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  41 تا 37 صفحات/ ) 20درپی پی (4 شماره / 8 دوره/ 1385زمستان / رگان مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گ
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   استان گلستانيخون در جامعه شهر يفشارپر يولوژيدمياپ
  
  

  چکیده
و  جهـان  ی در کشـورها   ین مشکالت سالمت  یتر  از مهم  یکیامروزه فشارخون    : زمینه و هدف  

 با توجه به فقدان مطالعات .رود یبه شمار م ی عروق – ی قلب یها یماری از عوامل خطرساز ب    یکی
نوان تعیین اپیدمیولوژی و پرفشاری خون در جامعه شهری استان         مطالعه حاضر به ع   شده،  انجام  

  .گلستان انجام گردید
 از  نفر5000 ی رویا  خوشهی تصادفیریگ  نمونهه روش ب ،یفین مطالعه توص  یا  :یروش بررس 

ـ اساس مر ب ، سال بودند  70 تا   17 یدر محدوده سن  که   استان گلستان    یت جامعه شهر  یجمع زان ی
 1384مـه اول سـال      ی و ن  1383مـه دوم سـال      ی در ن  ،ی آمار یها و فرمول  یوع، مطالعات قبل  یش

ـ  ج اطالعات پرسشنامه و استفاده از دستگاه فشارسن       یآور  ابزار جمع  .انجام شد   . بـود  ی الکترون
 . شد یریگ  عصر اندازه   و زمان صبح   در یده به طور تصادف   یافراد آموزش د  له  یبه وس فشارخون  

 .دی گردگزارش یفیو آمارتوص SPSS-11.5 یر آمارافزا اطالعات با استفاده از نرم

ترکمن  یها تیبا قوم زن   )درصد50(  نفر 2500 مرد و ) درصد50( نفر2500 ها  نمونه :ها   افتهی
 سـال   70 تا   17 یمحدوده سن  در   )درصد4/76( و فارس ) درصد9/18( یستانیس،  ) درصد 6/4(

از  درصـد  4/46افـراد جامعـه   کل از    نشان داد که   JNC-5ار  ین مطالعه  با توجه به مع      ی ا .بودند
، فی درصد فشارخون خف   4/21 ،یعیطب یدرصد فشارخون باال   6/22 ،یعیطبها فشارخون    نمونه

  .ندد داشتیخون شد درصد فشار2/2 درصد فشارخون متوسط و 4/7
 31 اسـتان گلسـتان      یخون در مجموع در جامعـه شـهر        یفشارپروع  یزان ش یم : گیری نتیجه
است کـه   شتر  ی ب یران و جهان کم   ی ا ی شهرها ریسا یها زان از گزارش  ین م ی ا باشد که  یدرصد م 

  .دری مد نظر قرار گی و درمانی بهداشتیها یزیر شود در برنامه یه میتوص
  
  کیاستولی خون دی پرفشار-ک یستولی خون سیپرفشار - خون یپرفشار :ها  د واژهیکل
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  اری خونفشپر یولوژیدمیاپ / 38

  )20درپی پی (4 شماره / 8 دوره/ 1385زمستان  / مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

  مقدمه
هـای قلـب و      یماریترین علت ب   پرفشاری خون یکی از شایع    

ن سـطوح فشـارخون و      ی بـ  یشـاخص همبسـتگ   . باشـد  عروق می 
ــداد ب ــاریرخ ــتوار اســت  یم ــت و اس ــر ثاب ــروق کرون ــ . ع  یط
 در کشور آمریکا نشان داده شده است کـه پرفشـاری          یا مطالعه

 سـکته  500000تـرین عامـل مـوثر در وقـوع حـدود            خون مهـم  
ل اسـت    میلیون حمله قلبـی در سـا       25/1مغزی و همچنین بروز     

)1(.  
پـنجم کـل جمعیـت مبـتال بـه          در ایاالت متحده حدود یـک     

 میلیارد دالر صرف درمان آنهـا       20فشارخون باال بوده و سالیانه      
تـرین مشـکالت      از جمله مهـم    این بیماری احتماالً  . )2(شود   می

 ایــن بیمــاری .اســتبهداشــت عمــومی در کشــورهای پیشــرفته 
 خیص بـوده و معمـوالً     سادگی قابل تش  ه  بدون عالمت و ب    شایع،

