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  هديچک
تـرين   مهم. دهند كشور تشكيل مي  را درHIV/AIDS آمار مبتاليان شناخته شده به  درصد ۶۸ بايتقر مواد   يقي مصرف كنندگان تزر   :نه و هدف  يزم

 از جمله برقراري رابطه با شـركاي جنـسي متعـدد    پر خطر رفتارهاي  قي  واد مخدر و احتمال انتقال از طر       تزريق مشترك م   ،تال در اين گروه   علت اب 
 رفتاري به منظور كسب شناخت بيـشتر  ي  لذا اين مطالعه.ها وجود دارد    اطالعات كمي از آن    ، اين گروه  ي به دسترس درمشكل   با توجه به     .باشد مي

  .  انجام گرديدHIV/AIDS معتادان تزريقي شهر زنجان در رابطه با عفونت پر خطرفتارهاي از ر
 ريـ  غيريـ گ  روش نمونـه نندگان تزريقي مواد ساکن شهر زنجـان بـه   نفر از مصرف ك   ۶۱، تعداد   عيطمق -يفيتوص ي  در اين مطالعه   :يروش بررس 

  سـالمت خـانواده   اسـتاندارد   پرسـشنامه ،هـا   دادهابـزار گـردآوري  .  انتخاب گرديدندها  آندهاي احتمالي تجمع و ترد  و با مراجعه به مكان    ياحتمال
  . مواد بوديقين مصرف کنندگان تزريدر ب) BSS( يمراقبت رفتار، بررسي )۲۰۰۰سال (

ترين  شايع.  سال بود۲۴ ± ۴/۵ يقيمصرف تزرن يسن شروع اول و  سال۵/۴ ± ۵/۳ق مواد ي تزر سال،۱/۱۲ ± ۵ مصرف مواد ميانگين مدت :ها يافته
ـ   بـار ۴درصـد    ۷/۵۵ . بـود  )درصـد  ۲/۸۵( شو غير تزريقـي حـشي     )  درصد ۷/۹۶( هرويين    تزريقي، ي  ماده   .ا بيـشتر در روز تزريـق مـي كردنـد    ي

 تحت د درص۳/۴۴ . آگاه بودندHIV از نقش سرنگ مشترك در انتقال ها  نمونه  درصد ۱۰۰.  استفاده از سرنگ مشترك داشتند     ي   سابقه  درصد ۸/۳۲
  .ش خود مطلع بودنديجه آزمايز نت ا درصد۴/۷۰، ها بودند كه از بين آن قرار گرفته HIVتست 
 و HIVسن پايين شروع اعتياد تزريقي، اشتراك سرنگ، پوشش كمتر از يك چهارم مصرف كنندگان از نظر انجام آزمايش داوطلبانـه     : گيري نتيجه

 خدمات بيشتر به ايـن گـروه بـسيار پـر خطـر      ي گذاري و ارايه  اهميت اولويتي خود، نشان دهنده آزمايش ي ها از نتيجه عدم اطالع يك سوم آن    
  .باشد مي

  .HIV/AIDS، خطر، مصرف كنندگان تزريقي مواد ، رفتارهاي پر)BSS (يبررسي مراقبت رفتار :يديواژگان کل
  

  
  مقدمه

در کـشور   مخـدر    يقي تزر يزان مصرف داروها  يش م يافزا     
  ن، يها، تـدخ   قرنيرا برايد است، ز يده نسبتا جد  يک پد يران  يا

  
  
  
  

  
 مخدر در کشور ما بوده يع استفاده از مواد و داروها  يشکل شا 

   يقـ يوع مـصرف تزر يشـ  گذشـته، ميـزان    ي   دهه يدر ط . است
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  ... رفتاري مصرف كنندگان تزريقي مواد ي مطالعه
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٩٧

تـر   عيار سريران بسي مواد در ايقير تزريسه با مصرف غ يدر مقا 
به ). ۱-۳( رشد دارد افته است و همچنان روند رو به      يش  يافزا

ار هـم   ي مـرتبط کـه بـس      ي از داروهـا   ياريعالوه، امـروزه بـس    
بر طبق گزارشـات     ).۴(ران وجود دارد    يخطرناک هستند، در ا   

ـ  يران ارتباط تنگاتنگ  يدر کشور ا  موجود،    و  HIV/AIDSن  ي ب
ـ  موجود دال بر ا    يها داده.  مواد وجود دارد   يقيمصرف تزر  ن ي

  آلوده بهدرصد موارد ۶۸با يتقر  که در حال حاضراستمطلب 
HIV   باشـد  ي مـواد مـ  يقي مصرف تزري   سابقه يران دارا يادر 

 ي کــه الگــوســتا ه دادج مطالعــات مختلــف نــشان ينتـا  ).۵(
ـ  دموگراف يهـا  يژگـ ي بسته به و   پر خطر  يرفتارها ر يک و سـا  ي

 مصرف کنندگان مـواد متفـاوت اسـت         ي اجتماع يها مشخصه
 ينندگان مواد نقش مهم    مصرف ک  ي اجتماع يها شبکه). ۸-۶(

ــد توز ــرا در شــناخت رون ــع و ني ــز موفقي ــت فعالي ــا تي  يه
ــپ ــيرانه ايشگي ــا م ــد  يف ــل  امــا، .)۸-۱۱(کنن ــه دلي متاســفانه ب

و به معتادان تزريقـي  دسترسي هاي موجود بر سر راه       دشواري
هـا   يژگي ما در خصوص و    يها دانسته،  ها با آن برقراري ارتباط   

ـ  در ااين افراد پرخطر  ي رفتارها يو الگوها   انـدک   بـسيار راني
اين مطالعه به منظور كسب شناخت بيـشتر در         رو   نياز ا . است
 معتادان تزريقي شهر زنجان و ميزان پر خطر رفتارهاي   ي  زمينه

 ۱۳۸۷ در سـال     HIV/AIDSها در رابطه با عفونت       آگاهي آن 
  .انجام گرديد

  
  روش بررسي

 نفــر از ۶۱د  تعــدا، مقطعـي -توصــيفي ي مطالعــهايـن   در     
با احتـساب    ( ساکن شهر زنجان   مصرف كنندگان تزريقي مواد   

 يقين معتادان تزري پر خطر در ب ي رفتارها ي درصد ۷۵ يفراوان
ـ  غيريـ گ  روش نمونه   به ،)α ، ۱۱/۰= d =۰۵/۰ و  ياحتمـال  ري
)Non-probability Sampling ( بـا در نظـر   . انتخاب شـدند

، برقراري ارتباطدر رس بودن و دشواري گرفتن سخت در دست 
هاي احتمالي   پرسشگري از طريق شناسايي و مراجعه به مكان       

 ي   ارايـه  از طريـق   هـا   آن تجمع افراد مورد نظر و جلب اعتماد      

 يبـرا همچنـين،   .توضيح در مورد طرح پژوهشي انجام گرديد  
 مواد و انجام مصاحبه، از يقيجلب اعتماد مصرف کنندگان تزر

