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 چکیده

 دراست.  یو عوارض جد باال وعیش با یماریب کی و بوده یعروق -یقلب یهایماریب خطر عوامل نیترمهم از یکی خون یپرفشار :مقدمه

 .شد انجام یچندسطح ونیرگرسخون با استفاده از مدل  یبا پرفشار عوامل مرتبط ییشناساهدف  بامطالعه حاضر ارتباط،  نیا

و  شدهآغاز  1387آن مربوط به مطالعه مشهد است که از سال  یهاهو داد بوده یلیتحل -یمطالعه حاضر از نوع مقطع ها:مواد و روش

 استفاده با که بودندنفر  9365 زین نمونه افرادبودند.  مشهد در ساکنسال  65تا  35 افراد هیکل مطالعه مورد تیجمعتاکنون ادامه دارد. 

 اضطراب، ابت،ید ،یسنجتن شاخص ک،یدموگراف اطالعات مطالعه نیا در. شدند انتخاب یاهخوش -یاطبقه یریگنمونه روش از

 مدل برازش یبراو  SPSS 23 افزارنرم از هاداده یآمار فیتوصمنظور ه. بدندیگرد ثبت ییغذا یالگوها و یکیزیف تیفعال سطح ،یافسردگ

 .شددر نظر گرفته  05/0حداکثر معادل  زین یادار. سطح معندیاستفاده گرد MLwiN 2.10 رافزاماز نر یدوسطح ونیرگرس

درصد  22 تعداد، نیا ازکه  است بودهنفر(  2135درصد ) 23خون معادل  یپرفشار یماریب وعیکه ش بودند آن از یحاک جینتا :هایافته

 جینتا ن،یهمچن. بودند سال 9/48±4/8 یسن نیانگیم با مرد (نفر 905درصد ) 24 و سال 6/47±0/8 یسن نیانگیم با زن( نفر 1230)

شاخص توده  کلسترول، ،دو نوع ابتیدابتال به  یرهایمتغ نیب یمثبترابطه معنادار و  وجود از نشان یچندسطح مدلحاصل از برازش 

 (.>05/0P) داشتند خون یپرفشار باو سن  یبدن

 سبک به مربوط کنترل قابل یرهایمتغ خون، یپرفشار به ابتال با مرتبط عوامل از یاعمده بخش که دادند نشان جینتا :یریگجهینت

یم یضرور یماریبدرمان  یکنترل و حت ،یبهبود غربالگر یموقع و مناسب براهب یآموزش مداخالت و اقدامات انجام و هستند یزندگ

 .باشد

 

 یچندسطحمدل  خطر، عوامل خون، یپرفشار :یدیکل کلمات
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 مقدمه
 WHO (World Health اریمع با مطابقفشار خون باال 

Organizationشود که فشار خون ی( زمانی تشخیص داده م

فشار  ای ومتر جیوه یا بیشتر یمیل 140سیستولیک معادل 

 دباش شتریمتر جیوه یا بیمیل 90خون دیاستولیک معادل 

 عالمتیب و مزمن یهایماریب از یکیخون  یپرفشار(. 1)