 بـه   در صورت عـدم درمـان غالبـاً        راحتی قابل درمان است و    ه  ب
  .)3(گردد  عوارض کشنده منجر می
هـا روی هیپرتانسـیون از زمـانی آغـاز           عالقه اپیدمیولوژیست 

 باعث توجه 1930 و 1920های  شد که برخی مطالعات بین سال
و اثرات  خون   یفشارپرمردم به تفاوت و پراکندگی جغرافیایی       

شیوع ،  هانیبهداشت ج سازمان  . )4(سن در افزایش آن گردید      
طور کلی میزان شیوع    ه  ب درصد و    18 تا   8ن  ی ب فشار خون باال را   

 از نقاط   یلی در خ  یمارین ب ی ا .)5(  ذکر کرده است   درصد20را  
 درصــد 20 انجـام شـده   یهـا  ی طبـق بررسـ  .ع اسـت یجهـان شـا  

 .)6( قـرار دارنـد      یرمـا ین ب یـ ر ا یت بالغ جوامع تحـت تـاث      یجمع
 درصد افراد   24ا،  یتالی سال ا  35 یت باال ی درصد جمع  16حدود  

 یدرصد ساکنان جنوب غربـ     1/11کا و   ی سال در آمر   18 یباال
 شـیوع  در مـورد . )7( دارنـد  یی فشارخون باال ،یعربستان سعود 

 در مناطق ایران نیز تا به حـال آمارهـای مختلفـی              باال فشارخون
وع یشــ مطالعــات انجــام شــده یطــلــه  از جم،بیــان شــده اســت

 شــیراز ،)8 (درصــد 9/6، 77در اراک در ســال بــاال فشــارخون 
  تهـران   درصـد و   2/2،  1374، سمنان در سـال      )9( درصد   8/25

، )JNC-V() 10براســـاس معیـــار ( درصـــد22 ،1377در ســـال 
 82/20 تبریــز  و  )7(درصــد  15-16، 1379ســال در اردبیــل 
  . بود)11 (درصد

صـورت بـدون    ه   ب  خون که غالباً   یت پرفشار یاهمبا توجه به    
 ، اسـت  ی مغـز  - ی قلبـ  یها اد سکته جیو عامل مهم در ا     عالمت

ع یـ  وتوز یولوژیدمیـ وع و اپ  ین شـ  یـی عنـوان تع  ه  مطالعه حاضر بـ   
  .دی استان گلستان انجام گردیشهر خون در جامعه یپرفشار

  یروش بررس
 یطـ  اسـتان گلسـتان      یدر جامعـه شـهر     یفیطالعه توص ن م یا

ــانجــام گرد 1384مــه اول ســال ی و ن1383مــه دوم ســال ین  .دی
 سـال   70 تـا  17 یه افـراد بـاال    یـ  کل  شـامل  ت مورد مطالعـه   یجمع

 ،ن تعـداد نمونـه    یـی  تع ی بـرا  .بـود  استان گلستان    یساکن شهرها 
 کـه   یمطالعـات  مقـاالت و    در  باال وع فشار خون  یابتدا براساس ش  

 p   ، 010/0=d=07/0 (ی آمـار  یها ران انجام شده و فرمول    یدر ا 
و با توجـه     در نظر گرفته شد    نفر   2500 حجم نمونه ) α=05/0و  

حجـم کـل    ،  )z ب حجـم نمونـه    یضـر ( یا  خوشه یریگ به نمونه 
  .ن شدیی نفر تع5000نمونه 

ابتـدا  .  اجـرا شـد    یا  دو مرحله  یا  با روش خوشه   یریگ نمونه
اسـاس  سپس بر  ان خوشه در نظر گرفته و     به عنو را  هر شهرستان   

 ،هـا   داده یورآابزار گـرد   .ندها انتخاب شد    نمونه ،نوارشماره خا 
نفـره    دو یهـا  میهـا تـ    نمونـه  ی نشـان  بـا توجـه بـه     .  بود نامهشپرس

 ،ده بودنـد  یـ  الزم را د   یهـا   آموزش  که قبالً  یکارشناس پرستار 
از ارائـه کـارت      قـه بعـد   یدق5به درب منـازل مراجعـه کردنـد و          

ن فــرد را در  بــار اول فشــارخوی بــرا، خــود ی و معرفــییشناســا
ت نشسته از هر دو بازو بـا اسـتفاده از دسـتگاه فشارسـنج               یوضع

