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 چكيده
و جغرافياي پزشكي علم بررسي روابط بين پديده هاي ي زمين كره

و پراكندگي بيمار يها است  . در واقع اگر به تاثير عوامل طبيعي
با و روان انسان بيانديشيم ه مفهوم جغرافياي قليمي منطقه بر بدن

و تنوع اقليمي بسيار به طور پزشكي دست يافته ايم. ايران با وسعت
طبيعي داراي بيماري هاي متنوعي است كه شرط آگاهي از آن ها 

فشارخون باال اكنون در همه دانستن جغرافياي پزشكي آن است.
.محسوب ميگردد جوامع يكي از شايعترين معضالت سالمت عمومي

مستعد سكتهو قلبي حمالت شرائين، تصلببهرا افرادالبافشارخون
و به سبب نارسايي كليوي كه ايجاد مي كند، باعث مرگ مي سازد

محيطي، در ايجاد فشار خون باال، عوامل ژنتيكي،.انسان ها مي شود
و اجتماعي نقش بسزايي دارند ها رواني  GISرياخيدر سال

زميريتحوالت انكارناپذ وييايمطالعات جغرافينهيرا در
مديسازمانده هاتيريو بس جاديايمكانيداده ازياريكرده است.
ب و خاصيگسترش جهانزايماريعوامل هيناحايمنطقهكيداشته

يو منطقههياز آن ها فقط مربوط به ناحيكه برخيدر حال ستند،ين
غيماريبكيباشند. تمركزيميخاص ريدر مناطق خاص بروز

و وجودم اكيعمول ميماريبيكننده جاديمنبع  دهديرا نشان
30 باالي جمعيتدر باال فشارخون پراكندگي شيوعتحقيق در اين

در سال از پارسو خلخال هاي شهرستان روستايي مناطق ساكن  آباد
، با توجه به ميزان بارش ساليانه در مناطق مورد استان اردبيل توابع

اطالعات مربوط به تعداد بيماران قرار گرفت. مورد بررسي مطالعه،
مختصات همچنينو 1392مبتال به فشار خون باال تا پايان سال 

وو جغرافيايي مناطق سكونت اطالعات مورد نياز در مورد عناصر آب
و سپس هوايي نقشه هاي پراكندگي از منابع مختلف جمع آوري

استخراج GISنرم افزار جغرافيايي بيماران با فشار خون باال به كمك
و با نرم افزار  و تحليل قرار گرفت. spssو  Excelشد مورد تجزيه

بارش با وجود معني دار بودن اختالف ميانگين بررسي ها نشان داد
ي  و ساليانه درصد افراد دو منطقه مورد مطالعه، ميانگين تعداد

ي سال روستاها30در جمعيت باالي مبتال به فشارخون باال 
و پارس اباد اردبيل از نظر آماري تفاوت معني داري شهرستان خلخال

 نشان نمي دهد.
 واژه هاي كليدي

. بارش عناصر اقليمي، فشارخون، جغرافياي پزشكي،

 مقدمه
وكيكي از جدي ترين اختالالت رواني فيزيولوژي تعريف مسئله: ي

خون باال فشار عروقي–مهم ترين عوامل خطرزا براي بيماري قلبي
و سكته است فشارخون باال افراد را به تصلب شرائين، حمالت قلبي

و به سبب نارسايي كليوي كه ايجاد مي كند، باعث  مستعد مي سازد
به همين خاطر در ادبيات پزشكي به آن قاتل مرگ انسان ها مي شود

.]1[ گفته مي شود خا موش
ي فرامينگهام نشان داد كه خطر تمامي عوارض بيماري مطالعه

هاي كرونري در حضور پرفشاري خون دو برابر افزايش مي يابد. 
ي انفاركتوس قلبي  بيماري پرفشاري خون ريسك فاكتور عمده
ي عالمت دار يا بدون عالمت مي باشد. ريسك مرگ  شناخته نشده
و مير در بيماري هيپر  و تمام علل مرگ ناگهاني، نارسايي قلبي

