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 مقدمه

و از مواد مخدر يكي از معضالت جامعه جهاني اسـت

وفراوانياين رهگذر خطرات   مي رسـد، افراد به جامعه

و سـريع بـه يكي از عوامل شيوع اعتياد، دسترسي آسان

در عـين حـال بايـد توجـه. مصرف مـواد مخـدر اسـت 

بـه ايـن. فزاينده دارد موارد سير در اكثر داشت، اعتياد 

 از مـواد مخـدر به طور معمـول مصرف مواد معني كه 

و بـه مـواد و داراي قدرت تخريبي اندك شـروع سبك

و مخربرمخد شود كه سرانجام بـه هي مي منت سنگين

و زنـدگي فـرد به هم ريختگي   منجـر شخصيت، سالمت

چكيده

و هدف م:زمينه و اجتماعي جهان كنوني اسـت اعتياد به مواد مخدر يكي از و غيـر. عضالت بهداشتي، رواني اعتيـاد بـه داروهـاي مجـاز

و تا كنون نزديك به هزار ماده مخدر  و آرام بخـش شناسـايي شـدهزامحركاعتياد آور مجاز در چند دهه گذشته بسيار فراگير شده

و استن)دودكردن(است كه با روش هاي مختلفي چون خوردن، تدخين آمارهاي منتشر شـده. قرار مي گيردشاق مورد استفاده، تزريق

سـازمانو، سازمان بهداشت جهـاني UNDCP (United Nations International Drug Control Programe(سازمان هاي بين المللي

در. سـتا مصرف آنهاتنها تفاوت موجود بين كشورها در الگوي. يونسكو حاكي از افزايش فزاينده مصرف اين مواد در سطح جهان است 

طيمخدر الگوي مصرف مواد روند تغييرات اين مطالعه . سال اخير بررسي شده است پنجدر استان اردبيل

براي بـه دسـت آوردن رونـد تغييـرات الگـوي مـصرف مـواد. انجام شد به روش گذشته نگر تحليلي-مطالعه توصيفي اين:كارروش

هاكاطالعات پرونده  و) پرونده 341( 1381–82 سال هايو) پرونده 684( 1377يل معتادان طي سال به طـور جداگانـه بررسـي

ب پنجروند  بـ. دست آمده ساله الگوي مصرف مواد و از طريـق نـرم افـزار آمـاريهنتايج به دست آمده  SPSS روش آمـار توصـيفي

و تحليل قرار گرفت) نسخه يازده( .مورد تجزيه

د:يافته ها طي نتايج نشان و ساير مواد مصرفي حشيش،مصرف سال اخير پنج اد  افـزايش تريـاكو مـصرف هـروئينو كـاهش،شيره

از. يافته است  بـه 1377در سـال%5/8و مـصرف هـروئين از 82�1381در سال هـاي%4/67 به 1377در سال%7/48مصرف ترياك

و سـاير مـواد مـصرفي بـه ترتيـب بـا همچنين مصرف حشيش، شير،داشت افزايش 82�1381در سال هاي5/27% و%5/23،%5/13ه

و شـيره مربـوط بـه%5/23بـا سـال اخيـر پـنج بيشترين كاهش مـصرف طـي. داشتنزولي هاي مورد بررسي روند طي سال7/0%

. مربوط به هروئين بود%19بيشترين افزايش مصرف با

طي نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه الگو:نتيجه گيري و سال اخير تغييـر پنجي سوء مصرف مواد در استان اردبيل ميـزان يافتـه

و هروئين افزايش يافته است . مصرف ترياك

، سوء مصرف مواد، مراكز خود معرف ترك اعتيادUNDCP:واژه هاي كليدي
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ــود ــي ش ــود.]1[م در ميل218وج ــاد ــر معت ــون نف ي