ن افراد يا. ز کمک گرفته شدين) اريمافراد ه(  از معتادان  يتعداد
ها،   آني هيت اولي و جلب رضايقي معتادان تزرييپس از شناسا

 مـورد  شـخاص  پژوهشگر به محل حضور ا يينسبت به راهنما  
، پژوهـشگر پـس از      ي بعـد  ي  در مرحلـه  . دندكر ينظر اقدام م  
، اقدام بـه مـصاحبه بـا    يقي تزرمصرف كنندگانت يجلب رضا 

ــهــا و تکم آن ــي ــي مربوطــه يهــا شنامهل پرس ــا در.دنمــو م    ب
 پرسـشگري تـا   ، مـورد نيـاز    ي  نظر گرفتن حداقل حجم نمونه    

مـورد  ابـزار   .ده ادامه يافـت   هاي محاسبه ش   تكميل تعداد نمونه  
سـالمت  استاندارد   ي  پرسشنامه ،ها گردآوري داده استفاده براي   

  ي مراقبــــت رفتــــاري، بررســــ)۲۰۰۰ســــال (خــــانواده 
)Behavioral Surveillance Surveys( HIV/AIDS/STD  در
ـ در ا  کـه    )۱۲ (بـود   مـواد  يقـ ين مصرف کننـدگان تزر    يب ران ي

جهـت حـصول    .گرفتـه اسـت   و مـورد اسـتفاده قـرار     ترجمه
توسط پنج تـن از  ترجمه شده آن، پرسشنامه   روايي نان از ياطم

 ي و روانــشناختي و علـوم رفتـار  HIVن يد و متخصـص ياسـات 
ـ ها اعمـال گرد    ظرات آن  قرار گرفت و نقطه ن     يمورد بررس  . دي

 محاسـبه ضريب آلفاي كرونباخ با استفاده از    ،پايايي پرسشنامه 
 ي حـاو ايـن پرسـشنامه  الزم به ذكر است كـه      . )۸۶/۰ (گرديد

 مـصرف مـشروبات   ي ، سـابقه شـناختي  جمعيـت مشخـصات  
 مرتبط بـا    يرفتارها،  سوابق مصرف دارو و مواد مخدر      ،يالکل
 پر  يرفتارهاتبط با روابط و     سوابق مر ت تاهل و    يوضع،  قيتزر

 منتقله از راه تمـاس      يها يماري ابتال به ب   ي  ، سابقه ي جنس خطر
هـا و    بيمـاري گروه از    و آگاهي در مورد اين       )STDs (يجنس
هـا بـا اسـتفاده از     يه و تحليل داده  زتج . بود AIDS يمارينيز ب 

هاي مركزي و پراكنـدگي صـورت        شاخصمحاسبه  جداول و   
  . گرفت

  
  
  



  رضا شغلي و همكاراندكتر علي
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  اه يافته
 ي  مـصرف کننـده     نفر ۶۱ت رفتاري   يوضع ،ن مطالعه يدر ا      
مـورد   افـراد    ي  همـه .  قـرار گرفـت    ي مورد بررس   مواد يقيتزر

 ۲۳ :ميانه( سال ۱/۳۰ ± ۸/۵ها  ن سن آنيانگيمو مرد  ،مصاحبه
 ،ها آناز  )  درصد ۶/۲۴(  نفر ۱۵. بود)  سال ۲۱-۴۶ :دامنه،  سال
 ) درصـد  ۹/۴ ( نفـر  ٣  تحـصيالت ابتـدايي و     يداراسواد يا    بي
ن ياز ا )  نفر ۱۱( درصد   ۱۸ .ندبودتحصيالت دانشگاهي    يدارا

ـ افراد ن  ز در زمـان انجـام مـصاحبه محـل سـکونت ثابـت و               ي
 از يکـ ي نداشتند، اما قبل از آمدن به شهر زنجان، در     يمشخص

 يبررسـ .  استان زنجان ساکن بودنـد     يا روستاها يها   شهرستان
   درصـد  ۹/۶۳داد کـه    ي مـ  اظهارات افراد مـورد مطالعـه نـشان       

ـ  ماه قبل از انجام مصاحبه، ب      ۱۲ يها در ط   از آن )  نفر ۳۹( شتر ي
 ي سابقه)  درصد۳/۴۴(نفر  ۲۷ .اند ک ماه از منزل دور بودهياز 

 سال  ۳/۲۳ ± ۵ها    ميانگين سن اولين ازدواج آن     ،ازدواج داشته 
 ي   سـابقه  يمصاحبه شوندگان دارا  )  نفر ۵۷( درصد   ۴/۹۳. بود

ـ  ياما، در طـ  . ندبودروبات الكلي   مصرف مش  ک مـاه قبـل از   ي
ــا   ــصاحبه، تنه ــان انجــام م ــر۶( درصــد ۸/۹زم ــا از  آن)  نف ه

ـ م.  استفاده کـرده بودنـد     يمشروبات الکل  ن مـدت زمـان     يانگي
  و) سال۲-۲۷ :دامنه( سال ۱/۱۲ ± ۵ها  مصرف مواد توسط آن

 سـال   ۵/۴ ± ۵/۳ مـواد    يقـ ين مدت زمان مـصرف تزر     يانگيم
 يقـ يمـصرف تزر  شروع  ن سن   يانگيم. بود ) سال ۱-۲۰ :دامنه(

  . بـود  ) سـال  ۴۱:  و حـداکثر   ۱۵: حداقل( سال   ۲۴ ± ۴/۵مواد  
 ي بـرا ي سـالگ ۱۸ن افراد قبل از سن      ي از ا  )درصد ۶/۶( نفر   ۴

ين يهـرو  . مواد نموده بودنـد    يقين بار اقدام به مصرف تزر     ياول
بخـش    آرام ي، داروهـا  ) درصـد  ۵/۴۷(، ترياك   ) درصد ۷/۹۶(
)  درصد۷/۱۹( و کراک  ) درصد ۳/۲۱(ن  ي، مورف ) درصد ۳/۳۹(

بار توسـط    کي بودند که دست کم      ين مواد يتر عيشاب  يبه ترت 
 حـشيش . نـد دمـصرف شـده بو     يقـ ين افراد به صورت تزر    يا
، ) درصـد ۷/۶۰(، ترامادول ) درصد ۸۲( گراس   ،) درصد ۲/۸۵(

 ريش از ساي بزين)  درصد۷/۳۷(و کراک  )  درصد ۹/۴۵(اک  يتر
 ).۱ جـدول ( ندقرار گرفته بود   يقير تزر يغمورد مصرف    ،مواد

 يهـا   مرتبط با تزريـق نمونـه      ي وضعيت رفتارها  يج بررس ينتا
ک ماه قبل از انجام ي ي از آن است که در طيمورد مطالعه حاک