ش مي يابد. شيوع اين بيماري با افزايش سن به تانسيون افزاي
.]2[خصوص در گروه هاي سني پر خطر چندين برابر مي شود
ميلي 140شيوع فشار خون كه حد قابل قبول آن در افراد سالم

(فشار سيستوليك) روي  (فشار90متر جيوه ميلي متر جيوه
ي پايش بيماري هاي غيرو اگير دار در دياستوليك) است، در مطالعه

ي ايراني گزارش شده25-64% در بين افراد25، 2005سال  ساله
ي پايش در سال  شيوع فشار خون 2007است. در سومين مطالعه

.]3[% گزارش شده است6/26
شكنيزم ارهيسيعوامل ساختارنياز مؤثرترمياقل و بدون است

كل عت،يطب و حمهيانسان ازيادهگستر در سطوحاتيظاهر متأثر
يكي از مهم ترين موضوعات مطرح در باشد.يميمياقلطيشرا

و پراكندگي انواع بيمار يها  ارتباط با اقليم، بحث مربوط به تغييرات
به لحاظ فيزيولوژيك باال بيماري فشار خونبا توجه به اينكه است.

ميزان،بيماري است كه مي تواند با متغير هاي اقليمي مانند دما
.بارش  . . پراكندگي مطالعه ارتباط داشته باشد، لذا در اينو

با جغرافيايي بيماري فشار خون باال در مناطق روستايي اردبيل را
 قرار داديم.بررسي مورد، توجه به ميانگين ميزان بارش ساليانه

ي علمي: و سابقه اگرچه چندين مطالعه اثرات تغييرات تاريخچه
فشارخون توصيف كرده اند، مطالعات كمي تغييرات فصلي را بر روي

و   فشارخون را به صورت طولي در ارتباط با نوسانات الگوهاي آب
 هوايي نشان داده اند.

و همكاران در سال با 1388فرج زاده ارتباط پارامترهاي اقليمي
ا و مير جمعيت شهر تهران را مورد مطالعه قرار داد. در نيمرگ
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و تحليل ارتباط پارامترهاي اقليمي با مرگ به بررقيتحق و تجزيه سي
و مغزي سكتهو تنفسي عروقي،–و مير ناشي از بيماري هاي قلبي

و كلي صورتبه ميرو مرگ پرداخته شده است. هم چنين بين مرگ
مير روزانه ناشي از بيماري هاي مورد مطالعه در فصول مختلف تفاوت 

و مير به صورت آشكاري مشاهده مي شود. ارتباط بين دما با مرگ
مستقيم است، در حالي كه عامل بارش تأثير معكوسي بر ميزان مرگ 
و مير دارد. از اين رو مي توان گفت كه دما نسبت به بارش تأثير بيش 
و مير در تري بر مرگ ومير دارد. ارتباط پارامترهاي اقليمي با مرگ

تر نسبتفصل زمستان  و مير به ديگر فصول سال بيش و مرگ است
عروقي حساسيت بيش تري را نسبت به ديگر-ناشي از بيماري قلبي

.]4[بيماري هاي مورد مطالعه نشان مي دهد. 
و همكاران در سال و ليپيد 2014عسكري ي قند در يك مطالعه

تهران، تغييرات فصلي فشارخون در بزرگساالن را بررسي كردند. فشار 
و دياستولي 20-80ك جمع بزرگـي از شـركت كننـدگان سيستوليك

ي ده ساله از در هـر فصـل انـدازه 2011تا 1998ساله در يك دوره
و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كه ميانگين  و مورد تجزيه گيري

شركت كنندگان در زمستان به طـور)SBP(فشار خون سيستوليك 
و ميانگ و تابستان بود ين فشـار دياسـتوليك معني داري باالتر از بهار

(DBP) شركت كنندگان در زمستان در مقايسه با تابستان باالتر بود
]5[.