و هم راسرس و ايران ري جوا جهان با مراكز عمده توليد

 موجـب قرار گـرفتن در كوتـاه تـرين مـسير ترانزيـت 

ا پيچيدگي بـه ت، سـ وضعيت قاچاق مـواد مخـدر شـده

گونـه اي كـه بـه رغـم تمهيـدات اتخـاذ شـده در ابعـاد 

ب  ويژه جوانانه گوناگون دامنه اعتياد در اقشار گوناگون

ــستر ــه گـ ــتش يافتـ ــود. اسـ ــاد000/200/1وجـ معتـ

 از معضالت عمـده، نفر مصرف كننده تفنني 000/800و

و مـشكالت موجـب اي است كه  فروپاشـي خـانواده هـا

طـوالني با در نظر گرفتن سـابقه. متعاقب آن مي شود

مصرف مواد افيوني در ايران مي توان به شدت آسـيب 

عـالوه بـر ايـن رشـد بـي رويـه. پذيري جامعه پي بـرد 

 منجـر%3ود جمعيت در طول چند دهه اخير با نرخ حد 

ميليـون نفـر بـا متوسـط60به پيدايش جمعيتي معـادل

رغم ريشه كن شـدن علي.]1[ است شده سال19سني 

كشت خشخاش بعد از انقالب در داخل كشور، دسترسي 

و هروئين به دليل افزايش چشمگير كشت اين  به ترياك

. مواد در همسايگان شرقي كشورمان كاهش نيافته است 

ــران گذشــته هــاي در طــول ســال  همــسايه شــرقي اي

كن بزرگ)افغانستان( ده ترياك غيـر مجـازنترين توليد

 تــن 4565 بــه تنهــايي 1999و در ســال در دنيــا بــوده 

م تريـاك دنيـا را توليـد ترياك يعني بيش از چهـار پـنج

بر اسـاس گـزارش دفتـر كنتـرل مـواد.]2[كرده است

 از مقـادير%32 حـدودUNDCP1مخدر سازمان ملـل 

به خـارج از آسـياي انتقالامكان مواد مخدر يد شده تول

و%15از مقدار باقي مانده، حدود غربي را دارند   كشف

و ايران مـصرف مابقي در كشورهاي پاكستان، افغانستان

 آمارهــاي 1354ســال مــاه در خــرداد.]2[مــي شــوند

 معتاد در كشور خبر مي 169512رسمي ايران از وجود

 تـن در سـال بـالغ 180 آنان به داد كه افيون مورد نياز

 تعداد معتادان غير رسمي كه مجاز به اسـتفاده.دشمي

و مجبور بودند نياز خـود از سهميه ترياك دولتي نبوده

و بـين  را از بازار آزاد يا قاچاق تامين كنند معلوم نبوده

بر اسـاس آمـار. هزار نفر تخمين زده شد 500 تا 200

 
1 United Nations International Drug Control 
Programe 

ب 1350سال  ه ترياك در ايران حـدود تعداد كل معتادان

شدآ هزار نفر بر 600 بديهي است اگر تعداد سوء، ورد

مصرف كنندگان مواد ديگر از قبيـل حـشيش، هـروئين، 

و مواد روانگـردان بـه ايـن رقـم  ،دو شـ اضـافه مرفين

از معتــادان) نفــر هــزار 650حــداقل(تخمــين بــاالتري

ب .]3[ خواهد آمددسته كشور در آن تاريخ

 1355 وسيعي كه در ساله ميداني نسبتاً طبق مطالع

و چند توسط محققين انجمن ملي توان بخشي در تهران

منطقه جنوب كشور انجام گرفـت نـرخ شـيوع مـصرف 

%5/2در تهـران) از طريق آزمايش ادرار( مواد افيوني 

و جزيره هرمز بسيار باالتر بـود بود . ولي در هرمزگان

ســال در نقــاط مطالعــه ميــداني ديگــري كــه در همــان

از جمعيـت%9/6.ي اسـتان گـيالن انجـام گرفـتيروستا

كهر حاليد. نشان دادمورد بررسي را وابسته به ترياك 

در همان تاريخ معتادان رسمي سهميه گير استان گـيالن

،دادنــد جمعيــت آن اســتان را تــشكيل مــي%1/1فقــط 

 كه تعداد معتادان رسمي يـا سـهميهشداشاره همچنين

ازيجعه كننده به مراكز درماني بسيار پـا بگير مرا ين تـر

.]3[است سهم واقعي معتادان در كل جمعيت 

و از نظر اكثريت مسئولين كليدي مرتبط با مواد مخدر

 تعـداد كـل معتـادين،هاي گذشته مردم، در طول سال 

وو افــزايش يافتــه  نــسبت مــصرف كننــدگان هــروئين

و معتادان ط سـن متوسـ تزريقي كـشور افـزوده شـده

و بر پراكندگي اعتيـاد در مصرف كنندگان كاهش يافته

افزوده شده هاي مختلف فرهنگي اجتماعي كشور گروه

ايدر.است تخمين تعداد معتادان با استفاده از مطالعه

 ارزيابي سريع وضـعيتRSA2اطالعات حاصل از مطالعه 

و آمار مراكـز بـاز پـروري سوء مصرف مواد در ايران

 سـال11 نفر با متوسط مصرف 592709 تعداديكشور

.]4[دست آمدهب

با توجه به اينكه چنين مطالعه اي در زمينـه بررسـي

 روند تغييرات الگوي مصرف مواد در كشور انجام نشده 

