
 

  .9-18 صفحات: 1 شماره ،14 دوره ،1397 بهار ران؛يا يولوژيدمياپ يتخصص مجله

  يپژوهش مقاله

 يپزشك سازمان به يارجاع اجساد در مخدر مواد سوءمصرف از يناش ريوم مرگ يولوژيدمياپ يبررس

  1392 سال در كشور يقانون
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 06/08/96 پذيرش: ؛26/04/96 تاريخ دريافت:

 ابتال، شيافزا باعث حاضر عصر يفرهنگ و ياقتصاد ،ياجتماع ،يپزشك بزرگ معضل كي عنوان به مخدر مواد سوءمصرفمقدمه و اهداف: 

 نيا از يبحران و حاد طيشرا يدارا مخدر مواد بزرگ دكنندگانيتول با يگيهمسا ليدل به زين ما كشور. ودش يم معتادان در يناتوان و ييرايم

  .رسد مي نظر به يضرور يكيولوژيدمياپ مطالعات انجام مواد سوءمصرف اختالالت جامع تيريمد منظور به لذا. است نظر

 هـا  آن مـرگ  علـت  1392 سـال  در كـه  يافراد يةكل كيولوژيدمياپ و كيدموگراف اطالعات يمقطع – يفيتوص مطالعه نيا در روش كار:

 مـورد  SPSS افـزار  نـرم  از اسـتفاده  بـا  و شد استخراج ستيل چك دو توسط بود شده اعالم مخدر مواد مصرف يقانون يپزشك سازمان توسط

  .گرفت قرار ليوتحل هيتجز

 و التيتحصـ  سـطح  بـا  و مـذكر  مجرد، افراد در موارد نيا ةعمد كه گرفت قرار يابيارز مورد پرونده 2957 تعداد مطالعه نيا درها:  يافته

 بـه  28/53 كشور كل در مواد سوءمصرف از يناش ريوم مرگ زانيم. بود سال 6/36 ± 81/12 افراد يسن نيانگيم. بود داده رخ نييپا درآمد

 يهـا  اسـتان  و بود نيهروئ و شهيش اك،يتر بيترت به راداف نيا نيب در يمصرف مخدر ةماد نيتر عيشا. بود تيجمع نفر ونيليم كي هر يازا

 يناشـ  ريوم مرگ نيشتريب يدارا تيجمع نفر 1000000 هر يازا به 06/80 و 101 ،150 ريوم مرگ زانيم با هم زنجان و لرستان همدان،

  .بودند مخدر مواد سوءمصرف از

 يهـا  برنامـه  و يآموزشـ  يهـا  برنامه بر ديبا يتيريمد يكردهايرو مخدر، مواد سوءمصرف از يناش ريوم مرگ كاهش منظور به :گيري نتيجه

  .شوند متمركز پرخطر يها گروه در نالوكسن عيتوز بر يمبتن يها برنامه و يدرمان متادون مثل بيآس كاهش