 یماریب نیا به انیمبتال از سومکی نکهیا لیبه دل و است

 "قاتل خاموش"به آن  هستند، اطالعیب آن وجود به نسبت

و  صیمانع تشخ نیترمهم یعدم آگاه نیا(. 2،3) ندیگویم

 (.4) باشدیم یماریب نیا موقعبهکنترل 

 یهایماریب عوامل نیتریاصلاز  یکیخون  یپرفشار

 یناتوان جادکنندهیا علت نیاول و( 5بوده ) یعروقو  یقلب

 کنترلدر صورت عدم درمان مناسب و  که( 4) باشدیم

 ،یسکته مغز ه،یکل یینارسا همچون یعوارض ،یماریب

(. 2) دارد دنبالبه  را ابتیاختالل عملکرد چشم و د

. باشدیم شیرو به افزا ایخون در سراسر دن یپرفشار

خون  یبه پرفشار نایتعداد مبتال بهداشت یجهان سازمان

 13/1، 2016نفر و در سال  ونیلیم 594را  1975در سال 

 یهایماریب سازمان نیا(. 6است ) هنفر اعالم کرد اردیلیم

آن است را  یاصل لیدلخون  یپرفشارکه  یعروق -یقلب

 عاملرا  آن و دانستهمرگ در سراسر جهان  علت نیاول

 در(. 1) ستا کرده اعالم ایدننفر در  ونیلیم 2/15مرگ 

 یریچشمگ شیافزا یماریب نیا وعیش زین رانیو ا انهیخاورم

 وعیش مطالعات، نیآخر طبق که یطوربهاست؛  داشته

 گزارش تیجمع کل در رصدد 22معادل  خون یپرفشار

 (.7) است شده

 مانند یعلم یهاحوزه اغلب در یاریبس تحقیقات

 ییهاداده شامل که اندگرفته صورت کشاورزی و پزشکی

 است روشن. هستند گروهی درون همبستگی ساختار با

رگرسیون خطی  هایمدل هایی،داده چنین برایکه 

( ذاتی همبستگی این درنظرگرفتن عدممعمولی )به دلیل 

که  "چندسطحی" مدل حالت، این در. باشندینم مناسب

نمودن همبستگی درون گروهی و استقالل ظقابلیت لحا

 نیب یاست و استقالل آمار راترکابین گروهی را دارد، 

 از یاریبس کاربرد در یاساس اتیفرضاز  یکیمشاهدات که 

و  انسیوار لیتحل ون،یرگرس جمله از یآمار یهامدل

 یبرااز مواقع  یبرخ در باشد،یم انسیکوار لیتحل

 مثال، طورهب ؛(8) ستندینمورد مطالعه صادق  یهاداده

 یعیطب مراتبهسلسل اب انسان در وراثت مورد در مطالعات

بندی هگرو در فرزندان که صورتنیبد ؛دندار و کار سر

خاطرنشان ساخت که  دیباد. رنیگیم قرار هاهخانواد

 یروح و یکیزیف یهایژگیو از نظر خانواده کی فرزندان

افراد  گرید تادارند  شترییب شباهت گریدکی به نسبت

 مدارس آموزاندانش راستا، نیا در گرید مثال(. 9جامعه )

در مدارس و  هاکالس ها،کالس در آموزاندانش. هستند

. شوندیم یبندخوشه پرورش وآموزش  یمدارس در نواح

 به کالس کی از منتخب آموزاندانش نمرات رودیم انتظار

 و معلم یهاییتوانا و هایژگیو از کسانی یبرخوردار لیدل

 زانآمودانش نمرات به نسبت شیخو یهایهمکالس

 ،ساختار نیا. باشند ترهیشب متفاوت یهاکالس از منتخب

 است یمراتبسلسله ای یساختار چندسطح نیتریمعمول

 ساختارهای به توجه عدم اردمو گونهنیا در(. 10،11)

 مشاهدات بین همبستگی گرفتننمراتبی و درنظرهسلسل

 و رگرسیونی ضرایب برآورد خطای برآوردیمک به منجر

 خطای افزایش آن تناسب به و ضرایب اشتباه داریامعن

 نیچن لیتحل یبرا مناسب مدل(. 2گردد )یم اول نوع

 (.  10) باشدیم یچندسطح ونیرگرسمدل  ،ییهاداده

 خون یپرفشار به ابتال با مرتبط خطر عوامل شناخت

 کنترل و یریشگیپ یهابرنامه یدر جهت اجرا یاساس یگام

 افتنی راستا، نیا. در تاس جامعه هر در خون یپرفشار

عوامل مرتبط با  نییو تع ییشناسا یمناسب برا یامعادله
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 به توجه با. باشدیمبرخوردار  ییباال تیخون از اهم یپرفشار