 درصد افراد مورد مطالعه،  ۷/۵۵ق روزانه   يمصاحبه، دفعات تزر  
هـا   آن)  نفر۲۰( درصد  ۸/۳۲و  ) ۲جدول  (ا بيشتر بوده    ي بار   ۴

ــابقه ــتند  ي س ــشترک داش ــرنگ م ــتفاده از س ــر   . اس ــك نف   ي
در آخرين تزريق از سرنگ مشترک استفاده كرده  )  درصد ۶/۱(

ن هفت نفر در استفاده از سرنگ       ي ا ين تعداد شرکا  يانگيم. بود
ـ  يمشترک، در ط      بـه زمـان انجـام مـصاحبه،        يک مـاه منتهـ    ي

ــود ۳/۱ ± ۸/۰ ــر ب ــداقل( نف ــداکثر۱: ح ــر و ح ــر۳:  نف   ). نف
بار  کياز مصاحبه شوندگان، دست کم      )  نفر ۲۳( درصد   ۷/۳۷

سرنگ مصرف شده خود را بـراي تزريـق در اختيـار ديگـران      
ـ ها دست کم     از آن )  نفر ٢۵( درصد   ۴۱قرار داده و     بـار از    کي

ات داخـل سـرنگ مـورد       يـ دن محتو يق کش ي که از طر   يسرنگ
  . بودنـد   اسـتفاده کـرده    گـر پـر شـده بـود،       يک نفر د  ياستفاده  

فيلتـر يـا   / پنبـه / ها سابقه اسـتفاده از ويـال     درصد نمونه  ۶/۸۳
 دست ي نفري كه دارا۵۸از  ).۳جدول  (ظرف مشترك داشتند    

 مـاه   ۶ درصد در    ۳/۴۸اد بودند،   ي درمان اعت  ي  بار سابقه  کيکم  
.  تحت درمـان قـرار گرفتـه بودنـد        ي  قبل از شرکت در مطالعه    

)  درصد۵۰( به غير از متادون      ييزدايي با استفاده از داروها     سم
ن نـوع درمـان     يتر عيشا)  درصد ۷/۳۹( بدون دارو    ييزدا و سم 

ن افـراد تحـت درمـان      يهيچ يك از ا   .  نفر بود  ۵۸ن  ي ا يافتيدر
اگـر چـه     .قرار نگرفتـه بودنـد    ) MMT(نگهدارنده با متادون    

 ازدواج کـرده بودنـد و       يقيمعتادان تزر )  نفر ۲۷( درصد   ۳/۴۴
ها در زمان انجام مـصاحبه بـا    از آن)  درصد۶/۲۴( نفر ۱۵تنها  

از )  نفـر ۴۶( درصد   ۴/۷۵کردند، اما    ي م يش زندگ يهمسر خو 
ن سن يانگي م. بودندي تماس جنسي برقراري  سابقهيداراها  آن
ــ  آن ــان اول ــا در زم ــال و ۳/۲۳ ± ۵ن ازدواج يه ــان  س در زم

   از. ســال بــود٢/١٩ ± ١/٤ ي جنــسي ن رابطــهي اولــيبرقــرار
 مـاه  ۱۲ تمـاس جنـسي در طـي      ي   سـابقه  يي كه دارا   نفر ۲۶

 به غيـر از همـسر   يبا فرد)  درصد۶/۳۴( نفر  ۹گذشته بودند،   
ها  از آن)  درصد۱/۲۳( نفر ۶ن مدت،   يدر ا . خود رابطه داشتند  
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 درصـد  ۴/۳۰. داراي سه يا بيش از سه شريك جنـسي بودنـد          
 ي  رابطـه ي برقـرار ي  سـابقه ي دارا ياز فعاالن جنـس   )  نفر ۱۴(

 ماه قبل از انجام مصاحبه      ۱۲ يدر ط . ک مرد بودند  ي با   يجنس
 ۵/۵۶.  داشـتند ي تماس جنـس يگريبا مرد دها   نفر از آن  ۳ز  ين

از  اسـتفاده    ي   سـابقه  ي دارا ياز فعاالن جنـس   )  نفر ۲۶(درصد  
 ماه گذشته   ۱۲ که در طي     ي فرد ۹ نفر از    ۲ تنها. کاندوم بودند 

ن يشتند، در زمـان آخـر   به غير از همسر خود رابطه دا  يبا فرد 
   درصـد   ۶/۶ . از کانـدوم اسـتفاده کـرده بودنـد         يتماس جنـس  

ـ ، بـه ترت يقـ ي درصد از مصرف کنندگان تزر   ۳/۳و   ب وجـود  ي

 مـاه قبـل از   ۱۲ يرا در طـ   ي تناسـل  ي  هيترشحات و زخم ناح   
 يقي مصرف کنندگان تزريتمام .انجام مصاحبه گزارش نمودند

ده ي شـن  AIDS و   HIV در مـورد     يمواد مورد مطالعـه، مطـالب     
روس ي را که به ويها فرد از آن)  درصد۲/۶۷( نفر   ۴۱بودند و   

HIVــوده ــوده ب ــ ، آل ــر بي ــاريا در اث ــود، AIDS يم ــرده ب  م
 ۵/۲۹ک يا دوستان نزدين بستگان يدر ضمن، در ب. شناختند يم

روس يـ ک فرد آلوده بـه و يها دست کم    از آن )  نفر ۱۸(درصد  
HIV   يمـار ي که در اثر ب  يا کس ي و AIDS    ،فـوت کـرده بـود 

  .وجود داشت
  

مصرف کنندگان  توسط غير تجويزي/ داروهاي غير قانوني/ مخدر مصرف انواع مواد ي توزيع فراواني سابقه و نحوه: ۱جدول   
 تزريقي مواد

 روش مصرف
  نوع ماده 

 هيچکدام هر دو روش  غير تزريقي تزريقي

  )١ (٦/١  )۵۹ (۷/۹۶ *)١ (٦/١ ٠ ينيهرو 
  )۴ (۶/۶  )۲۹ (۵/۴۷  )٢٨ (٩/٤٥ ٠  کتريا 
  )۱۴ (۲۳  )۲۴ (۳/۳۹  )٢٣ (٧/٣٧ ٠  ...)ديازپام، (ها  بخش آرام 
  )۴۶ (۴/۷۵  ٠  )۲ (۳/۳  )١٣ (٣/٢١   مورفين 
  )۲۶ (۶/۴۲  )۱۰ (۴/۱۶  )٢٣ (٧/٣٧  )٢ (٣/٣  کراک 
  )۹ (۸/۱۴ ٠  )٥٢ (٢/٨٥ ٠  حشيش 
  )۱۱ (۱۸ ٠  )٥٠ (٨٢ ٠  گراس 
  )۲۴ (۳/۳۹ ٠  )٣٧ (٧/٦٠ ٠  ترامادول 
  )۵۳ (۹/۸۶ ٠  )٨ (١/١٣ ٠  شيشه 
  )۵۹ (۱/۹۵ ٠  )٣ (٩/٤ ٠  ينيکوکا 
  )۵۷ (۴/۹۳ ٠  )٤ (٦/٦ ٠  جوانا ماري 
  )۵۶ (۸/۹۱ ٠  )٥ (٢/٨ ٠  ...)، LSD ،STP(زاها  توهم 
 )٤٤ (١/٧٢ ٠ )١٧ (٩/٢٧ ٠  ...)آمفتامين، متادون، ناس، (ساير مواد  