رونـد ارزيـابي بـه منظـور مطالعـه ايـن بنابراين،است

تغييرات مصرف مواد افيوني در معتادان مراجعه كننـده 

شد ياد شهر اردبيلبه مراكز ترك اعت و انجام . طراحي

2 Rapid Situation Assessment 
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 كارروش

كليــه معتــادان تحليلــي–مطالعــه توصــيفي ايــن در

شـهر به مراكز خود معرف ترك اعتيـاد مراجعه كننده 

ــل ــال،اردبي ــاي طــي س ــدند 1377-82ه . بررســي ش

ــدرج در ــات من ــداطالع ــادانه پرون ــاي معت ــامل ه ش

ــك ــواد،مشخــصات دموگرافي ــه م ــوط ب ــات مرب  اطالع

و مدت زمان مـصرف مـواد، رفيمص طـي سـال ميزان

بــه(1381-82هــاي ســالو) مــورد684تعــداد(1377

پرسـش از طريق اطالعاتوشدندبررسي) 341تعداد 

.شدنامه جمع آوري 

از طريـقويآمار توصيف با استفاده از روش سپس

و تحليـل) نسخه يازده( SPSS آماري افزار نرم تجزيـه

و از  بـراي بررسـي مجـذور كـاي ري آزمـون آمـا شد

شدو نوع ماده مصرفي ها ارتباط بين متغير  .استفاده

 يافته ها

ب ازه بر اساس نتايج دست آمـده مـصرف تريـاك

و 82�1381در سال%4/67 به 1377در سال7/48%

در%5/27 بـه 1377در سـال%5/8مصرف هروئين از

ــاي ــزايش 82�1381ســال ه ــشان داد اف از( ن ــيش 3ب

و ساير مواد مصرفي بـه ). برابر مصرف حشيشو شيره

ترتيب به 1377در سال%2/2و%25،%6/15ترتيب با 

 كـاهش 82�1381هاي در سال%5/1و%5/1،%1/2به 

ب. يافت دست آمده تعداد معتـادين بـهه براساس نتايج

وو حشيش و تعـداد معتـادين بـه تريـاك شيره كاهش

ميانگين سن شروع مصرف.ستاهروئين افزايش يافته 

 سـال بـا8/26در بين كل معتادان مورد مطالعـه مواد 

.بودسال4/9انحراف معيار

هاي مورد بررسي اولـين مـاده مـصرفي طي سال

و بعـد از  و. بـود آن هـروئين ترياك مـصرف حـشيش

و ساير مواد   1378–82هـاي طي سـال مصرفي شيره

و جـاي خـود وه اسـت داد را بـه هـروئين كمتر شـده

از به طوريهمصرف هروئين سير صعودي پيداكرد كه

 در سـال%)5/27( نفر91به77در سال%)5/8( نفر 58

و.ه اسـت يافتـ افزايش 1381-82هاي  مـصرف شـيره

جـدول( به حداقل مصرف رسيد 1382حشيش در سال

ي مـشخص كـا مجـذور با استفاده از آزمون آماري.)1

 82�1377هاي مصرفي طي سالد كه بين نوع مادهش

دا آماري ارتباطو الگوي مصرف وشتمعني دار وجود

در استان اردبيل هاي اخير الگوي مصرف مواد طي سال

.)p=0001/0(ه است تغيير يافت

و ماده روند تغييرات نوع.1جدول الگوي مصرف مـواد طـي مصرفي

 82�1381و 1377هاي سال

 سال بررسي 82-1381 1377

 مواد مصرفي
 درصد تعداد درصد تعداد

6/1571/2 107 حشيش

2555/1 171 شيره

4/67 7/48223 333 ترياك

585/8915/27 هروئين

152/255/1 ساير مواد

 100 331 100 684 جمع كل

ث بح

ب  دست آمده از پژوهش طي ساله بر اساس نتايج

مو،هاي مورد بررسي در استان مخدراد روند مصرف

چنـداني نسبت به روند مصرف مـواد در كـشور تغييـر 

در انجـام شـده هـاي پـژوهش بـر اسـاس. يافته استن

و هـروئين سالدر،كشور هـاي اخيـر مـصرف تريـاك

دا افزايش يافته  .ردكه با نتايج مطالعه حاضـر همخـواني

با داروهاي%5/1شيوع اعتياد در هندوستان بررسي در

بـ، ترياك، بـاربيتورات مصرفي الكل  و متـاكوآلون ه هـا

آ ريبررسـي ديگـردرودمدست درو در همـان سـتا

مصرف.افزايش داشت%9 سال بعد تعداد معتادين چهار

و داروي مخدر دكستروپروپوكسي فن طي  مواد مخدر

ــار ــال چه ــزايش 1994-98 س ــشان داد اف ــصرف ن و م

و،تال ديفنوكسي،مورفين تزريقي، الكل، پنتازوسين تنباكو

بـر بيشتر كاهش يافته بوديا دارو اعتياد به مصرف دو 

رات در الگوي مصرفيييك سري تغ فوق اساس مطالعه 

بـه نتايج حاكي از آن اسـت كـه.]5[استمواد رخ داده 

 سـال20 از حدود طور كلي بروز مصرف تزريقي مواد 

و در طول زمـان افـزايش در كشور 1377پيش تا سال

مـصرف مـواد بـه در مطالعـه حاضـر روش.استيافته

و خوردن مواد صورت  اكثريـت مـسئولين.بودتزريقي
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و مردم  سـال طـي معتقدنـد كـه مرتبط با مواد مخدر