  ريوم مرگ و مخدر مواد سوءمصرف، اد،ياعتكليدي:  واژگان

  مقدمه

 ،يپزشك بزرگ معضل كي عنوان به مخدر مواد سوءمصرف

 جاديا باعث) 2،1( حاضر عصر يفرهنگ و ياقتصاد ،ياجتماع

 يشغل و ياجتماع ،يشناخت يعملكردها رفتار، خلق، در ياختالالت

 ،يجسم يها يناتوان بروز باعث نيچن هم مشكل نيا. شود يم افراد

 و) 3( شود يم مردم از ييباال نسبتاً درصد در يذهن و يروان

 مثل گريد يها يماريب به) comorbid( زمان هم ابتال احتمال

 ،C و A، B راليو تيهپات ،يوير يها عفونت و آدم ، آبسه ،يپنومون

 ،يعفون حاد تيآندوكارد ،يكمر يها مهره در ژهيو به تيلياستئوم

 نقص سندروم و سل ،ييچندتا و يتك ينوروپات ،يسم يكور

 دهد يم شيافزا يتوجه قابل زانيم به را...  و) HIV( ياكتساب يمنيا

 خطر عامل كي عنوان به نيهمچن مخدر مواد مصرف). 5،4(

 كه شود يم گرفته نظر در زودرس ريوم مرگ يبرا شده شناخته

  ).6 -  8( است شده داده نشان يمتعدد مطالعات در آن تياهم

 ساالنه ،2014 سال در بهداشت يجهان سازمان يبرآوردها طبق

 دست از را خود جان مخدر مواد سوءمصرف ليدل به نفر 69000

 و Hulse توسط كه مرورساختارمند مطالعه كي در). 9( دهند يم

 مواد سوءمصرف از يناش ريوم مرگ زانيم د،يگرد انجام همكاران

). 10( شد شناخته يعموم تيجمع برابر زدهيس معتادان در مخدر

 2010 سال در دجنهارت ايلوس مرورساختارمند ةمطالع اساس بر

 مخدر مواد كنندگان مصرف در )SMR( اردشدهاستاند ييرايم نسبت

66/14 )50/16 – 82/12 CI: 95% (خام ييرايم زانيم و )CMRs( 

  ).11( بود سال -  شخص صد هر يازا به 09/2 افراد نيا در



 و همكاران شهبازي/ 10

 يگيهمسا و ييايجغراف ،يفرهنگ متعدد ليدال به زين ما كشور

 - تانپاكس و افغانستان– مخدر مواد ةدكننديتول بزرگ كشور دو با

 با سهيمقا در كه يطور به است؛ حاد و يبحران كامالً طيشرا يدارا

 رفته ازدست عمر يها سال ،يشرق ترانهيمد يكشورها ريسا

 كشورها نيا برابر دو از شتريب يكم رانيا در مواد مصرف ةجيدرنت

 نيسنگ خسارات جاديا باعث روزه همه ادياعت به انيمبتال و است

 گزارش نيآخر اساس بر. گردند يم امعهج به يفرهنگ و ياقتصاد

 درصد 14 رانيا در اتيدخان مصرف زانيم بهداشت يجهان سازمان

 از. است كايآمر دالر 1500000 دولت توسط آن كنترل ةنيهز و

 تصادفات از پس مخدر مواد با مبارزه ستاد گزارش طبق يطرف

 ادياعت از يناش عوارض مشكوك، يها مرگ در فوت عامل نيدوم

 قيتحق تاكنون ،شده انجام يجستجوها اساس بر). 12- 14( تاس

 سوءمصرف از يناش ريوم مرگ يبررس به كه ياستاندارد و جامع

  .نشد افتي باشد؛ پرداخته رانيا در مخدر مواد

 سوءمصرف يولوژيدمياپ مورد در يمحدود اطالعات رانيا در

 كه ييازآنجا دارد؛ وجود آن از يناش عوارض و ادياعت مخدر، مواد

 اطالعات وجود ازمندين مخدر مواد سوءمصرف اختالالت تيريمد

 هدف با مطالعه نيا است گذاران استيس يبرا قيدق و موقع به

 در مخدر مواد سوءمصرف از يناش يها مرگ كيولوژيدمياپ يبررس

 1392 سال در كشور يقانون يپزشك سازمان به يارجاع اجساد

  .ديگرد اجرا

  روش كار

 كلية مقطعي توصيفي مطالعه اين : درطالعهموردمجمعيت 

 طرف از ها آن مرگ علت 1392 سال در كه) N=2957( اجسادي

 صورت به بود شده اعالم مخدر مواد مصرف قانوني سازمان پزشكي

  . گرفتند قرار يموردبررس و شدند مطالعه وارد سرشماري

 هاي اعالم مرگ مرجع اينكه به ها: نظر منبع گزارش داده

 و مخدر مواد مصرف عوارض از ناشي مرگ كه يعيغيرطب

 قانوني پزشكي سازمان رود مي شمار به آن جزء نيز گردان روان

 پزشكي سازمان مطالعه، اين انجام جهت مكان بهترين لذا است

جهت بررسي سوءمصرف مواد مخدر در . بود قانوني كشور

افت، هاي ب شناسي پزشكي قانوني، ابتدا نمونه هاي سم آزمايشگاه

كبد، ادرار، محتويات معده و محتويات كيسة صفرا با استفاده از 

وجود  ازنظرهاي غربالگري (مثل ايمنوكروماتوگرافي)  روش

