـه 46درمتـر 1400ارتفـاع بازیتبرشهر

قــهیدق8ودرجــه38وشــرقیطــولقــهیدق17
اطـراف ی توپـوگراف . اسـت شدهواقعشمالیعرض
شـمال، جهـت سـه درگـودال کیمثلزیتبرشهر
دشتبهغربسمتازوارتفاعاتبهجنوبوشرق

طـور بـه زیـ تبرشهروسعت.شودیممحدودزیتبر
ارتفــاع. باشــدیمــمربــعلــومتریک1781ی بــیتقر
آب.باشـد یممتر1350ا،یدرسطحازآنی بیتقر

وگـرم ي هاتابستانباخشکیاستپزیتبري هواو
نهیشـ یبنیانگیم. استسردي هازمستانوخشک

9/6دمانهیکمنیانگیموگرادیسانتدرجه18دما
310ســاالنهبــارشنیانگیــمگــراد،یســانتدرجـه 

استروز104ساالنهخبنداني یروزهاوتریلیلیم
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)9.(
وتنفسـی مرگهـاي سـازي کمـی حاضرمطالعه

درSO2آالینـده بـه منتسـب ریويانسدادبیماري
ازکهباشدمیمدلازاستفادهبرمبتنیتبریزشهر

زیسـت محـیط حفاظتسازمانازموجوداطالعات
بـدین . اسـت شـده اسـتفاده 1390سالدرتبریز

بـه نیـاز مـورد هايدادهاولمرحلهدرکهترتیب
سـازمان وزیسـت محـیط سـازمان ازخامصورت

ایـن بعـد مرحلـه درگردیـد، گردآوريهواشناسی
وگردیـد پردازشEXCELافزارنرمتوسطهاداده
. شـد دادهAIR Qمـدل بهشدهپردازشهايداده
منظـور بـه اعتمادقابلومعتبرابزاریکمدلاین

توسـط هـوا هـاي آالیندهمدتکوتاهاثراتبرآورد
معرفـی 2004سـال درجهـانی بهداشـت سازمان

).10(استشده
دیاکسـ ي دنـده یآالي بـردار نمونـه : اولمرحله

استفادهباگوگرددیاکسي دندهیآالغلظت: گوگرد
ایستگاه هاي سنجش آلودگی هوا سازمان محیط از

نمونــهي بــرا. دیــگردي ریــگانــدازهزیســت تبریــز
درموجـود ي هاتیفعالبراساسستگاهیا5ي بردار
بـر دررازیـ تبرشهرکلکهاستشدهگرفتهنظر

:ردیگ
اول راسـته  ایستگاه میـدان نمـاز (مسـتقر در    -1

که در مرکز شهر واقع گردیده و ایستگاهیکوچه):
ایسـتگاه حکـیم   -2ایستگاهی ترافیکـی/ تجـاري،   

ایستگاهی نظامی (مستقر در میدان حکیم نظامی):
مسـتقر در  (ایستگاه باغشمال -3تجاري، مسکونی/

ایسـتگاه  -4چهار راه باغشمال): ایستگاه ترافیکی، 
ـ راه آهن (مستقر در محوطه ا ه داره کل راه آهن) ب

ایسـتگاه  -5و عنوان ایسـتگاهی مسکونی/صـنعتی  
یسـتگاه ترافیکـی/   اآبرسان (مستقر در اداره کـل): 

باشد. مسکونی بوده که متأثر از تردد خودروها می
بـوده  EPAانتخاب ایستگاه ها براساس معیارهـاي  

با ایسـتگاه هـاي محـیط    ایستگاه مطابق5است و 
ین پارامترهاي دما و فشار همچنزیست بوده است.

ساعت به ساعت قرائت و توسط سازمان هواشناسی 
ثبت گردید.

