
  

  

  

	

	

	

	

	

	

	

  

  

  

  

  گزارش پاياني

كنندگان رفتاري در مصرف-پيمايش زيستي
در شهرهاي ها شركاي جنسي آنمواد و تزريقي 

  كرج، اصفهان و گرگان
  1390زمستان 

 

 



	رگفتاپيش
سفارش دفتر  بهآنها در مصرف كنندگان تزريقي مواد و شركاي جنسي وي، هپاتيت ب و سي آياز نظر اچطرح پيمايش رفتاري و سرولوژيك 

- ، دانشگاهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيهاي واگير مركز مديريت بيماريبا همكاري  1مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
دانشگاه علوم ايدز /ويآياي آموزش نظام مراقبت اچهاي علوم پزشكي اصفهان، البرز و گلستان، ستاد مبارزه با مواد مخدر و مركز منطقه

  .به اجرا درآمد 1391و بهار  1390پزشكي كرمان  در زمستان 

ها در خود كننده مواد صرفاً به فراواني رفتارهاي پرخطر و شيوع عفونتهاي مختلف مصرفتا كنون بيشتر مطالعات انجام شده بر روي جمعيت
وهش قرار كمتر مورد پژها در شركاي جنسي آنها و ساير عفونتوي آيچا ، اما رفتارهاي پرخطر، ابتال به عفونتاندكنندگان پرداختهمصرف

  . گرفته است

كنندگان وي، هپاتيت ب و سي در مصرفآيوضعيت رفتارهاي پرخطر و وضعيت سرولوژي اچ 2خوانيهدف اصلي اين طرح تعيين ميزان هم
فراواني رفتارهاي پرخطر منجر به انتقال  ين مطالعه دانش ما را دربارههاي اداده. است در سه استان كشور هاتزريقي مواد و شركاي جنسي آن

  . دهدافزايش ميهاي در معرض خطر در جامعه كنندگان تزريقي مواد به عنوان يكي از گروهها در شركاي جنسي مصرفاين عفونت

ها نظور پيشگيري از انتقال الگوهاي رفتاري پرخطر و عفونتها به مبه منظور طراحي مداخالت مبتني بر زوجاميد است نتايج اين مطالعه بتواند 
  .ها مفيد واقع گرددكنندگان تزريقي مواد به شركاي جنسي آناز مصرف
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  HCV(  17(وي سيفراواني نتايج آزمايش اچ -1-2جدول  2

  HbsAg(  18(ژن اس آنتيبيفراواني نتايج آزمايش اچ -1-3جدول  3

  19 اصفهان:هاي سرولوژي به تفكيك استانفراواني نتايج آزمايش -1-4جدول  4

  20  ) كرج(البرز:هاي سرولوژي به تفكيك استانفراواني نتايج آزمايش -1-5جدول  5

  21 گلستان:هاي سرولوژي به تفكيك استانفراواني نتايج آزمايش -1-6جدول  6

  22 خصوصيات دموگرافيك -2جدول  7

  28 تاريخچه مصرف سيگار -3-1جدول  8

  29 تاريخچه مصرف حشيش -3-2جدول  9

  30 تاريخچه مصرف ترياك -3-3جدول  10

  31 تاريخچه مصرف شيره -3-4جدول  11

  32 تاريخچه مصرف سوخته -3-5جدول  12

  33 تاريخچه مصرف هروئين -3-6جدول  13

  34 تاريخچه مصرف كراك -3-7جدول  14

  35 يخچه مصرف نورجيزكتار -3-8جدول  15

  36 تاريخچه مصرف تمجيزك -3-9جدول  16

  37 تاريخچه مصرف بوپرنورفين غيرقانوني -3-10جدول  17

  38 تاريخچه مصرف متادون غيرقانوني -3-11جدول  18

  39  تاريخچه مصرف ترامادول، استامينوفن كدئين و ديفنوكسيالت بدون تجويز پزشك -3-12جدول  19



  40 تاريخچه مصرف شيشه -3-13جدول  20

  41 تاريخچه مصرف اكستيسي -3-14جدول  21

  42 تاريخچه مصرف كوكائين -3-15جدول  22

  43 تاريخچه مصرف الكل -3-16جدول  23

  44 آوربخش و خوابتاريخچه مصرف داروهاي آرام -3-17جدول  24

  LSD(  45(دي استاريخچه مصرف ال -3-18جدول  25

  46 هزينه پرداختي براي مصرف مواد -3-19جدول  26

  47 محل اولين بار مصرف مواد -3-20جدول  27

  48 فرد پيشنهاددهنده براي اولين بار مصرف مواد -3-21جدول  28

  49 مصرف در ماه گذشتهفرد هممصرف مواد و -3-22جدول  29

  50  اددهنده براي اولين بارتاريخچه طول عمر مصرف هروئيت يا كراك و فرد پيشنه -3-23جدول  30

  51  تاريخچه طول عمر تزريق مواد و فرد پيشنهاددهنده براي اولين بار  -3-24جدول  31

  52 سن و ماده مورد استفاده در اولين تزريق -3-25جدول  32

  53 موفقيت در استفاده از سرنگ نوعدم -3-26جدول  33

  55 تهيه سرنگ نو -3-27جدول  34

  58 استفاده از سرنگ استفاده شده ديگران براي تزريق -3-28جدول  35

  63 استفاده از ساير وسايل تزريق استفاده شده توسط ديگران -3-29جدول  36

  64 دادن سرنگ استفاده شده خود به ديگران -3-30جدول  37

  65 يا سوزن مشترك/كوبي با جوهر وخال -3-31جدول  38

  66 پرخطر تزريقساير رفتارهاي -3-32جدول  39

  68 هاي اختياري اعتيادتاريخچه درمان -4-1جدول  40

  74 هاي اجباري اعتيادتاريخچه درمان -4-2جدول  41



  76 هاي مجاز درمان اعتيادرفتارهاي پرخطر در كمپ -4-3جدول  42

  78  هاي مجاز درمان اعتياددسترسي به خدمات پيشگيري و آزمايش در كمپ -4-4جدول  43

  79 تاريخچه زندان -5-1جدول  44

  80 رفتارهاي پرخطر مصرف مواد در زندان -5-2جدول  45

  82 تاريخچه درمان در اردوگاه درمان اجباري -5-3جدول  46

  83 رفتارهاي پرخطر مصرف مواد در اردوگاه درمان اجباري -5-4جدول  47

  84 كوبي در زندان و اردوگاه درمان اجباريخال -5-5جدول  48

  85 رفتارهاي پرخطر جنسي در زندان يا اردوگاه درمان اجباري -5-6جدول  49

  87 دسترسي به خدمات پيشگيري و آزمايش در زندان -5-7جدول  50

  88  دسترسي به خدمات پيشگيري و آزمايش در اردوگاه درمان اجباري -5-8جدول  51

  89 ويآيهاي انتقال اچآشنايي با راه -6-1جدول  52

  90 ويآيهاي پيشگيري از اچآشنايي با راه -6-2جدول  53

  91 ويآيارزيابي آگاهي درباره عفونت اچ -6-3جدول  54

  93 ويآيتاريخچه آزمايش اچ -6-4جدول  55

  96 سن اولين رابطه جنسي -7-1جدول  56

  97 كننده در مطالعهرخ رفتاري در رابطه جنسي با فرد شركتنيم -7-2جدول  57

  100  كننده در مطالعهرخ رفتاري در رابطه جنسي با فرد يا افرادي به جز فرد شركتنيم -7-3جدول  58

  102 رفتار ارتباط جنسي گروهي -7-4جدول  59

  103 هاي پيشگيري از بارداريروش -7-5جدول  60

  105 رخ رفتاري در رابطه جنسي مرد با مردنيم -7-6جدول  61

  107 هاي منتقله از راه جنسيتاريخچه ابتال به بيماري -8-1جدول  62

  110 هاهپاتيت -8-2جدول  63



  113 عاليم عفونت سل -8-3جدول  64

  114 هاي درمان و كاهش آسيب اعتيادآشنايي با برنامه -9-1جدول  65

  120 در دو گروه) HIV( ويآيخواني نتايج آزمايش اچهم -10-1جدول  66

  121 در دو گروه) HCV( ويسيخواني نتايج آزمايش اچهم -10-2جدول  67

  در دو گروه) HbsAg(ژن اس آنتيبيخواني نتايج آزمايش اچهم -10-3جدول  68
  

121  



  مقدمه
برآورد ارايه شده  كه ،)2008مترز ( هزار نفر تخمين زده شده 180ميليون نفر و  2/13كنندگان تزريقي مواد در دنيا و ايران به ترتيب تعداد مصرف

كه نتايج ان به تأييد ستاد مبارزه با مواد  1386مطالعه ارزيابي سريع وضعيت مواد در كشور در سال . رسدكارانه ميمحافظه براي ايران به نظر
ها در سال آن% 5/26اند و كنندگان مواد تزريق را بعنوان روش اصلي مصرف خود ذكر كردهمصرف% 1/18دهد كه نشان مي مخدر رسيده است

ها را آن% 94ميليون نفر برآورد شده كه  2/1كنندگان مواد در اين مطالعه تعداد كل مصرف ).2007ها و همكاران نارنجي(اند گذشته تزريق داشته
  .دهندمردان تشكيل مي

وي در كشور مرد هستند و راه آيشده اچدرصد موارد شناخته  90بيش از دهد كه وي وزارت بهداشت نشان ميآيهاي نظام مراقبت اچداده
هاي منتقله از راه شيوع بيماري مطالعات مختلف). 2010هاي واگير مركز مديريت بيماري( موارد مصرف تزريقي مواد بوده است% 67انتقال در 

هاي مختلفي براي شيوع اند و ميزاندادهمورد بررسي قرار ... ها وهاي مختلف همچون مراكز درمان اعتياد، زندانجنسي را در شهرها و جايگاه
؛ خداداديزاده و همكاران 2004؛ روحاني رهبر 2001زاده ؛ ميراحمدي2000پور خميسي(اند گزارش نموده% 2/23اي بين صفر تا وي در دامنهآياچ

شهر كشور در طول دور اول  10د كنندگان مواوي در مصرفآيشيوع عفونت اچ). 2010؛ زماني 2010موقر -؛ رحيمي2005؛ زماني 2006
هاي در استان% 7/37هاي جنوب غربي كشور تا در استان% 1/2اي بين در دامنه% 3/15به طور ميانگين  2007پيمايش زيستي، رفتاري در 

بود، اين % 3/12هران كنندگان تزريقي مواد در تگرچه در اين مطالعه شيوع مصرف). 2008هاي واگير مركز مديريت بيماري(غربي متفاوت بود 
  .است% 14وي در بيش از نيمي از شهرها باالي آيگزارش نشان داد كه شيوع عفونت اچ

و احتمال ) 1999وانيچسني و همكاران (كنندگان تزريقي مواد باالست دهند كه رفتارهاي پرخطر جنسي در مصرفالمللي نشان ميمطالعات بين
) 2009(پاندا و همكاران ). 2004روزنگارد (سي اوليه در مقايسه با ديگر شركاي جنسي باالتر است ارتباط جنسي محافظت نشده با شريك جن

كنندگان وي در مصرفآيشيوع اچ. وي مثبت هستندآيكنندگان تزريقي مواد مرد در مانيپور هند اچهمسران مصرف% 45گزارش كردند كه 
  . بود% 80تزريقي مواد در اين مطالعه 

ها ن است كه اين گروه از نظر جنسي فعال بوده و شيوع رفتارهاي پرخطر جنسي در انحاكي از آكنندگان مواد ايراني نيز مصرف مطالعه روي
كنندگان مطالعه به ترتيب ارتباط جنسي با شركاي جنسي ثانويه و جنس موافق را در شركت% 6/5و % 9/23در ارزيابي سريع وضعيت . باالست

  ). 2007ها و همكاران نارنجي(لعه گزارش نموده بودند طول سال پيش از مطا

كه به ) 2010گزارش جهاني مواد (كنندگان مواد مواجه بوده است آمفتامين در مصرفگيري مصرف متهاي اخير، ايران با همهبه عالوه در سال
كنندگان وي را در مصرفآيد خطر ابتال به عفونت اچتوانكنندگان مواد افزايش داده و حتي مينوبه خود رفتارهاي پرخطر جنسي را در مصرف

  ).2010هارت و همكاران (مواد باال ببرد 

يا شركاي جنسي /كنندگان تزريقي مواد، مسأله انتقال عفونت از طريق اين گروه به همسران ووي در مصرفآيبا توجه به شيوع باالي عفونت اچ
كننده آن به افراد غيرمصرف مثبت، نقش مهمي در انتقال ويآياچنندگان تزريقي مواد مصرف ك. رسدها يك نگراني جدي به نظر ميآن

 ارها شامل برقراري رابطه جنسياين رفت). 1995، هالل و همكاران 1994تورتو و همكاران (طريق رفتارهاي جنسي پرخطر دارند تزريقي، از 
شركاي جنسي ). 2000بوث و همكاران (شوند شركاي جنسي متعدد مي داشتنپول يا مواد و  در ازايمحافظت نشده، برقراري رابطه جنسي 

  . )2003سومالي و همكاران ( آلوده نيز منجر به گسترش اين عفونت در سطح جامع و هم منجر به تولد نوزادان آلوده خواهند گرديد



% 5/89تا  2/11اي از عات مختلف شيوع آن را در دامنهكنندگان تزريقي مواد بسيار باالست و مطالشيوع عفونت هپاتيت سي همچنين در مصرف
؛ محمدعليزاده 2005؛ ميرانصاري 2004؛ روحاني رهبر 2001؛ زالي 2001؛ صالحي 2000پور خميسي(بسته به منطقه مطالعه گزارش نموده است 

اكثريت اين مطالعات ). 2010؛ زماني 2010 موقر -؛ رحيمي2008؛ ايماني 2006؛ هجراني و همكاران 2007؛ زماني 2006؛ خداداديزاده 2005
  .اندرا گزارش نموده% 75تا  50مقاديري بين 

تواند عفونت هپاتيت سي را تشديد كند، باعث آسيب جدي به كبد شده و گاه منجر هپاتيت ب يك بيماري منتقله از راه خون جدي است كه مي
به اين صورت كه ميزان مزمن شدن هپاتيت . دهدبا هپاتيت ب را تحت تاثير قرار مي سير طبيعي آلودگيوي آيابتال به عفونت اچ. به مرگ شود
بنهامو و همكاران (برد باال مي وي و هپاتيت ب دارندآيدر افرادي كه عفونت همزمان اچرا رفت آن به سمت نارسايي پيشرفته كبدي ب و پيش

1999 .(  

رغم دسترسي به واكسيناسيون علي. سيون تشكيل يافته از سه تزريق قابل پيشگيري استعفونت هپاتيت ب با استفاده از يك دوره واكيسنا
كنندگان تزريقي مواد تري از مصرفبه تعداد بيش. كنندگان تزريقي مواد در ايران بسيار پايين استهپاتيت ب، پوشش واكسيناسيون در مصرف

كننده مصرف 6اي در كشور انگلستان از هر در مطالعه. اتيت ب را ارايه نمودتوا از طريق خدمات درمان و كاهش آسيب واكسيناسيون هپمي
تواند از ابتال به سازي هپاتيت ب ميدهد ايمناين نشان مي). 2008آژانس محافت از سالمت (تزريقي يكي سابقه ابتال به هپاتيت ب را داشت 

  .ها پيشگيري نمايدباقيمانده آن% 85عفونت در ميان 

وي آيها شيوع باالي عفونت اچكنندگان تزريقي مواد و شركاي جنسي آنبر روي مصرف) 2011حقدوست و همكاران (مطالعه اخير  نتايج يك
وي در آيدر اين مطالعه شيوع اچ. كنندگان تزريقي مرد شهرهاي شيراز، مشهد و تهران گزارش كردرا در شركاي جنسي مصرف%) 69/3(

  .اين مطالعه همچنين شيوع باالي رفتارهاي پرخطر در تعامالت بين زوجين را نشان داد 	.بود% 42/9كنندگان تزريقي مرد مصرف

	

  ضرورت اجراي طرح
كنندگان تزريقي مواد در كشور ايران نسبتاً وي و رفتارهاي پرخطر جنسي در مصرفآيدهد كه شيوع عفونت اچهاي موجود نشان ميگرچه داده
شان و كنندگان تزريقي مواد و شركاي جنسيزوجي بين مصرفدر تعامالت بين فراواني رفتارهاي پرخطر ر خصوصموجود د اطالعاتباالست، 

يستي، رفتاري مبتني بر زوج به ؛ لذا نياز مبرم به اجراي مطالعات زبسيار محدود است ب و سي و هپاتيتوي آياچها به ارتباط آن با ابتالي آن
نتايج . شوداحساس مي هاوي و هپاتيتآيو ارتباط آن با ابتال به عفونت اچ زوجين فرديهاي روابط بينزمينهه پسور تأمين اطالعات دربارمنظ

  .گذارددراختيار ما ميمبتني بر زوجين در وي آيپيشگيري از اچهاي تدوين برنامهچنين مطالعات بينش ارزشمندي براي 

  



  اهداف طرح
  هدف كلي

  اصفهان، كرج و گرگان سه شهرها در كنندگان تزريقي مواد و شركاي جنسي آنمصرف مطالعه زيستي، رفتاري

  اهداف اختصاصي

 هاكندگان تزريقي مواد و شركاي جنسي آنتعيين شيوع رفتارهاي پرخطر در مصرف	
 هاكنندگان تزريقي مواد و شركاي جنسي آنوي، هپاتيت ب و سي در مصرفآيتعيين شيوع اچ	
 هاكنندگان تزريقي مواد و شركاي جنسي آنرفتارهاي پرخطر در مصرفخواني متعيين ميزان ه	
 هاكنندگان تزريقي مواد و شركاي جنسي آنها در مصرفخواني ابتال به عفونتتعيين ميزان هم	

  

  روش اجرا
  گيريجمعيت مطالعه و نمونه

- مصرف. ها هستندو شركاي جنسي آن ن و كاهش اسيب اعتيادريقي مواد متقاضي خدمات از مراكز درماكنندگان تزمصرفجمعيت مطالعه 
منظور از . انددر طول سال پيش از ورود به مطالعه حداقل يك بار مواد را به صورت تزريقي مصرف كردهكنندگان تزريقي فعال كساني هستند كه 

اقل يك بار در ماه گذشته با او ارتباط جنسي داشته كننده در مطالعه حددر اين مطالعه كسي است كه مصرفكننده تزريقي شركتشريك جنسي 
   .است

  ها و ابزارهاآوري دادههاي جمعروش

كننده تزريقي مواد و شركاي جنسي زن نسخه شامل مردان مصرف 4هاي مطالعات مشابه پرسشنامه مطالعه رفتاري در نامهپس از مرور پرسش
	). را مالحظه فرماييد 4تا  1هاي پيوست(ها نسي مرد آنكننده تزريقي مواد و شركاي جها و زنان مصرفآن

  :نامه نهايي طرح تدوين شدهاي مختلفي شامل موارد زير مرور شده و پرسشالزم به ذكر است به منظور تدوين و طراحي پرسشنامه

 علوم پزشكي كرمان اجرا شده  ايدز، دانشگاه/ويآياي نظام مراقبت اچپرسشنامه طرح مشابه كه در سال گذشته توسط مركز منطقه
	)2011دوست و همكاران حق(بود 

 با كسب اجازه) (2005زماني و همكاران (كنندگان تزريقي مواد پرسشنامه مطالعه زيستي، رفتاري مصرف(  
  پرسشنامهRDS فرانسيسكو كنندگان تزريقي مواد دانشگاه كاليفرنيا، ساندر مصرف)UCSF) (دست نژاد و همكاران، در مالكي

  )با كسب اجازه() انتشار
  پرسشنامه گروه خانم كارال ترلوار در خصوص هپاتيتC  با كسب اجازه(در بين مصرف كنندگان تزريقي مواد(	



  پرسشنامه گروه لوئيزا ژيلبرت و نبيال الباصل از دانشگاه كلمبيا كه به طور اختصاصي براي ارزيابي مبتني بر زوج رفتارهاي پرخطر در
	) با كسب اجازه) (2011الباصل و همكاران (ان تزريقي مواد طراحي شده است كنندگمصرف

كننده مصرف(ها در دو مجموعه به صورت كننده تزريقي مواد زن و شريك جنسي او مرد باشد، پرسشنامهبا توجه به اين كه ممكن بود مصرف
گيري روش انجام آزمايش سرولوژي منظور سهولت در نمونه به .طراحي شد) شريك جنسي مرد -كننده زنمصرف(و ) شريك جنسي زن -مرد

  .انجام شد رازي در اصفهانگيري خون به روش لكه خون خشك با آزمايشگاه ها هماهنگي الزم به منظور نمونهاز نظر ابتال به عفونت

  اخذ مجوز كميته اخالق

 هايطرح در سامانه مديريت پژوهش پروتكل اجرايي،ها و نامهشپس از اخذ تأييد دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل در خصوص پرس
طرح در كميته  15274با كد  2/9/1390در تاريخ وهشي حاضر طرح پژ. ثبت شد -پژوهشيار –ت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران معاون

  ). 5پيوست ( تأييد قرار گرفتاخالق دانشگاه مورد 

  انتخاب مراكز همكار طرح

هاي علوم معرفي يك ناظر استاني در هر يك از دانشگاه هاي واگير جهتبا اداره كنترل ايدز، دفتر مديريت بيماري ماهنگي الزمدر ادامه ه
-ناظران از بين مراكز تحت پوشش دانشگاه مراكز گذري كه تعداد كافي مراجعه ،با هدايت تيم تحقيق. انجام شدكننده در طرح پزشكي همكاري