مانند مرفين و يا ساير تركيبات با ( موردنظرتركيبات دارويي 

)) (مانند كدئين موردنظرساختار شيميايي مشابه با تركيب دارويي 

هاي  در مرحلة بعد جهت افتراق پاسخ قرار گرفتند و يموردبررس

 )Confirmatory(هاي تائيدي  مثبت كاذب از مثبت واقعي از روش

و  )HPLC(، كروماتوگرافي مايع با كارايي باال TLCمثل 

استفاده شد.  )GC/MS(سنجي جرمي  كروماتوگرافي گازي/طيف

 كه بود ليست چك دو پژوهش اين در اطالعات يآور جمع ابزار

 را متوفيان آزمايشگاهي و كالبدشكافي هويتي، اطالعات

 متغيرهاي اساس بر ها ليست چك اين. دادند مي قرار يموردبررس

 پايايي و روايي و بودند شده يطراح پژوهش انجام براي ازيموردن

 خبره كارشناسان و متخصصين اصالحي نظرات اخذ طريق از ها آن

 تكميل. گرديد نتعيي قانوني پزشكي سازمان از خارج و داخل در

 استان هر در تشريح سالن پزشك توسط موردنظر هاي ليست چك

 ها شهرستان در همكاران ساير آموزش وظيفة كه گرفت مي صورت

 استان هر در تشريح سالن مسئول پزشك. داشتند عهده بر هم را

 كرد مي يآور جمع را افراد اپيدميولوژيكي و دموگرافيكي اطالعات

در . فرستاد مي تهران در قانوني پزشكي مركز به ماهيانه صورت به و

هاي ناشي از سوءمصرف مواد مخدر  بر اساس  اين پژوهش مرگ

، T40 ،T43و كدهاي  )ICD10( ها المللي بيماري بين بندي طبقه

F10 – F19 ،X42 ،X62  وY12 قرار گرفتند.  يموردبررس  

 : در اين مطالعه اطالعات مربوط بهموردمطالعهمتغيرهاي 

متغيرهاي دموگرافيك، استان محل سكونت، سابقة وجود بيماري، 

سابقة مصرف مواد مخدر در خانواده، سابقة بستري در بيمارستان 

روان، خودكشي و نوع ماده مخدر مصرفي از طريق مصاحبه با 

ها  داده يآور جمعشد. پس از  يآور جمعدوستان و بستگان متوفي 

اران به ترتيب حروف الفبا و جواز فوت ، بيمافزار نرمبه  ها آنو ورود 

مرتب شدند و موارد تكراري حذف گرديدند؛ جنسيت افراد با نام 

ثبت آن كنترل شود،  وسقم صحتانطباق داده شد تا  ها آنكوچك 

بود يا اشتباه  نشده ثبتدر مواردي كه استان محل سكونت 

بود با توجه به شهرستان و روستاي محل سكونت سعي  شده ثبت

بود  نشده ثبتر تصحيح آن نموديم، در مواردي كه سن افراد د

ميانة سني زنان و مردان را گزارش نموديم. در انجام اين پژوهش 

كلية موازين اخالقي مربوط به متوفيان رعايت گرديده است 

كه به بستگان و دوستان متوفيان اطمينان داده شد  بيترت نيا به

ها بدون  مانه خواهد ماند و يافتهمحر ها آنكه اطالعات دريافتي از 

پس از  نيچن همگروهي گزارش خواهد شد؛  صورت بهنام و نشان و 

ها،  امضاي تعهدنامه پزشكي قانوني مبني بر محرمانه بودن داده

  اطالعات در اختيار پژوهشگران قرار گرفت.

 SPSS افزار نرمدر  شده يآور جمعهاي  ها: داده داده ليوتحل هيتجز

هاي كمي از ميانگين،  وارد شدند، براي توصيف داده 22نسخه 
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هاي كيفي از فراواني و  ميانه و انحراف معيار و براي توصيف داده

از فرمول زير استفاده  ريوم مرگدرصد استفاده شد. براي محاسبه 

   شد:

  610*  1392هاي ناشي از سوء مصرف مواد مخدر در ايران در سال  تعداد مرگ

  1392ت در وسط سال تعداد افراد جمعي

مواد مخدر در ايران در  سوءمصرفتناسبي ناشي از  ريوم مرگ

  با استفاده از فرمول ساده رياضي زير محاسبه شد: 1392سال 

  210*  1392هاي ناشي از سوء مصرف مواد مخدر در ايران در سال  تعداد مرگ

  1392سال  هاي ايران در كل مرگتعداد 

در  1392كشور در سال  يها استانجمعيت  كه ييازآنجا

كه توسط  1395و  1390دسترس نبود، از نتايج سرشماري سال 

مركز آمار ايران منتشر گرديده استفاده شد تا جمعيت را به 

ها برآورد نماييم؛ به اين منظور ابتدا از طريق فرمول  تفكيك استان

زير نرخ رشد محاسبه شد و با ضرب كردن مقدار عددي آن در 

محاسبه  1392قبل تعداد افراد جمعيت در سال جمعيت سال 

  گشت.

