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  9911دوم فروردین  ی /هفته265 ی /شمارهمو هشت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 81/8/8933تاریخ چاپ:  82/85/8931تاریخ پذیرش:  52/7/8931تاریخ دریافت: 

  
های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی  مواد مخدر در بین متقاضیان ازدواج در شهرستان ی شیوع سوء استفاده

 2961-69های  اصفهان در بین سال

 
 3، اصغر حیدریان2، علی عجمی1رضا خدیوی

 
 

چکیده

از نظر سوء مصرف مواد مخدر،  یاجبار یغربالگر شیعقد در دفاتر ثبت ازدواج، الزم است تحت آزما ی غهیشدن ص یازدواج قبل از جار انیمتقاض ران،یدر ا مقدمه:

 اصفهان بود. یتحت پوشش دانشگاه علوم پزشک تیازدواج در جمع انیسوء مصرف مواد مخدر در متقاض یفراوان نییمطالعه، تع نی. هدف از انجام ارندیقرار گ

شهرستان  55ازدواج، در  انیمتقاض ادیاعت شیآزما جیمربوط به نتا یشگاهیآزما یها داده یکیاز بانک الکترون یبه صورت سرشمار ،یفیتوص ی مطالعه کیدر  ها: روش

ازدواج، از  انیشده مربوط به سوء مصرف مواد در متقاض یآور جمع یها . دادهدیگرد یبند و طبقه یآور ، جمع8935-39 یها سال نیدر ب استان اصفهان تحت پوشش
ساله  2 ی دوره کی یدر ط ،یو نوع مواد مصرف تیبر حسب جنس ار،یو انحراف مع نیاتگی(، به صورت میونیاف باتی)ترک نیو مورف نیآمفتام مت ن،یآمفتام باتینظر ترک

 شدند. سهیمقا

به  8935ازدواج در سال  ینفر متقاض 8111در  1/7(، در هر دو جنس، از مقدار نیآمفتام باتیو ترک نیسوء مصرف مواد مخدر )در هر دو نوع مورف یفراوان ها: یافته

نسبت  8939در سال  گردان، وانمواد مخدر و ر ی سوء مصرف مواد در هر دو دسته یاست. فراوان افتهی شی، افزا8939ازدواج در سال  ینفر متقاض 8111در  99/3مقدار 
 داشت. یبرابر 59/9زنان، رشد  نیو در ب یبرابر 89/8مردان، رشد  نی، در ب8935به سال 

 کرده است. دایپ شیزنان، افزا نیازدواج در استان اصفهان، به خصوص در ب انیمتقاض نیسوء مصرف مواد، در ب وعیش زانیساله، م 2 ی دوره نیا یدر ط گیری: نتیجه

 رانیا ؛نیآمفتام ؛نیمورف ؛سوء مصرف مواد واژگان کلیدی:

 
های تحت پوشش  مواد مخدر در بین متقاضیان ازدواج در شهرستان ی شیوع سوء استفاده .حیدریان اصغر عجمی علی، خدیوی رضا، ارجاع:

 51-91(: 295) 91؛ 8933مجله دانشکده پزشکی اصفهان . 2961-69های  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بین سال

 

 مقدمه

 یمخ رر  ه ص ر ور     ی م اده  ای  در سوء استفاده از مواد، ماده )دارو و 

خ ود   یروش مص رف م اده، ه را    ایکص مقرار مصرف  شود یمصرف م

ممن و     مص رف نن  ،ی  و از نظر ق انون 1مضر هاشر ) گرانید ایفرد و 

هص عنوان سوء مص رف م واد، م ورد     شتریکص ه ییایمی . مواد ش2است )

 ه ا،  نیازپی  هنزود ها، توراتیعبارت از الکل، هاره رنر،یگ یاستفاده قرار م

  .1) هاشنر یم نیگزیجا یها نیو نمفتام اکی ر ن،یکوکائ ش،یحش

 ،2212ها در ای ران در س ا     هار هیماری ی هر اساس نتایج مطالعص

ه ای عم ر از    ش ترین س ا   یسوء مصرف مواد، از نظر عوامل  حمیل ه

ر ه ین ه ر دو ج نی ایرانی ان در     هنگام، دددست رفتص در اثر مرگ زو

 از عم ر  ه ای  س ا    حمی ل  نظر از و هفتم ی ر بص سالص، 11-94سنین 

ه ا،   چه ارم و در خ انم   ی ن ا وانی، در نقای ان، ر ب ص    اثر در رفتص دست

انر کص نسبت هص هررسی قبل ی   هدخود اختصاص داص پانزدهم را ه ی ر بص

سوء مصرف مواد در ه ین س ایر عوام ل خط ر      ی ، ر بص1442در سا  

ر بص های عمر از دست رفتص در اثر نا وانی، چهار   حمیل هیشترین سا 

  . 3هاال نمره است )