مركز از سه دانشگاه  7در مجموع . و مديريت مراكز تمايل به همكاري در طرح دارندف انتخاب نمودند ه تزريقي مواد دارندكنندكننده مصرف
	).1جدول (گيري كردند زوج را نمونه 192علوم پزشكي كشور تعداد 

  تعداد نمونه اخذشده  گيريتعداد مراكز نمونه شهر دانشگاه/نام استان

  42  2  اصفهان  اصفهان

  75  2  كرج  لبرزا

  32 2 گرگان  گلستان

  43 1 گنبد

  192 هاجمع كل نمونه

  

  آموزش دستياران پژوهشانتخاب و 

هاي آنان بود و اين افراد به هاي مصاحبه و آشنايي و تجربه كار با مصرف كنندگان تزريقي مواد و خانوادهگران با توجه به مهارتانتخاب پرسش
بر اساس پروتكل اجرايي ترجيحاً .  گر انتخاب و آموزش داده شداز هر مركز حداقل يك پرسش. رح معرفي شدندوسيله مديران مراكز همكار ط



گران كنندگان زن حتماض بايد توسط پرسشجنس انجام شود، اما در صورت محدوديت مصاحبه با شركتگر همها بايد توسط پرسشمصاحبه
  .مؤنث انجام گردد

هاي رفتاري و اخذ نمونه خون به هاي ورود و خروج مطالعه، نحوه تكميل ارزيابيهاي الزم در خصوص مالكزشموآطي دو كارگاه آموزشي 
هاي گلستان و البرز در مركز ملي مطالعات اعتياد و كارگاه كارگاه اول به منظور آموزش همكاران طرح از استان. همكاران طرح آموزش داده شد

  . ح اصفهان در مؤسسه فرهنگ و سالمت اصفهان برگزار گرديددوم به منظور آموزش همكاران طر

  نظارت در هر دانشگاه

گران باشد و تعيين شد تا در ارتباط مستقيم با پرسش هاي واگير در هر دانشگاه يك ناظربا هماهگي اداره كنترل ايدر، مركز مديريت بيماري
  .نظارت داشته باشد دانشگاهر اختيار آنها قرار دهد و بر روند اجراي طرح در هر هاي الزم به همراه وسايل و تجهيزات مورد نياز را دآموزش

  نحوه نمونه گيري

  :كننده تزريقي شامل موارد زير بودمعيارهاي ورود فرد مصرف

  سال 18سن باالي  
  ماه گذشته 12سابقه تزريق در	

 داشتن حداقل يك شريك جنسي جهت معرفي و شركت در مطالعه	

به فرد دو . شددقيقه براي وي تكميل و نمونه خون از او اخذ مي 20نامه رفتاري در زمان حدود عيارهاي ورود اين فرد، پرسشپس از كنترل م
هاي بر روي كوپن. شدداده مي) كوپن پرداخت( و ديگري براي دريافت مشوق دوم خودش) كوپن ارجاع(كوپن، يكي براي معرفي شريك جنسي 

هاي مربوط به ارجاع شريك جنسي، و همچنين، بر روي كوپن. شد كوپن پذيرفته نشود درج شده بوديطي كه باعث ميپرداخت، كد نمونه و شرا
، براي در ساعات كاري مركزگر و بايست طبق قرار با پرسشجنسي مي شريك. شماره تلفن مركز در صورت نياز به هماهنگي قيد شده بود

گيري خون دقيقه براي او تكميل و نمونه 20ان مراجعه شريك جنسي، پرسشنامه رفتاري در مدت حدود در زم. نمودشركت در مطالعه مراجعه مي
ها در گيري در اتاق خصوصي و در بسته بدون حضور اشخاص ديگر انجام و به كليه آزمودنيتكميل ارزيابي رفتاري و نمونه. شدانجام مي

  .طمينان داده شددهندف اخصوص محرمانه بودن كليه اطالعاتي كه مي

كننده داليل انجام به اين منظور ابتدا مصاحبه. شدگيري خون خشك جهت آزمايش سرولوژي انجام ميتكميل ارزيابي رفتاري نمونهپس از 
در . دشگيري اجازه شفاهي خواسته مياز او براي نمونهكننده توصيح داده و نمونه و معناي ضمني پاسخ آن به طور مختصر براي فرد شركت

سپس بر اساس دستورالعمل . نمودمي تأييدگر با امضاي محل مربوطه در پرسشنامه اخذ رضايت آگاهانه از فرد را صورت اجازه فرد، پرسش
گرفت و تنها محل مربوط به عدم رضايت فرد در در صورت عدم رضايت فرد، نمونه گيري انجام نمي. شدگيري انجام ميمربوطه نمونه
  .گرديدگر امضا ميسط پرسشپرسشنامه تو

تومان در نظر گرفته  7000شد كه مبلغ اين مشوق گر به صورت نقدي پرداخت ميدر پايان هر مصاحبه مشوق فرد شركت كننده توسط پرسش
ان در نظر گرفته توم 6000دوم معادل مشوق كننده در مطالعه مبلغي به عنوان هاي تزريقي شركتكنندهبراي مصرفالزم به ذكر است . شده بود

  .گرديد، به وي پرداخت ميشده بود كه پس از مراجعه شريك جنسي



  هاي خونها و نمونهنامهنحوه كددهي پرسش

هاي در نظر تعيين و در محلاين كار  پروتكل اجرايي طرحبر اساس آيتمي  8يك كد اختصاصي  كننده در مطالعهشركتهر فرد گر براي پرسش
-بيني شده در كد مشخص كننده مصرفها پيشآيتم. شدسشنامه، كوپن مشوق و نمونه خون به صورت يكسان درج ميگرفته شده بر روي پر

  .كننده مصاحبه بودگر تكميلزن، استان، مركز و پرسش/شريك جنسي، مرد/كننده

  هاي خوننمونه هآزمايشگا

پرديس نعمت اللهي طرف قرارداد طرح زير نظر سركار خانم دكتر  رازيدستورالعمل نحوه اخذ و نگهداري لكه خون خشك با نظر آزمايشگاه 
الحق دكتر بيانو اخذ مشاوره از جناب آقاي دكتر آزادمنش از انستيتو پاستور و جناب آقاي  داراي بورد تخصصي كلينيكال و آناتوميكال پاتولوژي

هر نمونه خون لكه خشك طبق . گران آموزش داده شدپرسشطراحي و به ايدز دانشگاه علوم پزشكي تهران /وياياز مركز تحقيقات اچ
بندي مخصوص توسط پست پيشتاز به آزمايشگاه شد و پس از بستهدستورالعمل و مندرج در پروتكل اجرايي مطالعه، در هواي آزاد نگهداري مي

  . نگهداري شد -20هاي مطالعه ارسال و سپس در آنجا در دماي مجري آزمايش

از نمونه ها همزمان با خون خشك و خون كامل مورد آزمايش قرار % 25رح به منظور حصول اطمينان از فرايند آزمايش حين اجراي طدر 
آزمايش مجدد به صورت يك سو كور بود و تكنسين مربوطه اطالعاي از سيستم كد گذاري و تشابه نمونه هاي خشك و خون كامل . گرفتند
  .ندخواني داشتهم با هم نتايج امل در موارد كنترل مجدد با خون ك. نداشت

  گيريپايش و كنترل كيفيت نمونه

- رفت طرح به لحاظ نمونهبه عالوم روند پيش. آمدگري توسط ناظران طرح به عمل مياز روند اجرايي و پرسش منظمبازديدهاي  دانشگاهدر هر 
در اين رفت كار بازخورد داده اد پيگيري و در خصوص نحوه پيشگيري به صورت روزانه توسط همكار گروه تحقيق در مركز ملي مطالعات اعتي

  . شدهاي الزم منتقل ميگيري آموزشنحوه انجام ارزيابي رفتاري و گرفتن نمونه خون كنترل شده و به منظور تسريع در فرآيند نمونهها بازديد

  آماري تحليلها و نحوه ورود داده

اكسلي به برنامه توسط يكي از همكاران طرح  آناطالعات پيشتاز به مركز ملي مطالعات اعتياد ارسال و ها پس از تكميل با پست كليه پرسشنامه
گران مربوطه تماس گرفته و همكار طرح در خصوص وجود هر گونه اشكال با پرسش. ي اين طرح آماده شده بود، وارد شدهاكه براي پرسشنامه

ها توسط يكي ديگر از همكاران طرح با تحليل داده. نمود) 16نسخه ( SPSSافزار ها را وارد نرمهدادپس از پاكسازي و رفع اشكاالت احتمالي، 
هاي كيفي هاي كمي و توزيع فراواني براي شاخصتوصيفي براي تعيين ميانگين و انحراف استاندارد در شاخصهاي آماري استفاده از آزمون

  .انجام شد

  مالحظات اخالقي

هاي پزشكي اصول اخالقي پژوهش: و اعالميه هلسينكي) 1991(المللي علوم پزشكي هاي بينهاي اخالقي هيأت سازمانهاين مطالعه از توصي
جبران هزينه كت در مطالعه و ركنندگان براي ششركت. نمايدپيروي مي) 2000انجمن پزشكي جهاني، ادينبورو (هاي انساني بر روي آزمودني

از آن  توانستندگان در هر نقطه از زمان ميكنندو شركت بودهشركت در مطالعه كامالً داوطلبانه . ندنمودريافت شان مبلغي درفت و آمد و وقت
- براي تمام شركت پس از آزمايشعالوه مشاوره داوطلبانه و آزمايش ه ب. انصراف دهند، بدون آن كه در دريافت خدمات با مشكلي مواجه شوند



هاي رفتاري و هاي مطالعه از جمله دادهتمام دادهنگهداري . به صورت محرمانه به خود فرد اطالع داده شدو نتيجه آزمايش كنندگان انجام 
  .انجام گرديدآزمايشگاهي به صورت كامالً محرمانه 



  نتايج

	هاي سرولوژينتايج آزمايش -يك

  )HIV(وي آيفراواني نتايج آزمايش اچ -1- 1جدول 

  شريك جنسي كننده تزريقيمصرف 

  سال 25زير 

)n=8(  

  ترسال و بيش 25

)n=184(  

  كل

)n‐192(  

  سال 25زير 

)n=24(  

  ترسال و بيش 25

)n=168(  

  كل

)n=192(  

  %)1( 2  %)1( 2  0 %)2/4(8 8 0 مثبت

  %)9/97( 188  %)9/97( 188  0 %)8/94(182 %)8/94(182 0 منفي

  %)1( 2  %)1( 2  0 %)1(2 %)1(2 0  نمونه ناكافي

	

  )HCV(وي سيفراواني نتايج آزمايش اچ -1- 2جدول 

  شريك جنسي كننده تزريقيمصرف 

  سال 25زير 

)n=8(  

  ترسال و بيش 25

)n=184(  

  كل

)n‐192(  

  سال 25زير 

)n=24(  

  ترسال و بيش 25

)n=168(  

  كل

)n=192(  

  %)9/8( 17  %)9/8( 16  %)5/0(1 %)6/26(53 %)1/26(52 %)5/0( 1 مثبت

  %)1/90( 173  %)1/90( 173  0 %)8/70(136 %)2/67(129 %)6/3( 7 منفي

  %)1( 2  %)5/0( 1  %)5/0(1 %)6/1(3 %)6/1(3 0  نمونه ناكافي

  

  



  )HbsAg(ژن اس آنتيبيفراواني نتايج آزمايش اچ -1- 3جدول 

  

  شريك جنسي كننده تزريقيمصرف 

  سال 25زير 

)n=8(  

  ترسال و بيش 25

)n=184(  

  كل

)n‐192(  

  سال 25زير 

)n=24(  

  ترسال و بيش 25

)n=168(  

  كل

)n=192(  

  %)1( 2  %)1( 2  0 %)6/1(3 %)6/1(3 0 مثبت

  %)9/97( 188  %)9/97( 188  0 %)7/94(187 %)7/94(187 0 منفي

  %)1( 2  %)1( 2  0 %)1(2 %)1(2 0  نمونه ناكافي



  اصفهان : هاي سرولوژي به تفكيك استانفراواني نتايج آزمايش -1- 4جدول 

)n=42(  

  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

 مثبت  )HIV( ويآياچ

  منفي 

  نمونه ناكافي

1)4/2(% 

41 )6/97(%  

0  

0  

42 )100(%  

0  

 مثبت  )HCV( ويسياچ

  منفي 

  نمونه ناكافي

21)50(% 

21 )50(%  

0  

2 )8/4(%  

40 )2/95(%  

.  

 ژناس آنتيبياچ
)HbsAg(  

 مثبت

  منفي 

  نمونه ناكافي

0 

42 )100(%  

0  

0  

42 )100(%  

0  

  



  ) كرج(البرز : هاي سرولوژي به تفكيك استانفراواني نتايج آزمايش -1- 5جدول 

)n=75(  

  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

 مثبت  )HIV(وي آياچ

  منفي 

  نمونه ناكافي

4)3/5(% 

69 )92(%  

2 )7/2(%  

1 )3/1(%  

72 )96(%  

2 )7/2(%  

 مثبت  )HCV(وي سياچ

  في من

  نمونه ناكافي

13)3/17(% 

59 )7/78(%  

3 )4(%  

8 )7/10 (%  

65 )7/86(%  

2 )7/2(%  

ژن اس آنتيبياچ
)HbsAg(  

 مثبت

  منفي 

  نمونه ناكافي

1)3/1(% 

72 )96(%  

2 )7/2(%  

1 )3/1(%  

72 )96(%  

2 )7/2(%  



  گلستان : هاي سرولوژي به تفكيك استانفراواني نتايج آزمايش -1- 6جدول 

)n=75(  

  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

 مثبت  )HIV(وي آياچ

  منفي 

  نمونه ناكافي

3)4(% 

72 )96(%  

0  

1 )3/1(%  

74 )7/98(%  

0  

 مثبت  )HCV(وي سياچ

  منفي 

  نمونه ناكافي

19)3/25(% 

56 )7/74(%  

0  

7 )3/9(%  

68 )7/90(%  

0  

ژن اس آنتيبياچ
)HbsAg(  

 مثبت

  منفي 

  نمونه ناكافي

1)3/1(% 

74 )7/98(%  

0  

1 )3/1(%  

74 )7/98(%  

0  



	خصوصيات دموگرافيك -دو

  خصوصيات دموگرافيك - 2جدول 

  شريك جنسي  كننده تزريقي مصرف 

 مرد  جنسيت

  زن

183)3/95(%  

9 )7/4 (%  

9 )7/4(%  

183 )3/95(%  

 )انحراف استاندارد(ميانگين  سن

  دامنه

96/35 )03/8±(  

54-20  

54/33 )02/8±(  

53-16  

 لمانمس  دين

  غيرمسلمان

190)99(%  

2 )1(%  

192 )100(%  

0  

 ايران  كشور محل تولد

  افغانستان

191)5/99(%  

1 )5/0(%  

190 )99(%  

2 )1(%  

 شهر  موقعيت محل تولد

  روستا

158)3/82(%  

34 )7/17(%  

139 )4/72(%  

53 )6/27(%  



  شريك جنسي  كننده تزريقي مصرف 

  %)49( 94  %)9/47(92 فارس  قوميت

  %)3/20( 39  %)8/18(36 يآذر

  %)3/6( 12  %)6/1(3 كرد

  %)3/7( 14  %)9/8(17 لر

  %)1( 2  %)6/2(5 عرب

  %)6/1( 3 %)1(2 افغاني

  %)7/5( 11  %)8/7(15 ساير

  %)8/7( 15  %)9/10(21 دانمنمي

  %)1( 2  %)5/0(1 بدون پاسخ



  شريك جنسي  كننده تزريقي مصرف  

  %)1/90( 173  %)9/72( 140 )شامل خانه بستگان و دوست(خانه )جا؟ك(وضعيت زندگي 

  %)6/1( 3  %)5/0(1 مسافرخانه

  %)1/3( 6  %)4/10(20 )خوابكارتن(خيابان، پارك يا پاتوق

  %)1/3( 6  %)8/8( 17 محل كار

  %)1( 2  %)7/4(9 زندان

  %)1( 2  %)1( 2 كمپ درمان اعتياد

  0  0 يادم نيست/دانمنمي

  0  %)1( 2 بدون پاسخ

وضعيت خانه محل 
  زندگي

  

  مالك

)n=140(  

35 )2/18(%  

)n=173(  

36 )8/18(%  

  %)6/28( 55  %)6/26(51 خانه متعلق به خانواده

  %)37( 71  %)25( 48 مستأجر

  %)7/4( 9  %)7/3(7 منزل دوست

  وضعيت زندگي 

  )با چه كسي؟(

  %)5/13( 26  %)12( 23 والدين خودم

  %)1/66( 127  %)9/59( 115 هايا بچه/ر وهمس

  %)13( 25  %)9/21(42 ها و والدين خودم يا همسرميا بچه/همسر و

  %)7/5( 11  %)1/3(6 تنها

  %)6/1( 3  %)6/1(3 با دوستان

  0  %)5/0(3 با همكاران

  0  %)1( 2 بدون پاسخ



  شريك جنسي  كننده تزريقي مصرف  

 بله  سواد خواندن و نوشتن 

  خير

175 )1/91(%  

17 )9/8(%  

165 )9/89(%  

27 )1/14(%  

  %)1/3( 6  %)2/4(8 نهضت سوادآموزي  سطح تحصيالت

  %)6/27( 53  %)25( 48 دبستان

  %)7/30( 59  %)3/33(64 راهنمايي

  %)9/22( 44  %)5/24(47 دبيرستان

  %)6/1( 3  %)1/3(6 دانشگاه

  0  %)1( 2 بدون پاسخ

 بله اضر شاغل هستيد؟آيا در حال ح

  خير

  بدون پاسخ

128 )7/67(%  

63 )8/32(%  

1 )5/0(%  

40 )8/20(%  

146 )76(%  

6 )1/3(%  

  %)8/7( 15  %)1/15(29 وقتتمام  وضعيت اشتغال

  %)7/5( 11  %)1/14(27 وقت منظمپاره

  %)3/7( 14  %)38( 73 وقت نامنظمپاره

  0  0 محصل

  %)63( 121  %)6/1(3 دارخانه

  0  0 بازنشسته

  %)13( 25  %)7/30(59 بيكار

  %)1/3( 6  %)5/0(1 بدون پاسخ

                



  شريك جنسي  كننده تزريقي مصرف  

 بله ازدواج دايم تاريخچه طول عمر

  خير

166 )5/86(%  

26 )5/13(%  

171 )1/89(%  

21 )9/10(%  

 تعداد دفعات ازدواج دايم

)n=192(  

 )انحراف استاندارد(ميانگين

  دامنه

97/0 )52/0±(  

3-0  

99/0 )46/0±(  

2-0  

  سن اولين ازدواج دايم

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  دامنه

)n=166(  

04/24 )5/4±(  

40-13  

)n=171(  

49/20 )04/5±(  

39-12  

  %)9/72( 140  %)3/70( 135 متأهل وضعيت تأهل در حال حاضر

  %)9/8( 17  %)4/9( 18 مطلقه

  %)6/2( 5  %)2/5( 10 متاركه

  %)2/4( 8  %)6/1( 3 )همسر مرده(بيوه

  %)5/11( 22  %)5/13( 26 هرگز ازدواج نكرده

ازدواج موقتطول عمر  تاريخچه
  )صيغه(

 بله

  خير

  يادم نيست/دانمنمي

  بدون پاسخ

52 )1/27(%  

140 )9/72(%  

0  

0  

41 )4/21(%  

151 )6/78(%  

0  

0  

 )صيغه(تعداد دفعات ازدواج موقت

)n=192(  

 )انحراف استاندارد(گينميان

  دامنه

40/0 )87/0±(  

7-0  

39/0 )09/1±(  

10-0  



  شريك جنسي  كننده تزريقي مصرف  

 همسر دايم كننده در مطالعهنوع رابطه با زوج شركت

  )صيغه(همسر موقت 

  ساير

  بدون پاسخ

130 )7/67(%  

22 )5/11(%  

39 )3/20(%  

1 )5/0(%  

128 )7/66(%  

24 )5/12(%  

39 )3/20(%  

1 )5/0(%  

   تعداد فرزندان

  )خود فرد استبيولوژيك منظور فرزندان (

 )انحراف استاندارد(ميانگين

 دامنه

51/1 )47/1(%  

8-0  

63/1 )49/1±(  

8-0  

آيا فردي كه با شما در مطالعه حاضر شركت
  پدر يكي از فرزندان شماست؟/كرده مادر

 بله

 خير

 دانمنمي

 بدون پاسخ

104 )2/54(%  

87 )3/45(%  

0  

1 )5/0(%  

105 )7/54(%  

83 )2/43(%  

0  

1 )5/0(%  

آيا با فردي كه با شما در اين مطالعه شركت
  كنيد؟نموده در يك محل زندگي مي

 بله

 خير

138 )8/71(%  

54 )2/28(%  

139 )3/72(%  

54 )7/27(%  



  تاريخچه مصرف مواد -سه

  تاريخچه مصرف سيگار -3- 1جدول 

  

  

  

  شريك جنسي  كننده تزريقي مصرف  

 بله تاريخچه طول عمر مصرف سيگار

  خير

  بدون پاسخ

186 )9/96(%  

5 )6/2(%  

1 )5/0(%  

73 )38(%  

118 )5/61(%  

1 )5/0(%  

   سن اولين مصرف سيگار

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  دامنه

)n=186(  

093/17 )38/5±(  

37-6  

)n=73(  

13/22 )97/5±(  

40-10  

 )انحراف استاندارد(ميانگين تعداد نخ سيگار مصرفي در روز

  دامنه

16/14 )20/8±(  

40-0  

31/8 )76/9±(  

60-0  



  حشيشتاريخچه مصرف  -3- 2جدول 

  

  