 ، سـپس بـا انجـام مصـاحبه        .کردنـد  یم یریگ  اندازه یکیالکترون
قـه بعـد    ی دق 20حـدود    نمودنـد و   یمـ ق را کامل    یپرسشنامه تحق 

ــرا ــار دوم در وضــعیب ــردیــت خوابی ب ثبــت  را ده فشــارخون ف
ک مـارک دسـتگاه     یـ ا  هـا بـ     فشـارخون تمـام نمونـه      .کردند یم

ساخت ژاپن که  (Omron MX3)ن  امرویکیفشارسنج الکترون
ک مـورد   یـ  در محل پرات   یا وهیبارها از نظر اعتبار با فشارسنج ج      

  قـرار  یمورد بررسـ    ثبت و  بود،د شده   یی قرار گرفته و تا    یابیارز
در زمـان     اطالعات در تمـام فصـول و       یآور زمان جمع . گرفت
 یل بـه همکـار    یـ هـا تما   انچـه نمونـه   چن. شدعصر انجام    صبح و 

 پرکــردن ی بــرای بــه منــزل کنــار،ا منــزل نبودنــدیــ ونداشــتند 
بـاال   فشـارخون    یبنـد  میتقسـ  اریـ  مع .شـد  یمـ پرسشنامه مراجعه   

  ).1جدول  ()12 (صورت گرفت) JNC-V(براساس تعریف 
وه و  یمتر ج  یلی م 210ش از   ی ب یستولیون س خ که فشار  یکسان

 از یکـ ی یا حتـ یـ  داشـتند و    120 از   شی ب یاستولیا فشارخون د  ی
د و  یارشـد یدر گروه فشار خـون بس     ،  ز داشتند ینه را ن  ین دو گز  یا
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  39  /علی اکبر عبداللهی و همکاران  

  )20درپی پی (4 شماره / 8 دوره/ 1385زمستان  / مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان  

 یهـا  تعداد نمونه به دلیل این که      .گرفتند  قرار می  ا درجه چهار  ی
 گـروه  ،ل نبـود یتحل ه وی و قابل تجزهار اندک بودین گروه بس یا

د در هـم ادغـام و تحـت عنـوان     ی شـد یلید و خیفشار خون شد  
 یل آمـار  یـ ه و تحل  یـ تجز ک گروه مورد  یدر   دیشار خون شد  ف

  .قرار گرفت
  باال فشارخون یبند میار تقسیمع : 1جدول 

 بندی فشار خون تقسیم
  فشارخون سیستولی

 )متر جیوه میلی(
  فشار خون دیاستولی

 )متر جیوه میلی(

 85کمتر  130کمتر از   یعیطب

 85-89 130-139  یعیطب  یباال

  :پرفشاری خون *
  )فیخف( 1درجه 
  )متوسط( 2درجه 
  )دیشد( 3درجه 

 )دیار شدیبس( 4درجه 

  
159-140  
179-.160  
209-180  

 210بیش از 

  
99-90  
109-100  
119-110  

 120بیش از 

  مثالً. فشارخون مالک باال بودن در هر گروه استیبند در طبقه* 
مار در درجه دوم فشارخون ی باشد ب92/160 یاگر فشارخون فرد

زوله یک ایستولیسش فشارخون یافزا در مورد .واهد گرفتقرار خ
ک کمتر یاستولیوه و دیمتر ج یلی م140ش از یک بیستولیفشارخون س(

  .)12 (ن قاعده صادق استیز ای ن)وهیمتر ج یلی م90از 
  

 یر آمـار  افـزا   بـا اسـتفاده از نـرم       یآور ها پـس از جمـع      داده
SPSS-11.5ــداول توز و ــ ج ــی ــایع فراوان ــار ی و نموداره  آم

  . گزارش شدیفیتوص
  ها افتهی

ــوع  ــ2500از مجم ــرد نف ــد50 (ر م ــر زن 2500و ) درص  نف
  شهر استان17از (سن داشتند  سال   70 تا   17ن  یکه ب ) درصد50(

 در جامعه   درصد30 جمعاً خون   یفشارپروع  یزان ش ی م ،)گلستان
هـا فشـارخون     ن تعداد نمونه  یشتری که ب  بود استان گلستان    یشهر
 2/2( نفر   110ن تعداد   ی کمتر  و )درصد4/21(ر   نف 1068 فیخف

  . ندد داشتیشد یلی فشار خون خ)درصد
شـتر از   ی ب )درصـد  2/53(ت زنـان    یجمع  در یعیطبفشارخون  