 غیی رات س بز زن رگی و اف زایش      ،ها افزایش رونر شهرنش ینی 

هاش ر و س ن    های زنرگی، رونر اعتیاد هص مواد رو هص افزایش می چالش

 پژوهشیمقاله 
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های قبل، ک اهش یافت ص اس ت.     بت هص دهصشرو  سوء مصرف مواد نس

ه ا،   های مزمن و عوامل خط ر رخ راد نن   غرهالگری هسیاری از هیماری

در هس یاری  ؛ هلکص ها کمز نمایر  وانر نص  نها هص کشف زودرس نن می

ه ا را   گیری از عوارض نن هرای درمان و پیش یاز مواقع، فررت مناسب

 . 9) سازد نیز فراهم می

ه ای غره الگری اجب اری     روشصرف م واد، از  غرهالگری سوء م

هاش ر ک ص در کن ار غره الگری هعض ی       متقاضیان ازدواج در کشور م ی 

هیم اری  االس می، از س الیان گهش تص در      و ها ماننر س یفیلیی  هیماری

 ه ای  درمانگ اه ح ین ازدواج )  ه ای  مرکز نموزش، مشاوره و نزم ایش 

قبل از ازدواج ساهق  در هر شهرستان نهادینص ش ره اس ت و    ی مشاوره

متقاض یان ازدواج، در ر ورت    ه ر روی ه ا    نزم ایش هعر از انجام این 

عق ر، ه ص    ی ییر پزشز مرکز، مجوز الزم هرای جاری نم ودن ر یغص  أ 

 . 2) ازدواج، رادر خواهر شرثبت دفا ر 

ء اس تفاده  غرهالگری  مامی متقاضیان ازدواج از نظر س و ها وجود 

ح ین ازدواج اس تان    های از مواد در مراکز نموزش، مشاوره و نزمایش

گزارش مستنری مبنی هر میزان فراوانی س وء مص رف    اکنون ارفهان، 

مواد در زوجین متقاضی ازدواج در سطح استان ارفهان، منتشر نش ره  

،   اکنون گ زارش مش اههی از    ی پژوهشگران هررسی اولیص ره است. هنا

 منتشر نشره است. قاط کشورسایر ن

 