 با مرتبط عوامل نییتع هدف با حاضر مطالعه شده،انیب موارد

 یچندسطحی بر رو مدل از استفاده خون با یپرفشار

 .شد انجام مشهددر  گرفتهصورت منتج از مطالعه یهاداده

 

 هامواد و روش

شده انجام مطالعه یهاداده با ارتباط درحاضر  مطالعه

 Mashhad Stroke and Heart Atherosclerotic) مشهددر 

Disorderهداد و شدو کوهورت انجام  ی( در دو فاز مقطع

آن در مطالعه حاضر مورد استفاده قرار  یبخش مقطع یها

عوامل خطر  وعیش نییلعه مشهد با هدف تعگرفت. مطا

 نیکاهش ا یبرا یزندگ وهیو بهبود ش ریواگریغ یهایماریب

در شهر مشهد آغاز شده است و  1389 سال ازعوامل خطر 

 35 نینس نیزن و مرد ب 9761تاکنون ادامه دارد و شامل: 

فرم  ،مطالعه نیباشد. قبل از شرکت در ایسال م 65تا 

اخالق دانشگاه علوم  تهیکه توسط کم ینامه کتبتیرضا

تشرک یتمامبود توسط  دهیرس بیمشهد به تصو یپزشک

کنندگان از کل مناطق ت. شرکدیگرد لیتکمکنندگان 

 روششهر مشهد با استفاده از  یدرمان -یگانه بهداشتتهش

سه  ابتداانتخاب شدند.  یاخوشه -یاطبقه یریگنمونه

 صورتهب یدرمان -یتبهداش منطقههشت  نیب از منطقه

 نهاز هر منطقه  ،. سپسدندیگردساده انتخاب  یتصادف

 و شد انتخاب یتصادف بلوک کی خوشه هر ازخوشه و 

ذکر است که  انیشا. دیگرد یآورجمع بلوک آن یهاداده

 از د،یرسینم نصاب حد به بلوک آن در افراد تعداد چنانچه

 از یبردارفهرست از پس. شدیم استفاده جوارهم بلوک

 هاآن با تلفن قیطر از ط،یشرا واجد افراد ییشناسا و خانوار

 یکیزیف نهیمعا یبرا مالقات قرار کی و شدیم گرفته تماس

 یهایژگیوادامه، اطالعات مربوط به  در .دیگردیم نییتع

 یآورعو فشار خون جم ابتید ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یفرد

از  خون یپرفشار ینیبشیپ جهت یضرور یرهایمتغ و شد

به کمک نظر متخصص قلب و عروق و  رهایکل متغ نیب

معتبر موجود  یهاسآمده از رفرنتدسهب جینتا نیهمچن

 یگمشده در برخ یهاهوجود داد لیدل به. دندیگردانتخاب 

 9761 ازحجم نمونه  ،هاناز افراد، پس از اصالح و حذف آ

گروه مبتال  دو مطالعه نیا در .افتینفر کاهش  9365 بهنفر 

 متریلیم 140 ≥کیستولیخون )فشار خون س یبه پرفشار

 فشار ی( و داراوهیج متریلیم 90≤ کیاستولید ایو  وهیج

و  وهیج متریلیم 140 >کیستولی)فشار خون س یخون عاد

پاسخ در  ریعنوان متغه( بوهیج متریلیم 90< کیاستولید ای

 پژوهش درمستقل  یهاریمتغ(. 8،12) شدند گرفته نظر

 ات،یدخان استعمال ت،یجنس سن،: از بودند عبارت حاضر

 خون، یپرفشار یخانوادگ سابقه ،یبدن توده شاخص

کلسترول  ،یکیزیف تیفعال سطح ،یافسردگ اضطراب،

یلیم 200≤) دیسریگلیتر ،(تریلیبر دس گرمیلیم 240≤)