و همكاران در سال ي توزيع جغرافيايي فوت 1390قنبري رابطه
در هاياقليمي شدگان بر اثر انواع بيمار يها با مؤلفه  استان اصفهان را

تعبر اساس اين پژوهش، مورد بررسي قرار دادند. داد فوت بين
و-دگان ناشي از بيماري هاي قلبيش و بيماري دستگاه كليه عروقي

و عامل و معني داري وجود مجاري ادراري بارش نيز ارتباط منفي
 نحوي كه با افزايش ميزان بارش از تعداد فوت شدگان داشت؛ به

.]6[كاسته مي شد
و قندچيلر در سال تب 1379در تحقيقي كه توسط فتاحي ريز در

انجام يافته، اثر محل سكونت روي فشار خون مورد مطالعه قرار گرفته 
و محيط روي افراد از نظر فشار  و معلوم شده كه محل زندگي است
ي روستايي افراد با فشار خون  و در جامعه خون بدون تاثير نبوده

.]7[طبيعي بيشتر از شهري مي باشد 
با توجه وع فشارخون باالدر اين تحقيق پراكندگي جغرافيايي شي

سال30در جمعيت روستايي باالي به ميانگين ميزان بارش،
و خلخال استان اردبيل مورد بررسي قرلر  شهرستان هاي پارس آياد
و عرض  گرفت. با توجه به اين كه دو شهرستان فوق از نظر طول

و ارتفاع نسبت به سطح دريا و در نتيجه از نظر عناصر جغرافيايي
سعي براين شد كه داراي تفاوت قابل مالحظه اي هستند،مياقلي

صرف نظر از ساير ريسك فاكتورهاي دخيل در شيوع فشارخون، 
ميزان بارش ميانگين شيوع اين بيماري در ارتباط با پراكندگي 

 مورد بررسي قرار گيرد. ساليانه

هبدنه اصلي مقال
 جغرافياي پزشكي:

رافياي تركيبي است كه از تركيب جغرافياي پزشكي يك جغ
و پزشكي درست شده است.   جغرافيا

در تعريف جغرافياي پزشكي مي گويد:1"مك گالشن"
و" جغرافياي پزشكي از تاثيرات عوامل مختلف محيط در سالمتي

."بيماري انسان بحث مي كند
در فرهنگ گيتا شناسي آمده است: بررسي پراكندگي بيماري ها

و عوامل جغرافياييدر رو يي زمين و يا تقويت كننده پديدآورنده
و  و تاثير ان در بهداشت ي محيط زيست و همچنين مطالعه ان

 سالمت انسان را جغرافياي پزشكي يا جغرافياي بهداشتي مي گويند.
بنابراين مي توان گفت كه تعريف جغرافياي پزشكي عبارت خواهد

ب"بود از:  و علل علم بررسي روابط ي زمين ين پديده هاي كره
جهان وقتي پا به قرن بيستم گذاشت واژه."پراكندگي بيماري ها

ي جغرافياي پزشكي زاده شد. بنابراين جغرافياي پزشكي اگرچه از دو 
و پزشكي درست شده اما خود علمي جوان دانش بسيار كهن جغرافيا

و عمري بيش از يك قرن ندارد .]8[و بسيار نوپاست
بر فشارخون: فشار خون به معني نيرويي است كه از طرف خون

ي رگ وارد مي شود. معموال فشار خون را  هر واحد سطح از ديواره
مي سنجند. به علت اين كه قلب)mmHg(برحسب ميلي متر جيوه 

به طور متناوب خون را به داخل سيستم شرياني پمپ مي كند، فشار 
ميلي متر 120اكثر يا فشار سيستولي شرياني بين يك ميزان حد

و يك ميزان حداقل يا فشار دياستولي  ميلي متر جيوه80جيوه
.]9[نوسان مي كند

. فشار خون اساسي فشار خون را معموالً به دو نوع تقسيم مي كنند،
خ ون ثانويه فشار خون اوليه به فشار خوني گفته مي  و فشار يا اوليه

و معموالً از تركيبعضوي قابل شود كه علت عوامل تشخيصي ندارد
و رواني به وجود مي آيد. اما فشار به فيزيولوژيكي خون ثانويه نسبت