  .باشند گر تعداد و درصد مي  ترتيب بيان اعداد داخل و خارج پرانتز به*  
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  توزيع فراواني دفعات تزريق مصرف کنندگان تزريقي مواد در طي يك ماه قبل از انجام مصاحبه: ۲جدول 
  )تعداد(درصد   دفعات تزريق در يك ماه گذشته

  )۶ (۸/۹  بار هر چند روز يك  
  )۳ (۹/۴  بار روزي يك  
  )۱۸ (۵/۲۹   بار۲-۳روزي   
  )۳۴ (۷/۵۵  ا بيشتري بار ۴روزي   

  
  توزيع فراواني رفتارهاي مرتبط با تزريق مصرف کنندگان تزريقي مواد: ۳جدول 

   وقوعيفراوان
   مرتبط با تزريقيرفتارها

  در يك ماه گذشته  قي تزري در کل دوره
  )۷ (۵/۱۱  *)۲۰ (۸/۳۲  استفاده از سرنگ مشترک

  )۱۰ (۴/۱۶  )۲۳( ۷/۳۷   سرنگ مصرف شده خود به ديگراني يهارا
ات داخل يدن محتويق کشيسرنگ پر شده از طراستفاده از 

  گريک فرد دي سرنگ مورد استفاده
۴۱) ۲۵(  ۷/۱۴) ۹(  

  )۴ (۶/۶  )۲۲ (۱/۳۶   که در عدم حضور فرد پر شدهي از سرنگاستفاده
  )۳۳ (۱/۵۴  )۵۱ (۶/۸۳  فيلتر يا ظرف مشترك/ پنبه/ استفاده از ويال

  .باشند يانگر تعداد و درصد ميب بيرج پرانتز به ترت اعداد داخل و خا*
  

هاي پيشگيري و انتقال  االت آگاهي از روشوهاي صحيح مصرف كنندگان تزريقي مواد به سو توزيع فراواني نسبت پاسخ: ۴جدول 
  HIV/AIDSعفونت 

  )تعداد(درصد   HIV/AIDS پيشگيري و انتقال عفونت يهاي احتمال روش
  )۵۵ (۲/۹۰  ي از کاندوم در روابط جنسيشگيهمح و ياستفاده صح. ۱
  )۵۳ (۹/۸۶  ر آلوده با وفاي غيک جنسيداشتن شر. ۲
  )۵۵ (۲/۹۰  يامتناع از هر گونه تماس جنس. ۳
  )۵۶ (۸/۹۱  يقير تزرياد به سمت مواد غير اعتييتغ. ۴
  )۱۱ (۱۸  ش پشهين. ۵
  )۴۲( ۹/۶۸ دزيخوردن غذا در ظروف مشترک با افراد مبتال به ا. ۶
  )۶۱ (۱۰۰  استفاده از سرنگ مشترک. ۷
  )۵۴ (۵/۸۸  نياز مادر باردار آلوده به جن. ۸
  )۳۲ (۵/۵۲  ر مادر به نوزادياز راه ش. ۹
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 مواد مـورد  يقي مصرف کنندگان تزر  يزان آگاه ي م ۴در جدول   
ــصوص روش  ــه در خـ ــا مطالعـ ــ پيهـ ــال يريشگيـ  و انتقـ

HIV/AIDS     ـ  کـه در ا    يرهمـانطو . نشان داده شده اسـت ن ي
تمامي افراد مورد مطالعه از نقش   اگر چه   جدول مشهود است،    

 ۱۸اما تنها  ، آگاه بودندHIVسرنگ مشترك در انتقال ويروس 
ـ  انتقـال و  عدم ها از  درصد آن  ـ ي ش پـشه اطـالع   يروس از راه ن

از مـصرف کننـدگان   ) درصـد  ۱/۷۲( نفر  ۴۴ طبق نظر  .داشتند
 يش جهت آگـاه   يانجام آزما  مواد، در جامعه ما امکان       يقيتزر

ـ  به و  ي احتمال ياز آلودگ  گـران  ي، بـدون اطـالع د     HIVروس  ي
 HIVتحت تـست  ها   از آن )  درصد ۳/۴۴( نفر   ۲۷. وجود دارد 

هـا بـه    از آن)  درصـد ۱/۴۸( مـورد  ۱۳ کـه  ،قرار گرفته بودنـد  
ــود   ــه ب ــورت داوطلبان ــا .ص ــر۱۹ تنه ــد ۴/۷۰ ( نف از ) درص

 . خود مطلـع بودنـد  HIV شي آزماي  جهي از نت  دهندگان شيآزما
ک ي ي در ط  ش دهندگان يآزمااز  )  نفر ۱۲( درصد   ۴/۴۴ ،ضمنا

  . قرار گرفته بودند HIVر تحت تست يسال اخ
  

  بحث
ـ دفعـات ز   هاي اين مطالعه حـاكي از       يافته ،در مجموع       اد ي
 پـر خطـر شـامل       يقـ ي تزر ي رفتارهـا  ي  ق روزانه، سـابقه   يتزر

ر و ظرف مشترک، پر کردن      لتيف/ پنبه/ الياستفاده از سرنگ، و   
ک يـ ات سرنگ مورد اسـتفاده      يدن محتو يق کش يسرنگ از طر  

ـ  پر خطـر بـا افـراد همجـنس و غ           يگر، روابط جنس  يفرد د  ر ي
 ي   رابطـه  يهمجنس، عدم استفاده از کاندوم در زمـان برقـرار         

 يهــا  و راهيريشگيــ پيهــا  بــا روشي نــسبيي، آشــنايجنــس
 مـورد   يقـ يدان تزر معتـا ن  ي در ب  HIVروس  ي انتقال و  ياحتمال

 مـصرف کننـدگان   ميـانگين سـن    ،بر ايـن اسـاس     .مطالعه بود 
مـواد   يقـ يف تزر مورد مطالعه در زمـان شـروع مـصر       يقيتزر

 اقـدام  ي سالگ۲۳تا قبل از ها   در حدود نيمي از آن     ،هپايين بود 
ـ  م .نـد  مواد نمـوده بود    يقيبه مصرف تزر   ن مـدت زمـان     يانگي
ــصرف تزر ــط ا يقــيم    معتــادان، ن گــروه ازيــ مــواد توس

) ۱۳( و همکـاران     يزمـان  ي  مطالعـه  در . سال بـود   ۵/۴ ± ۵/۳
   مـواد،  يقـ ي در زمـان شـروع مـصرف تزر        معتادان سن   ي  انهيم

