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 چكيده
وج غرافياي پزشكي، جغرافيايي تركيبي است از تركيب جغرافيا

 به نواحيهاآنابسانتوها بيماري پراكندگي موضوع پزشكي.
كه دار است ريشهو شده ثابت موضوعاتاز مشخص جغرافيايي

ميرا پزشكي جغرافياي نامهب علمي ايجاديهزمين  كند. فراهم
و تنوع اقليمي بسيار به طور طبيعي داراي بيماري ايران با وسعت
هاي متنوعي است كه شرط آگاهي از آن ها دانستن جغرافياي 

 گردش اختالالت ترين شايعاز يكي باال فشارخونپزشكي آن است. 
عوارضكه است هايي بيماريهجملاز بيماري اين. باشد خون مي

و قلبي مغزي كليوي، بينايي، اختالالتهاآن مهمترين. دارد زيادي
 موارد در بيشتر نشود درمان باال كه فشار خون صورتيدر. باشد مي

 هاي مقياسدر جغرافيايي هاي روش.گرددمي مرگبه منجر
 هايهدادو سالمتي تحليلو تجزيه براي تا جهاني محلياز مختلف
با بيمارخيز نواحي اختالفكه طوريبه مورد نيازهستند سالمتي
در محيطي زيست– اجتماعيو اكولوژيكي هاي مختلف پديده

بيماري فشار خون به لحاظ فيزيولوژيك باشد.مي ارتباط فراوان
ماهيتا بيماري است كه مي تواند با متغير هاي اقليمي مانند ارتفاع، 

. بارندگي،دما .و ضمن تحقيق لذا در اين.ارتباط داشته باشد.
 سال30 باالي جمعيتدر باال فشارخون بررسي پراكندگي شيوع

از پارسو خلخال هاي شهرستان روستايي مناطق ساكن در  آباد
( با فشار خون باال اقليمي ارتباط بين متغيرهاي استان اردبيل توابع

اطالعات مربوط به تعدادت.قرار گرف مورد بررسي با تاكيد بر دما)
همچنينو 1392بيماران مبتال به فشار خون باال تا پايان سال 

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

ر پراكندگي جغرافيايي بيماران با فشار خون باال به كمك نرم افزا
GIS و با نرم افزار و spssو  Excelاستخراج شد مورد تجزيه

با وجود معني دار بودن تحليل قرار گرفت. بررسي ها نشان داد
و   اختالف ميانگين دماي دو منطقه مورد مطالعه، ميانگين تعداد

سال30در جمعيت باالي درصد افراد مبتال به فشارخون باال
پ و ارس اباد اردبيل از نظر آماري تفاوت روستاهاي شهرستان خلخال

 معني داري نشان نمي دهد.
 واژه هاي كليدي

 دما. عناصر اقليمي، فشارخون، جغرافياي پزشكي،

 مقدمه
موفقيت هاي به دست آمده در زمينه ارتقاء نظام تعريف مسئله:

و زندگي  ي شهرنشيني و كنترل بيماري هاي واگير، توسعه سالمت
راه با تغيير در ساختار سني جامعه در جهت پير در جهان صنعتي هم

شدن، جمعيت را هرچه بيشتر با خطر افزايش شيوع بيماري هاي غير 
واگير رو به رو كرده است. به گونه اي كه در جهان بيماري هاي 

ي اول تا سوم را دارند-قلبي و انواع سرطان ها رتبه عروقي، حوادث
]1[.

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 هيپ و تمام علل مرگ ر ناگهاني، نارسايي قلبي

تانسيون افزايش مي يابد. شيوع اين بيماري با افزايش سن به
.]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 غيرواگير 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
توزيع جغرافيايي فشار خون مي تواند فرضيه هايي را در مورد

ح نمايد. با توجه به اين كه در فشار خون مطر فاكتورهاي دخيل
ي ارتباط بيماري هاي مختلف با عوامل اقليمي كمتر مورد مطالعه
و بيماري فشار خون به لحاظ فيزيولوژيك ماهيتا  توجه قرار گرفته
و  بيماري است كه مي تواند با متغير هاي اقليمي مانند ارتفاع، دما

. ميزان تابش . . ايو ضمن تحقيقن ارتباط داشته باشد، لذا در
بررسي پراكندگي جغرافيايي بيماري فشار خون باال در مناطق 