هاي گذشته تعداد كل معتادين، نسبت مصرف كنندگان

و مـصرف كننـدگان تزريقـي  و ايشافـز مـواد هروئين

و بـر مواد متوسط سن مصرف كنندگان كـاهش يافتـه

ــروه پرا ــاد در گ ــدگي اعتي -هــاي مختلــف فرهنگــي كن

.]3[اجتماعي كشور افزوده شده است

تا14 سال با دامنه سني3/36ميانگين سني معتادين

 پژوهش مشابه انجام شده در تهـرانبا سال بود كه 88

مي توان.]6[داردهمخواني سال67تا18دامنه سني با

گفت پراكنـدگي سـني نمونـه هـاي مـورد مطالعـه در 

اختالف موجـود را مـي تـوان. پژوهش حاضر بيشتر بود 

از اين گونه توصيف كرد كه معتادين خـود معـرف پـس

و سـرخوردگي ناشـي از اعتيـاد سال ،ها تحمـل ناكـامي

نابنـابراين بيـشتر معتـاد مي كننـد، براي ترك مراجعه

ن سن شـروع اعتيـاد تـا مراجعـه ميانگي. مسن مي باشند

انجام شـده بـر روي تحقيق. بود سال7/10ترك جهت

معتادين به كوكائين در آمريكا متوسط مـدت اعتيـاد را 

.]7[ بودسال گزارش كرده سه كمتر از 

 معتــاداني كــه بيكــار شــده بودنــد قــبالً%17از% 20

از اعتياد باعث شده بود كه شغلو شاغل بودند شان را

ب  در موجـب اعتيـاد.دهنددست  افـزايش نـرخ بيكـاري

 در مي باشـد كـهو اين يك رابطه متقابلهشدنامعتاد

نـرخ بيكـاري در بـين در ايـران نيـز انجام شده تحقيق

ــادان  ــت داده معت ــغل از دس ــ%35ش ــزارش گ وهدش

م بيكـاري.]6[يد نتيجه گيري فوق مي باشدؤتاحدودي

ه هزينه زندگي اجتماعي براي تهي ايم افزايش جر موجب

و و از جمله توزيع مواد مخدر در جامعه و مصرف مواد

 اعتيـاد مـي ميـزان معيوب باعـث افـزايش طبقه در يك

بين مخارج روزانه اعتيـاد بـا نيزو همكاران1 ميلر.شود

و جنايت ارتباط مستقيم گزارش كرده   استارتكاب جرم

در.]7[ ــادان ــين معت ــرك در ب ــرين دوره ت ــوالني ت ط

بود كه در مقايـسه بـا%6/20 هفته4تا1عه حاضر مطال

و  بوده%58ماه سه كه كمتر از همكاران مطالعه جندقي

د را شامل شده اسـت هفته4تا1و  .]6[رداهمخـواني

معتـادان اولـين بـار در مهمـاني%43در مطالعه حاضـر

 
1 Miller 

ب دوستانه  ده بودنـد كـره استعمال مواد مخدر مبادرت

و كه با نتايج مطالعه .]6[رددا همخواني همكاران جندقي

و متاركه كرده نـسبت بـه افـراد اعتياد در افراد مجرد

و داشــتن چــون ديــده مــي شــود بيــشتر متاهــل  تاهــل

نكتـه.]9،8[مي باشد خانواده خود پذيرش نوعي كنترل 

و  مهم ديگـر در ايـن پـژوهش كـم بـودن آمـار طـالق

دليلكه)%3/1(متاركه در بين واحدهاي پژوهش است 

ناهمخواني آن با آمار مورد انتظار به سه صورت تفسير 

درياول آنكه همسران هنوز از توانـا: مي شود  ي تـرك

ـ شوهران خود نا اميد نـشد  دوم هنجـار شـمرده،ده ان

شدن اعتياد در بسياري از اقشار اجتماعي در شهرسـتان