هـا    مواد توسط آن   يقيانه طول مدت مصرف تزر    ي سال و م   ۲۵
گر، زمان شروع   ي د ي  ک مطالعه ي يها افتهيبر طبق    . سال بود  ۶

  قبـل از  دان  معتـا   درصـد  ۱/۴۵ مـواد توسـط      يقـ يمصرف تزر 
  کمتـر از ها    درصد از آن   ۶/۷۲ق  ي و طول مدت تزر    ي سالگ ۲۵
 ج مـا بـا نتـاي    ي   مطالعـه  يهـا  افتهي ،چنين هم ).۱۴ ( سال بود  ۶
ارزيابي سريع وضـعيت مـصرف مـواد در ايـران            دو   يها افتهي
  .باشد سو مي هم)۱۶-۱۵(

 يقـ يمـصرف کننـدگان تزر     درصـد  ۴/۹۳  حاضر، ي  در مطالعه 
 يابيـ ج ارز ي طبق نتـا   .دبات الكلي داشتن   مصرف مشرو  ي  سابقه

 انعتـاد م درصـد از    ۶۳ران،  يـ ت مصرف مواد در ا    يع وضع يسر
 ي مصرف مشروبات الکل   ي   سابقه ي دارا يقير تزر ي و غ  يقيتزر

ـ      .)۱۵(بودند   ن ي در بـ يمصرف همزمان مواد و مشروبات الکل
ن ي مصرف الکل در ب    يزان باال يست و م  يج ن يمعتادان چندان را  

 فوق احتماال بـه     ي  سه با مطالعه  ي ما در مقا   ي   مطالعه افراد مورد 
 مواد به کمک اسـتفاده  يقيسبب رواج روش ترک مصرف تزر    

 و عـوارض    ي اجتمـاع  يبا توجه به آثار منفـ     . باشد ياز الکل م  
ـ اد به الکـل بـه دل  ي از مصرف الکل و احتمال اعت  ي ناش يطب ل ي

تـادان در    الزم بـه مع    يهـا   آموزش ي  هيتداوم استفاده از آن، ارا    
  . استي مضرات مصرف الکل ضروري نهيزم

ن مواد يتر ياصل)  درصد۷/۱۹(و کراک )  درصد۷/۹۶(ن يهروئ
در . دادنـد  يل مـ ين معتادان را تشک   يق شده توسط ا   يمخدر تزر 

 بـه علـت     يز در مـوارد   يها ن  از آن )  درصد ۵/۴۷ (يميحدود ن 
ـ  تزر ا کـراک، اقـدام بـه      ين  ي به هروئ  يعدم دسترس  اک يـ ق تر ي

 ي ن مـاده يتر عين شايي هرو زي ن در مطالعات مشابه  . وده بودند نم
ـ در ا . ق توسط معتـادان بـود     ي تزر يمخدر مورد استفاده برا    ن ي

 توسـط  يره در مـوارد نـادر  ياک و شـ يـ ق تريز تزريمطالعات ن 
  حاضـر، ي  در مطالعـه   ).۱۵-۱۶(معتادان گزارش شـده اسـت       

ـ تزرشتر يا بي بار ۴ معتادان روزانه     درصد ۷/۵۵  .كردنـد  مـي ق ي
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 گـزارش شـده      درصـد  ۴/۱۷  ديگر ي  در يك مطالعه  اين رقم،   
از معتـادان    اي بـيش از نيمـي       در مطالعه  ،چنينهم). ۱۶(است  

 يهـا  افتـه ي .)۱۵ (بـار در روز تزريـق داشـتند    ۳تـا   ۲تزريقي  
از معتـادان   )  درصـد  ۸/۳۲ ( نفـر  ۲۰ ما نشان داد کـه       ي  مطالعه

در . بودنـد مـشترک   گ   سـرن   استفاده از  ي   سابقه يدارا يقيتزر
 ۷۰تـا   ۳۰ بين مشترک ارقام استفاده از سرنگ   ،مطالعات ديگر 

هـاي مـشابه در      با وجود يافته   ).۱۳-۱۹ (باشد  متغير مي  درصد
ـ مدر مشهد، اي مطالعهدر اکثر مطالعات ديگر،     اسـتفاده از  زان ي

رغـم   علـي ). ۲۰ (كر گرديده است   درصد ذ  ۱۷ مشترکسرنگ  
مـشترک  ورد درصد استفاده از سـرنگ        مطالعه ما در م    ي  نتيجه

برخي از مطالعات اين رقم     ،  ) درصد ۵/۱۱(ه گذشته   در يك ما  
در  ).۱۹و۲۲( انـد  گزارش نمـوده  شتر  ي ب يو برخ ) ۲۱(را كمتر   

ا ي از سرنگ يبه نوعبيش از دو سوم معتادان  ، حاضر ي  مطالعه
ـ  درن رقـم    ي استفاده کرده بودند که ا      مشترک آن  متعلقات ک ي

 گـزارش   درصد ۱۰۰ تا   ۳۰بين   تهران   ي  شش محله   در مطالعه
  ).۱ (شده است

ت است کـه از نظـر اکثـر معتـادان        ين واقع ي ا يايج گو ين نتا يا
ق صرفا محـدود بـه      ي پر خطر مرتبط با تزر     ي، رفتارها يقيتزر

ـ باشـد و متاسـفانه بـه دل       ياستفاده از سرنگ مشترک م     ل کـم  ي
ـ  يد حت ي و شا  يتوجه ـ  کارشناسـان دخ   يتـوجه  ي ب ر امـر   ل د ي

ـ  پيهـا  ، برنامـه يقـ يآموزش معتـادان تزر   رانه عمـدتا بـر   يشگي
ک سرنگ نو معطوف شده است      يق،  ي هر تزر  ي  آموزش برنامه 
 ي مـورد اسـتفاده بـرا   ير ابزارهـا ي به نقش سا يو توجه چندان  

ـ  مـرتبط بـا تزر  ي از رفتارهـا يز برخ يق و ن  يتزر ق کـه جـزو   ي
بر  .شده استباشد، ن يق ميک تزرين سالم بودن يي تعيارهايمع

 درصـد از معتـادان   ۳/۴۴ اگر چه تنهـا   ، ما ي  ج مطالعه يطبق نتا 
افـراد  از )  نفـر ۴۶( درصـد  ۴/۷۵  ازدواج کرده بودنـد،   يقيتزر

 سن.  بودند ي تماس جنس  ي برقرار ي   سابقه ي دارا مورد مطالعه 
ن افراد قبـل از     ي درصد از ا   ۱/۳۹ ين تماس جنس  ي اول يبرقرار

 يدر طــ، هــا آناز )  نفــر۲۶( درصــد ۵/۵۶ ،ه بــودي سـالگ ۱۸
 ي  رابطـه ياقـدام بـه برقـرار   سال قبل از انجـام مـصاحبه،       يك