و عموماً ريشه در برخي از اختالالت فشار خون اوليه كمتر شايع است
 بدن دارد. در ايجاد فشار خون باال، عوامل ژنتيكي، سيستم درون ريز

ب و اجتماعي نقش ژنتيكي مانند سزايي دارند . عواملمحيطي، رواني
و عوامل محيطي مانند ، مصرف نمك، چاقي، مصرف سابقه خانوادگي

.]10[نقش دارند الكل
فاكتورهاي مهم بيماريهاي كرونري فشار خون يكي از ريسك

 كشورهاي پيشرفته صنعتي مي باشد . در كشور ما شيوع بخصوص در
.]11[ % مي باشد12هيپرتانسيون در كل جمعيت بيشتر از

 كلسترول، سرمي الكل، سطح دخانيات، مصرف نژاد، جنس، سن،
 فشارخونبا مرتبط شده شناخته عوامل چاقيو گلوكز تحمل عدم
 قرار تأثير تحت مي توانندرا بيماري روندو آگهي پيش بوده،
.]12[دهند
در باال فشارخون شيوع خاورميانهو شرقي مديترانه كشورهاي در

 تغييراتو گرديده گزارش درصد17تا10از بررسي هاي مختلف

1- Neil Mc Glashan 
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 شده سبب اخير دهه هايدر كشورها اقتصادي اينو اجتماعي سريع
 جملهاز عروقي- قلبي خطربيماريهاي عواملاز بسياري شيوع كه

بهرو روند باال، فشارخونو خون چربيهاي اختالل سيگار، مصرف
.]13[دهد نشان افزايشي

ميلي 140شيوع فشار خون كه حد قابل قبول آن در افراد سالم
(فشار سيستوليك) روي  (فشار90متر جيوه  ميلي متر جيوه

ي پايش بيماري هاي غيرواگير دار در دياستوليك) است، در مطالعه
ي ايراني گزارش شده25-64% در بين افراد25، 2005سال  ساله

ي  شيوع فشار خون 2007پايش در سال است . در سومين مطالعه
.]3[% گزارش شده است6/26

 عناصراقليمي:
منطقـه حياتو هواوآبكه است عناصرياز متاثر منطقههر اقليم

عناصـر، ايـن ارتباطكه است بديهي.دهدمي قرار خود تاثير تحت را
كوهستان بعضاكه رسدمي نظربه تنگاتنگ چنان دماو ارتفاع مانند

عناصـر اقليمـي عبارتنـد از:.مي گردد تداعي معناهم خنكا هوايب
از خورشـيدي، ارتفـاع خاك، تـابش جغرافيايي، جنس عرضو طول
.]14[دريا، دما، باد، رطوبت، بارش سطح

:رانيامياقل
و هواشناس هايكاربرديآب اهدافيرا در اجرايمياقليدانسته

ميو صنعتياقتصاد،يعلم درطيمحيمياقلو اثراتدريگيبكار
اخژهيبويپزشكنهيزم برخوردار گشتهياديزتياز اهمريدر قرن

ينواح نواحي اقليمي ايران توسط مسعوديان، در تقسيم بندياست.
و كو ستانيهكو واييهآب شدهميتقسماقلي6هب رانياياهپايهو

ي مغاني يكي از اين اقليم ها در نظر گرفته  و است كه ناحيه شده
ازليدر استان اردبايه: منطقيمغانهيناحچنين تعريف شده است: 
ك .]15[دارديو باديرطوبتيماقليهدشت مغان تا خلخال

 اقليم استان اردبيل:
با توجه به موقعيت جغرافيايي خود در كشور ايران استان اردبيل

و همچنين تنوع عواميبه دليل تنوع ناهموار)،1(شكل  ل مؤثر در ها
و هوا بودنيدارد.از يك سو كوهستانيمتنوعياقليم منطقه، آب