و سوم سطح سواد پا  ينيكه سازگاري را تسهيل مي كند

در مطالعه نويـديان.ل اقتصادي زنان استو عدم استقال

و مطلقـه%16معتادان متاهـل،%66و همكاران  متاركـه

 وضعيت تاهـل مـشابه حاضربودند كه نسبت به مطالعه 

ــه ــالق در مطالع ــار ط ــي آم ــرول ــي كمتــر حاض  خيل

نـسبت بــه) ســهبـا ميـانگين(آمـار فرزنــدان.]10[بـود

فرزنـدان تحقيقات ديگر نمايـانگر بيـشتر بـودن تعـداد 

به دليل شـرايط.]7[بودجامعه معتادين در شهر اردبيل 

و سـهولت  خاص مواد استنـشاقي از جملـه ارزان بـودن

 نخستين مواردودسترسي در اغلب موارد، اين مواد جز 

و هستند كه جوانان به امتحـان آنهـا روي مـي آوردنـد

ميزان بروز آنها در ميان كـساني كـه در منـاطق فقيـر 

احتمـال دارد مـواد. مي كنند، بيشتر است زندگيننشي

و در دوره12تا9استنشاقي از سن   سالگي شروع شـود

از. واني بــه اوج برســدجــنو  ســالگي ايــن نــوع35پــس

اكثر سوء مصرف كنندگان. مصرف كمتر ديده مي شود

.]1[دندهميمواد استنشاقي را مردان تشكيل

 نتيجه گيري

مـواد تزريقـي بـه هاي اخير بروز مصرفل سا طي

ومراتب بيشتر از بروز مصرف غيرتزريقي مواد بـود  ه

هـاي كـه سياسـت دادنـشان نيـز مطالعه حاضـر نتايج

بايد بـه سـمتي سـوق داده مبارزه با مواد مخدر كشور 

كارهـاي شود كه براي كاهش مصرف تزريقي مواد راه 

و اساسي ارا  اين در حالي است كه نهادهاي.دشوهيالزم
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در اين امر فاقد هرگونه برنامه ريزي براي كنترل ديگر

. هاي ناشي از آن هستند مصرف تزريقي مواد يا آسيب 

اعتيــاد در كــشور بــه دليــل پديــده نهــان بــا توجــه بــه

و همچنــين  و ضــد ارزش بــودن آن غيرقــانوني بــودن

فقدان مطالعات اپيدميولوژيك در زمينه بروز مـصرف 

ـ  و ي ا مدرسـه پيـشنهاد مـي مواد به شيوه خانه به خانـه

 تكرار شـود تـالساپنج شود اين مطالعه با فاصله زماني

امكان پايش تغييرات سوء مصرف مواد به صورت بهينـه

و.شودفراهم   البته الزم به ذكر است نتيجه گيري دقيق

ساير مـواد مـصرفي طـي پـنج اين كه درست در مورد

كـم سال اخير كاهش يا افـزايش يافتـه بـه دليـل نمونـه 

و براي نتيجه گيري فقط به نمونه موجـود مقدور نبود 

.اكتفا شده است

و قدرداني  تشكر

هزينه اين طرح از طريق معاونت پژوهشي دانشگاه

از وسـيله علوم پزشكي اردبيل انجام شده اسـت بـدين 

خانم دكتر نيكتاش معاونـت محتـرم پيـشگيري سـازمان 

ــوري  ــاي ن ــتان وآق ــستي اس ربهزي ــشجويان ــتهو دان ش

كه در نمونه گيري طرح ما را يـاري نمودنـد، پرستاري 

و تشكر به عمل  . مي آيدتقدير
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