لیـ فاهیـ ته: AIR Qمـدل بـا کـار : دوممرحلـه 
نیاجادیامنظوربه(خامي هادادهازمدلي ورود

-1) گرفـت صـورت ترتیـب بـه زیـر مراحـل لیفا

-2مـدل بـا واحـد انطبـاق وفشـار ودماحیتصح
تیشـ حـذف، شـامل مرحلـه نیـ ا(هیاولپردازش

بـرآورد ي بـرا ی زماني سازکسانیوندهیآالي بند
مرحلـه نیا(هیثانوپردازش-3). باشدی ممتوسط

ونیانگیـ ممحاسـبه کـد، نوشتنبخشسهشامل
-5اولیـه فیلترینـگ -4). باشـد ی مـ شرطاصالح

بـا SO2ي سـاز ی کمبهآخردروثانویهفیلترینگ
.ایمپرداخته(AirQ)افزارنرمازاستفاده
: در ایـن  هـا دادهلیـ تحلوهیـ تجز: سـوم مرحله

(جهـت رسـم   SPSsوExellمرحله از نـرم افـزار   
ها) استفاده گردید.نمودار

هایافته
ــا ــهازحاصــلجینت ــردارنمون ســتگاهیا5دري ب

سـتگاه یادودرSO2غلظتکهدادنشانی مطالعات
ونیشتریببیترتبهزیتبرباغشمالوکوچهراسته
ومتوسـط ریمقـاد .انـد داشـته راغلظـت نیکمتر

انهیسالصدكوزمستانتابستان،انه،یسالحداکثر
در1390سالدرزیتبرشهردرگوگرددیاکسي د

نیـ اطبـق . استشدهدادهنشان،1شمارهجدول
،µg/m388/127ازهـا دادهدرصـد دوتنهـا جدول

µg/m334/22وµg/m364/77دربیـــترتبـــه
همــهوباغشــمالو) نمــازدانیــم(کوچــهراســته

.استبودهباالترهاستگاهیا
ی تنفسـ ي هـا مـرگ ي بـرا مدلازحاصلجینتا

کهدادنشانگوگرددیاکسي دندهیآالبهمنتسب
شـده برآوردحدسهبامنطبقمنتسبجزءدرصد
ی تنفسـ مـرگ مـوارد ی تجمعـ تعداد،ینسبخطر

درنفـر 8(نفـر 13بابرابر،2شمارهجدولمطابق
ــر18و006/1ی نســبخطــر ی نســبخطــردرنف
.باشدی م) 014/1

نـده یآالاثري سازی کمازحاصلجینتانیهمچن
شـهر دري ویرانسدادي ماریببرگوگرددیاکسي د

کـه دادنشـان ،3شـماره جـدول بـر مطابقزیتبر
نسـبت درصـد ،يمرکـز ی نسـب خطري هاشاخص
ي مـار یبي بـرا SO2بـه منتسـب مـوارد ومنتسب

،0044/1،5705/0ترتیـب بهي ویرانسدادمزمن
.استدهیگردبرآورد1390سالدرنفر9

ی تجمعتعداداساسبر،2و1شمارهي نمودارها
يویـ رانسـداد ي ماریبوی تنفسمرگامدیپموارد
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ی کمــبحــثدرمــرتبط،نــدهیآالغلظــتازمتـاثر 
نیـ ا. اسـت شدهدادهنشانریزدرومیترسي ساز

وی پـائین ،یبـاالی حدوددررامواردتعدادهاشکل
نیبنـابرا ؛ استدهیکشریتصوبهی نسبخطروسط

ی منحنـ کـه داردوجـود ی منحنـ سهشکلهردر
.استي مرکزی نسبخطربهمتناظری وسط

يریگجهینتو بحث
ــه ــلوتجزی ــارتحلی ــهوآم ــانگینمقایس ومی
ــاکزیمم ــنجSO2ســاعته24غلظــتم ایســتگاهپ

هـوا آلـودگی شاخصبازیتبرشهرسطحی مطالعات
هواآلودگیمشکلخوشبختانهکهآنستازحاکی

جینتـا نیهمچنـ . نداردوجودSO2پارامترلحاظاز
غلظـت کـه کـه دادنشـان ي بردارنمونهازحاصل

SO2زیـ تبرباغشمالوکوچهراستهستگاهیادودر
.اندداشتهراغلظتنیکمترونیشتریببیترتبه

منتسب1390سالدرشدهبرآوردتنفسیمرگ
بـه نسـبت کـه بودهنفر13زیتبرشهردرSO2به

چیـزي (اسـت یافتـه افزایش%1387،34/0سال
درامـد یپنیـ ای نسبخطرچندهر). نفر4معادل

لیـ دلبهامااستباالتری عروقی قلبمرگبااسیق

ي هـا مـرگ ي بـرا هیـ پابـروز شاخصبودننیپائ
مـرگ مـوارد تعدادی تجمعزانیمکاهش،یتنفس

دوری قلبـ ي هامرگبهنسبتی بهداشتامدیپنیا
ی تنفسـ ي هـا مـرگ ازدرصد59. ستینانتظاراز