( با تاكيد بر دماي روستايي اردبيل، ارتباط آن را با متغيرهاي اقليمي
 قرار داديم.بررسي مورد محيط)

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

و   فشارخون را به صورت طولي در ارتباط با نوسانات الگوهاي آب
 هوايي نشان داده اند.
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انجام 2013بر اساس تحقيقي كه در دانشگاه گالسگو در سال
ي تغيير در فشارخون  گرفته است، محققان براي اولين بار دامنه

و هوا را ميان معاينات درمانگاهي متوالي متناسب با تغييرات آب
بيماران مبتال به هيپرتانسيون درمان شده نشان دادند. نتايج براي دما 
و تابش آفتاب همسان بودند، در حالي كه نتايج براي بارندگي در 
جهت عكس دما بود. پاسخ فشارخون نسبت به دما، مشاهده شده در

بود. به عنوان مثال در اين مطالعه مشابه با يافته هاي ساير مطالعات 
در دماي حداقل، به ترتيب0C10اشخاص بدون عالمت هر كاهش 

و18/1و85/1با  ميلي متر جيوه افزايش در فشار خون سيستوليك
.]4[فشارخون دياستوليك مربوط شد
و همكاران در سال و ليپيد 2014عسكري ي قند در يك مطالعه

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

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

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

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

و اقليمي عناصر در پژوهشي ارتباط 1385محمدي در سال
از ميرهايو مرگبا تهران هوايه هاي آاليند قلبي بيماريهاي ناشي

كه نشان بررسي كردند. نتايجرا   دما، همچون اقليمي عناصر بين داد
 قلبي رابطه بيماريهاي شدگان فوتبا نسبي رطوبتو فشار

 اين ماهانه ميانگين بين ارتباط به ويژه قوي،و دار معني همبستگي
 وجود قلبي بيماريهاي شدگان تعداد فوت ماهانه ميانگينبا عناصر
ه بود روبرو فشار افزايشباآن متعاقبوادم كاهشباجاهر. دارد

كه است داشته افزايش نيز قلبي بيماريهاي شدگان فوت اند، تعداد
از سال سرد هاي در ماه قلبي بيماريهاي شدگان فوت تعداد افزايش
 سردبا همزمانكه) فوريه( بهمنو) ژانويه(دي) دسامبر( آذر جمله
 طول بودن كوتاهو ورشيدخ تابش كاهش افزايش فشار، هوا، شدن
 غلظت سبب افزايشو است همراه اينورژن اليه ارتفاع كاهشو روز
 گرددمي زمين سطحاز محدودي فضايدرآن تراكمو آالينده مواد

مي موضوع اين از .]6[كند حكايت
و قندچيلر در سال در تبريز 1379در تحقيقي كه توسط فتاحي

ت روي فشار خون مورد مطالعه قرار گرفته انجام يافته، اثر محل سكون
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 
در اين تحقيق پراكندگي جغرافيايي شيوع فشارخون باال در

و خلخال30ايي باالي جمعيت روست سال شهرستان هاي پارس آياد
گرفت. با توجه به اين كه دو ار استان اردبيل مورد بررسي قر

و ارتفاع نسبت به  و عرض جغرافيايي شهرستان فوق از نظر طول
سعي براين شد كه داراي تفاوت قابل مالحظه اي هستند،،سطح دريا

د ر شيوع فشارخون، صرف نظر از ساير ريسك فاكتورهاي دخيل

شيوع اين بيماري در ارتباط با متغيرهاي اقليمي، خصوصا دماي
 محيط مورد بررسي قرار گيرد.

اين مطالعه در نوع خود به اين علت مي تواند نوآورانه باشد كه
ممكن است پراكندگي جغرافيايي فشار خون، الگوهاي خاصي را 

براي بررسي علل اين مي تواند اطالعات ارزشمندي نشان دهد كه
ي اقليمي در  الگوبندي فراهم نمايد. همچنين پراكندگي گسترده
استان اردبيل ممكن است تفاوتي را در فراواني بيماري فشار خون 
ايجاد كند كه اين پژوهش مي تواند كمكي در تخمين ارتباط فشار 

.خون با متغيرهاي اقليمي باشد

هبدنه اصلي مقال
 جغرافياي پزشكي:

جغرافياي پزشكي يك جغرافياي تركيبي است كه از تركيب
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
ها در فرهنگ گيتا شناسي آمده است: بررسي پراكندگي بيماري

و عوامل جغرافيايي ي در روي 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

و علل"ود از:ب ي زمين علم بررسي روابط بين 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 عم .]8[ري بيش از يك قرن نداردو بسيار نوپاست
 فشارخون:

فشار خون به معني نيرويي است كه از طرف خون بر هر واحد
ي رگ وارد مي شود. معموال فشار خون را برحسب  سطح از ديواره

مي سنجند. به علت اين كه قلب به طور)mmHg(ميلي متر جيوه 
ف شار شرياني متناوب خون را به داخل سيستم شرياني پمپ مي كند،

يك 120بين يك ميزان حداكثر يا فشار سيستولي  و ميلي متر جيوه
مي80ميزان حداقل يا فشار دياستولي  ميلي متر جيوه نوسان

.]9[كند
(هيپرتانسيون): باال فشارخون

ميلي متر جيوه90زماني كه فشار ميانگين شرياني از مقدار طبيعي
(فشارخون ميلي متر جيوه برس 110به بيش از  د به آن هيپرتانسيون

(فشار دياستولي بيش از و90باال) اطالق مي شود ميلي متر جيوه
ميلي متر جيوه ). در هيپرتانسيون 135از فشار سيستولي بيش

 ميلي متر 170تا 150شديد فشار متوسط شرياني ممكن است تا 

1- Neil Mc Glashan 
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و فشارميلي متر جيوه 130جيوه برسد ( فشار دياستولي به ميزان
.]10[ ميلي متر جيوه) 250سيستولي گاهي تا

. خون ميباشد گردش اختالالت ترين شايعاز يكي باال فشارخون
. دارد عوارض زياديكه است هايي بيماري جملهاز بيماري اين

در. باشدميو قلبي مغزي كليوي، بينايي، اختالالتهاآن مهمترين
 مرگبه منجر موارد در بيشتر نشود درمان باال كه فشار خون صورتي

.]11[گردد مي
درصد تمامي95تا90هيپرتانسيون اوليه يا اساسي: در حدود

افرادي كه دچار هيپرتانسيون هستند گفته مي شود كه مبتال به 
هيپرتانسيون اوليه يا اساسي هستند، اين اصطالح تنها به مفهوم 

آ و منشاء ن نامعلوم است. در بيشتر هيپرتانسيوني است كه علت
بيماران مبتال به هيپرتانسيون اساسي يك عامل ارثي قوي وجود

و چاقي ممكن است تا  درصد70الي65دارد. افزايش زياد وزن
.]10[سبب ايجاد هيپرتانسيون اوليه شود

به باال خون فشار افرادبااز كمي بسيار تعداد: هيپرتانسيون ثانويه
 افراد ايندر باال خون فشار. هستند مبتال باال خون شارف ثانويه نوع

 فشارخونرا بيماري نوع اين ميكند. تظاهر بيماري عالمتيك بعنوان
ازيكهر در هر بيماري كه اختالل در كار.اند نهاده نام ثانويه باالي

عوامل تنظيم كننده فشار خون ايجاد شود، امكان افزايش فشار خون
.]9[وجود دارد 

 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

م  تغييراتو گرديده گزارش درصد17تا10از ختلفبررسي هاي
 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 140خون كه حد قابل قبول آن در افراد سالم شيوع فشار

(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 پايش در سال  شيوع فشار خون 2007است . در سومين مطالعه

.]3[% گزارش شده است6/26
 عناصراقليمي:

از برخاسته بيولوژيك عناصردوهر زا، بيماري عواملو حيات
 اقلــيم، تــاثير تحــت غيرمســتقيم يــا مســتقيم هســتند كــه طبيعــت

 اسـت عناصرياز متاثر منطقههر اقليم.هستند محيطو اكوسيستم
را حياتو هواوآب كه  بـديهي.دهدمي قرار خود تاثيرحتت منطقه

 نظـربه تنگاتنگ چنان دماو ارتفاع عناصر، مانند اين ارتباطكه است
.مي گـردد تداعي معناهم خنك كوهستان با هواي بعضاكه رسد مي