 ها روش

 ور  یفی، فراوان  ی نس  بی س  وء مص  رف م  واد در  ی در ی  ز مطالع  ص

، در جمعی ت متقاض یان   1342-49ه ای   متقاضیان ازدواج در طی سا 

های  حت پوشش دانش گاه عل وم پزش کی     ازدواج در سطح شهرستان

 گردیر.محاسبص  ارفهان،

زم القب ل از ازدواج،   ی متقاضیان ازدواج در طی مراح ل مش اوره  

ه  ص نزمایش  گاه مرک  ز نم  وزش، مش  اوره و  یشخص  اس  ت ه  ص ط  ور 

 ی فرد ها هرگ ص  . ضروری استرنحین ازدواج مراجعص نمایهای  نزمایش

گیری  دار  طبیق داده شود. در ا اق مخصوص نمونص عکی ی نامص معرفی

ج نی   اعتیاد، در حضور ی ز نف ر ن اآر نزمایش گاه ک ص ه م       نزمایش

ادرار جهت هررسی سوء مص رف   ی ، هر یز از زوجین، نمونصهاشر می

ه ای ادرار اخ ه ش ره از متقاض یان      نمای ر. روی نمون ص   ص م ی یمواد ارا

ش ود.   ازدواج، اهترا نزمایش سریع )ایمونوکروم ا وگرافی ، انج ام م ی   

 ن ازک ی  الی ص  کروم ا وگرافی ه ای مبب ت، ه ا روش     نمونصپی از نن، 

(Thin layer chromatography  ی   اTLC  از نظ   ر  رکیب   ات ،

ه ا و م ورفین ) رکیب ات     ه ای نن  نمفتامین و یا متاهولیت ، مت نمفتامین

گیرنر. هر اس اس دس تورالمل ر ادره از     افیونی ، مورد هررسی قرار می

ک ل مقاهل ص ه ا     ی و اداره های مرجع کش وری  نزمایشگاه ی طرف اداره

داروه ای  س ازها و   واد مخرر، پ یش نظارت هر کنتر  م ی عرضص، اداره

روش نزمایشگاهی هررسی زوجین از نظ ر س وء مص رف    گردان،  روان

 ح ین ازدواج  های مرکز نموزش، مشاوره و نزمایشمواد در نزمایشگاه 

هاشر کص از حساسیت و ویژگ ی   می نازکی  الیص انجام کروما وگرافی و

ی ز  ا، ه   نزم ایش ه ای    . هعر از ثب ت داده 2)است مناسب هرخوردار 

ص ه ص دف ا ر   ی  جهت اراها درج عکی متقاضی نیز هص وی گواهی نسخص 

 .گردد  حویل میثبت ازدواج 

هرای انجام این مطالعص، هعر از هماهنگی هص عمل نمره ها مس للین  

 م امی  ه ای مرک ز ههراش ت اس تان،      ام ور نزمایش گاه   ی محترم اداره

متقاض یان   ادراره ای   نمون ص  ه ر روی  ه ا  های مرهوط ه ص نزم ایش   داده

ک ز نم وزش، مش اوره و    اه ص مر  1342-49های  کص در هین سا  ازدواج

قب ل از ازدواج   ی ه ای مش اوره   درمانگ اه ح ین ازدواج )  های نزمایش

دانش گاه عل وم پزش کی      حت پوش ش های  ساهق  واقع در شهرستان

نزم  ایش س  ریع و  ح  ت نزم ایش مراجع  ص ک رده هودن  ر و   ار فهان،  

هودن  ر، ه  ا حف    ار  و   ق  رار گرفت  ص ن  ازکی  الی  ص روم  ا وگرافیک

 ها، هص رورت سرشماری، گردنوری شرنر.   محرمانگی داده

های الکترونیک ی در مح ی     های این  حقیق، هص رورت فایل داده

ه ای مرک ز ههراش ت     ام ور نزمایش گاه   ی ادارهدر  Excelاف زاری   نرم

ره در نزم ایش  هر حسب  عراد افراد متقاضی ازدواج شرکت کنناستان، 

ه ای  شخیص ی ه ص     غرهالگری اعتیاد،  عراد افراد مببت از نظر نزمایش

 ه ای   در ط ی س ا    گفت ص  ه ای پ یش   کار رفتص در هر یز از شهرس تان 

 ه هود.گردیر هنری طبقص 49-1342

 19ی  نس خص  SPSSاف زار   نوری ش ره  ح ت ن رم    های جمع داده

(version 16, SPSS Inc., Chicago, ILه ای   استفاده از نزمونا   ه

ه ای   و نزم ون  گین و انحراف معیارنفراوانی، میاشامل  نماری  وریفی

، مصرفی در دو جنی و هر حسب س ا   حقی ق   ی ، نو  ماده2χنماری 

 .مورد  جزیص و  حلیل قرار گرفت

 

 ها افتهی

 ب ات یو  رک نیسوء مص رف م واد، در ه ر دو ن و  م ورف      یفراوان زانیم

ن ازک ، در ه ر دو    ی صی  ال یکروم ا وگراف  شی)هر اساس نزم ا  ن،ینمفتام

ه ص   1342ازدواج در س ا    ینف ر متقاض    1222در  8/7جنی، از مق رار  

 افت ص ی شی، اف زا 1349ازدواج در سا   ینفر متقاض 1222در  93/4مقرار 

م ردان، از ه ر دو دس تص )م واد      نیمصرف مواد در ه سوء یاست. فراوان

، ه ص  1342نفر در س ا    1222در  81/19از مقرار گردان ،  مخرر و روان

 شی ، اف زا یهراه ر  13/1)ه ا رش ر    1349نفر در س ا    1222در  79/19

 یه ا  خ انم  نیسوء مصرف م واد در ه    یکص فراوان یداشتص است؛ در حال

 در  98/2نف  ر ه  ص مق  رار    1222در  79/2ازدواج از مق  رار  یمتقاض  

اس ت   افتصی شی  افزایهراهر 29/3ازدواج )ها رشر  ینفر زن متقاض 1222

  .1و شکل  1)جرو  
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اصفهان بر حسب  یتحت پوشش دانشگاه علوم پزشک یها در شهرستان 1961-69 یها سال نیازدواج در ب انیمتقاض نیسوء مصرف مواد در ب وعی. ش1جدول 