باالتر  ایبرابر و  یاشتا)قند خون ن ابتید ،(تریلیدس بر گرم

 . ییغذا یالگوها( و 126از 

 ونیبرازش مدل رگرس یبرابه ذکر است که  الزم

به روش  شگویپ یرهایمشاهدات، متغ یبر رو یچندسطح

 . شدند مدل وارد شرویپ

هب فرد هر برای آمدهدستبه هایهانداز مطالعه نیا در

هب وادهخان کی به افراد و تعلق لاو سطح عنوان واحدهای

 کیلجست ونیو مدل رگرس دیگرد نییتع دوم سطح عنوان

 به ابتال با مرتبطو عوامل  شدها برازش هبه داد یچندسطح

 یبرا. دندیگرد ییمدل شناسا نیاساس ابر خون یپرفشار

و  SPSS 23 یهاافزارمها از نرهداد لیو تحل فیتوص

MLwiN 2.10 حداکثر  زین یمعنادار سطح. دیگرد استفاده

 در نظر گرفته شد.  05/0معادل 
 

 نتایج

 است، شدهانجام  یلیو تحل یفیمطالعه در دو فاز توص ینا

افراد تحت  یشناختیتشامل اطالعات جمع یفیبخش توص
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خون در  یپرفشار یماریابتال به ب یعتوز و( 1مطالعه )جدول 

 باشدمی یشناختجمعیت هاییژگیو از یسطوح مختلف برخ

 عواملارتباط  یبررس یجنتا یزن یلیتحل (. در بخش2)جدول 

خون با استفاده از  یمختلف مرتبط با ابتال به پرفشار

 (. 3ارائه شده است )جدول  یچندسطح یکلجس یونرگرس

شهر مشهد  یعموم یتاز جمع نفر 9365مطالعه  ینا در

عنوان نمونه هب داشتند قرارسال  65تا  35 یکه در بازه سن

درصد مرد و  4/42 تعداد، این از .گردیدند یپژوهش بررس

. بودند سال 1/48±65/7 یسن میانگین با زندرصد  6/57

افراد تحت مطالعه، زنان  یشترکه ب است آن یانگرب 1 جدول

 3/69) غیرسیگاری( درصد 5/95) متأهل( درصد 6/57)

 یرهایاز متغ یبرخ یفراوان عیتوز 1 جدولند. اه( بوددرصد

 . ددهینشان م را کیدموگراف

 وعیش، باشدیم مشاهده قابل 2 جدول درکه  گونههمان

 با که است هبود درصد 23مطالعه  نیخون در ا یپرفشار

ذکر  انیشا. است افتهی شیافزا زین زانیم نیا سن، شیافزا

 نیب در یماریب نیا شتریب وعیش انگریب جینتاکه  باشدیم

 .هستند زنان

وجود  یخطهم هیتغذ یفاکتورها نیب نکهیا به توجه با

 صورت هادادهارتباط با  در یاکتشاف یعامل لیتحلداشت، 

 یسنت سالم، ییغذا یالگوها عامل سه آن جهینت در و گرفت

 یالگودست آمدند: هب گونهنیا یلفه اصلؤبه روش م یو غرب

 یماه جات،یسبز وه،یچرب، مکم ریبراساس ش سالم ییغذا

 نییکل را تب تراییدرصد از تغ 20عامل  نیو مرغ که ا

 پز،آب ینیزمبیس قند،: شامل یسنت ییغذا یالگو نمود؛

 از درصد 20 عامل نیا که قرمز گوشت و پزآب مرغتخم

 یغرب ییغذا یالگو داد؛ اختصاص خود به را کل راتییتغ

  ینیزمبیس شکالت، و کیک نوشابه، تزا،یپ بر مشتمل

 

 کیدموگراف یرهایمتغ یفراوان عیتوز: 1 جدول

 درصد تعداد ریمتغ سطوح ریتغم

 خون یپرفشار
 8/22 2135 دارد

 2/77 7230 ندارد

 تیجنس
 6/57 5394 زن

 4/42 3971 مرد

 تأهل تیوضع

 4/0 37 مجرد

 5/95 8951 متأهل

 2/1 108 مطلقه

 9/2 269 وهیب

 اتیدخان استعمال
 7/30 2876 بله

 3/69 6489 ریخ

 