وع یزان کـل شـ    یـ ن م یهمچنـ . بود) درصد 8/46( ت مردان یجمع
 یفشـار پروع  یزان شـ  یدرصد و م   2/32 خون درمردان  یفشارپر

زان یـ در کـل م   دهد   ی م  ان که نش  بوددرصد   4/28 خون در زنان  
  .)2جدول ( از زنان استشتر یبدرصد  8/4 فشار خون در مردان

فـارس و   در قومیـت     خون   یفشارپرزان  یمبیشترین   همچنین
زان در  یـ ن م یکه از ا  دیده شد    ترکمن   میزان در قومیت  ن  یکمتر

ف یزان فشارخون خف  یم) فارس، ترکمن و سیستانی   (هر سه قوم    

ق نشــان داد کــه یــن تحقیــ ا.دهــد ی مــزان را نشــانیــن میشــتریب
ی سـتان ی س ،)درصـد 1/2(ترکمن  [ها   تین قوم ید ب یفشارخون شد 

 .باشـد  یک مـ  یبه هم نزد   ])درصد24/2( و فارس ) درصد26/2(
  نسبت بـه تـرکمن و      طبیعیزان فشارخون   ی م یستانی س قومیتدر  

ــر   ــارس از همــه کمت ــ.اســت)  درصــد5/35(ف ــن می همچن زان ی
شـتر  ی ب یسـتان ی س یـت د در قوم  یشدف، متوسط و    یفشارخون خف 

  .)3جدول (باشد  یم
  ساس جنس ابر پرفشاری خون یع فراوانیتوز : 2جدول 

  
  مرد  زان فشار خونیم

  )درصد(تعداد 
  زن

  )درصد(تعداد 
  یعیطب
  یعی طبیباال

  فیخف
  متوسط

  دیشد

1086) 4/43(  
576) 23(  
585) 4/23(  
184) 4/7(  
69) 8/2(  

1236) 4/49(  
552) 1/22(  
483) 3/19 (  
188) 5/7(  
41) 6/1(  

  )100 (2500  )100 (2500  جمع کل
  

  
  تیبر اساس قومپرفشاری خون  یع فراوانیتوز : 3جدول 

  
  تیقوم

  فارس  زان فشار خونیم
 )درصد(تعداد 

  ترکمن
 )درصد(تعداد 

  یستانیس
  )درصد(تعداد 

 )66/35 (331 )80/47 (109 )49 (1835 یعیطب

 )43/25 (236 )05/21 (48 )69/21 (812 یعی طبیباال

 )55/28 (265 )1/24 (55 )44/19 (728 فیخف

 )08/8 (75 )82/4 (11 )5/7 (284 متوسط

 )26/2 (21 )1/2 (5 )24/2 (84 دیشد

 )9/18 (928 )6/4 (228 )4/76 (3743  جمع کل

  
ــا  ــه نت ــیباتوجــه ب ــده در اه ج ب ــدســت آم وع یق شــیــن تحقی

 نیبـ  ، افـراد  )درصـد 43( ال س 40کمتر از افراد  در  باال  فشارخون  
 38/15( سـال  60 یو افـراد بـاال    ) درصـد  6/41( سـال    60 تا   40

 کـه   دهنـد  یهـا نشـان مـ      افتـه ین  ی همچنـ  .به دسـت آمـد    ) درصد
 در گـروه    ،)رصـد  د 5/6 (دیفشار خون شد   ی دارا ن افراد یشتریب

ن گـروه فشــارخون  یـ دارنــد و در اقـرار   سـال بــه بـاال   60 یسـن 
 60 تـا    40 ی در گروه سن   .باشد یا م وع را دار  ین ش یشتریف ب یخف
فشـار خـون    )  درصـد  25 (،یعـ یطبفشار خون   )  درصد 39( سال
 در گـروه    .ف دارنـد  یفشارخون خف )  درصد 25(  و یعیطب یباال
باشـد   یمـ  درصـد  6/62 یعـ یطبزان فشـارخون    یـ  سـال م   40ر  یز
  .)4جدول (
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  پرفشاری خون براساس سن یع فراوانیتوز : 4جدول 
  زان فشار خونیم  )سال (سن