    1395بر اساس سرشماري  Xجمعيت استان ^		.2/0

  1390بر اساس سرشماري  Xجمعيت استان             

  ها يافته

 مرد%) 90/91( مورد 2718 تعداد يموردبررس پرونده 2957 از

 6/36 ± 81/12 مطالعه  مورد افراد يسن نيانگيم. بودند زن هيبق و

 سن حداكثر و حداقل بود، سال 35 ها آن يسن انهيم و سال

 92 و) روزه 13 نوزاد( 0 بيترت به انيمتوف نيب در شده مشاهده

 تيمل يدارا يموردبررس اجساد اتفاق به بيقر تياكثر. بود سال

 بودند ييشناسا قابل تيهو و%) 5/94 معادل مورد 2794( يرانيا

 درصد 67/40 مجرد، موارد از صددر 25/49). مورد 2756؛2/93%(

. بودند مرده همسر درصد 84/0 و مطلقه درصد 23/9 متأهل،

 46/84 سواد، يب موارد از درصد 12/11 التيتحص سطح ازنظر

 تنها و بودند پلميد از كمتر التيتحص سطح يدارا افراد از درصد

 اتيجزئ. بودند يدانشگاه التيتحص يدارا انيمتوف از% 42/4

 شينما 1 جدول در اجساد كيدموگراف يها يژگيو مورد در شتريب

  .است شده داده

 از ناشي ومير مرگ ميزان مطالعه اين هاي يافته اساس بر

 نفر ميليون يك هر ازاي به 28/53 كشور كل در مواد سوءمصرف

 هاي ميزان با زنجان و لرستان همدان، هاي استان و بود جمعيت

 نفر 1000000 هر ازاي به نفر 06/80 و 101 ،150 ميرايي

بودند، اطالعات  ومير مرگ ميزان بيشترين داراي ترتيب به جمعيت

است.  شده دادهنمايش  1 شماره ها در شكل مربوط به ساير استان

مواد  سوءمصرفتناسبي ناشي از  ريوم مرگ ةدهند نشان 2شكل 

مخدر به تفكيك استان در ايران است؛ مقدار عددي اين شاخص 

 داده رخهاي  اين است كه از تمام مرگ ةدهند نشانران در استان ته

مواد مخدر  سوءمصرفدرصد آن ناشي از  36/1در استان تهران، 

  بوده است. 