 تیجنس و یسن یهاگروه کیتفک به خون یپرفشار وعیش: 2 جدول

یسن یهاگروه  
 کل زنان مردان

 وعیش انیمبتال تعداد کل تعداد وعیش انیمبتال تعداد کل تعداد وعیش انیمبتال تعداد کل تعداد

39-35 644 64 09/0 1103 78 06/0 1747 142 07/0 

49-40 1404 256 18/0 2261 384 15/0 3665 640 16/0 

59-50 1267 411 32/0 1704 554 31/0 2971 965 31/0 

64-60 456 174 38/0 526 214 39/0 982 388 38/0 

 23/0 2135 9365 22/0 1230 5594 24/0 905 3771 کل
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 یچندسطح ونیرگرس روش به خون یپرفشار به ابتال با مرتبط عوامل ارتباط زانیم یبررس :3 جدول

ریمتغ نام ریمتغ سطوح   یمعنادار سطح نانیاطم فاصله شانس نسبت اریمع یخطا بیضر 

تیجنس  
 - - - - - aزن

 38/0 (05/1 ،07/1) 06/1 061/0 05/0 مرد

اتیدخان استعمال  
 - - - a - 0ریخ

 78/0 (01/1 ،03/1) 02/1 067/0 02/0 بله

یخانوادگ سابقه  
 - - - a - 0ندارد
 *035/0 (07/1 ،3/1) 17/1 07/0 16/0 دارد

ابتید  
 - - - - - aندارد

 *041/0 (12/1 ،44/1) 27/1 12/0 24/0 دارد

یافسردگ  
 - - - - a 0ندارد
 94/0 (1 ،01/1) 01/1 073/0 012/0 دارد

 اضطراب
 - - - - a 0ندارد
 39/0 (08/1 ،2/1) 1/1 07/0 101/0 دارد

یکیزیف تیفعال  - 36/0- 154/0 69/0 (81/0، 59/0) 018/0* 

دیریسیگلیتر  - 01/0 001/0 01/1 (01/1، 1) 74/0 

 *039/0 (01/1 ،03/1) 02/1 001/0 02/0 - کلسترول

سالم ییغذا یالگو  - 059/0 039/0 06/1 (07/1، 04/1) 28/0 

یغرب ییغذا یالگو  - 040/0 042/0 04/1 (1/1، 92/0) 34/0 

یسنت ییغذا یالگو  - 006/0 041/0 1 (03/1، 95/0) 88/0 

یبدن توده شاخص  - 053/0 009/0 05/1 (06/1، 04/1) 001/0>* 

 *<001/0 (05/1 ،07/1) 06/1 005/0 066/0 - سن

a.است معنادار 05/0 آزمون سطح در: *  : مبنا در نظر گرفته شده است. 

 

از  درصد 18 عامل نیا که یگوشت یهافرآوردهو  کردهسرخ

  .نمود نییتب را کل راتییتغ

 عوامل ارتباط زانیم همچون یاطالعات شامل 3 جدول

 بیضرا حسب بر خون یپرفشار به ابتال با مرتبط

 و برآورد یچندسطح ونیرگرس روش به که یونیرگرس

 که دهدیجدول نشان م نی. اباشدیم اند،شده محاسبه

، یکیزیف تیفعال ابت،ید ،یخانوادگ یسابقه ابتال یرهایمتغ

 هستند.  معنادارو سن  یکلسترول، شاخص توده بدن زانیم

 