  شريك جنسي  كننده تزريقي مصرف  

 بله تاريخچه طول عمر مصرف حشيش

  خير

  يادم نيست/دانمنمي

  بدون پاسخ

131 )2/68(%  

58 )2/30(%  

0  

3 )6/1(%  

36 )8/18(%  

156 )3/31(%  

0  

0  

 )تانداردانحراف اس(ميانگين سن اولين مصرف حشيش

  دامنه

47/19 )96/4±(  

36-8  

13/23 )21/7±(  

45-10  

  %)6/1( 3  %)6/1( 3 سه بار يا بيشتر در روز تناوب مصرف حشيش در ماه گذشته

  0  %)1/2( 4 يك تا دو بار در روز

  %)1( 2  0 روز در ميان

  %)5/0( 1  %)1/3( 6 اي دو بارهفته

  %)7/4( 9  %)9/9( 19 يك بار در هفته يا ديرتر

  %)9/10( 21  %)9/47( 92 در ماه گذشته مصرف نداشتم

  0  %)1( 2 يادم نيست/دانمنمي

  0  %)6/2( 5 بدون پاسخ



  تاريخچه مصرف ترياك - 3-3جدول  

*not	applicable

  شريك جنسي  كننده تزريقي مصرف  ترياك

 بله تاريخچه طول عمر مصرف

  خير

163 )9/84(%  

29 )1/15(%  

69 )9/35(%  

123 )1/94(%  

  )±29/5( 75/23  )±75/4( 21/20   ولين مصرفسن ا

 تزريقي  طريقه اولين بار مصرف

  خوراكي

  دودي

  مشامي/از راه بيني

1 )5/0(%  

16 )3/8(%  

146 )76(%  

0  

1 )5/0(%  

14 )3/7(%  

54 )1/28(%  

0  

 بله  مصرف در ماه گذشته

  خير

25 )13(%  

138 )9/71(%  

32 )7/16(%  

37 )3/19(%  

 بله  تزريق در ماه گذشته

  خير

0  

25 )13(%  

0  

32 )7/16(%  

 سه بار يا بيشتر در روز دفعات تزريق در ماه گذشته

  بار  2تا  1روزي  

  يك روز درميان 

  اي دو بار    هفته

  يك بار در هفته و  يا ديرتر

na*	na*  



  تاريخچه مصرف شيره -3- 4جدول 

*not	applicable

  شريك جنسي  تزريقي  كنندهمصرف  شيره

 بله تاريخچه طول عمر مصرف

  خير

152 )2/79(%  

40 )8/20(%  

46 )24(%  

146 )76(%  

  )±32/4( 20/24  )±80/5( 57/21   سن اولين مصرف

 تزريقي  طريقه اولين بار مصرف

  خوراكي

  دودي

  مشامي/از راه بيني

0  

39 )3/20(%  

113 )9/58(%  

0  

1 )5/0(%  

8 )2/4(%  

37 )3/19(%  

0  

 بله  رف در ماه گذشتهمص

  خير

24 )5/12(% 

128 )7/66(%  

24 )5/12(%  

22 )5/11(%  

 بله  تزريق در ماه گذشته

  خير

0  

24 )5/12(%  

0  

24 )5/12(%  

 سه بار يا بيشتر در روز دفعات تزريق در ماه گذشته

  بار  2تا  1روزي  

  يك روز درميان 

  اي دو بار    هفته

  يك بار در هفته و  يا ديرتر

na*	na*  



  تاريخچه مصرف سوخته -3- 5جدول 

*not	applicable

  شريك جنسي  كننده تزريقي مصرف  سوخته

 بله تاريخچه طول عمر مصرف

  خير

106 )2/55(%  

86 )8/44(%  

26 )5/13(%  

166 )5/86(%  

  )±52/5( 46/25  )±54/5( 57/21   سن اولين مصرف

 تزريقي  طريقه اولين بار مصرف

  خوراكي

  دودي

  مشامي/از راه بيني

0  

1 )5/0(%  

105 )7/54(%  

0  

0  

0  

26 )5/13(%  

0  

 بله  مصرف در ماه گذشته

  خير

7 )6/3(%  

97 )5/50(%  

12 )3/6(%  

14 )3/7(%  

 بله  تزريق در ماه گذشته

  خير

0  

7 )6/3(%  

0  

12 )3/6(%  

 سه بار يا بيشتر در روز دفعات تزريق در ماه گذشته

  بار  2تا  1روزي  

  يك روز درميان 

  اي دو بار    هفته

  ه و  يا ديرتريك بار در هفت

na*	na*  



تاريخچه مصرف هروئين - 3-6جدول  

  شريك جنسي  كننده تزريقي مصرف  هروئين

 بله تاريخچه طول عمر مصرف

  خير

130 )7/67(%%  

62 )3/32(%  

34 )7/17(%  

158 )3/82(%  

  )±71/4( 53/27  )±77/6( 92/25   سن اولين مصرف

 تزريقي  طريقه اولين بار مصرف

  خوراكي

  دودي

  مشامي/از راه بيني

22 )5/11(% 

0  

100 )1/52(%  

8 )2/4(%  

5 )6/2(%  

0  

29 )1/15(%  

0  

 بله  مصرف در ماه گذشته

  خير

40 )8/20(% 

89 )4/46(%  

15 )8/7(%  

19 )9/9(%  

 بله  تزريق در ماه گذشته

  خير

27 )1/4(%  

12 )3/6(%  

4 )1/2(%  

12 )3/6(%  

  %)5/0( 1  %)6/2( 5 يا بيشتر در روزسه بار دفعات تزريق در ماه گذشته

  0  %)3/7( 14 بار2تا1روزي

  %)6/1( 3  %)6/1( 3 يك روز درميان

  0  %)5/0( 1 اي دو بار  هفته

  0  %)1/2( 4 يك بار در هفته و  يا ديرتر



تاريخچه مصرف كراك -3- 7جدول 

شريك جنسي  كننده تزريقي مصرف  راكك  

 بله مر مصرفتاريخچه طول ع

  خير

166 )5/86(%  

26 )5/13(%  

48 )25(%  

144 )75(%  

  )±12/8( 69/30  )±63/7( 75/30   سن اولين مصرف

 تزريقي  طريقه اولين بار مصرف

  خوراكي

  دودي

  مشامي

65 )9/33(% 

0  

101 )6/52(%  

0  

6 )1/3(%  

0  

42 )9/12(%  

0  

 بله  مصرف در ماه گذشته

  خير

87 )3/45(% 

79 )1/41(%  

33 )2/17(%  

15 )8/7(%  

 بله  تزريق در ماه گذشته

  خير

56 )2/29%9  

37 )3/19(%  

13 )8/6(%  

20 )4/10(%  

  %)6/1( 3  %)8/6( 13 سه بار يا بيشتر در روز دفعات تزريق در ماه گذشته

  %)6/1( 3  %)12( 23 بار2تا1روزي

  %)1( 2  %)2/4( 8 يك روز درميان

  %)5/0( 1  %)1( 2 اي دو بار هفته

  %)1( 2  %)2/4( 8 يك بار در هفته و  يا ديرتر



  تاريخچه مصرف نورجيزك - 3-8جدول  

*not	applicable 

  شريك جنسي  كننده تزريقي مصرف   آمپول نورجيزك

 بله تاريخچه طول عمر مصرف

  خير

33 )2/17(% 

159 )8/82(%  

0  

192 )100(%  

  -  )±16/7( 67/29   سن اولين مصرف

 تزريقي  طريقه اولين بار مصرف

  خوراكي

  دودي

  مشامي/از راه بيني

33 )2/17(% 

0  

0  

0  

na*  

 بله  مصرف در ماه گذشته

  خير

3 )6/1(%  

30 )6/15(%  

na*  

 بله  تزريق در ماه گذشته

  خير

3 )6/1(%  

30 )6/15(%  

na*  

  *na  0 سه بار يا بيشتر در روز دفعات تزريق در ماه گذشته

  %)5/0( 1 بار2تا1روزي

  %)1( 2 يك روز درميان

  0 اي دو بار  هفته

  0 يك بار در هفته و  يا ديرتر



  تاريخچه مصرف تمجيزك - 3-9جدول  

*not	applicable

  شريك جنسي  كننده تزريقي مصرف   آمپول تمجيزك

 بله تاريخچه طول عمر مصرف

  خير

29 )1/15(% 

163 )9/84(%  

1 )5/0(%  

191 )5/99(%  

  39  )±85/5( 37/29   سن اولين مصرف

 تزريقي  طريقه اولين بار مصرف

  خوراكي

  دودي

  مشامي/از راه بيني

29 )1/15(% 

0  

0  

0  

1 )5/0(%  

0  

0  

0  

 بله  مصرف در ماه گذشته

  خير

0  

29 )1/15(%  

0  

1 )5/0(%  

 بله  تزريق در ماه گذشته

  خير

na*	na*  

 سه بار يا بيشتر در روز دفعات تزريق در ماه گذشته

  بار  2تا  1روزي  

  رميان يك روز د

  اي دو بار    هفته

  يك بار در هفته و  يا ديرتر

na*  na*  



  تاريخچه مصرف بوپرنورفين غيرقانوني - 3-10جدول 

*not	applicable

  شريك جنسي  كننده تزريقي مصرف   بوپرنورفين غيرقانوني

 بله تاريخچه طول عمر مصرف

  خير

5 )6/2(%  

187 )4/97(%  

1 )5/0(%  

191 )5/99(%  

  27  )±32/5( 6/25   سن اولين مصرف

 تزريقي  طريقه اولين بار مصرف

  خوراكي

  دودي

  مشامي/از راه بيني

0  

5 )6/2(%  

0  

0  

0  

1 )5/0(%  

0  

0  

 بله  مصرف در ماه گذشته

  خير

0  

5 )6/2(%  

0  

1 )5/0(%  

 بله  تزريق در ماه گذشته

  خير

na*	na*  

 سه بار يا بيشتر در روز دفعات تزريق در ماه گذشته

  بار  2تا  1روزي  

  ز درميان يك رو

  اي دو بار    هفته

  يك بار در هفته و  يا ديرتر

na*  na*  



  تاريخچه مصرف متادون غيرقانوني -3-11جدول  

*not	applicable

  شريك جنسي  كننده تزريقي مصرف   متادون غيرقانوني

 بله تاريخچه طول عمر مصرف

  خير

54 )1/28(% 

138 )9/71(%  

5 )6/2(%  

187 )4/97(%  

  )±46/11( 33  )±8/7( 21/32   مصرفسن اولين

 تزريقي  طريقه اولين بار مصرف

  خوراكي

  دودي

  مشامي/از راه بيني

0  

54 )1/28(%  

0  

0  

0  

5 )6/2(%  

0  

0  

 بله  مصرف در ماه گذشته

  خير

17 )9/8(%  

37 )3/19(%  

3 )6/1(%  

2 )1(%  

 بله  تزريق در ماه گذشته

  خير

0  

17 )9/8(%	

0  

3 )6/1(%  

 سه بار يا بيشتر در روز اه گذشتهدفعات تزريق در م

  بار  2تا  1روزي  

  يك روز درميان 

  اي دو بار    هفته

  يك بار در هفته و  يا ديرتر

na*  na*  



  شكترامادول، استامينوفن كدئين، ديفنوكسيالت بدون تجويز پزتاريخچه مصرف  - 3-12جدول 

*not	applicable

  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

 بله تاريخچه طول عمر مصرف

  خير

126 )5/65(%  

66 )4/36(%  

43 )4/22(%  

149 )6/77(%  

  )±31/8( 25  )±82/6( 29/26   سن اولين مصرف

 تزريقي  طريقه اولين بار مصرف

  خوراكي

  دودي

  مشامي/از راه بيني

0  

126 )5/65(%  

0  

0  

0  

43 )4/22(%  

0  

0  

 بله  ه گذشتهمصرف در ما

  خير

48 )25(%  

78 )6/40(%  

26 )5/13(%  

17 )9/8(%  

 بله  تزريق در ماه گذشته

  خير

0  

48 )25(%	

0  

25 )5/13(%  

 سه بار يا بيشتر در روز دفعات تزريق در ماه گذشته

  بار  2تا  1روزي  

  يك روز درميان 

  اي دو بار    هفته

  يك بار در هفته و  يا ديرتر

na*  na*  



سابقه مصرف شيشه -3-13جدول  

  شريك جنسي  كننده تزريقي مصرف   )شيشه(آمفتامين مت

 بله تاريخچه طول عمر مصرف

  خير

128 )7/66(%  

64 )3/32(%  

50 )26(%  

142 )74(%  

  )±15/8( 16/30  )±16/7( 29/31   سن اولين مصرف

 تزريقي  طريقه اولين بار مصرف

  خوراكي

  دودي

  مشامي/از راه بيني

7 )6/3(%  

0  

121 )63(%  

0  

2 )1(%  

0  

48 )25(%  

0  

 بله  مصرف در ماه گذشته

  خير

80 )7/41(% 

48 )25(%  

39 )3/20(%  

11 )7/5(%  

 بله  تزريق در ماه گذشته

  خير

24 )6/13(% 

56 )2/29(%  

8 )2/4(%  

31 )1/16(%  

  %)1( 2  %)5/0( 1 سه بار يا بيشتر در روز دفعات تزريق در ماه گذشته

  %)6/1( 3  %)2/5( 10 بار2تا1روزي

  %)1( 2  %)1/2( 4 يك روز درميان

  0  %)1/3( 6 اي دو بار  هفته

  %)5/0( 1  %)1/3( 6 يك بار در هفته و  يا ديرتر



  سابقه مصرف اكستيسي - 3-14جدول 

*not	applicable

  شريك جنسي  كننده تزريقي مصرف   اكستيسي

 بله تاريخچه طول عمر مصرف

  خير

9 )7/4(%  

183 )3/95(%  

1 )5/0(%  

199 )5/99(%  

  22  )±77/6( 78/26   ن اولين مصرفس

 تزريقي  طريقه اولين بار مصرف

  خوراكي

  دودي

  مشامي/از راه بيني

0  

9 )7/4(%  

0  

0  

0  

1 )5/0(  

0  

0  

 بله  مصرف در ماه گذشته

  خير

1 )5/0(%  

8 )2/4(%  

1 )5/0(  

0  

 بله  تزريق در ماه گذشته

  خير

na*	na*  

 روزسه بار يا بيشتر در دفعات تزريق در ماه گذشته

  بار  2تا  1روزي  

  يك روز درميان 

  اي دو بار    هفته

  يك بار در هفته و  يا ديرتر

na*  na*  



  سابقه مصرف كوكائين -3-15جدول  

*not	applicable

  شريك جنسي  كننده تزريقي مصرف  كوكائين

 بله تاريخچه طول عمر مصرف

  خير

20 )4/10(% 

172 )6/89(%  

5 )6/2(%  

187 )4/97(%  

  )±78/5( 28  )±27/8( 95/29   ولين مصرفسن ا

 تزريقي  طريقه اولين بار مصرف

  خوراكي

  دودي

  مشامي/از راه بيني

0  

0  

18 )4/9(%  

2 )1(%  

0  

0  

1 )5/0(%  

4 )1/2(%  

 بله  مصرف در ماه گذشته

  خير

4 )1/2(%  

16 )3/8(%  

2 )1(%  

3 )6/1(%  

 بله  تزريق در ماه گذشته

  خير

na*	na*  

 سه بار يا بيشتر در روز گذشته دفعات تزريق در ماه

  بار  2تا  1روزي  

  يك روز درميان 

  اي دو بار    هفته

  يك بار در هفته و  يا ديرتر

  دانم  نمي

  بدون پاسخ

na*  na*  



  سابقه مصرف الكل -3-16جدول  

*not	applicable

  شريك جنسي  كننده تزريقي مصرف  الكل

 بله تاريخچه طول عمر مصرف

  خير

142 )74(%  

50 )26(%  

42 )9/21(%  

150 )1/78(%  

  )±55/5( 67/23  )±14/4( 64/18   سن اولين مصرف

 تزريقي  طريقه اولين بار مصرف

  خوراكي

  دودي

  مشامي/از راه بيني

0  

142 )74(%  

0  

0  

0  

42 )9/21(%  

0  

0  

 بله  مصرف در ماه گذشته

  خير

23 )1/12(% 

119 )62(%  

13 )8/6(%  

29 )1/15(%	

 بله  ه گذشتهتزريق در ما

  خير

na*  na*  

 سه بار يا بيشتر در روز دفعات تزريق در ماه گذشته

  بار  2تا  1روزي  

  يك روز درميان 

  اي دو بار    هفته

  يك بار در هفته و  يا ديرتر

  دانم  نمي

  بدون پاسخ

na*  na*  



  آوربخش و خوابسابقه مصرف داروهاي آرام - 3-17جدول 

*not	applicable

  شريك جنسي  كننده تزريقي مصرف  آوربخش و خوابداروهاي آرام

 بله تاريخچه طول عمر مصرف

  خير

79 )1/41(% 

113 )9/58(%  

46 )24(%  

146 )76(%  

  )±57/5( 27/28  )±34/6( 89/25   سن اولين مصرف

 تزريقي  طريقه اولين بار مصرف

  خوراكي

  دودي

  مشامي/از راه بيني

0  

79 )1/41(%  

0  

0  

0  

46 )24(%  

0  

0  

 بله  مصرف در ماه گذشته

  خير

33 )2/17(% 

45 )4/23(%  

28 )6/14(%  

18 )4/9(%  

 بله  تزريق در ماه گذشته

  خير

na*	na*  

 سه بار يا بيشتر در روز دفعات تزريق در ماه گذشته

  بار  2تا  1روزي  

  يك روز درميان 

  اي دو بار    هفته

  يك بار در هفته و  يا ديرتر

  دانم  نمي

  بدون پاسخ

na*  na*  



  )LSD( دياسسابقه مصرف ال - 3-18جدول 

*not	applicable

  شريك جنسي  كننده تزريقي مصرف   )LSD(دياسال

 بله تاريخچه طول عمر مصرف

  خير

1 )5/0(%  

191 )5/99(%  

0  

192 )100(%  

  *na  19   سن اولين مصرف

 تزريقي  طريقه اولين بار مصرف

  خوراكي

  دودي

  مشامي/از راه بيني

0  

1 )5/0(%  

0  

0  

na*  

 بله  مصرف در ماه گذشته

  خير

0  

1 )5/0(%  

na*  

 بله  تزريق در ماه گذشته

  خير

na*	na*  

 سه بار يا بيشتر در روز دفعات تزريق در ماه گذشته

  بار  2تا  1روزي  

  يك روز درميان 

  اي دو بار    هفته

  يك بار در هفته و  يا ديرتر

  دانم  نمي

  بدون پاسخ

na*  na*  



  هزينه پرداختي براي مصرف مواد -3-19جدول  

  شريك جنسي    كننده تزريقيمصرف  

پرداخت هزينه براي تهيه مواد در ماه
  گذشته

 بله

  خير

139 )4/72(%  

53 )6/27(%  

57 )7/29(%  

135 )3/70(%  

هزينه پرداخت شده براي تهيه مواد در
  )هزار تومان(ماه گذشته 

 

  )اردانحراف استاند(ميانگين 

  دامنه

)n=192(  

51/124 )4/140±(  

900-0  

)n=192(  

25/32 )7/73±(  

700-0  



  محل اولين بار مصرف مواد - 3-20جدول 

ها سابقه طول عمر مصرف مواد درون گروهي كه در آن سپسكل نمونه و ابتدا براي  »شريك جنسي«گروه  در »محل اولين بار مصرف« فراواني هايدرصد*
يعني تاريخچه طول -معادل درصد افرادي است كه در پاسخ به سوال پيشين درصد فراواني ستون اول مجموع . ارايه شده استمثبت بوده ) پرسش پيشين(

   %).8/43(اند پاسخ مثبت داده -عمر مصرف

 

  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف   

تاريخچه طول عمر 
  مصرف مواد

 بله

	خير

192)100(% 

0  

84 )8/43(%  

108 )2/56(%  

محل اولين بار مصرف 
  *مواد

	

  منزل -1

)n=192(  

44 )9/22(%  

)n=192(  

59 )7/30(%  

 )n=84/192(  

59 )2/70(%  

  %)1/7( 6  %)1/3( 6 %)6/15(30  خيابان يا پارك -2

  %)2/1( 1  %)5/0( 1 %)5/0(1  زندان -3

  %)8/4( 4  %)1/2( 4 %)5/11(22  پاتوق يا خرابه -4

  %)1/13( 11  %)7/5( 11 %)1/25(48  منزل دوستان -5

  %)4/2( 2  %)1( 2 %)8/6(13  پادگان -6

  %)2/1( 1  %)5/0( 1 %)13(25  محل كار -7

  0  0 %)5/0(1  مدرسه -8

  0  0 %)1(2  بيابان/باغ -9

  0  0 %)5/0(1  مسافرخانه -10

  0  0 %)5/0(1  ماشين دوستان -11

  0  0 %)6/1(3 يادم نيست/دانمنمي

  0  0 %)5/0(1بدون پاسخ



  فرد پيشنهاددهنده براي اولين بار مصرف مواد - 3-21جدول 

ها سابقه طول عمر ابتدا براي كل نمونه و سپس درون گروهي كه در آن »شريك جنسي«براي گروه » اولين مصرف فرد پيشنهاد دهنده« فراواني هايدرصد*
ها تاريخچه طول عمر مصرف مواد مثبت بوده مجموع درصد فراواني ستون اول معادل درصد افرادي است كه در آن. تمصرف مواد مثبت بوده ارايه شده اس

  %). 8/43(است 

  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف   

فرد پيشنهاد دهنده 
براي اولين بار 

  *مصرف مواد

	

  همسر -1

 