گوگرددیاکسي دندهیآالغلظتکهدادرخی زمان
. اسـت نبودهشتریبمکعبمتربرکروگرمیم40از

ــهمتنــاظرروزنفــردرصــدنیشــتریبچنــدهــر ب
غلظـت ردهبـه مربـوط تماسروزتعدادنیشتریب

g/m3μ10-19غلظـت بـودن نیپـائ اماباشدی م
مـرگ مـوارد تعداددرصدکهاستدهیگردموجب

نیشـتر یبونباشـد توجـه قابـل غلظتازردهنیا
درکـه بـوده نفر3ساکسبهمنتسبمرگتعداد

ــرمیم29-20رده ــرکروگ ــببرمت ــاهدهمکع مش
قرائـت سـه هـر در1شـماره نمودار. استدهیگرد

در) پـرش (یناگهـان بیششیافزاکی ینسبخطر
.گرددی ممشاهدهµg/m320-30غلظترده

ي بــراSO2بـه منتسـب مـوارد ازحاصـل جینتـا 
برآوردانطباقدادنشاني ویرانسدادمزمني ماریب

ریتـاث عـدم انگریـ بکیـ عددبای نسبخطری نیپائ
مـذکور ی بهداشـت اثـر جادیادر) SO2(خطرعامل
بـا 2شمارهنموداردری نیپائی منحنانطباق. است

1390بر حسب میکروگرم در متر مکعب در شهر تبریز سال SO2شاخص هاي مورد نیاز مدل براي -1جدول 
هاستگاهیاتمام)نیکمتر(باغشمال)نیشتریب(کوچهراستهستگاهیاپارامتر 
79/3357/641/22انهیسالمتوسط
12/2109/514تابستانمتوسط
96/4610/816/31زمستانمتوسط
88/12734/2264/77انهیسال98صدك
51/27782/4434/125انهیسالحداکثر
21/5182/4402/40تابستانحداکثر
51/27755/3234/125زمستانحداکثر

)1390–براي مرگ تنفسی) ( تبریز SO2برآورد شاخص هاي خطر نسبی، جزء منتسب و موارد منتسب به -2جدول 
)نفر(مواردتعدادی تجمعمنتسبجزء)پایین(نسبیخطرشاخصبرآورد 

006/17764/09/7نییپا
01/12873/11/13وسطحد
014/17930/13/18باال

)COPDبراي بیماري مزمن انسداد ریوي (SO2برآورد شاخص هاي خطر نسبی، جزء منتسب و موارد منتسب به -3جدول 
)نفر(مواردتعدادی تجمعمنتسبجزء)پایین(نسبیخطرشاخصبرآورد 

100نییپا
0044/15705/09/8وسطحد
011/44142/12/22باال
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تعـداد ی تجمع. استمعنانیهمانگریبی افقمحور
انسـداد علـت بهمارستانیببهمراجعهشدهبرآورد
g/m3μ10ي بـاال غلظـت بـا تماسازی ناشریوي

کـه (باشـد ی مـ نفـر 9حـدود گـوگرد دیاکسيد
. )استداشتهافزایش% 1387،15/0سالبهنسبت

ــد ــهاســتی هیب ــرازاءب ــزاg/m3μ10ه درشیاف
مـزمن انسـداد ي مـار یبخطـر زانیـ مSO2غلظت

تعدادنیهمچن. ابدی یمشیافزادرصد44/0ي ویر
بـا احتمـاال ي مـار یبنیـ ااثـر درمراجعهمواردکم
هزارکصدیدر4/101(هیپابروزمقداربودننیپائ

1389سـال درهمکارانوی زلق. استمرتبط)نفر
1389سـال درمیرهـا ومرگکلازکهدادنشان

،)کرمانشاهوبوشهراهواز،(مطالعاتیمنطقهسهدر
بهمنتسبقلبیمرگعلتبه%03/7کرمانشاهدر

SO2بـه منتسـب تنفسـی مرگعلتبه%64/8و
SO2درمیرهـا ومـرگ کلازاهوازدر.استبوده
بـه منتسـب قلبیمرگعلتبه%1389،5/3سال
SO2بـه منتسـب تنفسـی مـرگ علـت به%4/4و
SO2علـت بـه %68/2بوشهر،شهردر؛ واستبوده
مرگعلتبه%33/3وSO2بهمنتسبقلبیمرگ