 حثب

باال  وعیبا ش یهایماریباز  یکی خون یپرفشار یماریب

 یرا برا یجد عوارضاست که در طول زمان  ایدر سراسر دن

. دارد همراه به یخون یهاگر و قلب ژهیوهبدن ب یهاارگان

مناسب  یمدل نییتع هدف با حاضرمطالعه  راستا، نیا در

ون با خ یعوامل مرتبط با ابتال به پرفشار ییشناسا یبرا

 .شد انجام یچندسطح ونیاستفاده از رگرس

 ریمتغ عنوانبه خون یپرفشار ریمتغ پژوهش نیا در

 ابت،ید داشتن سابقه مانند ییرهایمتغ و شد فیتعر پاسخ

 یافسردگ و اضطراب داشتن ات،یدخان استعمال جنس، سن،

 عنوانبه یغرب ای یسنت سالم، ییغذا مواد یمصرف یالگوو 

. اطالعات افراد و دندیگرد اضافه مدل به مستقل یرهایمتغ

در  نظر مورد سطوح عنوانبه زین خانواده هر به هانتعلق آ

با مطالعات  رهایمتغ نی. انتخاب اگشت اعمالافزار منر

و  یهماهنگ بود. از جمله در مطالعه شهسوار یاریبس

  شامل: این بیماری مستقل خطر ( عوامل2013همکاران )

 یچرب باالبودن دیابت، سیگار، مصرف فامیلی، تاریخچه
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چاقی  و جنس سن، تحرک، افزایشیب زندگی سبک خون،