ـ   از آن)  نفر ۸( درصد   ۸/۳۰ نموده بودند که     يجنس ش از يهـا ب
به  يها با فرد   از آن )  نفر ۹( درصد   ۶/۳۴و   يک جنس يک شر ي
ز ي نالعات ديگرطمدر  . داشتندير از همسر خود تماس جنسيغ

 بـا   فعـال بودنـد،   ي کـه از نظـر جنـس       يقـ يدرصد معتادان تزر  
ه يبر خالف تصور اول ).۱۴،۱۳و۲۱(  حاضر مشابه بودي مطالعه

ـ که معتادان به مـواد اف    ـ  در ايوني ـ ران فعالي  ي انـدک يت جنـس ي
 ي جنـس تباطاترادهد که  ين مطالعه نشان م   ي ا يها افتهيدارند،  

ع است و   يار شا ين افراد بس  ين ا ي در ب  ييزناشوروابط  خارج از   
 ي اقدام به برقراري سالگ١٨ که قبل از سن ي درصد افراديحت

، بـه   )۲۳ (يت عموم يسه با جمع  يدر مقا کنند،   ي م يرابطه جنس 
  .شتر استيب مراتب

ــادان تزر۲۳ ــي درصــد از کــل معت ــه يق ــن مطالع  ي، دارادر اي
در . ک فرد همجنس بودند   ي با   ي تماس جنس  ي برقرار ي  سابقه
 درصد گزارش شده است ۱۳  تا۱/۶ن يمطالعات اين رقم بساير 

ــ). ۱۷،۱۶،۱۳و۲۴(  ي و اجتمــاعيت شــرعيــرغــم ممنوع يعل
ج مطالعه ما و مطالعات مشابه      ي در کشور ما، نتا    ييگرا همجنس

ک ي با يزش جنسيوع قابل توجه آمي از شيصورت گرفته حاک
  .باشد ي ميونين مردان مصرف کننده مواد افيفرد همجنس در ب

 يدارامعتـاد فعـال جنـسي     ۴۶ز  ا)  نفـر  ۲۶( درصد   ۵/۵۶ تنها
 ي  دو مطالعـه  ايـن رقـم در      .  استفاده از کاندوم بودنـد     ي  سابقه
گـزارش شـده     )۱۶( درصد   ۴/۵۲و  ) ۱۴( درصد   ۹/۵۲ ،مشابه
ـ  غ ي روابـط جنـس    ي عدم استفاده از کاندوم و برقرار      .است ر ي

 خـارج   ي جنس ارتباطات يزان باال يمن و پر خطر، در کنار م      يا
وع يک سو و شـ ي از  ي جنس ي تعدد شرکا   و يي زناشو روابطاز  

توانـد   يگـر مـ   ي د يق از سـو   ي پر خطر مرتبط با تزر     يرفتارها
 در کـشور مـا      يق جنس ي از طر  HIV يدميمنجر به گسترش اپ   

ـ     يي شناسـا  HIVش مـوارد ابـتال بـه        يافزا. شود ن ي شـده در ب
ـ  بـر ا ي مواد خـود گـواه  يقيهمسران مصرف کنندگان تزر   ن ي

  ).۲۱(باشد  يت ميواقع
مطـالبي   مورد مطالعه مـا      يقي درصد مصرف کنندگان تزر    ۱۰۰

در ه جــز  شــنيده بودنــد و بــHIV/AIDSدر مــورد عفونــت 
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ر ي راه ش و انتقال از از طريق نيش پشه   روسي و انتقالخصوص  
هـاي    سـاير راه   در مـورد  آنـان    يسـطح آگـاه   ،  مادر بـه نـوزاد    

ويژه انتقال از طريق    ه   ب ،HIVپيشگيري و انتقال رايج عفونت      
، در سـطح مناسـبي     ومسرنگ مشترك و نقش پيشگيرانه كانـد      

ت مـصرف مـواد   يع وضعي سريابي ارزن رقم در يا .قرار داشت 
در  که ين کسانياز ب، ضمنا دهيگزارش گرد  درصد۸۰ران يدر ا

 و ۲۰ده بودنـد،  يدز شـن ي ايماري در مورد بيمطالباين ارزيابي   
ـ  درصد به ترت   ۳۰ اه تمـاس    از ر  يمـار يب از امکـان انتقـال ب      ي

ــس ــشترک تزريجن ــوازم م ــ و ل ــتند ي  در ).۱۵(ق اطــالع نداش
مطالعات ديگر نيز سطح آگاهي نسبتا مطلوب ارزيابي گرديده         

وجـود   ، حاضر ي   همانند مطالعه  ن،يبا وجود ا   .)۱۴و۲۱(است  
از طريـق نـيش پـشه و      روس  يوباورهاي غلط در مورد انتقال      

 قابل توجه  ،دزيابا افراد مبتال به     در ظروف مشترك    خوردن   غذا
  ).۲۱ (باشد مي
 ي  مطالعه ما با مطالعات فوق نـشان دهنـده        يها افتهي ي  سهيمقا

د يـ ت است که خوشـبختانه بـا گذشـت زمـان و تاک        ين واقع يا
 پـر خطـر،     ي رفتارهـا  ين بر آموزش افـراد دارا     يولوشتر مس يب

 نـسبت بـه     يسطح اطالعـات معتـادان بـه طـور قابـل تـوجه            
 يد احتمـال ياما، با توجه به تاک    . است قبل رشد داشته     يها سال

روس يو انتقال يها  از راهي برخيه شده بر روي ارايها آموزش
HIV  ـ  از آن، متاسفانه م    يريشگي پ يها  و روش زان اطالعـات  ي

 از موضــوعات، همچنــان انــدک ين افــراد در مــورد برخــيــا
  .باشد يم

 مـورد   يقـ ي درصد از مـصرف کننـدگان تزر       ۱/۷۲هر چند که    
ش ي معتقد بودند که در جامعه ما، امکان انجـام آزمـا          مطالعه ما 

ـ  بـه و ي احتمـال ي از آلـودگ  يجهت آگاه  ، بـدون  HIVروس ي
 درصـد از مجمـوع      ۳/۴۴گران وجود دارد، امـا تنهـا        ياطالع د 

 قرار گرفتـه    HIV مورد مطالعه ما تحت تست       يقيمعتادان تزر 
 بـه عمـل آمـده بـه صـورت      يها  از تست  يمين  که فقط  بودند

هـا از     درصـد از آن    ۳۰در حدود   . نه صورت گرفته بود   داوطلبا
 درصـد از  ۴/۴۴ . خـود مطلـع نبودنـد   HIVش  ي آزمـا  ي  جهينت

 يها افتهي .ر صورت گرفته بود   يک سال اخ  ي يشات در ط  يآزما
 انک چهـارم معتـاد  يش از يران نشان داد که بيدر ايك مطالعه  

 از نيمـي  ، قـرار گرفتـه  HIV مورد مطالعه تحت تست    يقيتزر
ج ي نتا ).۱۵( صورت گرفته بود     يها به صورت اجبار    ن تست يا
 از آن بود که يز حاکينران يدر ا گر انجام شدهي دي ک مطالعهي