و عرض جغرافياي منطقه، ويجهت رشته كوه ها، اختالف ارتفاع
و هوايخزر عوامل محليوجود دريا ميآب شوندياستان محسوب

ايديگر جريانات هواييو از سو يو آسيايشمالياروپا،يمديترانه
فريمركز و هوا مؤثريا محلعوامل ميدر آب  آيند.ياستان به شمار

يو جنوبيمرتفع استان به ويژه در مناطق مركزيكوهستان ها
. اين است واقع شدهيو خزريمرطوب غربيستان در مسير بادهاا

و كوه ها بلند منطقهيامر موجب افزايش بارش در اين مناطق شده
م ط باشند.ياكثراً پوشيده از برف كلبه استانيجنوبينواحيور

و كوهستان هايمرتفع و زمستان ولياست و پربرف تابستانيسرد
به رشتهيمعتدل دارد. به استثنايها كوه سبالن، هرچه از جنوب

و به ميزان دما  سمت شمال استان برويم از ارتفاع كوه ها كاسته شده
م و بر عكسيافزوده م مقدار شود  ]..16يابد[يبارش كاهش

 ايراندر اردبيل استان جغرافيايي موقعيت:1شكل
: وضعيت بارش

هايشمالينواح-1 پارس آباد، بيله سوارياستان شامل شهرستان
ينواح كمترين بارش ساالنه دارند. در اينياز گرميو بخش هاي

 متر در سال كمتر است.يميل 280ميانگين بارش از
متر نوسانيميل 340تا 280بارش ساالنه بين در مركز استان،-2

 ارتفاع به رشته كوه سبالن با افزايشيمنتهيدارد. البته در نواح
ميميزان بارش نيز تا حدود  يابد.يافزايش

و نزديكياستان به دليل كوهستانيمناطق جنوب-3 بهيبودن
نشهرستا برخوردار است.در ارتفاعاتيخزر از بارش بيشتريدريا

و نواح ميميل 440به رشته كوه تالشيمنتهيخلخال يمتر باران
.]16[بارد

 معرفي اجمالي منطقه مورد مطالعه:
ليدر جنوب استان اردبيكوهستانهيناحكيخلخال در خلخال:

در ارتفاعات حد فاصلهيناحنيا).2(شكل واقع شده است تالش
ب و و قافالنكوه در غرب ويشرق جانيآذربا الن،يگ استانهاينيشرق

.]17[گرفته است زنجان قرار
 اقليمسه داراي خلخال شهرستان كوسن، بندي تقسيم براساس

. است معتدلاي مديترانهو گرماي مديترانه گرم،و خشكاي مديترانه
 سالبه ساليازآن بارندگي ميزان, منطقه بودن كوهستاني علت به

.]18[ است متفاوت ديگر
 آباد پارسو سوار گرمي،بيله شهرسهاز مغان دشتپارس آباد:

.)1(شكل دارد قرار اردبيل استان شمالدرو است شده تشكيل
باو گرفته قرار مغان جلگه شمالي قسمتدر آباد پارس شهرستان
استان مي باشد. شهرستان ترين شمالي كيلومترمربع، 1554 مساحت

آن هاي تابستان. است گرمتا معتدل هوايوآب داراي شهرستان اين
.]18[است مطبوعو معتدلآن هاي زمستانو گرم بسيار

تعنياز مهمتريكي : بارندگييبارندگ وميكننده اقلنييعامل
م و اگريچرخه آب در منطقه دريبارندگميبخواه باشد كيرا

كلميكنفيساده تعراريعبارت بس جونزهياصطالحاً به يوالت
تر.نديگويبارندگ و برف عمده جونيباران وينزوالت منطقه بوده

است كه حداكثر بارشنيا انگريب افتهي كه انجاميبرحسب مطالعات
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درميمنطقه با حد اكثر رطوبت ارتباط مستق و  زانيم مجموع، نداشته
مانند عامل صعود؛ كاهش دما؛ وجوديبه عوامل مختلفيبارندگ