 و یچاق سن، ابت،ید عوامل یمعنادار که( 13)بودند 

 نی. همچندارد یهمخوان حاضر مطالعه با یبدن کم تیفعال

 خون یپرفشار به ابتال یفرد یبرا اگر که دادند نشان جینتا

 .باشدینم ذهن از دور زین ابتید به یو یابتال شود، گزارش

 درصد 23 معادل خون یپرفشار وعیش حاضر مطالعه در

 جینتا با و است یماریب نیا یباال وعیش انگریبود که ب

مقاله  1479 یبررسآن به  در( که 2016) یاضیف مطالعه

با موضوع فشار  2015تا  1975 یهالسا یشده طمنتشر

 1/22 معادل یماریب نیا وعیش زانیمو  شد هخون پرداخت

ارتباط،  نی(. در ا6) باشدیم همسو، دیگرد انیب درصد

Jonas وLando  (2010 )در که کایدر آمر خود مطالعه در 

 پرداختند، خون یپرفشار خطر عوامل لیتحل بهآن 

 شاخص الت،یتحص درآمد، سن، نژاد، ت،یجنس یرهایمتغ

 و گاریس و الکل مصرف اضطراب، افسردگی، ،یبدن توده

 یمعرف خون فشار با مرتبط یرهایمتغ را یبدن تیفعال

 (. 14) نمودند

 با ارتباط درکه  یاهدر مطالع زین همکاران و یمراث

دادند و در  انجام 2012سال  در یزن و مرد اصفهان 3000

 به ابتید و خون یپرفشار با مرتبط عوامل یبررس بهآن 

 دندیرس جهینت نیا به پرداختند، کیلجست ونیرگرس کمک

 هاآن. باشدیم زنان از باالتر مردان در خون فشار وعیش که

 یبدن توده شاخص و تیجنس باال، سن همچون یعوامل

 کردند انیب خون یپرفشار به ابتال با مرتبط عوامل را شتریب

حاضر  مطالعه جینتا با عوامل گرید ت،یجنس عامل جزبه که

 (. 15) باشدیم کسانی

 رمنظوبه 2015و همکاران در سال  یتقم گر،ید یسو از

و  نیایرسال ا 60تا  20 ادفرا غالب ییاغذ یلگوهاا شناسایی

 ،شهر تهران در خون یپرفشار به ابتال خطر باآن  طتباار

سه  هاآن. دادند منجانفر ا 1787 با ارتباط دررا  یپژوهش

 ییشناسا را( یو غرب یغالب )سالم، سنت ییغذا یالگو

 ونیآمده با استفاده از رگرستدسهب جی. نتانمودند

و  یغرب ییغذا یالگو نیرا ب یداراارتباط معن ک،یلجست

 یپژوهش الگو نیا درخون نشان ندادند.  یبا پرفشار یسنت

 یماریخطر بروز ب یدرصد 26سالم با کاهش  ییغذا

 با مطالعه نیا جینتا(. 16خون ارتباط داشت ) یپرفشار

 مطالعه در. نداشت یهمخوان حاضر پژوهش از حاصل جینتا

 یک ههنددتشکیل ییاغذ ادمو ترکیبدر  وتتفا حاضر

 یهاوهگراز  هریک که سهمیدر  وتتفا و ییاغذ یلگوا

 تفاوت به منجر نددار ییاغذ یلگوآن ا یشکلگیردر  ییاغذ

 .دیگرد مختلف مطالعات جینتا در

Kretchy یروان خطر عوامل ،یمقطع یامطالعه در زین 

از جمله فشار  یعروق -یقلب یهایماریب به ابتال اب مرتبط

 با یافسردگ که دادند نشان جی. نتانمود یخون را بررس

 و یدرصد 20 شیافزا با استرس ،یدرصد 4 شیافزا

 خون فشار یماریب بروز در یدرصد 56 شیافزا با اضطراب

 توده یهاشاخص یرهایمتغ مطالعه نیا در. دارند نقش

 یبا ابتال به پرفشار یکیزیف تیفعال و ییغذا میرژ ،یبدن

 نشان حاضرمطالعه  جینتا(. 17خون در ارتباط بودند )

 با یکیزیف تیفعال و یبدن توده یهاشاخص نیب که دادند

 یآمار لحاظ به یمعنادار ارتباط خون یپرفشار به ابتال

 یآمار نظر از استرس و یافسردگ یرهایمتغ اما دارد؛ وجود

 .نبودند معنادار

 کیلجست ونیزاده به کمک رگرسیقل ن،یبراالوهع

 گار،یسن، جنس، استعمال س یرهایمتغ یچندسطح

محل سکونت و  ،یمصرف کم سبز ابت،ید ،یدمیپیپرلیها

 یعنوان عوامل مرتبط با پرفشارهرا ب یکیزیکم ف تیفعال

جز هب حاضرمطالعه  جینتامهم با  نیا که( 8) دانستخون 

 است کسانی کامالً سکونت محل و یسبز مصرفدر موارد 

 .دانست هانمونه در تفاوت از یناش توانیم را تفاوت نیا که

 که کرد انیب خود مطالعه در Kokkinos راستا، نیا در

 کاهش باعث مناسب دوره و شدت با یبدن تیفعال شیافزا
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 یابیارز به یامطالعه در زین Lee(. 18) گرددیم خون فشار