 مورد مطالعه تحت يقير تزري و غيقي درصد از معتادان تزر   ۲۱
ش خـود مطلـع بودنـد       يجه آزما ي از نت  ، قرار گرفته  HIVتست  

 مـورد  يقـ يتزرک چهارم معتـادان  يش از ي ب يعدم آگاه  ).۱۶(
 از  يش جهـت آگـاه    يمطالعه در خصوص امکان انجـام آزمـا       

ـ  به و  ي احتمال يآلودگ گـران در   ي بـدون اطـالع د     HIVروس  ي
 قرار  HIV که تحت تست     يز درصد کم معتادان   يجامعه ما، و ن   

ن يولوشتر مس ي ب يرسان  ضرورت اطالع  ي  اند، نشان دهنده   گرفته
گـان  يام را  و انجـ   ي مراکز مـشاوره رفتـار     يدر خصوص معرف  

 در  يهـا  ب گـروه  يق و ترغ  ين مراکز، تشو  ي در ا  HIVش  يآزما
ز پـر رنـگ   يـ ش و ني انجام داوطلبانـه آزمـا   يمعرض خطر برا  

  .باشد يها م تر کردن آن ق فعالين مراکز از طريکردن نقش ا
  

  گيري نتيجه
ران ي مواد در ا   يقيبا توجه به روند رو به رشد مصرف تزر             

 يمـ ي مطالعه صورت گرفته توسـط رح      جي، که بر طبق نتا    )۲۵(
 تـا   ۱۳۶۷ يهـا  موقر و همکارانش، تنها در حـد فاصـل سـال          

ـ  مواد به طور متوسط سـاالنه بـه م  يقي، مصرف تزر  ۱۳۷۷ زان ي
 درصـد   ي  ه کننده ي، که توج  )۲(ش داشته است    ي درصد افزا  ۳۳
ـ يقـ ي مصرف کنندگان تزر يباال دز يـ ن افـراد مبـتال بـه ا   ي در ب

 يهـا   آموزشي هيرو، ارا نياز ا. باشد يشناخته شده در کشور م 
 يهــا دز و روشيــ ايمــاري انتقــال بيهــا  راهي نــهيالزم در زم

ـ  از آن از طر    يريشگيپ ـ ، افـراد هم ي گروهـ يهـا  ق رسـانه ي ار ي
ـ  غيهـا  همسان، تشکل  ـ ي هـا،   ، زنـدان ي، مراکـز درمـان  ير دولت
ـ  ارا يها گسترش شبکه  ـ  اوليه خـدمات بهداشـت    ي ـ ه و اراي  ي هي

 سرنگ و سوزن، و در ي ر عرضهيگان نظي رايريشگيخدمات پ
 مـرتبط بـا کـاهش       يهـا   برنامـه  يشتر بر رو  يمجموع تمرکز ب  
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 پـر خطـر     ي رفتارهـا  ين گـروه از افـراد دارا      ين ا يب در ب  يآس
 کـاهش تعـداد     يتواند در کنـار تـالش بـرا        ي م ، بوده يضرور

هـا   بي مـواد، در رونـد کـاهش آسـ         يقـ يمصرف کنندگان تزر  
  .رگذار باشديتاث

از هـاي مـورد مطالعـه       رغم آگاهي نـسبتا مطلـوب نمونـه        علي
، باورهاي غلط در اين  HIVهاي پيشگيري و انتقال عفونت   راه

چـه   گـر ا .دهـد  نان رقم قابل توجهي را نـشان مـي        مورد همچ 
مصرف كنندگان تزريقي مواد درصد عظيمي از موارد شـناخته        

 از كمتر اما پوشش ،دهند در كشور ما را تشكيل مي     HIVشده  

و اينكه فقط نصف افراد شات مربوطه آنها از نظر آزماينيمي از 
آزمـايش  انجـام   خود اقـدام بـه   ي  آزمايش شده به ميل و اراده     

 ، آزمـايش ي ها از نتيجه  عدم اطالع يك سوم آن      و نموده بودند 
 خدمات به اين    ي   و ارايه  گذاري اولويت اهميت   ي  نشان دهنده 

  .باشد خطر مي گروه بسيار پر
در ب  ي کـاهش آسـ    يها  برنامه ي  ت و ادامه  ي، تقو ن ارتباط ي ا در

 ي توسعه، ار همسانيافراد هم به كمك د بر آموزشي تاک،کشور
 ي بـه منظـور مراجعـه   شتر يـ الت بي تسهي هي ارا ويمراکز گذر 

  . گردد يشنهاد مياز پي مورد نيها شيداوطلبانه و انجام آزما
  

  
References 
1- Razzaghi EM, Rahimi Movaghar A, Green TC, 

Khoshnood K. Profiles of risk: a qualitative study 

of injecting drug users in Tehran, Iran. Harm 

Reduct J. 2006; 3: 12-25.  

2- Rahimi Movaghar A, Mohammad K, Razzaghi 

EM. Trend of drug abuse situation in Iran: a three 

decade survey. Hakim Res J. 2002; 5: 171-81. 

3- Wodak A, Ali R, Farrell M. HIV in Injecting 

drug users in Asian countries. Editorial. BMJ. 

2004; 329: 697-8. 

4- Tait R. “Iran faces up to its most lethal threat-

drugs”. The Guardian. 2005. [cited 2005 Oct 27]. 

Available from URL: http://www.guardian.co.uk/ 

world/2005/oct/27/iran.roberttait 

5- Ministry of Health and Medical Education, 

Centre for Diseases Management, Latest statistics 

about HIV infection in the Islamic Republic of 

Iran. 2009. Available from URL: 

http://www.mums.ac.ir/shares/aids/bahrainis4/PD

F/AIDS88_2.pdf 

6- Singer M, Stopka T, Siano C, et al. The social 

geography of AIDS and hepatitis risk: qualitative 

approaches for assessing local differences in 

sterile-syringe access among injection drug users. 

Am J Public Health. 2000; 90: 1049-56. 

7- Gollub EL, Rey D, Obadia Y, Moatti JP. 

Gender differences in risk behaviors among HIV+ 

persons with an IDU history. The link between 

partner characteristics and women’s higher drug-

sex risks. The Manif 2000 Study Group. Sex 

Transm Dis. 1998; 25: 483-8. 

8- Poundstone KE, Strathdee SA, Celentano DD. 

The social epidemiology of Human 

Immunodeficiency Virus/Acquired 

Immunodeficiency Syndrome. Epidemiol Rev. 

2004; 26: 22-35. 

9- Friedman SR. Promising social network 

research results and suggestions for a research 

agenda. NIDA Res Monogr. 1995; 151: 196-215. 

10- Latkin CA, Sherman S, Knowlton A. HIV 

prevention among drug users: outcome of a 



  ... رفتاري مصرف كنندگان تزريقي مواد ي مطالعه
 

 ٩٠، بهار٧٤ي  ، شماره١٩ي  رهي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زنجان، دو مجله

١٠٥

network-oriented peer outreach intervention. 