 یجنس و نوع مواد مصرف

جمعیت  جنسیت سال

مزدوجین 
 تحت

 های آزمایش
 غربالگری

موارد مثبت بر 

 آزمایشاساس 
سریع مورفین 

نفر  0111)در 
 در همان سال(

موارد مثبت بر 

 آزمایشاساس 
ترکیبات سریع 

)در  آمفتامین
نفر در  0111

 همان سال(

موارد مثبت 

تایید شده از 
نظر مورفین 

 0111)شیوع در 
نفر، در همان 

در و جنس 
 همان سال(

موارد مثبت 

شده از نظر  ییدتأ
ترکیبات 

)شیوع  آمفتامین
نفر، در  0111در 

همان جنس و در 
 همان سال(

کل موارد سوء 

مصرف مواد 
یید شده در أت

همان جنس و 
در همان سال 

)شیوع در 
 نفر( 0111

 911( 85/14) 114( 42/2) 589( 44/12) 291 1531 49195 مرد 1392

 36( 96/1) 14( 31/1) 22( 49/1) 53 391 49158 زن

 939( 81/9) 128( 36/1) 619( 45/6) 343( 64/3) 1911( 15/21) 94353 کل

 636( 91/13) 121( 61/2) 516( 12/11) 226 1531 46419 مرد 1393

 49( 16/1) 19( 39/1) 32( 69/1) 33 399 46246 زن

 139( 48/1) 548( 91/5) 259( 81/2) 1919( 61/21) 92655 کل 685( 39/9)

 591( 22/13) 98( 81/1) 493( 42/11) 169 1393 43195 مرد 1394

 66( 53/1) 19( 44/1) 49( 11/1) 55 468 43134 زن

 639( 39/9) 99( 13/1) 541( 26/6) 222( 58/2) 1861( 61/21) 86219 کل

 649( 94/16) 85( 19/2) 564( 55/14) 199 1466 38968 مرد 1395

 99( 56/2) 14( 36/1) 85( 21/2) 58 548 38691 زن

 948( 66/9) 99( 28/1) 649( 38/8) 239( 16/3) 2114( 11/26) 99438 کل

 616( 96/16) 111( 92/2) 516( 14/14) 198 1166 36944 مرد 1396

 91( 48/2) 11( 31/1) 81( 18/2) 42 368 36639 زن

 919( 63/9) 111( 51/1) 596( 12/8) 221( 11/3) 1534( 9/21) 93381 کل

 

 
. روند شیوع سوء مصرف مواد )مورفین و ترکیبات آمفتامین( در 1شکل 

 1961-69های  متقاضیان ازدواج طی سال

 

 ش خی   نزمایش مورفین در ی  نتیجصنفری کص  4214از مجمو  

 نزم  ایشه  ا، مبب  ت اع   م ش  ره ه  ود، در    روی ادرار نن ازس  ریع 

ن ر. ه رین ش کل،    مورد، مبب ت هود  2492نازک،  ی کروما وگرافی الیص

 ح  رود نزم  ایش  ش  خی  س  ریع م  ورفین  ارزش اخب  اری مبب  ت 

 .دررر هص دست نمر 41/31

 ش خی  س ریع از نظ ر    نزم ایش  انج ام   نفری ک ص ه ا   1281از 

مبب ت اع  م ش ره هودن ر، ه ا انج ام        نمفتامین نمفتامین و مت رکیبات 

هار نفر  172در  رکیبات این نازک، سوء مصرف  ی کروما وگرافی الیص

نزم ایش  ارزش اخب اری    کص هرین نحو، 1)جرو   ییر گردیرأ  دیگر

ه ا   هاش ر.  دررر م ی  91/99حرود  گفتص،  شخی  سریع  رکیبات پیش

دار نماری هین س وء مص رف    ،  فاوت معنی2χاستفاده از نزمون نماری 

  P ،214/4  =2χ < 221/2مواد در متقاضیان ازدواج هر حسب جنی )

، P < 221/2و هر حسب مواد مورد سوء مص رف ق رار گرفت ص ش ره )    

4/1  =2χ.دیره شر ،  

 