بهيهسته ها و منبع رطوبت مقدار تراكم يبستگ،يالزم در هوا
.]19[دارد

و پارس آباد استان اردبيل2شكل  : موقعيت شهرستان خلخال

 نتايج
و پارس بر اساس آمار مربوط به جمعيت روستاهاي شهرستان خلخال

ب ه تعداد بيماران آباد ( جمع آوري شده از مركز آمار ) وآمار مربوط
از 1392مبتال به فشار خون باال تا پايان سال (جمع آوري شده

و همچنين و پارس آباد) مراكز بهداشت روستايي شهرستان خلخال
در مقطع مورد نظر ساليانه بارش ميانگين اطالعات مورد نياز در مورد 

 نقشه هاي زير در نرم( جمع آوري شده از سايت هواشناسي كشور)، 
).4و3( شكل رسم شده است GISفزارا

 : پراكندگي جغرافيايي شيوع فشارخون در جمعيت روستايي3شكل

 بارشخلخال با توجه به سال شهرستان30باالي

 : پراكندگي جغرافيايي شيوع فشارخون در جمعيت روستايي4شكل

 بارشپارس آباد با توجه به سال شهرستان30باالي
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ق مورد مطالعه از نظر تعداد كل جمعيت، ميانگين روستاهاي مناط
و درصد افراد باالي بارش سال مبتال به فشـار خـون بـاال30ساليانه

(جدول  ).1مورد مقايسه قرار گرفت

 : مقايسه وضعيت مناطق مورد مطالعه1جدول

 رديف
مناطق

 روستايي
تعدادكل
 جمعيت

تعداد
 فشار
 خون

ميانگين
بارش

ساليانه
mm 

صددر
 فشار
خون
 باال

2123977873/43173/4خلخال1
پــــارس2

 آباد
35503112269/29905/4

بررسي ها نشان دادكه درصد افراد مبتال به فشارخون بـاال در جمعيـت
 بـارش سـاليانه سال روستاهاي شهرستان خلخـال بـا ميـانگين30باالي 

ن پـارس آبـاد بـا ميـانگين نسبت به روستاهاي شهرستاميلي متر 73/431
اين مطلب باالتر مي باشد.درصد68/0، ميلي متر 69/299بارش ساليانه

(شكل  ).2در نمودار زير نشان داده شده است

و درصد مبتاليان به فشارخون بارش ساليانه نمودار ارتباط بين ميانگين:2شكل
و پارس آباديروستادر جمعيت باال ي شهرستان خلخال

مورد بررسي قرار گرفت. spssنتايج به دست آمده به كمك نرم افزار
ميزان بارش ساليانه زوجي نشان داد كه با وجود تفاوت معني دارtآزمون 

ي مورد مطالعه >P( دو منطقه و درصد) 0.05 مبتاليان به ميانگين
و پارس آباد تفاوت معن ي فشارخون باال در روستاهاي شهرستان خلخال

) <Pداري .)4و3و2(جدول ) را نشان نمي دهند 0.05

بارش جهت ارزيابي معني داري تفاوت ميانگينtآزمون : جدول2جدول
 دو منطقه مورد مطالعهساليانه 

 رديف
تعدادشهرستان

 روستا
ميانگين

بارش
 ساليانه

انحراف
 معيار

سطح
معني
 داري

2673/43159/38خلخال1
پــــارس2

 بادآ
3669/29995/21000/0

جهت ارزيابي معني داري تفاوت ميانگين مبتاليانtآزمون جدول:3جدول
 فشارخون باال در دو منطقه مورد مطالعه

 رديف
تعدادشهرستان

 روستا
ميانگين

تعداد
 مبتاليان

انحراف
 معيار

سطح
معني
 داري

2692/2969/22خلخال1
پــــارس2

 آباد
3616/3188/27852/0

جهت ارزيابي معني داري تفاوت درصد مبتاليانtآزمون : جدول4جدول
 فشارخون باال در دو منطقه مورد مطالعه