خـاك، جغرافيـايي، جـنس عـرضو عناصر اقليمي عبارتند از: طـول
.]14[بت، بارش دريا، دما، باد، رطو سطحاز خورشيدي، ارتفاع تابش
:رانيامياقل

كييايو جغرافيميمتاثر از عوامل اقلمياقل  بطور ركدامههاست
نميمستقريغايممستقي انيمسعودهستند. موثرزيبر سالمت انسان

و موثرتر دانست رانايمهميميعامل اقل27شش عامل از بروهرا بارز
كرده است. شش عامل فرض رانيايبراماقلي15 عوامل،آن اساس

،"تابش"عبارت بوده اند از:بترتيهب رانياايهميموثر در اقل
و ابر"،"گرما" و غبار"،"بارش"،"نم و"باد در اين تقسيم."تندر"،

وينواحبندي  كو ستانيهكو واييهآب ماقلي6هب رانياياهپايهو
ي مغاني يكي از اين اقليمميتقس ها در نظر شده است كه ناحيه

و چنين تعريف شده است:  درايه: منطقيمغانهيناحگرفته شده
كلياستان اردب يو باديرطوبتيماقليهاز دشت مغان تا خلخال

.]15[دارد
 اقليم استان اردبيل:
با توجه به موقعيت جغرافيايي خود در كشور ايران استان اردبيل

ويبه دليل تنوع ناهموار)،1(شكل  در ها همچنين تنوع عوامل مؤثر
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 ياو آسييشمالياروپا،يمديترانه
و هوا مؤثريعوامل فرا محليمركز ميدر آب  آيند.ياستان به شمار

 ايراندر اردبيل استان جغرافيايي موقعيت:1شكل

 خلخالو اردبيل آباد، پارس گانهسه هاي ايستگاه آماربه توجه با
:شودمي بندي تقسيم زير شرحبه استان هوايوآب انواع

 تابستانبا خشك نيمهو خشك هوايوآب داراي شمال نواحي-1
)آباد پارس ايستگاه( معتدل زمستانو گرم

با مرطوب نيمهتا خشك نيمه هوايوآب داراي مركزي نواحي-2
)اردبيل ايستگاه( سرد بسيار زمستانو معتدل تابستان

 معتدل تابستانبا مرطوب نيمه هوايوآب داراي جنوبي نواحي-3
.]16[)خلخال ايستگاه( سردربسيا زمستانو
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 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 گنيشرق ويشرق جانيآذربا الن،ياستانهاي

ا زنجان قرار .]17[ست گرفته
 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 ،بيلهگرمي 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

كيماقليمهم عناصرهدما: دما از جمل آن عالوه جادايدرهاست
قبيعوامل متعدديديخورشيبر انرژ تدايهيكيزيفتيهمالياز
ناييگرما زم مواريهو ونمچنيهونيو ارتفاع سطح وزش باد
].14دخالت دارند[يابرناكطيشرا

و پارس آباد استان اردبيل2شكل  : موقعيت شهرستان خلخال

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

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

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

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

 شيوع فشارخون در جمعيت روستايي : پراكندگي جغرافيايي3شكل

 خلخال با توجه به دماسال شهرستان30باالي

 : پراكندگي جغرافيايي شيوع فشارخون در جمعيت روستايي4شكل

 پارس آباد با توجه به دماسال شهرستان30باالي
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روستاهاي مناطق مورد مطالعـه از نظـر تعـداد كـل جمعيـت،
و سـال مبـتال بـه فشـار30درصد افراد باالي ميانگين دماي ساليانه

(جدول  ).1خون باال مورد مقايسه قرار گرفت

 : مقايسه وضعيت مناطق مورد مطالعه1جدول

 رديف
مناطق

 روستايي
تعدادكل
 جمعيت

تعداد
 فشار
 خون

ميانگين
 (0C) دما

درصد
 فشار
خون
 باال

2123977857/873/4خلخال1
پــــارس2

 آباد
35503112233/1305/4

بررسي ها نشان دادكه درصد افراد مبتال به فشارخون بـاال در جمعيـت
درجـه57/8سال روستاهاي شهرستان خلخال با ميانگين دمـاي30باالي 

ي سانتي گراد نسبت به روستاهاي شهرستان پارس آباد با ميـانگين دمـاي 
ي سانتي گراد،33/13 در مي باشد.باالتر درصد68/0درجه اين مطلـب