 كل اجساد بين از ،شدگان فوت دوستان و بستگان گفته طبق

 در مخدر مواد مصرف سابقه داراي درصد 8/28 يموردبررس

 و خودكشي رواني، نبيمارستا در بستري سابقه. بودند خانواده

 از درصد 98/29 و 15/5 ،92/8 در ترتيب به كيفري سابقة داشتن

 اين در يموردبررس افراد از درصد 69/1. شد مشاهده موارد

 هاي بيماري از متوفيان از درصد 2,9. بودند جنگي مجروح پژوهش

 دردهاي داراي ها آن از درصد 2/2 و بردند مي رنج عروقي – قلبي

 سابقه داراي درصد از متوفيان 20/27 چنين هم بودند مزمن

overdose از درصد 6/16 تنها كه است ذكر به الزم. بودند 

 حالي در اين بودند پزشكي هاي درمان تحت فوت زمان در متوفيان

 زمان در را درماني خدمات گونه چيه ها آن از درصد 1/55 كه بود

 هم ها آن از درصد 4/28 وضعيت و بودند نكرده دريافت خود مرگ

 ها آن اكثر يموردبررس هاي مرگ مجموع از. بود نامعين نظر اين از

 هاي مكان و خانه در) درصد 48/47معادل  مورد 1404( در

 در درصد 63/2 بيمارستان، در درصد 51/21بود،  داده رخ شخصي

 مراكز در درصد 50/2 عمومي، اماكن در درصد 04/10 زندان،

 فوت و محل بود داده رخ اعتياد كتر هاي كمپ و آسيب كاهش

 50/18 كه است ذكر به الزم. بود نامعين هم افراد از% 84/15

% از 60/64كردند،  مي زندگي تنها مرگ زمان در معتادان درصد

هم از اين نظر  ها آندرصد از  90/16تنها نبودند و وضعيت  ها آن

  . نبود ييشناسا قابل

 اكيتر يموردبررس افراد نيب در يمصرف مخدر ماده نيتر عيشا

 نيهروئ و) 6/21 مورد؛ 639( شهيش ،)18/37 مورد؛ 1099(

 يمصرف مخدر ماده نوع ينسب يفراوان 3 شكل. بود) 52/20 ؛607(

  .دهد يم نشان يموردبررس اجساد در را فوت از قبل ماه كي در

 مشخص يشغل ازنظر موردمطالعه اجساد يفراوان عيتوز يبررس

 بوده آزاد شغل دارندگان به مربوط مرگ نزايم نيباالتر كرد

 با دار خانه افراد و ساده كارگران كار،يب افراد و) درصد 66/33(

 يبعد يها رتبه در درصد 3/5 و درصد 81/9 درصد، 2/18 ريمقاد

 فوت محل اشتغال، تيوضع به مربوط اطالعات ريسا. گرفتند قرار

  .است دهش داده شينما 2 جدول در يطب يها يماريب وجود و
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  مخدر مواد مصرف شروع سن نيانگيم مطالعه نيا در

 و حداقل. بود سال 24 آن يسن ةانيم و سال 05/25 ± 05/8 

 بيترت به پژوهش نيا در مخدر مواد مصرف شروع سن حداكثر

 و نيانگيم مطالعه نيا يها افتهي اساس بر. بود سال 79 و 10

  افراد فوت و مخدر مواد مصرف شروع سن نيب اريمع انحراف

 .بود سال 2/3 ± 3/1 

 زمان هم مصرف يبررس پژوهش اهداف از يكي نكهيا به توجه با

 آن انگريب پژوهش يها افتهي بود، مخدر مواد انواع ريسا و الكل

 يبررس قابل نظر نيا از) درصد 69/36( نفر 1085 تيوضع كه است

 اردمو% 57/39 كه بود شكل نيا به افراد ريسا تيوضع اما نبوده،

 از% 76/20 داشتند مخدر مواد/ الكل زمان هم مصرف بار كي تنها

 مصرف شتريب اي و بار 4 هم افراد از% 96/2 و بار 3 اي 2 افراد

  .داشتند مخدر ةماد/ الكل زمان هم

 شده فوت افراد تياكثر كه است آن انگريب پژوهش يها افتهي

 خود يشخص منزل در فوت از قبل ماه كي) درصد 61/62(

 66/3 ،يجارياست منزل در افراد درصد 93/19 داشتند؛ كونتس

 در درصد 19/3 گرمخانه، در درصد 24/3 ،يمجرد منزل در درصد

. داشتند سكونت اماكن ريسا در هم افراد درصد 08/3 و زندان

  .بودند خانمان يب هم افراد درصد 31/4

 هك دهد يم نشان حادثه رخداد ماه ازنظر ها مرگ يفراوان ةسيمقا

 وريشهر ،)درصد 9/9( بهشتيارد يها ماه در بيترت به ها مرگ اكثر

 نيكمتر كه ستا يحال در نيا دهد  يم رخ) 5/9( ريت و) 7/9(

) درصد 1/7( آبان ،)درصد 8/5( اسفند يها ماه در ريوم مرگ موارد

  . شد مشاهده) 2/7( يد و

 علل از يكي عنوان به مخدر مواد سوءمصرف از يناش ريوم مرگ

 مرگ يعيرطبيغ علل( شود يم گرفته نظر در مرگ يعيرطبيغ

 ،يسوختگ سقوط، ،يكيتراف سوانح از يناش يها مرگ شامل

 ،يخودكش مخدر، مواد با تيمسموم مخدر، مواد سوءمصرف

 سموم، با مرتبط يها مرگ ،)CO( كربن ديمنوكس گاز با تيمسموم

 يها الحس از استفاده از يناش يها مرگ و باكار مرتبط يها مرگ

 از يناش يها مرگ ينسب يفراوان 4 شكل). است گرم و سرد

 كيتفك به را مرگ يعيرطبيغ علل نيب در مخدر مواد سوءمصرف

   .دهد يم نشان 1392 سال در كشور يها استان

  1392ان در سال ي دموگرافيك متوفيان ناشي از سوءمصرف مواد مخدر در ايرها يژگيوتوزيع فراواني نسبي و مطلق  - 1 شماره جدول

  (%) تعداد  متغير  (%) تعداد  متغير

  جنسيت

  مرد 

  زن 

  سن

  0 – 9  

 10 – 19  

 20 – 29  

 30 – 39  

 40 – 49  

 50 – 59  

 60 – 69  

 70 – 79  

 80 – 100  

  

  جنسيت

2718 )90/91(  

239 )1/8(  

  سن

54 )84/1(  

105 )55/3(  

691 )37/23(  

1043 )27/35(  

567 )20/19(  

347 )73/11(  

106 )59/3(  

31 )04/1(  

12 )42/0(  

  