 رديف
تعدادشهرستان

 روستا
درصد

 مبتاليان
انحراف
 معيار

سطح
معني
 داري

2673/458/2خلخال1
پــــارس2

 آباد
3605/446/2301/0

و جمع نتيجه  نديب گيري
و تنوع اقليمي بسيار به طور طبيعي داراي بيماري ايران با وسعت
هاي متنوعي است كه شرط آگاهي از آن ها دانستن جغرافياي 

از پزشكي آن است. فشارخون باال اكنون در همه جوامع يكي
 باالفشارخون.محسوب ميگردد شايعترين معضالت سالمت عمومي

و سكتهو قلبي حمالت شرائين، تصلببهرا افراد مستعد مي سازد
مي به سبب نارسايي كليوي كه ايجاد مي كند، باعث مرگ انسان ها

.شود
ي ارتباط بيماري هاي مختلف با عوامل با توجه به اين كه مطالعه
و بيماري فشار خون به لحاظ  اقليمي كمتر مورد توجه قرار گرفته

با متغير هاي اقليمي فيزيولوژيك ماهيتا بيماري است كه مي تواند
.و، ميزان بارش ساليانهمانند دما . ارتباط داشته باشد، در اين.

را با توجه بيماري فشار خون باال شيوع پراكندگي جغرافياييتحقيق 
 سال30باالي روستاييجمعيتدر به ميانگينميزان بارش ساليانه
و پارس آباد . داديمقرار بررسي مورد اردبيل، شهرستان خلخال

نتايج نشان داد كه درصد افراد مبتال به فشارخون باال در جمعيت
 بارش ساليانه سال روستاهاي شهرستان خلخال با ميانگين30باالي 

به،73/431 بارش روستاهاي شهرستان پارس آباد با ميانگين نسبت
.مي باشد باالتر درصد68/0، 69/299ساليانه
نشtآزمون دو بارش ساليانه ان داد كه با وجود تفاوت معني دار زوجي

ي مورد مطالعه ، 04/132=(اختالف ميانگين منطقه ()P< 0.05 (
و پارس درصد مبتاليان به فشارخون باال در روستاهاي شهرستان خلخال

) <Pآباد تفاوت معني داري .) را نشان نمي دهند 0.05
تلفي در ابتال افراد به بيماري باتوجه به اين كه فاكتورهاي مخ

فشارخون باال نقش دارند، هدف اين تحقيق بررسي پراكندگي شيوع 
شهرستان خلخال در جنوبي بيماري فشارخون در مناطق روستايي 
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و شهرستان پارس آباد در شمالي ترين قسمت ترين بخش اردبيل
بر اين استان، با توجه به تفاوت هاي اقليمي ب(با تاكيد ارش ميزان

كه نشان مي دهد اين دو شهرستان بود. نتايج اين تحقيق)ساليانه 
در مناطق روستايي هر دو شهرستان بيماري فشارخون باال از درصد 

 در ايجاد فشار خون باال، عوامل ژنتيكي، شيوع پاييني برخوردار است.
و اجتماعي نقش بسزايي دارند  زندگي سبكهر اتخاذ.محيطي، رواني

از، باشد مختلف بيمارهاي بروز ساز زمينه تواندميردف بوسيله
 مهم بهداشتي مشكليك بعنوانكه خون پرفشاري بيماري جمله
در عالمت، بدونو خاموش بيمارييك بعنوانو است شده مطرح
بنابراين. داشت خواهد دنبالبه مرگباري عوارض درمان عدم صورت

 ، درآن تغييراتو مردم زندگيهشيو با وجود تاثير عوامل اقليمي
، مي تواند نقش مهمي ايفا ساز بيماري فشارخون عوامل خطر شيوع
 كند.

و قدرداني  تشكر
م سندگانينو در دانند از الطافيبر خود الزم مسئولين محترم

اراختيدررا خود ارزشبا اطالعاتدانشگاه علوم پزشكي اردبيل كه 
قد ما و .ندينمايردانقرار داده اند تشكر
 هرست عالئمف

GIS :جغرافيايي اطالعات سيستم 
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