7 )6/3(%  

 )n=192(  

32 )7/16(%  

 )n=84/192(  

32 )7/16(%  

  %)13( 25  %)13( 25  %)63(121  دوست -2

  %)1( 2  %)1( 2 0  صيغه -3

  %)2/4( 8  %)2/4( 8  %)7/5(11  )پدر، مادر، خواهر و برادر(فاميل نزديك  -4

  %)6/2( 5  %)6/2( 5  %)3/9(18  ... )عمو، دايي، پسرعمو(فاميل درجه دو  -5

  %)1( 2  %)1( 2  %)1/4(8  فروشنده مواد -6

  0  0  %)5/0(1  زندانيهم -7

  %)2/4( 8  %)2/4( 8  %)5/11(22  كسي پيشنهاد نكرد -8

  %)1( 2  %)1( 2  %)5/0(1  كالسيهم -9

  0  0  %)5/0(1سايههم -10

  0  0 0يادم نيست/نمدانمي

  0  0 0بدون پاسخ



	مصرف در ماه گذشتهمصرف مواد و فرد هم -3-22جدول  

ها سابقه مصرف مواد در ماه گذشته مثبت بوده ابتدا براي كل نمونه و سپس درون گروهي كه در آن » مصرف در ماه گذشتهفرد هم« فراواني هايدرصد*
  . ها تاريخچه مصرف مواد در ماه گذشته مثبت بوده استمجموع درصد فراواني ستون اول معادل درصد افرادي است كه در آن. ه استارايه شد

  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف   

مصرف مواد
  در ماه گذشته

  بله

  خير 

  يادم نيست/دانمنمي

  بدون پاسخ

131)2/68(%  

 60 )3/31(%  

0  

1 )5/0(%  

68 )8/35(%  

124 )2/64(%  

0  

0  

در ماه گذشته
با چه كسي 
مواد مصرف 

  *كرديد؟

	

  تنها/كسهيچ -1

 )n=192(  

40 )8/20(%  

)n=131/192(  
40 )5/30(%  

 )n=192(  

15 )8/7(%  

 )n=68/192( 

15 )22(%  

  %)2/38( 26  %)5/13( 26  %)7/13( 18  %)4/9( 18  همسر -2

  %)9/30( 21  %)9/10( 21  %)1/51( 67  %)9/34( 67  دوست -3

  %)9/5( 4  %)1/2( 4  %)7/0( 1  %)5/0( 1  صيغه -4

  %)8/1( 1  %)5/0( 1  %)5/1( 2  %)1( 2  )پدر، مادر، خواهر و برادر(فاميل نزديك  -5

  0  0  %)3/2( 3  %)6/1( 3  ... )عمو، دايي، پسرعمو(فاميل درجه دو  -6

  0  0  %)3/2( 3 %)6/1( 3  فروشنده مواد -7

  0  0  0 0  بنديهم/زندانيهم -8

  %)8/1( 1  %)5/0( 1  0 0  ساير -9

  0  0  0 0  يادم نيست/دانمنمي

  0  0  0 0	بدون پاسخ



  تاريخچه طول عمر مصرف هروئين يا كراك و فرد پيشنهاددهنده براي اولين بار -3-23جدول  

ها سابقه مصرف ابتدا براي كل نمونه و سپس درون گروهي كه در آن»  كراك/بار مصرف هروئين پيشنهاد دهنده اولينفرد «راواني درصدهاي ف*
ها تاريخچه طول عمر مصرف مجموع درصد فراواني ستون اول معادل درصد افرادي است كه در آن. كراك در طول عمر مثبت بوده ارايه شده است/هروئين
  . ك مثبت بوده استكرا/هروئين

  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

سابقه طول
عمر مصرف 

يا /هروئين و
  كراك

  بله

  خير 

  

172)6/89(% 

20 )4/10(%  

56 )2/29(%  

136 )8/70(%  

فرد پيشنهاد
ده براي دهن

اولين بار 
مصرف 

يا /هروئين و
  *كراك

	

  همسر -1

 )n=192(  

3 )1(%  

 )n=172/192( 

3 )7/1(%  

 )n=192(  

23 )12(%  

 )n=56/192(  

23 )1/41(%  

  %)6/28( 16  %)3/8( 16  %)64(110 %)3/57(110  دوست -2

  %)4/5( 2  %)6/1( 3  %)6/0(1 %)5/0(1  صيغه -3

  %)8/1( 1  %)5/0( 1  %)9/2(5 %)6/2(5  )پدر، مادر، خواهر و برادر( فاميل نزديك -4

  %)4/5( 3  %)6/1( 3  %)04/11(19 %)9/9(19  ... )عمو، دايي، پسرعمو(فاميل درجه دو  -5

  %)4/5( 2  %)6/1( 3  %)3/9(16 %)3/8(16  فروشنده مواد -6

  0  0  %)7/1(3 %)6/1(3  بنديهم/زندانيهم -7

  %)9/8( 5  %)6/2( 5  %)2/5(9 %)7/4(9  كسي پيشنهاد نكرد -8

  %)8/1( 1  %)5/0( 1  %)7/1(3 %)6/1(3  سايههم -9

  0  0  %)2/1(2 %)1(2  كارهم -10

  %)8/1( 1  %)5/0( 1  %)6/0(1 %)5/0(1 يادم نيست/دانمنمي					

  0  0  0 0	بدون پاسخ     



  براي اولين بارفرد پيشنهاددهنده تاريخچه طول عمر تزريق و  - 3-24جدول 

ها سابقه تزريق طول ابتدا براي كل نمونه و سپس درون گروهي كه در آن »شريك جنسي«روه در گ» فرد پيشنهاد دهنده اولين تزريق« فراواني هايدرصد*
  . ها تاريخچه طول عمر تزريق مثبت بوده استمجموع درصد فراواني ستون اول معادل درصد افرادي است كه در آن. عمر مثبت بوده ارايه شده است

  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف   

تاريخچه طول عمر 
تزريق هر گونه مواد 

  غيرقانوني

 بله

  خير 

192)100(%  

0  

25 )13(%  

167 )87(%  

فرد پيشنهاد دهنده 
براي اولين بار تزريق 

  *مواد

  

	

  همسر -1

)n=192(  

4 )1/2(%  

 )n=192(  

5 )6/2(%  

 )n=25/192(  

5 )20(%	

  %)44( 11  %)7/5( 11  %)9/58(113  دوست -1

  %)4( 1  %)5/0(1 0  صيغه -2

  0  0  %)6/1(3  )پدر، مادر، خواهر و برادر(فاميل نزديك  -3

  %)8( 2  %)1( 2  %)7/5(11  ... )عمو، دايي، پسرعمو(فاميل درجه دو  -4

  %)8( 2  %)1( 2  %)8/7(15  فروشنده مواد -5

  0  0  %)1(2  بنديهم/زندانيهم -6

  %)12( 3  %)6/1(3  %)2/18(35  كسي پيشنهاد نكرد -7

  %)4( 1  %)5/0(1  %)1(2  سايههم -8

  0  0  %)6/1(3  كارهم -9

  0  0 0يادم نيست/دانمنمي

  0  0  %)1(2بدون پاسخ



  ريقسن و ماده مورد استفاده در اولين تز -3-25جدول 

  كننده تزريقيمصرف  

)n=192 (  

  شريك جنسي

)n=25(  

 )انحراف استاندارد(ميانگين  مواد سن اولين تزريق

  دامنه

53/29 )39/7%±(  

50-14  

41/28 )30/7%±(  

45-15  

ماده مورد استفاده در اولين 
  *تزريق

 

  ترياك

)n=192(  

1 )5/0(%  

)n=25/192(  

0  

  %)5/0( 1  0 سوخته

  %)1/3( 6  %)1/39( 75 هروئين

  %)3/6( 12  %)8/43( 84 كراك

  0  %)3/6( 12 نورجيزك

  0  %)2/4( 8 تمجيزك

  %)1/2( 4  %)3/6( 12 شيشه

  %)1( 2  0 بدون پاسخ
معادل  مجموع درصدهاي فراواني. در كل نمونه ارايه شده است» شريك جنسي«در گروه » ماده مورد استفاده در اولين تزريق«درصدهاي فراواني براي *

  . ها تاريخچه طول عمر تزريق مثبت بوده استدرصد افرادي است كه در آن



	موفقيت در استفاده از سرنگ نوعدم -3-26جدول  

مثبت بوده  طول عمر تزريقها تاريخچه معادل درصد افرادي است كه در آن مجموع درصدهاي فراواني. نمونه ارايه شده استكل  درفراواني  هايدرصد *
  . است

ها تاريخچه عدم موفقيت براي استفاده از معادل درصد افرادي است كه در آن مجموع درصدهاي فراواني. نمونه ارايه شده استكل  درفراواني  هايدرصد**
  . سرنگ نو در طول عمر الاقل يك بار مثبت بوده است

  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

تاريخچه عدم موفقيت 
در استفاده از سرنگ نو 

حتّي يك (براي تزريق 

  *)بار

 بله

  خير

  يادم نيست/دانمنمي

  بدون پاسخ

118 )5/61(%  

69 )9/35(%  

5 )6/2(%  

0  

10 )2/5(%  

13 )8/6(%  

1 )5/0(%  

1 )5/0(%  

داليل آخرين نوبت 
عدم موفقيت در 

  **استفاده از سرنگ نو 

  

	

 پول نداشتم -1

 )n=118/192(  

27 )1/14(%  

 )n=10/192(  

4 )1/2(%  

  %)5/0( 1  %)12( 23 حال نداشتم برم بخرم -2

  %)6/1( 3  %)1/15( 29 توانستم صير كنمبه علت خماري نمي -3

  %)5/0( 1  %)9/9( 19 ته بودندها بسها و مغازهداروخانه -4

  0  %)6/4( 8 ساير موارد -5

  0  %)5/0( 1 3و1،2مورد

  0  %)5/0( 1 3و4مورد

  %)5/0( 1  %)6/2( 5 تمام موارد

  0  %)1( 2 يادم نيست/دانمنمي

  0  %)6/1( 3 بدون پاسخ



كننده مصرف  
  تزريقي

  شريك 

  جنسي

اقدام انجام شده 
در آخرين نوبت 
عدم موفقيت در 
استفاده از سرنگ 

   *نو

  

  

 استفاده از سرنگ قبلي خودم -1

)n=118/192(	

85 )3/42(%  

)n=10/192(

7 )6/3(%  

  %)5/1( 3  %)11( 21 استفاده كردم از سرنگ استفاده شده ديگران -2

  0  %)5/0( 1 از البالي وسايل بيرون گذاشته مراكز درماني سرنگ پيدا كردم -3

  0  %)6/2( 5 استفاده از سرنگ افتاده در خرابه يا خيابان -4

  0  %)6/1( 3 دانمنمي

  0  %)6/1( 3 بدون پاسخ

اگر خمار باشيد و 
به سرنگ نو يا 
سرنگ استفاده 
شده خودتان 
دسترسي نداشته 
-باشيد، چه كار مي

  *كنيد؟

  

 

 كنماز سرنگ استفاده شده ديگران استفاده مي -1

)n=118/192(  

6 )1/3(%  

)n=10/192( 

1 )5/0(%  

  0  %)6/1( 3 كنمكز درماني سرنگ پيدا مياز البالي وسايل بيرون گذاشته مرا -2

  0  %)1/2( 4 گردمتوي خيابان و خرابه دنبال سرنگ مي -3

  %)1/2( 4  %)2/17( 33 كنم هر طوري هست سرنگ نو پيدا كنمسعي مي -4

  %)1/2( 4  %)25( 48 كنمبه روش غيرتزريقي استفاده مي -5

  0  %)6/2( 5 ساير موارد -6

  0  %)6/3( 7 5و  4مورد 

  0  %)2/4( 8 دانمنمي

  %)5/0( 1  %)1/2( 4 بدون پاسخ
ها تاريخچه عدم موفقيت براي استفاده از معادل درصد افرادي است كه در آن مجموع درصدهاي فراواني. درصدهاي فراواني در كل نمونه ارايه شده است*

  . سرنگ نو در طول عمر الاقل يك بار مثبت بوده است



	تهيه سرنگ نو - 3-27جدول 

  . ارايه شده است )n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي فراواني نسبت به كل نمونه مصرف درصدهاي*

  ك جنسيشري  كننده تزريقيمصرف  

شناسيد كه بتوانآيا جا يا كسي را مي
  *از او سرنگ نو تهيه كرد؟

 بله

  خير

  بدون پاسخ

190 )99(%  

2 )1(%  

0  

21 )9/10(%  

1 )5/0(%  

3 )6/1(%  

چه كسي براي شما سرنگ نو تهيه
  *كند؟مي

	

 خودم -1

	

129 )2/67(%  

)n=25/192(  

7 )6/3(%  

  %)5/0( 1	%)7/4( 9دوستان -2

  %)1( 2  0 همسرم -3

  %)1/2( 4  %)2/4( 8 رتيم سيا -4

  0  %)1/2( 4 سايرين -5

  0  0 يادم نيست/دانمنمي

  %)6/1( 3  %)1/3( 6 بدون پاسخ

  %)1( 2  %)3/7( 14 2يا1

  0  %)1/3( 6 4يا1،2

  %)5/0( 1  %)1( 2 4يا1،3

  0  %)2/6( 12 4يا1

  %)5/0( 1  %)1( 2 4يا1،2،3

  %)6/1( 3  0 3يا1

  %)5/0( 1  0 4يا2



  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

براي تهيه سرنگ بهخود شماآيا تا به حال شده 
  *باشيد؟ داروخانه رفته

 بله

  خير

  يادم نيست/دانمنمي

  سخبدون پا

170 )5/88(%  

22 )5/11(%  

0  

0  

12 )3/6(%  

10 )2/5(%  

0  

3 )6/1(%  

ه دچاربه حال موقع خريد سرنگ از داروخانآيا تا
  *ايد؟مشكل شده

 

  بله

  خير

)n=170/192(  

59 )7/30(%  

111 )8/57(%  

)n=12/192(  

7 )6/3(%  

5 )6/2(%  

  



  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف   

  )n=59/192(  )n=7/192(    *چه مشكلي؟

  0  %)3/6( 12 حاضر نشدند به من سرنگ بفروشند -1

  0  %)1/2( 4 سرنگ گران بود -2

شد شلوغ بود و جلوي ديگران رويم نمي -3
 درخواست سرنگ كنم

8 )7/4(%  0  

  0  %)5/0( 1 با پليس مواجه شدم -4

  %)6/1( 2  %)5/11( 22 برخورد بدي با من داشتند -5

  %)5/0( 1  0 ساير موارد -6

  0  %)5/0( 1 دانمنمي

  0  %)5/0( 1 بدون پاسخ

  %)5/0( 1  %)5/0( 1 5و1،3

  %)5/0( 1    %)5/0( 1 5و1

  0  %)5/0( 1 3و2

  %)5/0( 1  %)1/3( 6 5و3
  .ارايه شده است) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي درصدهاي فراواني نسبت به كل نمونه مصرف *



  براي تزريق استفاده از سرنگ استفاده شده ديگران - 3-28جدول 

.ارايه شده است) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي درصدهاي فراواني نسبت به كل نمونه مصرف*

  ك جنسيشري  كننده تزريقيمصرف  

آيا تا به حال شده از سرنگ به
صورت اشتراكي استفاده كرده 

  *باشيد؟

	

  بله

  خير

  يادم نيست/دانمنمي

  بدون پاسخ

)n=192(  

36 )8/18(%  

148 )1/77(%  

6 )1/3(%  

2 )1(%  

)n=25/192(  

12 )3/6(%  

6 )1/3(%  

4 )1/2(%  

3 )6/1(%  

ماه گذشته از سرنگ12آيا در
  *د؟اياشتراكي استفاده كرده

	

  بله

  خير

  يادم نيست/دانمنمي

  بدون پاسخ

)n=36/192(  

11 )7/5(%  

24 )5/12(%  

0  

1 )5/0(%  

)n=12/192(  

7 )6/3(%  

5 )6/2(%  

0  

0  

در ماه گذشته، چند بار شده از
سرنگ به صورت اشتراكي 

               *استفاده كرده باشيد؟
			                 

 

هميشه -1

)n=11/192(	

0  

)n=7/192(  

0  

  0  %)5/0( 1 )ولي نه هميشه(تقريباً هر بار  -2

  %)6/1( 1  %)6/2( 5 گاهي اوقات -3

  %)1( 3  %)1( 2 )بار 5كمتر از (چند بار  -4

  %)1( 2  %)1( 2 هيچ وقت -5

  0  %)5/0( 1 دانمنمي -6

  0  0 بدون پاسخ       



  شريك جنسي    كننده تزريقيمصرف  

هايي كه در ماهسرنگ يا سرنگ
گذشته به صورت اشتراكي استفاده 
كرديد، قبالً توسط چه كسي استفاده 

       *شده بود؟

  

	

  همسر -1

)n=9/192(  

0  

)n=5/192(  

2 )1(%  

  0  0  صيغه يا شريك جنسي -2

  %)1( 2  %)1( 3  دوست، آشنا يا همكار -3

  0  %)5/0( 1  از اعضاي فاميل -4

  %)5/0( 1  0  فروشنده مواد -5

  0  0  ايكننده حرفهتزريق -6

  0  %)5/0( 1  ها در پاتوقتزريقيهم -7

  0  0  زندانيهم -8

  0  0  اي در خرابه يا پاتوقغريبه -9

  0  0  ر مواردساي -10

  0  %)5/0( 1 دانمنمي

  0  0 بدون پاسخ

  0  0 3و1

  0  %)5/0( 1 5و1

  0  0 9و1،7

  0  %)5/0( 1 8و1

  0  %)5/0( 1 4و3
.ارايه شده است) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي درصدهاي فراواني نسبت به كل نمونه مصرف*



  نسيشريك ج  كننده تزريقيمصرف 

كنيد افرادي كه پيش از شما از سرنگ استفاده نموده بودندفكر مي
             *	)درون گروه(كالً چند نفر بودند؟  

)n=9(  )n=5(  

)  انحراف استاندارد(ميانگين

 حداكثر -حداقل

33/5 )24/4±(  

12-1  

33/7 )50/4±(  

12-3  

موده بودندكنيد افرادي كه پيش از شما از سرنگ استفاده نفكر مي
             *	*	)كل نمونه(كالً چند نفر بودند؟  

)n=192(  )n=192(  

)  انحراف استاندارد(ميانگين

 حداكثر -حداقل

25/0 )43/1±(  

12-0  

12/0 )03/1±(  

12-0  
درون . نفر بوده است 5نفر و در گروه شريك جنسي  9ريقي كننده تزدر گروه مصرف اندمشترك داشته از سرنگ استفاده كنندگاني از مطالعه كه در ماه گذشتهتعداد شركت*

  .دهدرا نشان مين شاخص طالعه ميانگين نسبتاً باالي ايها ماين گروه يافته

راي كساني كه ب. ارايه شده است اند؛استفاده از سرنگ مشترك داشتهميانگين تعداد افرادي كه ) n=192(و شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي در كل نمونه مصرف**
.اند، مقدار صفر در نظر گرفته شددر ماه گذشته تزريق اشتركي نداشته



  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

در ماه گذشته، چند وقت يك
بار قبل از استفاده از سرنگ 

  *	مشترك آن را تميز كرديد؟

  

	

 هر بار -1

)n=9/192(  

3 )6/1(%  

)n=5/192(  

3 )1(%  

  0  %)5/0( 1 )هميشه ولي نه(تقريباً هر بار  -2

  %)6/1( 4  %)6/1( 3 گاهي اوقات -3

  0  %)5/0( 1 )بار 5كمتر از (چند بار  -4

  0  %)5/0( 1 هيچ وقت -5

  0  0 دانمنمي

  0  0 بدون پاسخ

معموالً به چه روشي سرنگ يا
-سرسوزن مشترك را تميز مي

  *	كنيد؟

  

 

 آب سرد يا گرم

)n=9/192(  

2 )1(%  

)n=5/192(  

2 )1(%  

  %)5/0( 1  %)6/2( 5 شآب جو

  0  0 وايتكس

  0  0 )بتادين/الكل(مواد ضدعفوني كننده

  %)5/0( 1  %)5/0( 1 پنبه يا دستمال

  %)5/0( 1  %)5/0( 1 آب دهان

  0  0 ساير موارد

  0  0 يادم نيست/دانمنمي

  0  0 بدون پاسخ 

.ارايه شده است) n=192(شريك جنسي  يا) n=192(كننده تزريقي درصدهاي فراواني نسبت به كل نمونه مصرف*



  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

آخرين بار، به چه روشي سرنگ يا
سرسوزن مشترك را تميز 

  *كرديد؟

  

 

 پاكش نكردم

)n=9/192(  

1 )5/0(%  

)n=5/192(  

0  

  0  0 آب سرد يا گرم

  %)5/0( 1  %)6/2( 5 آب جوش

  0  0 وايتكس

  0  0 )تادينب/الكل(مواد ضدعفوني كننده

  %)1( 2  0 پنبه يا دستمال

  %)5/0( 1  %)1( 2 آب دهان

  %)5/0( 1  %)5/0( 1 يادم نيست/دانمنمي

  0  0 بدون پاسخ
.ارايه شده است) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي درصدهاي فراواني نسبت به كل نمونه مصرف*



	استفاده از ساير وسايل تزريق استفاده شده توسط ديگران - 3-29جدول 

.ارايه شده است) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي اي فراواني نسبت به كل نمونه مصرفدرصده*

  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف   رفتارهاي تزريق پرخطر

به جز سرنگ، آيا تا به حال شده
مثل (از ساير وسايل تزريق 

به صورت ) قاشق، مالقه يا فيلتر
  *مشترك استفاده كرده باشيد؟

  

 

 بله

 خير

 دانمنمي

 بدون پاسخ

)n=192(  

98 )51(%  

92 )48(%  

2 )1(%  

0  

)n=25(  

17 )9/8(%  

5 )6/2(%  

1 )5/0(%  

2 )1(%  

استفاده مشترك از ساير وسايل
  *ماه گذشته 12يق در تزر

 