 بحث

میزان شیو  س وء مص رف م واد، در ه ر دو ن و  م ورفین و  رکیب ات        

ن ازک ، در ه ر دو    ی کروم ا وگرافی الی ص   نزم ایش نمفتامین )هر اساس 

، هرنورد 1349نفر متقاضی ازدواج در سا   1222در  93/4جنی، معاد  
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ه ای   ای ه ر روی جمعی ت س رهازان ایران ی در س ا       گردیر. در مطالع ص 

 ش یو   می زان  نام ص،  پرس ش   کمی ل  و مص احبص  اساس هر ،2211-2212

 درر ر  9/12و  درر ر  8/18جوانا هص  ر یب  و ماریمخرر  مواد مصرف

س ا    18 . میزان شیو  سوء استفاده از مواد در افراد هاالی 1هوده است )

 درر ر  1/71امریکا حرود  ی ماه گهشتص، در کشور ایاالت متحره 12در 

، اف راد  زن ان گزارش شره است. کمترین فراوانی سوء مص رف م واد در   

ه ل )در  أاف راد مت  کار  و )در مقاهل افراد هی سا ، شاغلین 31سنین هاالی 

 . 9) مقاهل افراد مجرد یا مطلقص  گزارش شره است

 کش ور  س الص در  12-29در  حقیق انجام ش ره ه ر روی جوان ان    

دررر  هص  4/23) مردان در دارو از استفاده سوء نسبی فراوانی فرانسص،

هیش تر   ،ه وده اس ت. م ردان    دررر  4/12) زنان هراهر دو طور  قریبی

هیش تر س وء مص رف     زن ان، سوء مصرف داروهای مح رک روان ی و   

  .7) انر گردان را ذکر کرده داروهای روان

های هاردار )قب ل از زایم ان     جانبص کص از خانم در غرهالگری چنر

حراقل یکی  شرکت کننرگان دررر 14در ایالت نئواورلئان انجام شر، 

 کوک  ائین ش  امل   ح  ت هررس  ی از نظ  ر س  وء مص  رف  ی م  اده 7از 

 ، مواد دررر 1/2ها )  ، هارهیتوراتدررر 9/2 ، نمفتامین )دررر 1/3)

   ودرر    ر 7/1ه    ا )  ، هنزودی    ازپیندرر    ر 9/2مخ    رر )