(شكل  ).2نمودار زير نشان داده شده است

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

مورد بررسي قرار گرفت. spssنتايج به دست آمده به كمك نرم افزار
ي دماي ميانگيناختالف نشان داد كه زوجيtآزمون  ي ساليانه دو منطقه

،76/4=(اختالف ميانگين دما از نظر آماري معني دار مي باشد مورد مطالعه (
)P< و درصد . اما) 0.05 مبتاليان به فشارخون باال در ميانگين

) و پارس آباد تفاوت معني داري <Pروستاهاي شهرستان خلخال 0.05 (
.)4و3و2(جدول دهند را نشان نمي

 جهت ارزيابي معني داري تفاوت ميانگين دماtآزمون : جدول2جدول
 در دو منطقه مورد مطالعه

 رديف
تعدادشهرستان

 روستا
ميانگين

دماي
 ساليانه

انحراف
 معيار

سطح
معني
 داري

2657/8503/0خلخال1
پــــارس2

 آباد
3633/13121/1000/0

جهت ارزيابي معني داري تفاوت ميانگين مبتاليانtآزمون دولج: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

ارزيابي معني داري تفاوت درصد مبتاليان جهتtآزمون : 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  بندي گيري
و تنوع اقليمي بسي ار بـه طـور طبيعـي داراي بيمـاري ايران با وسعت

هاي متنوعي است كـه شـرط آگـاهي از آن هـا دانسـتن جغرافيـاي 
 گـردش اختالالت ترين شايعاز يكي باال فشارخونپزشكي آن است. 

عـوارض كـه است هايي بيماري جملهاز بيماري اين. باشد خون مي
قل مغزي كليوي، بينايي، اختالالتهاآن مهمترين. دارد زيادي  بـيو

.باشد مي
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
فيزيولوژيك ماهيتا بيماري است كه مي تواند با متغير هاي اقليمي 

و ميزان تابش . مانند ارتفاع، دما . . لذو ا در اين ارتباط داشته باشد،
ضمن بررسي پراكندگي جغرافيايي بيماري فشار خون باال در تحقيق

و پارس آباد مناطق روستايي اردبيل، ارتباط آن را شهرستان خلخال
قرار بررسي مورد ( با تاكيد بر دماي محيط) با متغيرهاي اقليمي

. داديم
در نشان داد نتايج جمعيت باالي كه درصد افراد مبتال به فشارخون باال

ي57/8سال روستاهاي شهرستان خلخال با ميانگين دماي 30 درجه
به،سانتي گراد روستاهاي شهرستان پارس آباد با ميانگين دماي نسبت

ي سانتي گراد،33/13  مي باشد. باالتر درصد68/0درجه
يtآزمون زوجي نشان داد كه با وجود تفاوت معني دار دماي دو منطقه
،76/4=( اختالف ميانگين مطالعه مورد ()P< ) درصد مبتاليان0.05

و پارس آباد تفاوت معني  به فشارخون باال در روستاهاي شهرستان خلخال
) <Pداري .) را نشان نمي دهند 0.05

باتوجه به اين كه فاكتورهاي مختلفي در ابتال افراد به بيماري
تحقيق بررسي پراكندگي شيوع فشارخون باال نقش دارند، هدف اين

شهرستان خلخال در جنوبي بيماري فشارخون در مناطق روستايي 

٠٠٠/٠
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و شهرستان پارس آباد در شمالي ترين قسمت ترين بخش اردبيل
دو(با تاكيد بر دما) اين استان، با توجه به تفاوت هاي اقليمي اين

كه در مناطق نشان مي دهد شهرستان بود. نتايج اين تحقيق 
ستايي هر دو شهرستان بيماري فشارخون باال از درصد شيوع رو

وجود اين كه ما به نقش محيط زندگي پاييني برخوردار است. با 
، ولي افراد تصميمات زيادي مي گيرند كه بر  كامال واقف هستيم

ساز بيماري عوامل خطر سالمت آنها تاثير گذار است. بنابراين شيوع
 آن دارد. تغييراتو مردم زندگي شيوهدر ريشه نيز فشارخون

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

اراختيدررا خود ارزشبا اطالعاتدانشگاه علوم پزشكي اردبيل كه 
و قدردان ما .ندينمايقرار داده اند تشكر
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