 بله

 خير

 دانمنمي

 بدون پاسخ

)n=98/192(  

59 )7/30(%  

131 )2/68(%  

2 )1(%  

0  

)n=17/192(  

14 )3/7(%  

2 )1(%  

1 )5/0(%  

0  

تناوب استفاده مشترك از ساير
  *وسايل تزريق در ماه گذشته

  

	

 هر بار -1

)n=59/192(  

3 )6/1(%  

)n=17/192(  

4 )6/1(%  

  %)6/1( 4  %)2/4( 8 )نه هميشهولي (تقريباً هر بار  -2

  %)1/2( 4  %)5/13( 26 گاهي اوقات -3

  %)1/2( 2  %)1/3( 6 )بار 5كمتر از (چند بار  -1

  %)5/0( 1 %)3/6( 12 هيچ وقت -2

  %)5/0( 1  %)5/0( 1 دانمنمي

  0  %)6/1( 3 بدون پاسخ



	دادن سرنگ استفاده شده خود به ديگران - 3-30جدول 

  .ارايه شده است) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي درصدهاي فراواني نسبت به كل نمونه مصرف*

نفر  3نفر و در گروه شريك جنسي  23كننده تزريقي در گروه مصرفاند، داشته ساير وسايل تزريقاز  فاده مشتركاست كنندگاني از مطالعه كه در ماه گذشتهتعداد شركت**
  .ميانگين و دامنه اين رفتار گزارش شده استدرون اين گروه . بوده است

ارايه  اند،ساير وسايل تزريق داشتهاز استفاده مشترك ه گذشته ميانگين تعداد افرادي كه در ما) n=192(و شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي در كل نمونه مصرف***
	.اند، مقدار صفر در نظر گرفته شدشتهاستفاده مشترك از ساير وسايل تزريق ندابراي كساني كه در ماه گذشته . شده است

****missing 

 

 

 

 

  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

دادن سرنگ مصرف شده خود به ديگري در
  *ماه گذشته

 

  بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

)n=192(  

23 )12(%  

163 )9/84(%  

6 )1/3(%  

0  

)n=25/192(  

3 )6/1(%  

17 )9/8(%  

1 )5/0(%  

4 )1/2(%  

در ماه گذشته سرنگ مصرف شده خود را به
  **)درون گروه( چند نفر داديد؟

 

    )انحراف استاندارد(ميانگين 

  حداكثر -حداقل

)n=23(  

06/2 )18/1±(  

5-1  

)n=3(  

****  

در ماه گذشته سرنگ مصرف شده خود را به
  ***)كل نمونه(چند نفر داديد؟ 

 

    )داردانحراف استان(ميانگين 

  حداكثر -حداقل

)n=192(  

18/0 )67/6±(  

5-0  

)n=192(  

****  



يا سوزن مشترك/كوبي با جوهر وسابقه خال - 3-31جدول   

  يك جنسيشر  كننده تزريقيمصرف  

يا سوزن/كوبي با جوهر وسابقه خال
  مشترك با فردي ديگر

 بله

  خير

  يادم نيست/دانمنمي

  بدون پاسخ

43 )4/22(%  

147 )6/76(%  

0  

2 )1(%  

14 )3/7(%  

178 )7/92(%  

0  

0  

 

 



	ساير رفتارهاي پرخطر تزريق - 3-32جدول 

  .ارايه شده است) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي درصدهاي فراواني نسبت به كل نمونه مصرف*

ميانگين و دامنه اين درون اين گروه . نفر بوده است 23ر گروه شريك جنسي نفر و د 192كننده تزريقي در گروه مصرفاند كه تا كنون تزريق داشتهكنندگاني تعداد شركت**
  .رفتار گزارش شده است

بازي يا تزريق تا كنون خونبراي كساني كه . ارايه شده است بازيدفعات خونميانگين ) n=192(و شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي در كل نمونه مصرف***
	.گرفته شد مقدار صفر در نظر اند،نداشته

  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

استفاده از سرنگي كه قبالً توسط
فرد ديگري به دور از چشم شما 

  *باشد در ماه گذشته پر شده

  

	

  هر بار -1

)n=192(  

2 )1(%  

)n=25/192(  

0  

  0  %)1( 2  )ولي نه هميشه(تقريباً هر بار  -2

  %)6/3( 7  %)9/9( 19  گاهي اوقات -3

  %)1( 2  %)8/7( 15  )بار 5كمتر از (چند بار  -4

  %)3/7( 14  %)5/74( 143  هيچ وقت  -5

  0  %)6/3( 7 دانمنمي     

  %)1( 2  %)1/2( 4 بدون پاسخ    

	**)درون گروه(	بازي در هر بار تزريق به طور معمولدفعات خون

 )انحراف استاندارد( ميانگين

 دامنه

)n=192(  

68/1 )95/1±(  

10-0  

)n=25(  

67/1 )28/1±(  

5-0  

  ***)كل نمونه(	بازي در هر بار تزريق به طور معمولدفعات خون

 )انحراف استاندارد(ميانگين 	

 دامنه

)n=192(  

68/1 )95/1±(  

10-0  

)n=192(  

16/0 )63/0±(  

5-0  



  تاريخچه درمان سوءمصرف مواد  -چهار

به منظور فراهم . ترين دوره پاكي براي هر روش درماني ارايه شده استو طوالني اعتياد به درمان تاريخچه دفعات اقدام در اين بخش نتايج
حداقل يك بار سابقه درمان با  ن گروهي كهدرو ونه و يك بارميانگين تعداد دفعات اقدام به درمان يك بار براي كل نم ،آوردن امكان مقايسه

  . اند محاسبه شده استمذكور را داشته روش

در اين محاسبه براي افرادي كه سابقه . به عنوان مثال ميانگين دفعات اقدام به درمان نگهدارنده با متادون ابتدا در كل نمونه محاسبه شده است
سپس ميانگين دفعات اقدام به درمان نگهدارنده با متادون در . در محاسبه ميانگين لحاظ شده استعدد صفر  ،درمان نگهدارنده با متادون ندارند

  . ارايه شده است ،گروهي كه حداقل يك بار سابقه درمان با اين روش را دارند

اند، محاسبه و ارايه اقدام نمودهمذكور  ا روشگروهي كه حداقل يك بار به درمان ب نهاي درماني دروترين دوره پاكي با هر يك از روشطوالني
  .شده است

هاي درماني مختلف در كل نمونه را مندي از روشامكان مقايسه ميزان بهره) در كل نمونه(ميانگين تعداد دفعات اقدام به هر روش درماني 
هاي درماني در مندي از هر يك از روشهرهامكان ارزيابي ميزان ب) در گروه(ميانگين تعداد دفعات اقدام به هر روش درماني . نمايدفراهم مي

با ترين دوره پاكي با هر روش درماني نشان دهنده ميزان موفقيت دهد و نهايتاً ميانگين طوالنيكننده با آن روش را نشان ميميان افراد اقدام
.انداني به روش مورد نظر داشتهها در دستيابي به پرهيز در ميان گروهي است كه حداقل يك بار اقدام درمكمك هر يك از درمان



  هاي اختياري اعتيادتاريخچه درمان -4- 1جدول 

  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

 تعداد دفعات اقدام به درمان اعتياد

  )اختياري و خارج از زندان(

 )ستاندارداانحراف(ميانگين

  دامنه

13/9 )83/11(  

71-0  

13/1 )10/3(  

28-0  

 ادوندرمان نگهدارنده با مت

 )نمونه كل( تعداد دفعات اقدام

 

  )انحراف استاندارد( ميانگين

  دامنه

  

98/0 )19/1±(  

10-0  

  

26/0 )65/0±(  

5-0  

  )در گروه(تعداد دفعات اقدام

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  دامنه

)n=118(  

59/1 )16/1±(  

10-1  

)n=34(  

44/1 )82/0±(  

5-1  

بر حسب روزترين زمان پاكيطوالني

 )گروه در(

 )انحراف استاندارد(ميانگين

  دامنه

65/161 )14/174±(  

1095-0  

06/212 )65/0±(  

750-30  

 درمان نگهدارنده با بوپرنورفين

 )كل نمونه(تعداد دفعات اقدام 

 

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  دامنه

  

03/0 )17/0±(  

1-0  

  

02/0 )12/0±(  

1-0  

  )در گروه(تعداد دفعات اقدام

  )نحراف استانداردا(ميانگين 

  دامنه

)n=6(  

1 )0(  

1-1  

)n=3(  

1 )0(  

1-1  

 بر حسب روزترين زمان پاكيطوالني

 )در گروه(

 )انحراف استاندارد(ميانگين

  دامنه

17/46 )47/99±(  

180-0  

33/55 )26/47±(  

90-0  



  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

 درمان نگهدارنده با نالتركسون

 )كل نمونه(تعداد دفعات اقدام 

 

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  دامنه

  

1/0 )78/0±(  

10-0  

  

02/0 )14/0±(  

1-0  

  )در گروه(تعداد دفعات اقدام

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  دامنه

)n=8(  

5/2 )11/3±(  

10-1  

)n=4(  

1 )0(  

1-1  

 ترين زمان پاكي بر حسب روزطوالني

 )در گروه(

 )انحراف استاندارد(ميانگين

  منهدا

25/48 )47/60±(  

180-0  

25/151 )68/91±(  

215-15  

 زدايي با دارو زير نظر پزشكسم

 )كل نمونه(تعداد دفعات اقدام 

 

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  دامنه

  

92/0 )22/2±(  

20-0  

  

2/0 )70/0±(  

5-0  

  )در گروه(تعداد دفعات اقدام

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  دامنه

)n=58(  

05/3 )15/3±(  

20-1  

)n=21(  

86/1 )23/1±(  

5-1  

  ترين زمان پاكي بر حسب روزطوالني

 )در گروه(

 )انحراف استاندارد(ميانگين

  دامنه

24/70 )05/75±(  

425-0  

48/226 )05/436±(  

1825-0  

  



  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

زدايي با دارو بدون نظر پزشك         سم

 )ونهكل نم(تعداد دفعات اقدام 

 

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  دامنه

  

39/1 )1/3±(  

20-0  

  

16/0 )98/0±(  

10-0  

  )در گروه(تعداد دفعات اقدام

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  دامنه

)n=69(  

87/3 )15/4±(  

20-1  

)n=14(  

21/2 )54/2±(  

10-1  

 بر حسب روزترين زمان پاكي طوالني

 )در گروه(

 )ردانحراف استاندا(ميانگين

  دامنه

33/72 )30/158±(  

1280-0  

71/71 )25/101±(  

365-0  

  گرانزدايي بدون دارو و كمك درمانسم

 )نمونه كل(تعداد دفعات اقدام 

 

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  دامنه

  

74/1 )66/4±(  

45-0  

  

08/0 )64/0±(  

7-0  

  )در گروه(تعداد دفعات اقدام

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  دامنه

)n=64(  

22/5 )89/6±(  

45-1  

)n=4(  

75/3 )75/2±(  

7-1  

 بر حسب روزترين زمان پاكي طوالني

 )در گروه(

 )انحراف استاندارد(ميانگين

  دامنه

60/87 )08/158±(  

720-0  

10 )4/14±(  

30-0  

  

  



  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

 زدايي با كمك داروهاي گياهيسم

 )كل نمونه(تعداد دفعات اقدام 

 

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  دامنه

  

61/0 )73/1±(  

12-0  

  

05/0 )82/0(  

3-0  

  )در گروه(تعداد دفعات اقدام

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  دامنه

)n=42(  

79/2 )8/2±(  

12-1  

)n=6(  

67/1 )81/0±(  

20-0  

 ترين زمان پاكي بر حسب روزطوالني

 )در گروه(

 )انحراف استاندارد(ميانگين

  هدامن

98/22 )01/32±(  

146-0  

33/5 )16/8±(  

20-0  

  هوشيزدايي بستري بدون بيسم

 )نمونه كل(تعداد دفعات اقدام 

 

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  دامنه

  

15/0 )45/1±(  

20-0  

  

02/0 )16/0±(  

2-0  

  )در گروه(تعداد دفعات اقدام

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  دامنه

)n=11(  

64/2 )76/5±(  

20-1  

)n=2(  

50/1 )7/0±(  

2-1  

 ترين زمان پاكي بر حسب روزطوالني

 )در گروه(

 )انحراف استاندارد(ميانگين

  دامنه

38 )26/33±(  

100-0  

120 )42/42±(  

150-90  



  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

  )UROD(سريعزدايي بستري فوقسم

 )نمونه كل(تعداد دفعات اقدام 

 )دانحراف استاندار(ميانگين

  دامنه

04/0 )23/0±(  

2-0  

01/0 )14/0±(  

2-0  

  )در گروه(تعداد دفعات اقدام

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  دامنه

)n=8(  

1 )53/0±(  

2-1  

)n=1(  

2 )0(  

2-2  

 ترين زمان پاكي بر حسب روزطوالني

 )در گروه(

 )انحراف استاندارد(ميانگين

  دامنه

33/56 )28/226±(  

365-0  

90 )0(  

90-90  

  )هاي مجازكمپ(رمان اقامتي د

 )كل نمونه(تعداد دفعات اقدام 

 

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  دامنه

  

41/1 )71/2±(  

16-0  

  

04/0 )23/0±(  

2-0  

  )در گروه(تعداد دفعات اقدام

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  دامنه

)n=87(  

51/3 )31/3±(  

16-1  

)n=8(  

40/1 )54/0±(  

2-1  

 )انحراف استاندارد(ميانگين )در گروه(پاكيترين زمان طوالني

  دامنه

57/130 )57/199±(  

1260-0  

78 )2/50±(  

150-30  



  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

  )TC) (مداراجتماع درمان(بازتواني اقامتي 

 )كل نمونه( تعداد دفعات اقدام

 

  )انحراف استاندارد( ميانگين

  دامنه

)n=192(  

0  

0  

)n=192(  

01/0 )07/0±(  

1-0  

 )انحراف استاندارد(ميانگين )در گروه(تعداد دفعات اقدام

  دامنه

)n=0(  

na*  

  

)n=1(  

1 )0(  

1-1  

 )انحراف استاندارد(ميانگين ترين زمان پاكيطوالني

  دامنه

na*  30 )0(  

30-30  

  هاي غيرمجازدرمان اقامتي در كمپ

 )كل نمونه(تعداد دفعات اقدام 

 

  )ردانحراف استاندا(ميانگين 

  دامنه

  

13/0 )65/0±(  

7-0  

  

0  

  )در گروه(تعداد دفعات اقدام

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  دامنه

)n=14(  

79/1 )71/1±(  

7-1  

)n=5(  

0  

 ترين زمان پاكي بر حسب روزطوالني

 )در گروه(

 )انحراف استاندارد(ميانگين

  دامنه

93/32 )55/48±(  

180-0  

na*  

*na:	not	applicable	



  اعتياد اجباريهاي تاريخچه درمان -4- 2جدول 

  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف   تاريخچه درمان اجباري

 تعداد دفعات درمان اجباري

  

 )انحراف استاندارد(ميانگين

  دامنه

)n=192(  

79/1 )60/7±(  

100-0  

)n=192(  

27/0 )24/1±(  

10-0  

  زندان، بازپروريدرمان اجباري در 

 )ونهكل نم(تعداد دفعات اقدام 

 

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  دامنه

  

62/1 )01/3±(  

20-0  

  

20/0 )90/0±(  

10-0  

  )در گروه(تعداد دفعات اقدام

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  دامنه

)n=85(  

99/3 )01/11±(  

20-1  

)n=18(  

11/2 )22/2±(  

10-1  

 ترين زمان پاكي بر حسب روزطوالني

 )در گروه(

 

  )نداردانحراف استا(ميانگين 

  دامنه

  

07/128 )72/210±(  

1460-0  

  

17/104 )25/88±(  

360-0  



  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف   تاريخچه درمان اجباري

 كمپ اجباري/درمان اجباري در اردوگاه

 )كل نمونه(تعداد دفعات اقدام 

 

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  دامنه

  

16/0 )74/0±(  

8-0  

  

0  

  )گروهدر(تعداد دفعات اقدام

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  دامنه

)n=16(  

88/1 )85/1±(  

8-1  

)n=0(  

0  

 ترين زمان پاكي بر حسب روزطوالني

 )در گروه(

 )انحراف استاندارد(ميانگين

  دامنه

69/42 )10/41±(  

8-1  

na*  

  هاي غيرمجازدرمان اجباري در كمپ

 )كل نمونه(تعداد دفعات اقدام 

 

  )داردانحراف استان(ميانگين 

  دامنه

  

06/0 )39/0±(  

5-0  

  

01/0 )14/0±(  

2-0  

  )در گروه(تعداد دفعات اقدام

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  دامنه

)n=7(  

57/1 )51/1±(  

7-1  

)n=1(  

2 )0(  

2-2  

 ترين زمان پاكي بر حسب روزطوالني

 )در گروه(

 )انحراف استاندارد(ميانگين

  دامنه

29/42 )82/60±(  

180-15  

45 )0(  

45-45  

*na:	not	applicable  

 

 

 



	هاي مجاز درمان اعتيادرفتارهاي پرخطر در كمپ - 4-3جدول  

	

  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

هايتاريخچه طول عمر درمان در كمپ
  مجاز 

 بله

  خير

87 )3/45(% 

105 )7/54(%  

8 )2/4(%  

184 )8/95(%  

تاريخچه طول عمر مصرف مواد هنگام
  *هاي مجازاقامت در كمپ

 بله

  خير

18 )4/9(%  

69 )9/35(%  

0  

8 )2/4(%  

ه طول عمر تزريق مواد هنگامتاريخچ
  *هاي مجازاقامت در كمپ

 بله

  خير

2 )1(%  

16 )3/8(%  

0  

8 )2/4(%  

					*مجازوسيله معمول تزريق در كمپ

																																  
  *na  %)1( 2 سرنگ نو

  0 سرنگ استفاده شده خودم

  0 سوزن متصل به پمپ

  0 سرنگ استفاده شده ديگران

  0 سايل نوك تيز ديگرو

  0 ساير

تاريخچه مصرف سرنگ اشتراكي در
  *هاي مجازكمپ

 بله

  خير

1 )5/0(%  

1 )5/0(%  

na**  

تاريخچه استفاده از ساير وسايل تزريق
  *هاي مجازبه صورت مشترك در كمپ

 بله

  خير

0  

2 )1(%  

na**  

 بله *هاي مجازكوبي در كمپتاريخچه خال

  خير

1 )5/0(%  

86 )8/44(%  

0  

8 )2/4(%	



 شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

هايكمپشنيدن يا ديدن رابطه جنسي در
  *مجاز

 بله

  خير

44 )9/22(%  

43 )4/22(%  

4 )1/2(%  

4 )1/2(%  

هاي مجاز درمانسابقه رابطه جنسي در كمپ
  *اعتياد

 بله

  خير

3 )6/1%(  

84 )7/43(%  

0  

8 )2/4(%  

هاي مجاز درمان اعتيادبا چه كسي در كمپ
  *رابطه جنسي داشتيد؟

 بيماران

  كاركنان

  ساير 

3 )6/1(%  

0  

0  

na**  

آيا در آخرين رابطه جنسي خود در كمپ مجاز
  *درمان اعتياد از كاندوم استفاده كرديد؟

 بله

  خير

2 )1(%  

1 )5/0(%  

na**	

 

بوديد با چند مرد يا آخرين باري كه در كمپ 
  *پسر رابطه جنسي داشتيد؟

 

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  دامنه

)n=183(  

02/0 )27/0±(  

2-0  

na**	

آخرين باري كه در كمپ بوديد چند بار با مرد يا
  *پسر رابطه جنسي داشتيد؟

 )انحراف استاندارد(ميانگين

  دامنه

016/0 )01/0±(  

1-0  

na**  

د چه نوع رابطه جنسيآخرين بار كه كمپ بودي
  *با شريك جنسي مرد يا پسر خود داشتيد؟

 گذارنده

  پذيرنده

  هر دو

2 )1(%  

0  

1 )5/0(%  

na**  

براي كساني كه سابقه در محاسبه ميانگين  .ارايه شده است) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي كل نمونه مصرف ها درو ميانگيندرصدهاي فراواني *
  .عدد صفر لحاظ شده است اندنظر در سؤال را نداشتهرفتار مورد 

**na:	not	applicable	



  هاي مجاز درمان اعتيادبه خدمات پيشگيري و آزمايش در كمپ دسترسي -4- 4جدول 

  .ارايه شده است) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي درصدهاي فراواني نسبت به كل نمونه مصرف*

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

بوديد كدام يك از موارد زيرمجاز درمان اعتيادآخرين بار كه كمپ 
گرفت يا بيماران در صورت درخواست در اختيار بيماران قرار مي

  *توانستند به سهولت تهيه كنند؟مي

    

 بله كاندوم

  خير

9 )7/4(%  

78 )6/40(%  

1 )5/0(%  

7 )6/3(%  

 بله ويايآموزش درباره اچ

  خير

11 )7/5(%  

76 )5/39(%  

2 )1(%  

6 )1/3(%  

 بله ويآيمشاوره اچ

  خير

9 )7/4(%  

78 )6/40(%  

2 )1(%  

6 )1/3(%	

 بله ويآيآزمايش اچ

  خير

5 )6/2(%  

82 )7/42(%  

0  

8 )2/4(%  



  و درمان اجباري تاريخچه زندان -پنج

  تاريخچه زندان -5- 1جدول 

  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

 زنداني شدن خچه طول عمرتاري

 