  مليت

  ايراني 

  افغاني 

  ساير 

  تأهل وضعيت

  مجرد 

  متأهل 

  مطلقه 

  كرده فوت همسر 

  تحصيالت

  سواد بي 

  ابتدايي 

  راهنمايي 

  ديپلم 

  دانشگاهي تحصيالت 

  

  مليت

2794 )5/94(  

41 )4/1(  

121 )1/4(  

  تأهل وضعيت

1456 )25/49(  

1203 )67/40(  

273 )23/9(  

25 )84/0(  

  حصيالتت

329 )12/11(  

760 )70/25(  

907 )67/30(  

830 )09/28(  

131 )47/0(  
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  1392 سال در ايران در استان تفكيك به مخدر مواد سوءمصرف از ناشي مرگ ميزان - 1 شماره شكل

 

  1392مواد مخدر به تفكيك استان در ايران در سال  سوءمصرفتناسبي ناشي از  ريوم مرگ - 2 شماره شكل

  

  
در  ريوم مرگميزان 

  جمعيت 1000000
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  1392فراواني نسبي نوع مادة مخدر مصرفي در اجساد ارجاعي به سازمان پزشكي قانوني كشور در سال  - 3 شماره شكل

 مواد سوءمصرف از يناش انيمتوف در يجنگ جراحت و فوت محل ،يطب يها يماريب اشتغال، تيوضع يرهايمتغ مطلق و ينسب يفراوان عيتوز - 2 شماره جدول

  1392 سال در نرايا در مخدر

  (%) تعداد  متغير  (%) تعداد  متغير

  اشتغال وضعيت

  آموز دانش

  دانشجو

  دار خانه

  كارمند

  ساده كارگر

  ماهر كارگر

  سرباز

  بازنشسته

  بيكار

  كشاورز

  شهري درون راننده

  شهري برون راننده

 نظامي

  آزاد شغل

  مواد فروشنده

  متكدي

  ساير

  نامعلوم

  اشتغال وضعيت

29 )0/1(  

20 )67/0(  

157 )3/5(  

45 )54/1(  

290 )81/9(  

42 )42/1(  

17 )58/0(  

43 )46/1(  

538 )2/18(  

47 )59/1(  

44 )5/1(  

19 )63/0(  

16 )54/0(  

996 )68/33(  

6 )21/0(  

8 )29/0(  

69 )34/2(  

570 )2/19(  

  بيماري سابقه

  عروقي – قلبي

  ديابت

  سرطان

  مزمن درد

  جسمي معلوليت

  بيماري فاقد

  فوت محل

  منزل

  عمومي اماكن

  زندان

  اعتياد ترك كمپ

  بيمارستان

 ساير

  نامعلوم

  جنگي مجروحيت

  دارد

  ندارد

  

  بيماري سابقه

86 )9/2(  

21 )7/0(  

6 )2/0(  

65 )2/2(  

18 )6/0(  

2762 )4/93(  

  فوت محل

1404 )48/47(  

297 )04/10(  

78 )63/2(  

74 )50/2(  

636 )51/21(  

288 )73/9(  

180 )11/6(  

  جنگي مجروحيت

50 )69/1(  

2907 )31/98(  
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  .1392مرگ در ايران در سال  يعيرطبيغمواد مخدر در بين علل  سوءمصرفهاي ناشي از  فراواني نسبي مرگ - 4شماره شكل 