  60شتر از یب 40-60  40کمتر از 
 165 810 1347 یعیطب

 167 522 438 یعی طبیباال

 249 523 296 فیخف

 137 170 65 متوسط

 50 55 5 دیشد

 769 2080 2151  جمع

اسـاس  مطالعـه بر   مـورد    یهـا   نمونه یع فراوان یتوزبا توجه به    
 1865 ( درصـد  3/37 ن نمونه در شهر گرگان    یشتریب،  شهرستان  

 60( درصـد    1/1 دلنـد  ن نمونه در شـهر    ی و کمتر  )مرد زن و  نفر
  .)5جدول  (بود )مرد نفر زن و

   براساس شهرستانپرفشاری خون یع فراوانیتوز:  5جدول 
  فشارخونمیزان

 یعیطب  
 یباال
 یعیطب

فشار 
خون 

 فیخف

فشار 
خون 
 متوسط

فشار 
خون 
 دیشد

 11 19  93  51  66 کردکوی
 6 17 40 42  27 بندر گز
 4 18 13  2  23 نوکنده

 8 30 80  92  77 بندر ترکمن
 5 10 44  40  55 آقال
 19 92 278  377  1099  گرگان

 6 2 28  17  35 فاضل آباد
 13 9 28  79  204 علی آباد
 0 2 39  16  15 نیخان بب
 1 5 19  16  15 دلند
 0 18 28  15  25 رامیان
 16 21 61  53  113 آزادشهر
 8 81 196  226  299 گنبد

 1 6 37  30  90 مینودشت
 1 13 23  24  104 کالله
 4 4 36  29  53 گالیکش

 7 25 25  19  22  شانیگم

 110 372 1068  1128  2322  جمع کل

  بحث
 خـون در    یوع پرفشـار  ینشان داد که شـ    حاضر  مطالعه   جینتا

 یبنـد  می براسـاس تقسـ    ،درصـد  31 افراد مـورد مطالعـه در کـل       
 یبنـد  ن طبقـه  یـ  در ا   هرچنـد کـه    .باشـد  ی مـ  JNC-Vفشارخون  

 مجمـوع  ی ولـ  بود، درصد 6/9جمعاً  د  یفشارخون متوسط و شد   
در جامعــه )  درصــد31(د ی متوســط و شــد،فیــفشــارخون خف

ن یکه ا  به دست آمد   نمونه   5000 استان گلستان با تعداد      یشهر
 از مطالعـات    ی از مطالعـات مطابقـت و بـا بعضـ          یزان با بعضـ   یم
ه انجـام   یـ شهرستان اروم   در  که یا  در مطالعه  .ناقض دارد گر ت ید

در جامعــه ( درصــد 4/19 در کــل ،وع فشــارخون بــاالی شــ،شــد
)  درصــد7/14 ییه روســتا درصــد و در جامعــ 8/23 یشــهر

 یشـتر یوع بین مطالعه شـ یج ما نسبت به ا یکه نتا د  یگزارش گرد 
وع فشـار   ی شـ  ی سـازمان بهداشـت جهـان      .)13(دهـد    یرا نشان م  

وع آن  یزان شـ  یـ  م یطور کل ه  ب و   درصد 18 تا   8 نیخون باال را ب   
 یوع پرفشـار  ین ش یهمچن). 5( گزارش کرده است     درصد20را  

 و  یدی کرمانشـاه براسـاس مطالعـه سـع        یخون در جامعـه شـهر     
 پـژوهش  در .)14(  درصـد بـود    3/17،  1377همکاران در سـال     

 خـون در    یپرفشـار د،  ی گرد کا انجام ی که در کشور امر    یگرید
 در جنـوب    ).7 (ده شد یالتر د  سال و با   18 ی افراد باال  درصد24
 گزارش  درصد 1/11 یمارین ب یوع ا ی ش ی عربستان سعود  یغرب
  .)15( است دهیگرد

ان و همکـاران در جامعـه       یـ  قنبر لهیبـه وسـ    کـه    یا در مطالعه 
 فشـارخون   یبند میتقسو   سال   69 تا   20ن  ی سن نی، ب  تهران یشهر

 8/71 ، مشخص شد که    صورت گرفت  JNC-IVار  یبراساس مع 
 ی درصد فشار خون باال    3/13،  یعیافراد فشارخون طب  درصد از   

 درصــد 8/3ف و یــ خــون خفی درصــد پرفشــار1/11 و یعــیطب
 براسـاس مطالعـه     .)13 (ندد داشـت  ی خون متوسط تا شد    یپرفشار
 اری خون که براساس معیوع پرفشاری ش،نی در شهر قزویجواد