 بله

  خير

118 )5/61(%  

74 )5/38(%  

33 )2/17(%  

158 )3/82(%  

  *	)در كل نمونه(تعداد دفعات زنداني شدن 

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  دامنه

)n=192(  

16/2 )47/3±(  

20-0  

)n=192(  

47/0 )46/1±(  

10-0  

  *	)در گروه(تعداد دفعات زنداني شدن 

  )استاندارد انحراف(ميانگين 

  دامنه

)n=118(  

47/3 )85/3±(  

20-1  

)n=33(  

87/2 )52/2±(  

10-1  

	 **دليل آخرين نوبت زنداني شدن

 مصرف مواد -1

)n=118(  

24 )5/12(%  

)n=33(  

3 )6/1(%  

  %)7/4( 9  %)7/17( 34 حمل مواد -2

  %)6/12( 5  %)3/8( 16 فروش مواد -3

  %)3/8( 16  %)8/18( 36 مرتبط با مواد نبود -4

  0  %)1/2( 4 2و1

  0  %)1( 2 3و1،2

  0  %)5/0( 1 3و1

  0  %)5/0( 1 3و2
اند، گروهي كه الاقل يك بار سابقه زندان داشته نو سپس درو) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي مصرف براي كل نمونه ابتداميانگين سابقه زندان *

  .ارايه شده است) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(زريقي كننده تدرصدهاي فراواني نسبت به كل نمونه مصرف**   .ارايه شده است



  رفتارهاي پرخطر مصرف مواد در زندان -5- 2جدول 

  

  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

 *تاريخچه مصرف مواد در زندان

  

 بله

  خير

  بدون پاسخ

58 )2/30(% 

60 )3/31(%  

0  

3 )6/1(%  

28 )6/14(%  

2 )1(%  

 بله *تزريق در زندانتاريخچه

  خير

26 )5/13(% 

32 )7/16(%  

2 )1(%  

1 )5/0(%  

  *ه معمول تزريق در زندانوسيل

 سرنگ نو

)n=26(  

4 )1/2(%  

)n=2(  

0  

  %)5/0( 1  %)1/2( 6 سرنگ استفاده شده خودم

  0  %)6/1( 3 سوزن متصل به پمپ

  0  %)6/1( 3 سرنگ استفاده شده ديگران

  0  . وسايل نوك تيز ديگر

  %)5/0( 1  %)5/0( 2 بدون پاسخ

  0  %)6/1( 3 3و1

  0  %)1( 2 4و1،2

  0  %)5/0( 1 3و1

  0  %)5/0( 1 4و1

  0  %)5/0( 1 4و3



  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

 بله *تاريخچه استفاده از سرنگ مشترك در زندان

  خير

12 )3/6(%  

14 )3/7(%  

2 )1(%  

0  

تاريخچه استفاده از ساير وسايل تزريق به صورت
  *ترك در زندانمش

 بله

  خير

19 )9/9(%  

7 )6/3(%  

  

2 )1(%  

0  

  .ارايه شده است) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي درصدهاي فراواني نسبت به كل نمونه مصرف*



  تاريخچه درمان در اُردوگاه درمان اجباري - 5-3جدول  

اقل يك و سپس درون گروهي كه ال) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي مصرف ميانگين سابقه اردوگاه درمان اجباري يا بازپروري  ابتدا براي كل نمونه*
  .اند، ارايه شده استبار سابقه اُردوگاه درمان اجباري يا بازپروري  داشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

تاريخچه طول عمر اُردوگاه درمان
  اجباري يا بازپروري

 بله

  خير

25 )13(%  

167 )87(%  

5 )6/2(%  

187 )2/97(%  

تعداد دفعات رفتن به اُردوگاه درمان
  *)در كل نمونه(اجباري يا بازپروري 

 )انحراف استاندارد(ميانگين

  دامنه

2/0 )34/0±(  

7-0  

07/0 )12/0±(  

5-0  

تعداد دفعات رفتن به اُردوگاه درمان
  *)در گروه(اجباري يا بازپروري 

 

  )راف استانداردانح(ميانگين 

  دامنه

)n=25(  

56/1 )73/0±(  

7-1  

)n=5(  

6/2 )44/1±(  

5-1  



	رفتارهاي پرخطر مصرف مواد در اردوگاه درمان اجباري -5- 4جدول 

  .ارايه شده است) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي مصرف درصدهاي فراواني نسبت به كل نمونه*

	**na:	not	applicable	

  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

سابقه مصرف مواد در اُردوگاه درمان
  *اجباري يا بازپروري

 بله

  خير

7 )6/3(%  

18 )4/9(%  

1 )5/0(%  

4 )1/2(%  

سابقه تزريق در در اُردوگاه درمان
  *ري يا بازپرورياجبا

 بله

  خير

1 )5/0(%  

6 )1/3(%  

0  

1 )5/0(%  

وسيله معمول تزريق در در اُردوگاه
  *درمان اجباري يا بازپروري

	**na  0 سرنگ نو

  0 سرنگ استفاده شده خودم

  0 سوزن متصل به پمپ

  %)5/0( 1 سرنگ استفاده شده ديگران

  0 وسايل نوك تيز ديگر

ترك در اُردوگاهاستفاده از سرنگ مش
  *درمان اجباري يا بازپروري

 بله

  خير

1 )5/0(%  

0  

na**	

استفاده از ساير وسايل تزريق مشترك
  *در اُردوگاه درمان اجباري يا بازپروري

 بله

  خير

0  

1 )5/0(%  

na**	



  اُردوگاه درمان اجباري/كوبي در زندانتاريخچه خال - 5-5جدول  

  .ارايه شده است) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي درصدهاي فراواني نسبت به كل نمونه مصرف*

 

 

 

 

 

  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

 بله *كوبي در زندانتاريخچه خال

  خير

21 )9/10(% 

97 )5/50(%  

1 )5/0(%  

32 )5/16(%  

 بله *كوبي در اُردوگاه درمان اجباريتاريخچه خال

  خير

3 )6/1(%  

22 )5/11(%  

0  

5 )6/2(%  



	يا اردوگاه درمان اجباري رفتارهاي پرخطر جنسي در زندان -5- 6جدول 

  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

ياديدن يا شنيدن درباره رابطه جنسي در زندان
  *اردوگاه درمان اجباري

 بله

  خير

63 )8/32(%  

129 )2/67(%  

7 )6/3(%  

185 )4/96(%  

سابقه ارتباط جنسي در زندان يا اردوگاه درمان
  *اجباري

 بله

  خير

7 )6/3(%  

114 )4/59(%  

3 )6/1(%  

30 )7/15(%  

با چه كسي در زندان يا اردوگاه درمان اجباري
  *رابطه جنسي داشتيد؟

  0  %)5/0( 1 همسر

  %)1( 2  %)1/3( 6 ساير مددجويان

  0  0 كاركنان

  0  0 ساير

	%)5/0( 1  0 بدون پاسخ

خرين رابطه جنسي در زندانكاندوم در آاستفاده از
  *يا اردوگاه درمان اجباري

 بله

  خير

  بدون پاسخ

2 )1(%  

4 )1/2(%  

1 )5/0(%  

0  

2 )1(%  

1 )5/0(%	



 شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

آخرين باري كه در زندان يا اردوگاه درمان اجباري بوديد
  )كل نمونه( با چند مرد يا پسر رابطه جنسي داشتيد؟

  )ستانداردانحراف ا( ميانگين

  دامنه

08/0 )54/6±(  

15-0  

005/0 )1/0±(  

1-0	

وگاه درمان اجباري بوديدآخرين باري كه در زندان يا ارد
  )در گروه(با چند مرد يا پسر رابطه جنسي داشتيد؟ 

  

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  دامنه

)n=6(  

67/2 )87/4±(  

15-1  

)n=3(  

1 )0(  

1-1  

آخرين باري كه در زندان يا اردوگاه درمان اجباري بوديد
  )كل نمونه( چند بار با مرد يا پسر رابطه جنسي داشتيد؟

  )انحراف استاندارد(ين ميانگ

  دامنه

32/0 )92/9±(  

60-0  

005/0 )1/0±(  

1-0	

آخرين باري كه در زندان يا اردوگاه درمان اجباري بوديد
  )در گروه(چند بار با مرد يا پسر رابطه جنسي داشتيد؟ 

  

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  دامنه

)n=6(  

2/10 )67/5±(  

60-1  

)n=3(  

1 )0(  

1-1  

زندان يا اردوگاه درمان اجباري بوديد چهآخرين بار كه 
نوع رابطه جنسي با شريك جنسي مرد يا پسر خود 

  *داشتيد؟

  گذارنده

  پذيرنده

  هر دو

  بدون پاسخ

2 )1(%  

0  

4 )1/2(%  

1 )5/0(%  

0  

0  

0  

1 )5/0(%	

تناوب استفاده از كاندوم در تماس جنسي با مرد در
  *آخرين نوبت زندان يا اردوگاه درمان اجباري

  0  0  ميشهه

  0  %)5/0( 1  بيشتر اوقات

  %)5/0( 1  %)5/0( 1  گاهي

  0  %)6/1( 3  هيچ وقت

  0  %)5/0( 1  بدون پاسخ
  .ارايه شده است) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي درصدهاي فراواني نسبت به كل نمونه مصرف*



  سي به خدمات پيشگيري و آزمايش در زنداندستر - 5-7جدول  

  .ارايه شده است) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي درصدهاي فراواني نسبت به كل نمونه مصرف*

 

 

 

 

 

 

  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

ها گرفت يا آنكدام يك از موارد زير در صورت درخواست در اختيار مددجويان قرار ميآخرين بار كه زندان بوديد
  *توانستند به سهولت تهيه كنند؟مي

 بله درمان با متادون

  خير

66 )4/34(% 

52 )27(%  

13 )8/6(%  

20 )4/10(%  

 بله سرنگ نو

  خير

18 )4/9(%  

100 )1/52(%  

0  

33 )2/17(%  

 بله كاندوم

  خير

27 )1/14(% 

91 )8/46(%  

8 )2/4(%  

25 )9/12(%  

 بله ويايآموزش درباره اچ

  خير

67 )9/34(% 

51 )5/26(%  

15 )8/7(%  

18 )4/9(%  

 بله ويآيمشاوره اچ

  خير

40 )8/20(% 

78 )7/40(%  

14 )3/7(%  

19 )9/9(%	

 بله ويآيآزمايش اچ

  خير

36 )8/18(% 

82 )7/42(%  

13 )8/6(%  

20 )4/10(%  



  دسترسي به خدمات پيشگيري و آزمايش در اردوگاه درمان اجباري - 5-8جدول  

  .ارايه شده است) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي درصدهاي فراواني نسبت به كل نمونه مصرف*

  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

- ار مددجويان قرار ميآخرين بار كه اردوگاه درمان اجباري بوديد كدام يك از موارد زير در صورت درخواست در اختي

  *توانستند به سهولت تهيه كنند؟ها ميگرفت يا آن

 بله درمان با متادون

  خير

2 )1(%  

23 )9/11(%  

0  

5 )6/2(%  

 بله سرنگ نو

  خير

2 )1(%  

23 )9/11(%  

0  

5 )6/2(%  

 بله كاندوم

  خير

4 )1/2(%  

21 )9/10(%  

0   

5 )6/2(%  

 بله ويايآموزش درباره اچ

  خير

3 )6/1(%  

20 )4/10(%  

0  

5 )6/2(%  

 بله ويآيمشاوره اچ

  خير

4 )1/2(%  

19 )9/9(%  

0  

5 )6/2(%	

 بله ويآيآزمايش اچ

  خير

2 )1(%  

23 )9/11(%  

0  

5 )6/2(%  



  ويآيو سابقه آزمايش اچآگاهي درباره  -شش

  ويآيهاي انتقال اچآشنايي با راه -6- 1جدول 

  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

آيا تا پيش از اين مصاحبه، درباره عفونت
  وي يا ايدز چيزي شنيده بوديد؟آياچ

 بله

  خير

  بدون پاسخ

151 )6/78(%  

41 )4/21(%  

0  

151 )6/78(%  

40 )8/20(%  

1 )5/0(%  

هاي انتقالتعداد پاسخ صحيح درباره راه
  ويآياچ

0 42 )9/21(%  49 )25(%  

1 6 )1/3(%  25 )13(%  

2 89 )4/46(%  68 )4/35(%  

3 44 )6/22(%  44 )9/22(%  

4 9 )7/4(%  7 )6/3(%  

  0  %)1( 2 بدون پاسخ

هاي انتقالاره راهتعداد پاسخ صحيح درب
  *	)كل نمونه(وي آياچ

 

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  حداكثر -حداقل

)n=192(  

86/1 )14/1±(  

4-0  

)n=192(  

74/1 )16/1±(  

4-0  

هاي انتقالتعداد پاسخ صحيح درباره راه
  *	)در گروه(وي آياچ

 

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  حداكثر -حداقل

)n=148(  

)66/0 (38/2  

4-1  

)n=143(  

)79/0 (23/2  

4-1  

  .اند محاسبه شده استميانگين يك بار براي كل نمونه و يك بار براي كساني كه حداقل يك پاسخ صحيح داده*

  



  ويآيهاي پيشگيري از اچآشنايي با راه -6- 2جدول 

  .اند محاسبه شده استيك پاسخ صحيح دادهميانگين يك بار براي كل نمونه و يك بار براي كساني كه حداقل *

  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

هايتعداد پاسخ صحيح درباره راه
  ويآيپيشگيري از اچ

0 49 )25(%  103 )6/53(%  

1 21 )9/10(%  38 )8/19%(  

2 91 )51(%  59 )7/30(%  

3 19 )9/9(%  21 )9/10(%  

4 1 )5/0(%  1 )5/0(%  

  %)1( 2  %)1/2( 4 بدون پاسخ

هاي انتقالتعداد پاسخ صحيح درباره راه
  *)در كل نمونه(وي آياچ

 

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  حداكثر -حداقل

)n=192(  

54/1 )98/0±(  

4-0  

)n=192(  

39/1 )02/1±(  

4-0  

هاي انتقالتعداد پاسخ صحيح درباره راه
  *)در گروه(وي آياچ

 

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  حداكثر -حداقل

)n=139(  

)58/0 (99/1  

4-1  

)n=87(  

)72/0 (87/1  

4-1  



ويآيارزيابي آگاهي درباره عفونت اچ - 6-3جدول  

  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

وي از طريق نيشآيعدم انتقال عفونت اچ«آگاهي از
  »پشه

 صحيح

  غلط

  دانمنمي

  بدون پاسخ

49 )5/25(%  

52 )1/27(%  

90 )9/49(%  

1 )5/0(%  

54 )1/28(%  

50 )26(%  

88 )9/45(%  

وي از طريق ظرفيآعدم انتقال عفونت اچ«آگاهي از
  »غذاي مشترك

 صحيح

  غلط

  دانمنمي

  بدون پاسخ

119 )62(%  

13 )8/6(%  

59 )8/30(%  

1 )5/0(%  

106 )2/55(%  

14 )3/7(%  

70 )5/36(%  

2 )1(%  

وي درآيكاهش خطر ابتال به عفونت اچ«آگاهي از
برقراري رابطه جنسي با فرد سالمي كه فقط يك 

  »شريك جنسي دارد و نه كس ديگري

 صحيح

  غلط

  دانمنمي

  بدون پاسخ

119 )62(%  

13 )8/6(%  

59 )8/30(%  

1 )5/0(%  

106 )2/55(%  

14 )3/7(%  

70 )5/36(%  

2 )1(%  

اثر كاندوم در پيشگيري از انتقال جنسي«آگاهي از
  »ويآيعفونت اچ

 صحيح

  غلط

  دانمنمي

  بدون پاسخ

141 )4/73(%  

9 )7/4(%  

42 )9/21(%  

0  

114 )4/59(%  

11 )7/5(%  

66 )4/34(%  

1 )5/0(%  



  شريك جنسي  كننده تزريقيمصرف  

تواند ظاهروي ميآيفرد مبتال به اچ«آگاهي از اين كه 
  »كامالً سالم داشته باشد

 صحيح

  غلط

  دانمنمي

  بدون پاسخ

88 )8/45(%  

22 )5/11(%  

79 )2/41(%  

3 )6/1(%  

78 )6/40(%  

19 )9/9(%  

92 )3/48(%  

3 )6/1(%  

وي از طريقآياحتمال انتقال عفونت اچ«آگاهي از
  »شيردهي

 صحيح

  غلط

  دانمنمي

  بدون پاسخ

88 )8/45(%  

22 )5/11(%  

79 )2/41(%  

3 )6/1(%  

78 )6/40(%  

19 )9/9(%  

92 )3/48(%  

3 )6/1(%  



  ويآيتاريخچه آزمايش اچ - 6-4جدول  

.اند، ارايه شده استوي داشتهآيها ابتدا در كل نمونه و سپس در گروهي كه حداقل يك بار سابقه آزمايش اچميانگين*

  شريك جنسي كننده تزريقيمصرف  

 لهب ويآيتاريخچه آزمايش اچ

  خير 

  دانمنمي

  بدون پاسخ

62 )3/32(%  

125 )1/65(%  

4 )1/2(%  

1 )5/0(%  

44 )9/22(%  

146 )76(%  

2 )1(%  

0  

  *)در كل نمونه(ويآيتعداد دفعات آزمايش اچ

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  حداكثر -حداقل

)n=192(  

51/0 )93/0±(  

6-0  

)n=192(  

60/0 )58/1±(  

10-0  

  *)در گروه(ويآيچتعداد دفعات آزمايش ا

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  حداكثر -حداقل

)n=62(  

62/1 )99/0±(  

6-1  

)n=44(  

3 )32/2±(  

10-1  



  شريك جنسي كننده تزريقيمصرف  

آخرين بار كجا براي شما درخواست
  *وي شد؟آيآزمايش اچ

  

 

 هاي رفتاريمركز مشاوره بيماري

)n=62(  

7 )6/3(%  

)n=44(  

8 )2/4(%  

  %)6/2( 5  %)13( 25 مركز گذري

  %)6/3( 7  %)2/4( 8 انتقال خون

  %)6/1( 3  %)6/2( 5 مطب يا بيمارستان خصوصي

  %)2/4( 8  %)2/4( 8 مطب يا بيمارستان دولتي

  %)1/2( 4  %)1/3( 6 زندان

  %)1/2( 4  %)5/0( 1 مركز مشاوره زنان

  %)6/1( 3  0 دانمنمي

  %)1( 2  %)1( 2 بدون پاسخ

وي را گرفتيد ياآيآيا جواب آزمايش اچ
  *به اطالع شما رسانده شد؟

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

51 )6/26(%  

8 )2/4(%  

0  

3 )6/1(%  

37 )3/19(%  

4 )1/2(%  

1 )5/0(%  

2 )1(%  

وي شما چهآيجواب آخرين آزمايش اچ
  *بود؟

 

  مثبت

)n=51(  

5 )6/2(%  

)n=37(  

1 )5/0(%  

  %)7/16( 32  %)9/22( 44 منفي

  0  %)5/0( 1 مشكوك

  %)6/1( 3  0 يادم نيست/دانمنمي

  %)5/0( 1  %)5/0( 1 بدون پاسخ



  شريك جنسي كننده تزريقيمصرف  

وي در مراكزآيت اچسابقه پرسش از وضعيت عفون
وي ايكنندگان اچپزشكي از شركتدرماني يا دندان

  *مثبت

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

4 )1/2(%  

0  

0  

1 )5/0(%  

0  

1 )5/0(%  

0  

0  

وي در مراكزآيوي مثبت به پرسش از وضعيت اچآيپاسخ فرد اچ
                                           *پزشكي درماني يا دندان

 گفتم مثبت هستم                  

 اول از پاسخ طفره رفتم، ولي بعد گفتم مثبت هستم

 يه را پنهان كنم و گفتم منفي هستمترجيح دادم قض

 بدون پاسخ

  

  

3 )6/1(%  

1 )5/0(%  

0  

0  

  

  

0  

0  

0  

1 )5/0(%  
  .ارايه شده است) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي درصدهاي فراواني نسبت به كل نمونه مصرف*



  رفتارهاي پرخطر جنسي -هفت

  سن اولين رابطه جنسي -7- 1جدول 

  شريك جنسي كننده تزريقيمصرف  

 )انحراف استاندارد(ميانگين  سن اولين رابطه جنسي

  دامنه

)71/3± (65/19  

30-8  

)89/4± (66/19  

39-12  



  كننده در مطالعهرخ رفتاري در رابطه جنسي با فرد شركتنيم - 7-2جدول  

 

 

 

 

 

 

  شريك جنسي كننده تزريقيمصرف  

فردي كه با شما سن اولين رابطه جنسي با
  در اين مطالعه شركت نموده

 )انحراف استاندارد(ميانگين

  دامنه

)50/7± (21/27  

52-15  

)04/8± (43/24  

49-12  

تاريخچه طول عمر استفاده از كاندوم در
ارتباط جنسي با فردي كه با شما در اين 

  *مطالعه شركت نموده

  

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

107 )7/55(%  

82 )7/42(%  

2 )1(%  

1 )5/0(%  

107 )7/55(%  

83 )2/43(%  

0  

2 )1(%  

تاريخچه استفاده از كاندوم در آخرين
ارتباط جنسي با فردي كه با شما در اين 

  **مطالعه شركت نموده

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

59 )7/30(%  

125 )1/65(%  

4 )1/2(%  

4 )1/2(%  

52 )1/27(%  

132 )8/68(%  

7 )6/3(%  

1 )5/0(%  

داد دفعات رابطه جنسي مهبلي با فرديتع
كه با شما در اين مطالعه شركت كرده در 

  روز گذشته 30

 )انحراف استاندارد(ميانگين

  دامنه

33/5 )19/5±(  

30-0  

33/5 )48/5±(  

30-0  

 )انحراف استاندارد(ميانگين )در كل نمونه(چند بار آن با كاندوم بوده؟ 

  دامنه

56/1 )73/2±(  

15-0  

65/1 )80/2±(  

15-0  



  شريك جنسي كننده تزريقيمصرف  

تعداد دفعات رابطه جنسي مقعدي با فردي
كه با شما در اين مطالعه شركت كرده در 

  روز گذشته 30

 )انحراف استاندارد(ميانگين

  دامنه

04/1 )45/2±(  

18-0  

10/1 )38/2±(  

18-0  

 )انحراف استاندارد(ميانگين )در كل نمونه( چند بار آن با كاندوم بوده؟

  دامنه

18/0 )65/0±(  

5-0  

19/0 )68/0±(  

5-0  

تعداد دفعات رابطه جنسي دهاني با فردي
كه با شما در اين مطالعه شركت كرده در 

  روز گذشته 30

 )انحراف استاندارد(ميانگين

  دامنه

51/0 )50/1±(  

10-0  

74/0 )30/2±(  

20-0  

 )انحراف استاندارد(ميانگين )در كل نمونه( چند بار آن با كاندوم بوده؟

  دامنه

02/0 )16/0±(  

2-0  

04/0 )30/0±(  

3-0  



  شريك جنسي كننده تزريقيمصرف  

مصرف الكل يا مواد قبل يا حين رابطه جنسي با
 30فردي كه با شما در مطالعه شركت نموده در 

  **ذشتهروز گ

 بله

  خير

  يادم نيست/دانمنمي

  بدون پاسخ

95 )5/49(%  

96 )50(%  

1 )5/0(%  

.  