Health Psychol. 2003; 22: 332-9. 

11- Trotter RT, Bowen AM, Potter JM. Network 

models for HIV outreach and prevention programs 

for drug users. NIDA Res Monogr. 1995; 151: 

144-80. 

12- Amon J, Brown T, Hogle J, et al. Behavioral 

Surveillance Surveys (BSS): Guidelines for 

Repeated Behavioral Surveys in Populations at 

Risk of HIV. Family Health International, 2000. 

Available from URL: http://www.who.int/hiv/ 

strategic/en/bss_fhi2000.pdf  

13- Zamani S, Kihara M, Gouya MM, et al. High 

prevalence of HIV infection associated with 

incarceration among community-based injecting 

drug users in Tehran, Iran. J Acquir Immune Defic 

Syndr. 2006; 42: 342-6. 

14- Zamani S, Kihara M, Gouya MM, et al. 

Prevalence of and factors associated with HIV-1 

infection among drug users visiting treatment 

centers in Tehran, Iran. AIDS. 2005; 19: 709-16. 

15- Razzaghi EM, Rahimi A, Hosseini M, Madani 

S, Chatterjee A. Rapid situation assessment (RSA) 

of drug abuse in Iran. Prevention Department, 

State Welfare Organization, Ministry of Health, 

I.R. of Iran and United Nations International Drug 

Control Program. 1998-1999. Available from 

URL: www.unodc.org/pdf/iran /publications/ 

RSA2000SUMMARY.pdf 

16- Narenjiha H, Rafiey H, Baghestani AH, et al. 

Rapid Situation Assessment of Drug Abuse and 

Drug Dependence in Iran (2004). Dariush Institute 

of Education and Research of Substance Abuse 

(In Farsi, not published). 

17- Khani M, Vakili MM. Prevalence and risk 

factors of HIV, hepatitis B virus and hepatitis C 

virus infections in drug addicts among Zanjan 

prisoners. Arch Iranian Med. 2003; 6: 1-4. 

18- Day C, Nassirimanesh B, Shakeshaft A, Dolan 

K. Patterns of drug use among a sample of drug 

users and injecting drug users attending a General 

Practice in Iran. Harm Reduct J. 2006; 3: 2. 

19- Zamani S, Vazirian M, Nassirimanesh B, et al. 

Needle and syringe sharing practices among 

injecting drug users in Tehran: a comparison of 

two neighborhoods, one with and one without a 

needle and syringe program. AIDS Behav. 2008; 

16: 10.1007/s10461-008-9404-2. 

20- Rowhani Rahbar A, Rooholamini S, 

Khoshnood K. Prevalence of HIV infection and 

other blood-borne infections in incarcerated and 

non-incarcerated injection drug users (IDUs) in 

Mashhad, Iran. Int J Drug Policy. 2004; 15: 151-5. 

21- Islamic Republic of Iran Country Report on 

Monitoring of the United Nations General 

Assembly Special Session on HIV and AIDS. 

Office of the Under-secretary for Health, Ministry 

of Health and Medical Education, Centre for 

Diseases Management. 2006. Available from 

URL: http://www.behdasht.gov.ir/ 

uploads/Iran%20UNGASS%20report%202008%2

0ver14%20Persian_9179.pdf 

22- Vazirian M, Nassirimanesh B, Zamani S, et al. 

Needle and syringe sharing practices of injecting  

 



  رضا شغلي و همكاراندكتر علي
 

 ٩٠، بهار٧٤ي  ، شماره١٩ي  ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زنجان، دوره مجله

١٠٦

drug users participating in an outreach HIV 

prevention program in Tehran, Iran: A cross-

sectional study. Harm Reduct J. 2005; 2: 19. 

23- Mohammadi MR, Mohammad K, Khalaj 

Abadi Farahani F, et al. Reproductive knowledge, 

attitudes and behavior among adolescent males in 

Tehran, Iran. Int Fam Plan Perspect. 2006; 32: 

35-44. 

24- Khodabandeh G, Fakhireh F, Naserinia MR, 

Foladi S. Prevalence of high-risk sexual behavior 

in drug users referred to the counseling center. 

Second Congress of High Risk Behaviors. 2007. 

Zahedan, Iran. 

25- Mokri A. Brief overview of the status of drug 

abuse in Iran. Arch Iranian Med. 2002; 5: 184-90. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
  
  
 
 
 
 
  



  ... رفتاري مصرف كنندگان تزريقي مواد ي مطالعه
 

 ٩٠، بهار٧٤ي  ، شماره١٩ي  رهي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زنجان، دو مجله

١٠٧

Behavioral Surveillance Survey (BSS) Among Injection Drug Users (IDUs) in 

Zanjan-Iran 
Shoghli AR1, Mosavi Nasab SN1, Fallahnezhad M2, Momtazi S3, Tavasoli Shirvan S4, Haji Karim B5 

 

1Dept. of Social Medicine, Faculty of Medcine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran. 
2Razi Science Researchers Institute, Tehran, Iran. 

3Shahid Beheshti Hospital, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran, and Substance Abuse Prevention and Treatment Office (SAPTO), 

Tehran, Iran. 
4Legal Medicine Organization, Khorasan Razavi, Iran. 

5Vali-e-Asr Hospital, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran. 
 

Corresponding author: Shoghli AR, Dept. of Social Medicine, Faculty of Medcine, Zanjan University of Medical 

Sciences, Zanjan, Iran. 
Email: shoghli@zums.ac.ir 

Received: 1 Jun 2009        Accepted: 28 Aug 2010 

 
Background and Objective: Injection Drug Users (IDUs) include more than 69.9% of known HIV/AIDS cases in 

Iran. The most important causes of HIV among them are syringe sharing and high risk behaviours such as sexual 

practice with different partners. Since IDUs are hard to reach and there is little information about them, this 

behavioural survey conducted to explore Zanjan district’s injection drug users in relation to HIV/AIDS. 

Materials and Methods: In this descriptive-cross sectional study, 61 IDUs, inhabitants of Zanjan, were selected in 

non-random sampling by referring to the most probable sites and places of their presence. Data was collected 

using a standard Family Health Behavioral Surveillance Survey (BSS) questionnaire designed especially for 

IDUs. 

Results: Mean duration of non injected and injected drug use was 12.1±5 and 4.5±3.5 years respectively, and age 

of the first injection was 24±5.4 years. The most frequently injected drug was Heroin (96.7%) and the most non-

injected one was Cannabis (85.2). 55.7% of IDUs injected 4 or more times per day, and 32.8% reported needle 

sharing. 100% of the subjects knew the role of used syringe in HIV transmitting. 44.3% had taken an HIV test, 

and 70.4% knew about their HIV status. 

Conclusion: The early age of starting drug injection, needle sharing, coverage of voluntary HIV testing in less 

than 25%, and unawareness of 1/3 of them about their HIV test status indicate the significance of priority and 

service delivery to this most high risk group. 
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