  بحث

 از يناش ريوم مرگ موارد شتريب مطالعه، نيا يها افتهي اساس بر

 تيهو با ساله 30 – 39 مجرد مردان در مخدر مواد سوءمصرف

 نيچن هم. دهد يم رخ نييپا درآمد و التيتحص سطح و يرانيا

 در يبستر ،يخودكش سابقه خانواده، در مخدر مواد مصرف ةسابق

 در يمتفاوت يها نسبت با يفريك سابقه وجود و يروان مارستانيب

  .بود داده رخ يموردبررس افراد

 همانند ريوم مرگ موارد تعداد ك،يولوژيدمياپ يبررس نيا در

 انيم در نهيزم نيا در شده انجام) 15- 17( مشابه مطالعات ريسا

 از يناش مرگ زانيم بودن باال. شد گزارش زنان از شتريب مردان

 در ها آن ياجتماع يآزاد به تواند يم مردان در مواد سوءمصرف

 در زانيم نيا بودن كم كه يدرحال شود داده نسبت يرانيا جامعه

 توسط ها آن ياعاجتم ارتباطات كه باشد علت نيا به تواند يم زنان

 در موضوع نيا تياهم حال نيباا ؛)18( شود يم كنترل شان خانواده

 مراكز احداث با شود يم هيتوص و شود گرفته دهيناد دينبا زنان

 اطالعات كسب و درمان يبرا را نهيزم معتاد زنان يبرا يبازتوان

  ).19( كرد فراهم ها آن مورد در تر قيدق

 ريوم مرگ نسبت نيشتريب كه داد نشان مطالعه نيا جينتا

 جينتا با افتهي نيا كه دهد يم رخ مجرد افراد در) درصد 49,25(

 جينتا با يول دارد يهمخوان اياسترال ملبورن در Dietz پژوهش

 مازندران در شكرزاده مطالعه و رازيش در يگودرز ةمطالع از حاصل

 ةددهن نشان متأهل افراد در ريوم مرگ بودن كمتر. است تضاد در

 به شيگرا كاهش در يخانوادگ و ياجتماع يها تيحما تياهم

 يبرا يبازتوان يها برنامه ياثربخش بهبود و مخدر مواد مصرف

 2013 سال در Nabarun Dasgupta). 20- 22( است معتادان

 در مواد سوءمصرف از يناش ريوم مرگ اول كيپ كه داد نشان

 كيپ و ستنده يسالگ 40 سن يحوال در كه دهد يم رخ يافراد

 قاًيدق افتهي نيا كه) 23( دهد يم رخ يزندگ سوم ةده در آن دوم

 شتريب نكهيا به توجه با. است سو هم حاضر پژوهش جينتا با

 امر نيا هستند يجوان نيسن در كه دهد يم رخ يافراد در ها مرگ

 زودرس مرگ ليدل به رفته ازدست عمر يها سال شيافزا باعث

)YLL( و كار سن در كه جامعه جوان يروين رفتن دست از و 

 و يعموئ دكتر مطالعه در جينتا نيا. شود يم هستند تيفعال

 هم 2006 سال در همكاران و Popova نيچن هم و همكاران

 نشان التيتحص يفراوان عيتوز يبررس). 24،5( شد مشاهده

 كه يافراد در مخدر مواد مصرف از يناش ريوم مرگ كه دهد يم

 درواقع شود يم دهيد شتريب هستند يكمتر تاليتحص سطح يدارا

 ،ياجتماع ،يروان نامطلوب عوارض به نسبت افراد يآگاه شيافزا با

 مواد مصرف به ها آن ليتما ادياعت يبهداشت و يخانوادگ ،ياقتصاد

  پژوهش جينتا با حاصل جينتا كه شود يم كمتر

 Katrin Dong از يناش مرگ موارد% 78 آن اساس بر كه 

 تر نييپا و رستانيدب التيتحص با افراد در مخدر مواد فسوءمصر

  ).25( دارد يهمخوان دهد يم رخ
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 مخدر مواد سوءمصرف از يناش يها مرگ اكثر نكهيا به توجه با