52 )1/27(%  

138 )9/70(%  

2 )1(%  

0  

تزريق مشترك با فردي كه با شما در مطالعه
  **روز گذشته 30حاضر شركت نموده در 

 بله

  خير

  يادم نيست/دانمنمي

  بدون پاسخ

8 )2/4(%  

180 )8/93(%  

3 )6/1(%  

1 )5/0(%  

6 )1/3(%  

182 )8/94(%  

3 )6/1(%  

1 )5/0(%  

زمان آخرين رابطه جنسي با فردي كه با شما در
  مطالعه شركت نموده

  %)6/27( 53  %)6/26( 51 روز قبل

  %)6/51( 99  %)7/54( 105 هفته قبل

  %)9/8( 17  %)9/8( 17 ماه قبل

  %)7/5( 11  %)6/3( 7 ماه پيش3-1

  %)2/4( 8  %)1/3( 6 ماه پيش6-4

  %)5/0( 1  %)5/0( 1 م نيستياد/دانمنمي

  %)6/1( 3  %)6/2( 5 بدون پاسخ

در نظر و فيلتركننده ) warm up(كننده با توجه به حساسيت سؤاالت اين بخش، پرسش در خصوص سابقه طول عمر استفاده از كاندوم به عنوان يك پرسش شروع*
  .انداي از نمونه تجربه استفاده از كاندوم با همسر يا شريك جنسي اصلي خود نداشتهرصد قابل مالحظهگرفته شد، هر چند نتايج پاسخ به اين سؤال نشان دهنده آن است كه د

  .ارايه شده است) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي درصدهاي فراواني نسبت به كل نمونه مصرف**

  

  



  كننده در مطالعهرابطه جنسي با فرد يا افرادي به جز فرد شركترخ رفتاري در نيم - 7-3جدول  

  

  شريك جنسي كننده تزريقيمصرف  

رديتاريخچه طول عمر رابطه جنسي با ف
  به جز فرد شركت كننده در مطالعه

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

145 )5/75(%  

47 )5/24(%  

0  

0  

81 )2/42(%  

110 )3/57(%  

0  

1 )5/0(%  

تاريخچه استفاده از كاندوم در ارتباط
جنسي با كسي به جز فردي كه با شما در 

  *اين مطالعه شركت نموده

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

92 )9/49(%  

52 )27(%  

1 )5/0(%  

0  

59 )7/30(%  

21 )9/10(%  

1 )5/0(%  

0  

كننده درتعداد افرادي به جز فرد شركت
ها ماه گذشته با آن 6مطالعه كه فرد در 
  )كل نمونه(رابطه جنسي داشته 

 )انحراف استاندارد(ميانگين

  دامنه

52/1 )64/2±(  

20-0  

36/1 )02/4±(  

30-0  

كننده دركتتعداد افرادي به جز فرد شر
ها ماه گذشته با آن 6مطالعه كه فرد در 
در گروهي كه سابقه طول (رابطه جنسي داشته 

  )عمر رابطه جنسي با فردي ديگر را تأييد كردند

 

  )انحراف استاندارد(ميانگين 

  دامنه

)n=145(  

03/2 )88/2±(  

20-1  

)n=81(  

22/3 )83/5±(  

30-1  

تعداد دفعات رابطه جنسي مهبلي با كسي
به جز فردي كه با شما در اين مطالعه 

  روز گذشته 30شركت كرده در 

 )انحراف استاندارد(ميانگين

  دامنه

69/1 )13/3±(  

20-0  

02/3 )65/9±(  

70-0  

 )انحراف استاندارد(ميانگين چند بار آن با كاندوم بوده؟

  دامنه

94/0 )88/1±(  

10-0  

17/1 )81/3±(  

30-0  



  شريك جنسي كننده تزريقيمصرف  

تعداد دفعات رابطه جنسي مقعدي با فردي
به جز كسي كه با شما در اين مطالعه 

  روز گذشته 30شركت كرده در 

 )انحراف استاندارد(ميانگين

  دامنه

86/0 )81/1±(  

12-0  

21/1 )05/4±(  

40-0  

 )انحراف استاندارد(ميانگين  چند بار آن با كاندوم بوده؟

  دامنه

20/0 )68/0±(  

4-0  

27/0 )22/2±(  

30-0  

تعداد دفعات رابطه جنسي دهاني با فردي
به جز كسي كه با شما در اين مطالعه 

  روز گذشته 30شركت كرده در 

 )انحراف استاندارد(ميانگين

  دامنه

48/0 )45/1±(  

10-0  

62/0 )89/2±(  

30-0  

 )انحراف استاندارد(ميانگين  چند بار آن با كاندوم بوده؟

  دامنه

05/0 )42/0±(  

5-0  

03/0 )19/0±(  

2-0  

مصرف الكل يا مواد قبل يا حين رابطه
كه با شما در به جز كسي جنسي با فردي 

  **روز گذشته 30مطالعه شركت نموده در 

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

88 )8/45(%  

54 )1/28(%  

2 )1(%  

1 )5/0(%  

31 )1/16(%  

47 )4/24(%  

3 )6/1(%  

0  

استفاده از كاندوم در آخرين رابطه جنسي
با فردي به جز كسي كه با شما در مطالعه 

  **شركت نموده

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

52 )1/27(%  

81 )2/42(%  

11 )7/5(%  

1 )5/0(%  

32 )7/16(%  

45 )4/23(%  

4 )1/2(%  

0  
كننده در مطالعه حاضر را مورد ارزيابي قرار به عنوان يك پرسش فيلتركننده سابقه طول عمر استفاده از كاندوم در رابطه با فردي به جز شريك جنسي شركتاين پرسش *

  .ارايه شده است) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي رصدهاي فراواني نسبت به كل نمونه مصرفد. دهدمي

.ارايه شده است) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي اواني نسبت به كل نمونه مصرفرصدهاي فرد **



رفتار ارتباط جنسي گروهي - 7-4جدول  

  شريك جنسي كننده تزريقيمصرف  

تاريخچه طول عمر رابطه جنسي گروهي
  با چند مرد يا زن

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

39 )3/20(%  

153 )7/79(%  

0  

0  

22 )5/11(%  

170 )5/88(%  

0  

0  

بطه جنسي گروهي شما با چندآخرين را
  )كل نمونه( مرد بود؟

 )انحراف استاندارد(ميانگين

  دامنه

82/0 )03/2±(  

15-0  

32/0 )06/1±(  

6-0  

آخرين رابطه جنسي گروهي شما با چند
  )كل نمونه( زن بود؟

 )انحراف استاندارد(ميانگين

  دامنه

33/0 )77/0±(  

3-0  

00/2 )97/1±(  

10-0  



هاي پيشگيري از بارداريروش -7- 5جدول 

  شريك جنسي كننده تزريقيمصرف  

با فردي كه در/دار شدن ازبرنامه براي بچه
  مطالعه حاضر شركت نموده

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

34 )7/17(%  

158 )3/82(%  

0  

0  

36 )8/18(%  

154 )2/80(%  

0  

2 )1(%  

كننده تزريقي يا شريكمصرف(استفاده
-از روش) كننده در مطالعهجنسي شركت

ي براي پيشگيري از بارداري هاي هورمون
  روز گذشته 30در 

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

55 )7/28(%  

137 )3/71(%  

0  

0  

47 )4/22(%  

145 )6/73(%  

0  

0  

كننده تزريقي يا شريكمصرف(استفاده
يودي از آي) كننده در مطالعهجنسي شركت

روز  30براي پيشگيري از بارداري در 
  گذشته

 بله

  خير

  دانمنمي

  ون پاسخبد

4 )1/2(%  

186 )9/96(%  

0  

1 )5/0(%  

5 )6/2(%  

187 )4/97(%  

كننده تزريقي يا شريكمصرف(استفاده
از روش ) كننده در مطالعهجنسي شركت

-اجتناب از ارتباط جنسي در زمان تخمك«

 30براي پيشگيري از بارداري در » گذاري
  روز گذشته

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

9 )7/4(%  

176 )7/91(%  

7 )6/3(%  

0  

13 )8/6(%  

172 )6/89(%  

7 )6/3(%  

0  



  شريك جنسي كننده تزريقيمصرف  

كننده تزريقي يا شريكمصرف(استفاده
از روش ) كننده در مطالعهجنسي شركت

براي » بيرون كشيدن موقع انزال«
  روز گذشته 30پيشگيري از بارداري در 

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

56 )2/29(%  

135 )3/70(%  

0  

1 )5/0(%  

67 )9/34(%  

124 )6/64(%  

0  

1 )5/0(%  

كننده تزريقي ياوازكتومي در مصرف
  كننده در مطالعهشريك جنسي شركت

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

5 )6/2(%  

187 )4/97(%  

0  

0  

1 )5/0(%  

191 )5/99(%  

0  

0  

ه تزريقي ياكنندتوبكتومي در مصرف
  كننده در مطالعهشريك جنسي شركت

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

21 )9/10(%  

171 )1/89(%  

0  

0  

23 )12(%  

169 )88(%  

0  

0  



رخ رفتاري در رابطه جنسي مرد با مردنيم - 7-6جدول  

  شريك جنسي كننده تزريقيمصرف  

تاريخچه طول عمر رابطه جنسي مرد با
  *مرد

 

  بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

)n=183(  

45 )6/24(%  

138 )4/75(%  

0  

0  

)n=9(  

2 )2/22(%  

7 )8/77(%  

0  

0  

تاريخچه طول عمر استفاده از كاندوم در
  *رابطه جنسي مرد با مرد

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

7 )8/3(%  

38 )8/20(%  

0  

0  

0  

2 )2/22(%  

0  

0  

ماه گذشته با چند مرد يا پسر رابطه6در
  ايدجنسي داشته

 )انحراف استاندارد(ميانگين

  دامنه

04/0 )28/0±(  

3-0  

01/0 )07/0±(  

1-0  

روز گذشته با چند مرد يا پسر رابطه30در
  ايدجنسي داشته

 )انحراف استاندارد(ميانگين

  دامنه

0  

0  

01/0 )07/0±(  

1-0  

ماه گذشته كدام يك از انواع ارتباط6در
  ايد؟جنسي مرد با مرد را داشته

 گذارنده

  پذيرنده

  هر دو

  هيچ كدام

24 )5/12(%  

0  

21 )9/10%(  

0  

1 )5/0(%  

0  

1 )5/0(%  

0  



  شريك جنسي كننده تزريقيمصرف  

تعداد دفعات رابطه جنسي مرد با مرد
  روز گذشته 30در ) فاعلي(گذارنده 

 )انحراف استاندارد(ميانگين

  دامنه 

02/0 )29/0±(  

4-0  

02/0 )16/0±(  

2-0  

 )انحراف استاندارد(ميانگين  كاندوم بود؟ چند بار آن با

  دامنه

02/0 )29/0±(  

4-0  

01/0 )12/0±(  

2-0  

تعداد دفعات رابطه جنسي مرد با مرد
  روز گذشته 30در ) مفعولي(پذيرنده 

 )انحراف استاندارد(ميانگين

  دامنه

01/0 )14/0±(  

2-0  

0  

 )انحراف استاندارد(ميانگين  چند بار آن با كاندوم بود؟

  منهدا

0  0  

استفاده از كاندوم در آخرين تماس جنسي
  *مرد با مرد

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

3 )6/1(%  

42 )9/22(%  

0  

0  

0  

2 )2/22(%  

0  

0  

ا مواد قبل از آخرين رابطهمصرف الكل ي
  *جنسي مرد با مرد

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

8 )4/4(%  

33 )03/18(%  

0  

2 )1(%  

2 )2/22(%  

0  

0  

0  

در نظر و فيلتركننده ) warm up(كننده با توجه به حساسيت سؤاالت اين بخش، پرسش در خصوص سابقه طول عمر استفاده از كاندوم به عنوان يك پرسش شروع *
بر  درصدها .اندخود نداشته در روابط مرد با مرداي از نمونه تجربه استفاده از كاندوم رصد قابل مالحظهگرفته شد، هر چند نتايج پاسخ به اين سؤال نشان دهنده آن است كه د

  .محاسبه و ارايه شده است) n=9(و گروه شريك جنسي ) n=183(كننده تزريقي حسب تعداد مردان در گروه مصرف

.محاسبه و ارايه شده است) n=9(و گروه شريك جنسي ) n=183(كننده تزريقي بر حسب تعداد مردان در گروه مصرف درصدها**



  و سل ها، هپاتيتهاي منتقله از راه جنسيسابقه بيماري -هشت

  هاي منتقله از راه جنسيبيماريتاريخچه ابتال به  -8- 1جدول 

  شريك جنسي كننده تزريقيمصرف  

توانند از طريقهايي كه مين درباره بيماريآيا تا كنو
  ايد؟رابطه جنسي منتقل شوند چيزي شنيده

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

149 )6/77(%  

43 )4/22(%  

0  

0  

132 )8/68(%  

60 )2/36(%  

0  

0  

تشخيص ابتال به سيفليس توسطتاريخچه طول عمر 
  *پزشك

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

15 )8/7(%  

173 )1/90(%  

3 )6/1(%  

1 )5/0(%  

4 )1/2(%  

174 )6/90(%  

14 )3/7(%  

0  

تاريخچه تشخيص ابتال به سيفليس توسط پزشك در
  *روز گذشته 30

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

3 )6/1(%  

11 )7/5(%  

0  

1 )5/0(%  

0  

4 )1/2(%  

0  

1 )5/0(%  

.ارايه شده است) n=192(شريك جنسي  يا) n=192(كننده تزريقي رصدهاي فراواني نسبت به كل نمونه مصرفد *



  شريك جنسي كننده تزريقيمصرف  

 بله تاريخچه طول عمر ترشح از مجرا يا سوزش ادرار

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

58 )2/30(%  

128 )7/66(%  

5 )6/2(%  

1 )5/0(%  

122 )5/63(%  

67 )9/34(%  

2 )1(%  

1 )5/0(%  

روز30تاريخچه ترشح از مجرا يا سوزش ادرار در
  *گذشته

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

20 )4/10(%  

38 )8/19(%  

0  

0  

75 )1/39(%  

44 )9/22(%  

2 )1(%  

1 )5/0(%  

 بله *تاريخچه طول عمر ابتال به تبخال تناسلي

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

12 )3/6(%  

179 )2/93(%  

0  

1 )5/0(%  

10 )2/5(%  

176 )7/91(%  

6 )1/3(%  

0  

 بله *روز گذشته30خال تناسلي درتاريخچه ابتال به تب

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

1 )5/0(%  

11 )7/5(%  

0  

0  

2 )1(%  

8 )2/4(%  

0  

0  

.ارايه شده است) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي رصدهاي فراواني نسبت به كل نمونه مصرفد *



  شريك جنسي كننده تزريقيمصرف  

 بله تناسليتاريخچه طول عمر ابتال به زگيل

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

14 )3/7(%  

177 )2/92(%  

0  

1 )5/0(%  

9 )7/4(%  

178 )7/92(%  

5 )6/2(%  

0  

 بله *روز گذشته30تاريخچه ابتال به زگيل تناسلي در

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

1 )5/0(%  

12 )2/6(%  

0  

1 )5/0(%  

2 )1(%  

7 )6/3(%  

0  

0  

.ارايه شده است) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي ونه مصرفرصدهاي فراواني نسبت به كل نمد *



  هاهپاتيت -8- 2جدول 

.ارايه شده است) n=192(سي يا شريك جن) n=192(كننده تزريقي رصدهاي فراواني نسبت به كل نمونه مصرفد *

  شريك جنسي كننده تزريقيمصرف   هپاتيت ب

 بله تاريخچه طول عمر آزمايش هپاتيت ب

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

62 )3/32(%  

125 )1/65(%  

4 )1/2(%  

0  

33 )1/17(%  

151 )6/78(%  

8 )2/4(%  

0  

 مثبت *نتيجه آزمايش هپاتيت ب

  منفي

  دانمنمي

  بدون پاسخ

5 )6/2(%  

53 )6/27(%  

4 )1/2(%  

0  

0  

29 )1/15(%  

4 )1/2(%  

0  

 بله *دريافت درمان براي هپاتيت ب

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

2 )1(%  

3 )6/1(%  

0  

0  

na*  



  شريك جنسي كننده تزريقيمصرف  

 بله *تاريخچه طول عمر واكسيناسيون هپاتيت ب

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

46 )24(%  

142 )74(%  

4 )1/2(%  

0  

36 )8/18(%  

138 )9/71(%  

14 )3/7(%  

4 )1/2(%	

  %)4/9( 18  %)9/8( 17 يك *هاي دريافت واكسيناسيون هپاتيت بتعداد نوبت

  %)6/2( 5  %)9/10( 21 دو

  %)6/2( 5  %)6/2( 5 )دوره كامل(سه

  %)6/1( 3  %)6/1( 3 دانمنمي

  %)6/2( 5  0 بدون پاسخ

.ارايه شده است) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي رصدهاي فراواني نسبت به كل نمونه مصرفد *



  شريك جنسي   كننده تزريقيمصرف   هپاتيت سي

 بله تاريخچه طول عمر آزمايش هپاتيت سي

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

56 )2/29(%  

130 )7/67(%  

3 )6/1(%  

0  

33 )2/17(%  

149 )6/77(%  

10 )2/5(%  

0  

  0  %)6/3( 7 مثبت *نتيجه آزمايش هپاتيت سي

  %)1/14( 27  %)4/21( 41 منفي

  0  %)5/0( 1 مشكوك

  %)6/2( 5  %)1/3( 6 دانمنمي

  0  %)5/0( 1 اسخبدون پ

 بله *دريافت درمان براي هپاتيت سي

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

3 )6/1(%  

4 )1/2(%  

0  

0  

na  

.ارايه شده است) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي رصدهاي فراواني نسبت به كل نمونه مصرفد *



عاليم عفونت سل - 8-3جدول  

  شريك جنسي كننده تزريقيمصرف  

ماه6ته درتاريخچه سرفه مزمن بيش از دو هف
  گذشته

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

22 )5/11(%  

167 )87(%  

1 )5/0(%  

1 )5/0(%  

12 )3/6(%  

177 )2/92(%  

1 )5/0(%  

2 )1(%  

 بله ماه گذشته6تاريخچه تعريق شبانه در 

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

37 )3/19(%  

150 )1/78(%  

4 )1/2(%  

1 )5/0(%  

8 )2/4(%  

181 )3/94(%  

2 )1(%  

1 )5/0(%  

تاريخچه تب شبانه يا متناوب بدون علت مشخص
  ماه گذشته 6در 

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

24 )5/12(%  

165 )9/85(%  

1 )1(%  

1 )5/0(%  

8 )2/4(%  

180 )8/93(%  

1 )5/0(%  

1 )5/0(%  

 بله ماه گذشته6تاريخچه كاهش وزن در 

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

30 )6/15(%  

156 )3/81(%  

5 )6/2(%  

1 )5/0(%  

16 )3/8(%  

172 )6/89(%  

0  

1 )5/0(%	



  هاي درمان و كاهش آسيب اعتيادآشنايي با برنامه -نه

  هاي درمان و كاهش آسيب اعتيادآشنايي با برنامه -9- 1جدول 

  شريك جنسي كننده تزريقيمصرف  

سرنگ نو«شناسيد بتوان از آن جاآيا جايي را مي
  دريافت كرد؟» رايگان

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

160 )3/83(%  

32 )7/16(%  

0  

0  

93 )4/48(%  

98 )51(%  

0  

1 )5/0(%  

»سرنگ و سوزن رايگان«آيا تا كنون از اين محل 
  ايد؟دريافت كرده

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

141 )4/73(%  

18 )4/9(%  

0  

1 )5/0(%  

39 )3/20(%  

54 )1/28(%  

0  

0  

چند وقت يك بار براي دريافت ،ر طول سال گذشتهد
  *ايد؟به آن جا مراجعه كرده» سرنگ و سوزن رايگان«

  %)5/0( 1  %)3/6( 12 هر روز

  %)1/2( 4  %)1/15( 29 تقريباً هر روز

  %)5/13( 26  %)5/25( 49 گاهي اوقات

  %)1/3( 6  %)9/21( 42 به تدرت

  %)1( 2  %)2/4( 8 هرگز

  0  0 دانمنمي

  0  %)1( 2 بدون پاسخ

.ارايه شده است) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي رصدهاي فراواني نسبت به كل نمونه مصرفد *