ي محمـد ).11(استبودهSO2بهمنتسبتنفسی

ازاهوازدرکهدادنشان1388سالدرهمکارانو
معـادل (%1388،25/3سالدرمیرهاومرگکل

وSO2بـه منتسـب قلبـی مرگعلتبه)نفر157
تنفسـی مـرگ علـت بـه ) نفـر 26معادل(4,03%

منتسـب COPDزین؛ واستبودهSO2بهمنتسب
بـرآورد %81/1منتسـب جزبانفر18راساکسبه

دري امظالعـه درهمکارانوي گودرز). 12نمود (
10ي باالي هاغلظتدرکه1386سالدرتهران

گـوگرد دیاکسي دغلظتمکعبمتربرکروگرمیم
معـادل منتسـب ی قلبـ ي مرگهـا ي بـرا جزمنتسب

معــادلمنتســبی تنفســي مرگهــاي بــرا،35/6%
منتسبي ویرانسدادمزمني ماریبي براو% 82/7

).13نمود (محاسبه%60/3معادل
مرگدرصدبودنباالکه دادنشانحاضرمطالعه

بـه تواندیمحاصلجینتابهتوجهباامدیپدونیا
شـهر درگـوگرد دیاکسـ ي ديبـاال نیانگیملیدل

در صورت یهره گیري از سـناریو هـاي   . باشدتبریز
کــاهش میــزان آالینــده و اســتفاده از روش هــاي  

دیاکسـ ي دکاهش انتشار از منـابع عمـده انتشـار    
در شهر تبریز، می توان میزان بـروز اثـرات   گوگرد

بهداشتی این آالینده را از وضع موجود به وضـعیت  

)1390–در برابر فواصل غلظت (تبریز SO2تعداد تجمعی موارد مرگ تنفسی ناشی از -1نمودار 

)1390–در برابر فواصل غلظت (تبریز SO2ناشی از COPDتعداد تجمعی موارد مراجعه به بیمارستان به علت -2نمودار 
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مناسب تر تغییر داده و در نتیجه از میـزان اثـرات   
ب این آالینـده کاسـت. بـا توجـه بـه نبـود       نامطلو

اطالعات دقیق در رابطه با میزان مرگ و میر ناشی 
از آالینده هاي هوا، جهـت بـرآورد واقعـی مقـادیر     
اثرات بهداشتی آالینـده هـاي هـوا نیـاز بـه انجـام       
مطالعات همه گیرشناسـی جهـت محاسـبه دقیـق     

خطر نسبی، بروز پایه و جزء منتسب شاخص هاي
می باشد.

محدودیت
نبود بانک اطالعاتی در رابطه با آمار دقیق مـرگ  
و میر منتسب به آالینده هاي هـوا و نبـود مقـادیر    
شاخص هاي مورد نیاز جهت انجام مطالعات همـه  
گیر شناسی در شـهر تبریـز و عـدم دسترسـی بـه      
اطالعات محـدود موجـود از طـرف سـازمان هـاي      

مربوطه از دیگر محدودیت هاي مطالعه بود.

تقدیر و تشکر
از ســازمان حفاظــت محــیط زیســت و ســازمان  
ــامین داده هــاي ایــن   هواشناســی تبریــز جهــت ت

مطالعه قدردانی می شود.
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Abstract
Background: From human- made pollutants, SO2 has been widely studied. This research
aims to estimate the respiratory deaths and COPD related to SO2 pollutant in 2011.
Methods: Firstly, the concentration of SO2 pollutant was measured by GRIMM device in
2011 in five stations in Tabriz. The data were processed by Excel software and fed to AIR Q
model.
Results: The result showed that the maximum concentration of pollution was in Namaz
square station as 33.79µg/m3 and the minimum was in Baghshomal station at 6.57µg/m3. The
results of model showed that in 2011, 13 cases of respiratory deaths in Tabriz were ascribed
to SO2. The cumulative number of COPD related to SO2 was 9.
Conclusion: The analysis and comparison of means and maximum concentration of SO2 in
five stations in Tabriz during 24hrs with air pollution index showed that there was no
problem of air pollution in terms of SO2 in 2011. The relative risk of estimated medium limit
with low certainty means an increase of 1% in respiratory death risk for each 10µg/m3

increase of SO2 concentration. It is evident that for each increase of 10µg/m3 in SO2

concentration, the risk of COPD increases 0.44%.

Keywords: Tabriz, So2, COPD, Respiratory death, AIR Q model.
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