 با ارتباط در خون فشار به ابتال خطر کاهش و یبدن تیفعال

 مقدار که دادند نشان جینتا. پرداخت ینیچ مرد هزار 67

 با یمعنادار ارتباط یکیزیف و یبدن تیفعال انجام زمان

 نیا ی(. هر دو19) دارد خون فشار به ابتال سکیر کاهش

 نیبنابرا باشند؛یممطالعه حاضر همسو  یهاافتهیبا  جینتا

 کیدر  یورزش یهابرنامهاست  الزم هیولا یریشگیپ یبرا

 .رندیگ قرار ژهیو توجه مورد یملبرنامه سالمت 

 یخطر شانس باال لیدال نیترممطالعه که مه نیا جینتا

کم، شاخص توده  یکیزیف تیفعالخون را  یابتال به پرفشار

کلسترول باال، سابقه  ابت،یباال، سابقه ابتال به د یبدن

 کرده انیب شتریخون و سن ب یفشارابتال به پر یخانوادگ

 گسترش یبرا یمشخص ساختار جادیابر ضرورت  است،

و  مارانیموقع بهب ییشناسا یدر راستا یغربالگر یهاهبرنام

افراد جامعه درباره عوارض  یآگاه شیافزا یبرا شتریتالش ب

 .  کندیم دیکأت یماریب نیا یو اقتصاد ینیبال

 یاهش حاضر مطالعنکته که پژوه نیبه ا توجه با

 باشد،یخاص خود م یهاتیمحدود یبوده و دارا یمقطع

 ترقیدق یهاافتهیکه منجر به  یاستفاده از مطالعات طول

 . گرددیم شنهادی، پشدخواهد 
 

 یریگجهینت

 ونیرگرس یریکارگبه که دادند نشان مطالعه نیا جینتا

 به یابیدست و ترمناسب جینتا به منجر یچندسطح

 گردد؛یم یمعمول ونیرگرس به نسبت ترقیدق یردهابرآو

 یمراتبسلسله یهاداده و رخدادها تیماه به توجه با نیبنابرا

 نظر به گردند،یم لیتحل در دشوار طیشرا بروز به منجر که

 یحلراه عنوانبه تواندیم یچندسطح ونیرگرسکه  رسدیم

آمده تدسهب ی. برآوردهاردیمورد توجه قرار گ طیشرا نیدر ا

 نیعوامل واردشده در ا نیکه در ب ندنشان داد ییاز مدل نها

 یبدن تیفعال عدم و سن ابت،ید به ابتال بیترتهب ل،یتحل

 نیبنابرا اند؛داشته خون فشار شیافزا بر را ریتأث نیترمهم

 شیافزا تیریمد و یریشگیپ یبرا سالم یزندگ وهیش انتخاب

 . باشدیم یضرور یامر خون فشار
 

 حمایت مالی

 علوم دانشگاه یپژوهش معاونت توسط حاضر مقاله

 .است شده یمال تیحما و بیتصو مشهد یپزشک

 

 مالحظات اخالقی

طرح مطالعه مشهد  یهاپژوهش از نمونه نیا در

کنندگان شرکت یتمامذکر است که  انی. شادیگرداستفاده 

که توسط  یکتب نامهتیقبل از شرکت در مطالعه فرم رضا

 بیمشهد به تصو یاخالق دانشگاه علوم پزشک تهیکم

 . نمودند لیتکمرا  است دهیرس
 

 تضاد منافع

 گریکدیبا  یگونه تضاد منافعچیمقاله ه نیا سندگانینو

 ندارند.
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برگرفته از مطالعه مشهد که توسط  حاضر پژوهش

. باشدیمشهد انجام شده است م یدانشگاه علوم پزشک

 نیا یدر اجرا که یافراد یاز تمام سندگانینو هلیوسنیبد
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Abstract 

Introduction: Hypertension is one of the most important risk factors for cardiovascular disease with 

a high prevalence and serious complications. In this regard, the present study aimed to identify 

factors associated with hypertension using multivariate regression model. 

Materials and Methods: This cross-sectional study has been conducted in Mashhad since 2008. The 

study population were individuals within the age range of 35-65 years in Mashhad. The sample was 

composed of 9365 cases selected using stratified cluster sampling technique. The variables included 

in the present study were demographic data, anthropometric index, diabetes, anxiety, depression, 

physical activity level, and dietary patterns. To conduct data analysis, SPSS software (version 23) 

was used for fitting the two-level regression model of MLwiN2.10. P-value less than 0.05 was 

considered statistically significant. 

Results: The results showed that the prevalence of hypertension was 23% (2135), out of which 22% 

(1230) patients were women with mean age of 47.6±8.0 years. The mean age of male participants 

(n=905) was 4.8±9.48 years. The obtained results of fitting the multivariate model indicated that 

there was a significant positive relationship among the variables of type 2 diabetes, cholesterol, body 

mass index, age with hypertension (P<0.05). 

Conclusion: The results of this study showed that most of the factors associated with hypertension 

are controllable lifestyle variables. It is suggested to conduct appropriate interventions to improve 

screening, control, and even treatment of such a disease. 
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