  شريك جنسي كننده تزريقيمصرف  

درمان«شناسيد بتوان از آن جاآيا جايي را مي
  دريافت كرد؟» يا ارزان ننگهدارنده با متادون رايگا

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

121 )63(%  

71 )37(%  

0  

0  

68 )4/35(%  

123 )1/64(%  

0  

1 )5/0(%  

درمان نگهدارنده با متادون« آيا تا كنون از اين محل 
  ايد؟دريافت كرده» يا ارزان نرايگا

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

81 )2/42(%  

39 )3/20(%  

0  

1 )5/0(%  

12 )3/6(%  

56 )2/29(%  

0  

0  

گذشته چند وقت يك بار براي دريافتدر طول سال 
به آن جا » درمان نگهدارنده با متادون رايگان يا ارزان«

  *ايد؟مراجعه كرده

  %)1/3( 6  %)5/13( 26 هر روز

  0  %)5/11( 22 تقريباً هر روز

  %)1( 2  %)3/6( 12 گاهي اوقات

  %)1( 2  %)2/4( 8 به تدرت

  %)1( 2  %)2/5( 11 هرگز

  0  0 دانمنمي

  0  %)1( 2 بدون پاسخ

.ارايه شده است) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي رصدهاي فراواني نسبت به كل نمونه مصرفد *



  شريك جنسي   كننده تزريقيمصرف  

»ترك كامل اعتياد«شناسيد بتوان برايآيا جايي را مي
  به آن جا مراجعه كرد؟

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

96 )50(%  

94 )49(%  

0  

2 )1(%  

72 )5/37(%  

118 )5/61(%  

0  

2 )1(%  

به اين مركز»اعتيادكاملترك «آيا تا كنون براي 
  ايد؟مراجعه كرده

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

48 )25(%  

46 )24(%  

0  

1 )5/0(%  

13 )8/6(%  

59 )7/30(%  

0  

0  

ترك«در طول سال گذشته چند وقت يك بار براي
  *ايد؟به آن جا مراجعه كرده» كامل اعتياد

  %)1/2( 4  %)6/1( 3 هر روز

  %)6/1( 3  %)2/4( 8 تقريباً هر روز

  %)5/0( 1  %)7/4( 9 گاهي اوقات

  %)5/0( 1  %)6/3( 7 به تدرت

  %)1/2( 4  %)11( 21 هرگز

  0  0 دانمنمي

  0  0 بدون پاسخ

.ارايه شده است) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي رصدهاي فراواني نسبت به كل نمونه مصرفد *



  شريك جنسي كننده تزريقيمصرف  

كاندوم«شناسيد بتوان از آن جاآيا جايي را مي
  دريافت كرد؟» رايگان

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

148 )1/77(%  

43 )4/22(%  

0  

1 )5/0(%  

133 )3/69(%  

59 )8/30(%  

0  

0  

توزيع كاندوم«تآيا تا كنون از اين محل خدما
  ايد؟دريافت كرده» رايگان

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

103 )6/53(%  

41 )3/21(%  

0  

4 )1/2(%  

72 )5/37(%  

61 )8/31(%  

0  

0  

در طول سال گذشته چند وقت يك بار براي دريافت
به آن جا مراجعه » توزيع كاندوم رايگان«خدمات 

  *ايد؟كرده

  %)1( 2  %)6/2( 5 هر روز

  %)4/21( 41  %)6/3( 7 يباً هر روزتقر

  %)9/9( 19  %)5/24( 47 گاهي اوقات

  %)1/2( 4  %)7/16( 32 به تدرت

  %)5/0( 1  %)2/6( 12 هرگز

  %)6/2( 5  0 دانمنمي

  0  0 بدون پاسخ

.ارايه شده است) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي رصدهاي فراواني نسبت به كل نمونه مصرفد *



  شريك جنسي كننده تزريقيمصرف  

»ويآيآزمايش اچ«شناسيد بتوان برايآيا جايي را مي
  به آن جا مراجعه كرد؟

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

91 )4/47(%  

101 )6/52(%  

0  

0  

68 )4/35(%  

124 )6/64(%  

0  

0  

به اين مركز»ويآيآزمايش اچ«آيا تا كنون براي 
  ايد؟مراجعه كرده

 بله

  يرخ

  دانمنمي

  بدون پاسخ

46 )24(%  

45 )4/23(%  

0  

0  

21 )9/10(%  

47 )5/24(%  

0  

0  

به»ويآيآزمايش اچ«آيا در طول سال گذشته براي
  *ايد؟اين مركز مراجعه كرده

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

34 )7/17(%  

8 )2/4(%  

0  

4 )1/2(%  

10 )2/5(%  

11 )7/5(%  

0  

0  

.ارايه شده است) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي كل نمونه مصرفرصدهاي فراواني نسبت به د *



  شريك جنسي كننده تزريقيمصرف  

معالجه عفونت«شناسيد بتوان برايآيا جايي را مي
  به آن جا مراجعه كرد؟» ويآياچ

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

34 )7/17(%  

156 )2/81(%  

0  

1 )5/0(%  

25 )13(%  

165 )86(%  

0  

2 )1(%  

به آن جا»ويآيمعالجه عفونت اچ«آيا تا كنون براي 
  ايد؟مراجعه كرده

 بله

  خير

  دانمنمي

  بدون پاسخ

5 )6/2(%  

29 )1/15(%  

0  

0  

1 )5/0(%  

24 )5/12(%  

0  

0  

معالجه«در طول سال گذشته چند وقت يك بار براي
  *ايد؟به آن جا مراجعه كرده» ويآيعفونت اچ

  0  0 هر روز

  0  %)5/0( 1 تقريباً هر روز

  %)5/0( 1  %)1/2( 3 گاهي اوقات

  0  %)5/0( 1 به تدرت

  0  0 هرگز

  0  0 دانمنمي

  0  0 بدون پاسخ

.ارايه شده است) n=192(يا شريك جنسي ) n=192(كننده تزريقي رصدهاي فراواني نسبت به كل نمونه مصرفد *



  روهدر دو گها آزمايشخواني نتايج هم -ده

  :شودسه حالت ممكن است رخ دهد كه شامل موارد زير ميها آزمايش در زوجبر حسب مشابهت يا عدم مشابهت نتايج 

 كننده تزريق و شريك جنسي هر دو مثبت هستندمصرف: مثبت 3خوانهم.	

 كننده تزريقي و شريك جنسي هر دو منفي هستندمصرف: خوان منفيهم.	

 كننده تزريقي منفي و شريك جنسي مثبتقي مثبت و شريك جنسي منفي يا مصرفكننده تزريمصرف: 4خوانناهم	

  .ژن ارايه شده استاس آنتيبيوي و اچسيوي، اچآيهاي اچخواني نتايج آزمايشدر اين بخش هم

  

  در دو گروه )HIV(وي آينتايج آزمايش اچ خوانيهم - 10- 1جدول 

  شريك جنسي  

  نمونه ناكافي  مثبت  منفي 

  0  0 182 منفي كننده تزريقي موادمصرف

  2  1 5 مثبت

  0  1 1 نمونه ناكافي

ديده ) كل نمونه% 6/2(زوج  5خواني در زوج و ناهم 1خواني مثبت در زوج، هم 182 در منفيخواني دهد همنشان مي ويآيآزمايش اچ نتايج
  .شودمثبت و شريك جنسي منفي ميكننده تزريقي خواني مصرفد كه تمام موارد آن شامل ناهمشومي

  

                                                            
3 concordance 
4 discordance 



  در دو گروه )HCV( ويسينتايج آزمايش اچ خوانيهم - 10- 2جدول 

  شريك جنسي  

  نمونه ناكافي  مثبت  منفي 

  1  10 125 منفي كننده تزريقي موادمصرف

  1  7 45 مثبت

  0  0 3 نمونه ناكافي

ديده ) كل نمونه% 6/28(زوج  55خواني در زوج و ناهم 7خواني مثبت در زوج، هم 125منفي در خواني دهد همنشان مي ويسيآزمايش اچ نتايج
-خواني مصرفمورد آن مربوط به ناهم 10كننده تزريقي مثبت و شريك جنسي منفي و خواني مصرفمورد آن مربوط به ناهم 45شود كه مي

  .شودكننده تزريقي منفي و شريك جنسي مثبت مي

  

  در دو گروه )HbsAg( ژناس آنتيبينتايج آزمايش اچ يخوانهم - 10- 3جدول 

  شريك جنسي  

  نمونه ناكافي  مثبت  منفي 

  1  2 184 منفي كننده تزريقي موادمصرف

  1  0 2 مثبت

  0  0 2 نمونه ناكافي

) كل نمونه% 1/2(زوج  4خواني در همزوج و نا 0خواني مثبت در زوج، هم 184منفي در خواني دهد همنشان مي ژناس آنتيبيآزمايش اچ نتايج
كننده خواني مصرفكننده تزريقي مثبت و شريك جنسي منفي و دو مورد مربوط به ناهمخواني مصرفمورد آن مربوط به ناهم 2شود كه ديده مي

.شوندتزريقي منفي و شريك جنسي مثبت مي



  بحث 
- در مصرفرا  وي، هپاتيت سي و هپاتيت بآيخون شامل اچ راهمنتقله از  هاي ويروسيشيوع عفونت نسبي مطالعه باال بودن نتايج اين

خواني عالوه بر اين اين مطالعه يكي از اولين مطالعاتي است كه ميزان ناهم. دهدها را نشان ميشركاي جنسي آن وكنندگان تزريقي مواد 
  . ها مستند نموده استو شركاي جنسي آن ن تزريقي موادكنندگاهاي ويروسي منتقله از راه خون را در مصرفنتايج آزمايش عفونت

كنندگان مطالعه دهد شركتاند نشان ميكنندگان به مراكز گذري انتخاب شدهنگاهي به خصوصيات دموگرافيك نمونه كه از ميان مراجعه
سال و نيمي از گروه شريك جنسي زير  35زير  يكنندگان تزريقنيمي از گروه مصرف .جوان و از سطوح اقتصادي، اجتماعي پايين هستند

و % 1/21(و اسكان ناپايدار ) كننده تزريقي و شريك جنسيبه ترتيب در گروه مصرف% 76و % 8/33(كاري ميزان بي. سال سن دارند 33
  . گزارش شده نسبتاً قابل توجه است) كننده تزريقي و شريك جنسيبه ترتيب در گروه مصرف% 9/9

ماه گذشته از نظر جنسي فعال بوده و بتوانند شريك  6اي وارد مطالعه شدند كه در كنندگان تزريقيود، مصرفهاي وربر اساس مالك
به ترتيب در (كنندگان در اكثر شركتتاريخچه طول عمر ازدواج دايم  نتايج مطالعه نشان داد. جنسي خود را براي شركت در مطالعه بياورند

گروه شريك جنسي در % 9/72كنندگان تزريقي و مصرف% 3/70 مثبت است و ) و شركاي جنسي كنندگان تزريقيمصرف% 1/89و  5/86
به ترتيب در () صيغه(تاريخچه طول عمر ازدواج موقت  كنندگانعالوه بر اين در اقليت قابل توجهي از شركت. حال حاضر متأهل هستند

در سنين باروري ) نفر 192(كننده در مطالعه قريباً تمام زنان شركتت. تأييد شد) كنندگان تزريقي و شركاي جنسيمصرف% 4/21و  1/27
 63/1و ) ±47/1( 51/1كننده تزريقي و شريك جنسي به ترتيب و ميانگين تعداد فرزندان بيولوژيك گروه مصرف بوده) ساله 53-16(
  .ها جوان و در سنين باروري هستندسي آنكنندگان تزريقي مواد و شركاي جندهند گروه مصرفاين نتايج نشان مي. ندبود) 49/1±(

كنندگان تزريقي و مصرفهاي رفتارهاي پرخطر مصرف مواد و رفتارهاي پرخطر جنسي از شيوع باالي اين رفتارها در مروري بر شاخص
خطر انتقال عفونت به  كنندگان تزريقي موادهاي منتقله از راه خون در مصرفشيوع نسبتاً باالي عفونت. حكايت دارد هاشركاي جنسي آن

كنندگان تزريقي مؤنث نيز كه به لحاظ جنسي فعال بوده  و در سنين باروري شركاي جنسي يا مصرف. دهدشركاي جنسي را افزايش مي
ر روي اين مطالعه تأييد كننده نتايج مطالعه ديگر انجام شده ب. هستند همچنين ممكن است عفونت را در بارداري به نوزاد خود منتقل كنند

كنندگان تزريقي را به عنوان يك گروه در معرض خطر ها است كه شركاي جنسي مصرفكنندگان تزريقي و شركاي جنسي آنمصرف
  ).1388دوست و همكاران حق(ها معرفي كرده است باالي ابتال به عفونت

مختلفي مثل تعداد شركاي جنسي و نوع  عواملثير أتتواند تحت ، خود ميمثبت ويآياچ مواد تزريقي كنندگانوي از مصرفآيانتقال اچ
اين مطالعه نشان داد كه درصد قابل توجهي از مصرف كنندگان تزريقي مواد شريك جنسي غير از شريك . شريك جنسي آنها قرار گيرد

بيشتر بود وه شريك جنسي هاي جنسي با شريك يا شركاي جنسي به جز فرد شركت كننده در مطالعه در گرتعداد تماس. اصلي خود داشتند
  . فروشي باشدبه روابط جنسي متعدد گروهي از زنان گروه شريك جنسي به خاطر تنتواند له ميأكه اين مس

ميزان استفاده از كاندوم و نسبت دفعات استفاده از كاندوم به كل دفعات ارتباط جنسي در آخرين تماس جنسي با شريك جنسي به جز 
اين نتايج هماهنگ با نتايج مطالعه ديگري بود . باالتر بود اصليها در ارتباط با شريك جنسي يسه با اين شاخصدر مقا اصليشريك جنسي 

روزنگارد و (كنند كنندگان تزريقي در ارتباط جنسي با شريك جنسي اصلي خود تقريباً هيچ گاه از كاندوم استفاده نميكه نشان داد مصرف
هاي مختلف نتايج گوناگوني در اصلي در مطالعهك اصلي و غيرشري رابطه جنسي با استفاده از كاندوم در تمايل به هر چند). 2004همكاران 

احتمال بيشتري با شريك با وي مثبت آيكنندگان تزريقي مواد اچمصرف )2004(براي مثال در مطالعه پارسونز و همكاران . استداشته بر 
اكثر  ،انجام شددر تايلند كنندگان تزريقي مواد كه در مطالعه ديگري كه بر روي رفتار مصرف حاليدر  .كنندمياز كاندوم استفاده  اصلي خود

عالوه در يك بررسي ديگر ديده . )1993وانيچسني و همكاران (كردند  از كاندوم استفاده كمتراصلي خود  كيبا شرافراد در رابطه جنسي 



فريدمن و (رود ش مصرف كننده تزريقي نباشد احتمال استفاده كردن از كاندوم باال ميوي باشد و همسرآيشد چنانچه فرد داري عفونت اچ
  ). 1994همكاران 

در تحقيق حاضر . باشدوي شود، روابط جنسي مرد با مرد ميآيآلودگي ويروس اچ انتقالتواند باعث نوع ديگري از روابط جنسي كه مي
. اندها از كاندوم استفاده كردهاند و درصد كمي از آنتماس جنسي با مردان ديگر را داشته سابقه ،كنندهشركت مرداندرصد قابل توجهي از 

توان به در مطالعات قبلي نيز وجود رابطه جنسي مرد با مرد در بين مصرف كنندگان تزريقي مواد گزارش شده است كه در اين ميان مي
ها همچنين هماهنگ اين يافته. اشاره كرد )1387ها و همكاران نارنجي( 1386ارزيابي سريع وضعيت مصرف مواد در ايران در سال نتايج 

كنندگان تزريقي مواد داراي ارتباط جنسي با نتايج مطالعه ديگري است كه شيوع باالي رفتارهاي پرخطر جنسي مرد با مرد را در مصرف
  ).1388دوست و همكاران حق(فعال با يك شريم جنسي مؤنث است 

مطالعه حاضر نشان داد كه در صد قابل از  .هاي ويروسي منتقله از طريق خون استهاي گسترش عفونتر يكي ديگر از راهتزريق پرخط
به صورت جالب توجهي . كنندگان تزريقي مواد تاريخچه طول عمر استفاده از وسايل تزريق استفاده شده توسط ديگران دارندگروه مصرف

و % 3/6به ترتيب (ماه گذشته  12و تزريق پرخطر در طول عمر و %) 02/13(ابقه مصرف تزريقي مواد اقليتي از گروه شريك جنسي نيز س
كنندگان تزريقي مواد عالوه بر روابط جنسي پرخطر دهند زيرگروهي از شركاي جنسي مصرفها نشان مياين يافته.  را تأييد نمودند%) 6/3

  . ها قرار گيرندر معرض خطر افزايش يافته براي ابتال به عفونتممكن است به خاطر رفتارهاي پرخطر تزريق مواد د

كنندگان تزريقي مواد و در ميان مصرف ويآيو پيشگيري از عفونت اچ هاي انتقالنشان داد كه در مجموع آگاهي افراد از راهنتايج مطالعه 
شيوع رفتارهاي پرخطر مرتبط با مصرف مواد و گاهي رغم اين آما نكته قابل توجه اين است كه علياست، اوب ها خشركاي جنسي آن

  . رفتارهاي محافظت نشده جنسي نسبتاً باالست

، باالترين شيوع به ترتيب در )وي، ويروس هپاتيت بي و هپاتيت سيآياچ(دسته عفونت منتقله از طريق خون در مطالعه حاضر از ميان سه 
قابليت انتقال علت تفاوت شيوع عفونت به داليل مختلفي ممكن است باشد از جمله  .ديده شد وي و هپاتيت بآيهپاتيت سي، اچ عفونت

رغم آن كه ويروس اين موضوع باعث شده علي. گيري هپاتيت سي باشدتر بودن همهباالي ويروس هپاتيت سي در تزريق آلوده و قديمي
كنندگان تزريقي مواد وي در ميان مصرفآيباالتري از عفونت اچ گردد، شيوعهپاتيت سي تقريباً منحصراً از طريق تزريق پرخطر منتقل مي

آلوده بودند ولي اين  كنندگان تزريقيمصرفيك سوم  تقريباً شركاي جنسي، چه به جز در مورد عفونت هپاتيت بدر مطالعه حاضر گر. دارد
  . تر استشيوع در اين گروه نسبت به جمعيت عادي بسيار باال

دهد ها را پوشش ميهاي بسيار متنوعي مرتبط با اعتياد، درمان آن، رفتارهاي پرخطر، پيشگيري از بارداري و عفونتههاي مطالعه حوزداده
كند و ها تأمين ميكنندگان تزرقي مواد و شريك جنسي انها در دو گروه مصرفهاي ارزشمندي در خصوص هر يك از اين زمينهكه بينش

در صورت طرح سؤاالت پژوهشي بيشتر اين امكان وجود دارد . آيدت انجام شده با اين ويژگي به حساب مياز اين نظر يكي از اولين مطالعا
  .هاي بيشتري از اين نتايج خصوصاً به منظور طراحي مداخالت پيشگيرانه نموداستفادهكه با تحليل بيشتر نتايج  

 



   گيرينتيجه

ها به مراتب از جمعيت عمومي شايع بوده و شيوع آن در شركاي جنسي آنان تزريقي كنندگخون در مصرفهاي منتقله از راه جنسي عفونت
ها نيز در اين دو گروه قابل توجه بوده و نشان دهنده اهميت طراحي مداخالت به منظور شيوع عفونتخواني در با اين حال ناهم. باالتر است

  . ها استكاي جنسي آنكنندگان تزريقي به شرها از مصرفپيشگيري از انتقال عفونت

كنندگان مواد را به عنوان يك گروه به طور خاص در معرض خطر براي درگيري با مصرف مواد و نتايج اين مطالعه شركاي جنسي مصرف
ن هاي ايداده. هاي بهداشتي به صورت خاص مورد توجه قرار گيرندگذاريدهد كه بايد در سياسترفتارهاي پرخطر مرتبط با آن نشان مي

تواند در طراحي مداخالت درمان گذارد كه ميها در اختيار ما ميهاي ارزشمندي در خصوص روابط پرخطر در ارتباط زوجبينشهمچنين مطالعات 
ي هاكنندگان تزريقي مواد در استانبه منظور شناسايي وضعيت مصرف مطالعات بيشتر. به كار گرفته شوندها مبتني بر زوجو كاهش آسيب اعتياد 

-دهد به طراحي مداخالت پايلوت به منظور بهبود ارتباطات بيننتايج اين مطالعه همچنين نشان مي. كننده باشدتواند بسيار كمكديگر كشور مي
  .گرددها و ارزشيابي اين مداخالت به شدت احساس نياز ميزوجي و كاهش رفتارهاي پرخطر بين زوج

  



  هاي مطالعهمحدوديت
در . كشور انجام شده و نتايج آن ممكن است قابل تعميم به ساير مناطق كشور نباشد استانكنندگان تزريقي مواد در سه رفاين مطالعه در مص

كنندگان تزريقي مواد مؤنث انتخاب شوند، اما حجم نمونه كنندگان تزريقي مواد از ميان مصرفطراحي مطالعه بنا بر اين بود كه بخشي از مصرف
هاي الزم با وزارت صرف زمان نسبتاً زياد براي انجام هماهنگي .قي مواد مؤنث وارد شده در مطالعه بسيار محدود بودكنندگان تزريمصرف

ها كننده تزريقي مواد و شركاي جنسي آنهاي مصرفگيري از زوجنمونه هايحساسيتهاي علوم پزشكي از يك طرف و بهداشت و دانشگاه
  .بيني شده گرديد كه بايد در طراحي مداخالت مشابه مورد توجه قرار گيردطرح در مقايسه به زمان پيشمنجر به طوالني شدن زمان اجراي 
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