 يها برنامه ياجرا با دهد؛ يم رخ يشخص اماكن ريسا و خانه در

 يكسان و دوستان بستگان، يبرا overdose از يريشگيپ يآموزش

 بر يمبتن مداخالت ياجرا و هستند معتاد با كينزد ماست در كه

 يها پژوهش در ها آن ياثربخش و تياهم كه يخانوادگ يها تيحما

Dietz، Backer و Handley زانيم توان يم است شده اثبات 

  ).20، 26 ،27( داد كاهش را ريوم مرگ

 ةسابق انيمتوف درصد 98/29 كه دهد يم نشان مطالعه نيا جينتا

 11/43 همكاران و يعموئ ةمطالع در مقدار نيا داشتند يفريك

 در انيكفاش ةمطالع در و درصد 4/39 انيليجل ةمطالع در درصد،

 را مخدر مواد مصرف نقش افتهي نيا. بود درصد 20 اصفهان شهر

 كه است نيا گريد ةنكت د،ينما يم نيمع جرم به ارتكاب در

 مواد مصرف يبرا دهبازدارن عامل كي عنوان به يقبل يها مجازات

 كنندگان مصرف مجازات در ديجد يها نگرش وجود و نبوده مخدر

  ).5 ، 28 ،29( رسد يم نظر به يضرور

 با ييها خانواده معتادان از درصد 8/28 حاضر ةمطالع در

 در زين يمولو و Kardia، Coviello. داشتند مخدر مواد سوءمصرف

 ةكنند ينيب شيپ عوامل از را نيوالد ادياعت خود يها پژوهش

  ).30- 32( كردند يمعرف مواد به يوابستگ و شيگرا

 داد نشان يشغل ازنظر موردمطالعه افراد يفراوان عيتوز يبررس

 ها آن از بعد و آزاد شغل دارندگان در ريوم مرگ زانيم نيشتريب

 كي نداشتن پس دهد يم رخ ساده كارگران و كاريب افراد در

 و مخدر مواد سوءمصرف خطر تواند يم ثابت درآمد با شغل

 ةمطالع در جينتا نيهم مشابه دهد، شيافزا را آن از يناش مرگ

 طبق بر). 22( شد دهيد مازندران استان در زاده شكر محمد

 سوءمصرف از يناش مرگ موارد درصد 69/1 مطالعه نيا جينتا

 يمل موسسه يها افتهي. دهد يم رخ يجنگ مجروحان در مواد

 مجروحان داد نشان 2005 سال در) NIDA( مواد سوءمصرف

 به ياديز شيگرا ديشد يها استرس با مواجهه منظور به يجنگ

  ).33( دارند مخدر مواد مصرف

 مواد سوءمصرف از يناش مرگ زانيم بودن باال نكهيا تيدرنها

 درآمد و التيتحص سطح با ساله 30 – 39 مجرد مردان در مخدر

 ربط يذ يها حوزه نيمسئول يابر يسرنخ عنوان به تواند يم نييپا

 پرخطر يرفتارها از يريشگيپ و بيآس كاهش يها برنامه تا باشد

 مداخالت ارائه از را يسودمند نيشتريب كه ها گروه نيا در را

 ديبا كشور گذاران استيس نيچن هم. ندينما متمركز برند يم

 در مواد سوءمصرف از يناش ريوم مرگ متفاوت يها نسبت

 يراهكارها ةارائ و ييرايم كاهش منظور به را تلفمخ يها استان

 افراد در ييرايم كاهش منظور به. باشند داشته نظر در مناسب

 متادون و نالوكسن عيتوز بر يمبتن يها برنامه به توان يم معتاد

 شده اثبات يمتعدد مطالعات در آن ريتأث و تياهم كه يدرمان

  .شد متمركز است،

 داشته وجود ييها تيمحدود است ممكن مطالعه هر انجام در

 موارد از نبوده، يمستثن قاعده نيا از زين مطالعه نيا كه باشد

 بحث شود؛ پرداخته آن به تيمحدود عنوان به است الزم كه يمهم

 در داده رخ ريوم مرگ موارد ةهم ثبت به كامل نانياطم عدم

 كه يسؤاالت به است ممكن يمتوف بستگان نيچن هم است تيجمع

 پاسخ يدرست به شود يم دهيپرس ها آن از ها پرونده ليتكم يبرا

  .باشند نداده

  يقدردان و تشكر

 قاتيتحق مركز مصوب يقاتيتحق گرانت حاصل پژوهش نيا

 يپزشك سازمان قاتيتحق مركز از. است يقانون يپزشك سازمان

 يپزشك مراكز پزشكان هيكل و سازمان يپژوهش معاونت و يقانون

 ياري را ما قيتحق نيا انجام در كه كشور يها استان در يقانون

  .گردد يم يقدردان و تشكر نمودند
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Background and Objectives: Drug abuse is one of the medical, social, economic and cultural problems in the 
present era that increases the morbidity, mortality, and disability among addicts. Iran, due to its adjacency to 
major centers of opiate drugs production, has a severe and critical condition. Therefore, epidemiological studies 
are essential for comprehensive management of drug abuse disorders.        

Methods: In this descriptive cross-sectional study, demographic and epidemiological data of all people whose 
cause of death was drug abuse in 2013-14 (1392 Hijri) were extracted by two checklists. Data were then 
analyzed with SPSS software. 

Results: A total of 2957 deaths occurred during the study period. Most deaths occurred in unmarried young 

males with a low income and education level. The mean age of the subjects was 36.6  12.81 years. The 
mortality rate from opiate and psychoactive abuse in the whole country was 53.28 in 1000000 population. The 
most commonly used drugs in the study population were opium, crystal, and heroin in a descending order. 
Hamedan, Lorestan, and Zanjan provinces with a mortality rate of 150, 101, and 80.06 per 1,000,000 people 
had the highest mortality due to drug abuse. 

Conclusion: Training programs and harm reduction approaches such as methadone treatment and naloxone 
distribution programs should be designed in high-risk groups to reduce mortality associated with drug abuse. 
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