JNC-IV   کـه   ه شـد   نشان داد  ، سال انجام شد   20 ی در افراد باال 
 داشـتند   یعـ یطب ی افراد مورد مطالعه فشارخون باال     درصد 4/22

 4/46 در مطالعــه مــا امــا. )16(مطالعــه مــا مطابقــت دارد  کــه بــا
 بـا   ی داشتند کـه تنـاقض آشـکار       یعی فشارخون طب   افراد درصد

 ی فشــارخون بــاال.همکــاران در تهــران دارد ان ویــمطالعــه قنبر
ــر ،درصــد 2/22  در مطالعــه مــایعــیطب مطالعــه  درســت دوبراب
 فشـارخون   ،درصـد  4/21 فیـ باشد و فشـارخون خف     یان م یقنبر

ن یـ  ا بـاً ی کـه تقر    بـود   درصـد  2/2د  ی درصـد و شـد     4/7 متوسط
ن تفاوت ممکـن    ی علت ا  .ان مطابقت دارد  یقسمت با مطالعه قنبر   

ه در اسـتان  یـ  تغذ و سـن ، منطقهییایت جغراف یاست در اثر وضع   
  .گلستان باشد

  در.م داردیبــاط مســتق خــون بــا جــنس ارتیفشــارپروع یشــ
درصـد   2/53ت زنان ی در جمعیعیطبزان فشارخون یمطالعه ما م  

 .اسـت ) درصد 8/46 (ت مردان یشتر از جمع  یزان ب ین م یبود که ا  
درصـد و    2/33 مـردان   خون در  یوع پرفشار یزان ش ین م یهمچن

باشـد کـه     یمـ  درصد   4/28  خون در زنان   یوع پرفشار یزان ش یم
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 8/4  خــون در مــردانیفشــارپرن زایــ در کــل مهــد د ی مــ نشــان
که در رامسـر     یپژوهشن مطالعه با    ی ا .شتر است یدرصد از زنان ب   

 بـا   یلـ و ، مطابقـت دارد    اسـت،   انجـام شـده    یجان شرق یو آذربا 
. )16(دارد  تناقض   ، که در تهران صورت گرفته است      یا مطالعه

 یکــیمســائل ژنت ایــ  ویا هیــذت تغیهرچنــد احتمــال دارد وضــع
خـون در مـردان نسـبت بـه زنـان شـده              یفشارش پر یباعث افزا 

  .باشد
ــا ــه نت ــیباتوجــه ب وع ی شــ،ین بررســیــدســت آمــده از اه ج ب

ن یبـ  درصـد، 01/17 سـال    40 کمتـر از      افـراد  دربـاال   فشارخون  
 سـال  60 ی درصـد و در افـراد بـاال   96/35 سـال  60 تا 40ن  ینس

زان درصـد  یـ  م،ابـد ی یمـ ش  یسن افـزا   چه هر . درصد بود  69/56
دا یــش پیت افــزایــنســبت بــه کــل جمع بــهز یــ ن خــونیفشــارپر
ز مطابقت  ین) 11و9و8و4(گر  ی د  با مطالعات  قیتحقن  ی ا .کند یم

 ،بـا سـن   بـاال   ش فشـارخون    یار مهم افزا  یل بس ی از دال  یکی .دارد
  .شود یشتر میش سن بی که با افزااست اترواسکلروز یماریب

 .ر اسـت  یـ ز متغ یـ  ن ییایـ  خون با منـاطق جغراف     یفشارپرزان  یم
ر یـ  مختلف با توجه به مطالب فـوق متغ        یها چند که در استان   هر
تفـاوت  ز  یـ در شـرق و غـرب اسـتان ن        وع آن   یزان ش یم ی ول بود،
  . داشتیار اندکیبس

  تشکر و قدردانی
ت یری سازمان مد  یقاتی تحق یها ق با اعتبارات طرح   ین تحق یا

ــه ــر و برنام ــار یزی ــتان و همک ــتان گلس ــرم  ی اس ــت محت  معاون
 . گرگان صـورت گرفتـه اسـت       یلوم پزشک  دانشگاه ع  یپژوهش

ه پرســتاران و یــن دو ســازمان و کلیــ ایله از همکــاریوســ نیبــد
 یاریـ  یریـ گ نمونه را در  استان مای که در کل شهرها   ییماماها

  .میینما ی میسپاسگزارنمودند، 
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