Tetrahydrocannabinol (THC(  2/17   ادرار  ی در نمون  صدرر  ر

 . 8)ر ننان، مببت گزارش ش

میزان شیو  سوء مصرف مواد در هین متقاضیان ازدواج در اس تان  

در گروه سنی جوانان هستنر، از شیو  سوء مص رف   اغلبارفهان کص 

 وان ر   م ی  ،هاشر. این یافتص کمتر می ،گفتص پیش حقیقات  ی مواد در همص

س وء اس تفاده از م واد در ه ین      پ ایین ناشی از میزان واقع ی فراوان ی   

حا   وسعص  نسبت هص جوامع غرهی و یا کشورهای در جوانان کشور ما

ی  هاشر. در عین حا ، یهای متفاوت )ماننر کشورهای افریقا ها فرهنگ

م ا هس تنر ک ص ه ص      ی از جمعیت جامعص یهای این  حقیق، گروه نمونص

از  گیری و ارزیاهی از نظر سوء اس تفاده  ینر نمونصاقصر ازدواج وارد فر

دارای  زی اد  احتم ا  هص قاد هص کانون خانواده و مواد شرنر کص دارای اعت

متع رد از نق اط    ه ای  ک ص طب ق گ زارش    در ح الی  ؛انر یز شغل هوده

ک ار،   مختلف جهان، سوء استفاده از مواد در هین افراد مجرد و افراد هی

  .4هل هرخوردار است )أاز شیو  هاال ری نسبت هص افراد مت

در هین مردان، از هر دو  در این مطالعص، فراوانی سوء مصرف مواد

 ، رش   ر1342-49 ه  ای  س   ا  درگ  ردان ،   دس  تص )مخ   رر و روان 

کص فراوانی سوء مص رف م واد در    در حالی ؛هراهری داشتص است 13/1 

هراه ری داش تص اس ت. در     29/3های متقاض ی ازدواج، رش ر    هین خانم

هر روی اف راد ش رکت کنن ره در     Regressionرزیاهی هر اساس مر  ا

 ه االی  افراد در ، 2222-2229های هین  )سا گروهی  ی هم لعصمطایز 

هینی شره است کص شیو  سوء مصرف  ، پیش2222سا ، هرای سا   12

مواد در این گروه سنی، دو هراهر خواهر شر. افراد هزرگس ا  ه ا س واد    

احتما  سوء مصرف مواد را خواهنر داش ت   دررر 97، دیپلمکمتر از 

س الگی   19و افراد هزرگسالی کص سوء مص رف م واد را قب ل از س ن     

سا  گهشتص در هاالی  انر، شیو  سوء مصرف مواد در یز شرو  نموده

رس ر الگ وی    نظ ر م ی  ص ه   . 12) شر هراهر خواهر 9ها،  سالگی نن 12

دهر ک ص   ایش می، خطر سوء مصرف مواد را افزیزنرگی جوامع امروز

ها این ح ا ، مق رار    ، اماشود مشاهره میایرانی  زنانچنین رشری هین 

و ی ا جوان ان ایران ی هس یار      زنانکلی شیو  سوء مصرف مواد در هین 

 هاشر. کمتر از سایر کشورها می

های  در هین متقاضیان ازدواج در شهرستانمصرف شره مواد سوء 

م ورفین و م واد   اغل ب  دانشگاه علوم پزشکی ار فهان،  حت پوشش  

هوده است، اما  زا مواد محرک و یا  وهمهراهر  1و مقرار نن مخرر هوده 

ص هیشتر از م واد مخ رر ه     ،زا در کشورهای غرهی، مواد محرک و  وهم

در مطالعات منتش ر ش ره،    . 11انر ) سوء مصرف شرهدر نقایان،  ویژه

 -هین سوء استفاده از مواد و وضعیت اقتصادیدار  نماری معنی ی راهطص

 انر.   اجتماعی، متهکر شره

 ی دارهاه ای موج ود در    نتایج هر اساس هانز دادهمطالعص، در این 

ک ص در ای ن    ارایص شره استهای مرکز ههراشت استان،  امور نزمایشگاه

س ن، ش غل و ی ا وض عیت      نظیری یهای مرهوط هص متغیرها ، دادهپایگاه

 نوری نشره هود. اجتماعی متقاضیان ازدواج، جمع -اقتصادی

انجام نزمایش افراد از نظر سوء استفاده از م واد، ه ا اط    قبل ی     

خود فرد ه ص نزمایش گاه در زم ان     ی افراد متقاضی ازدواج و ها مراجعص

 نزم ایش شود و افراد معتاد از احتما  مبب ت ش رن    مشخصی انجام می

سوء مصرف م واد  نزمایش ی  نتیجصرن ناشی از مببت ش  بعاتادرار و 

 از ای ن رو، گیری نامزدشان،  ا حرود زیادی اط    دارن ر.     صمیم در

ط ور  ص ه   ،ممکن است متقاضیان ازدواج در روزهای منتهی هص نزمایش

 وان ر مق رار منف ی     م ی  ،موقت از مصرف مواد دست هردارنر. این امر

نزم  ایش ی  نتیج  صمنف  ی ش  رن   ،البت  ص اف  زایش ده  ر؛ ک  اذر را 

ساعت گهش تص،   98کروما وگرافی، حاکی از نن است کص فرد معتاد در 

ی ی  سوء مصرف مواد نراشتص اس ت. ع  وه ه ر ای ن،   راخ ت دارو     

 ، وانر در روش کروما وگرافی،  راخل ایجاد کنر. هص هم ین خ اطر   می

ش ود مص رف ه ر ن و  دارو را ه ص       از مراجعص کنن رگان خواس تص م ی   

و در رورت امکان و نراشتن خطر جری هرای  هنرد نزمایشگاه اط  

ایشان، مصرف هر نو  دارو را از سص روز قبل از نزمایش، قطع نماین ر  

هص دلیل اهمیت پاس   منف ی ه رای متقاض یان ازدواج از نظ ر       ، اما 2)

متقاض یان ازدواج از   ی ازنزمایش سوء مصرف مواد، ممکن است هعض

ه نماین ر ک ص هاع ن منف ی ش رن      ی، س وء اس تفاد  یاین  راخ ت دارو

 گردد. سریع می نزمایش

نظ ارت   ی کل مقاهلص ها عرضص، اداره ی هر اساس دستورالعمل اداره
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 Thin layerنزم ایش گ ردان،   سازها و روان هر کنتر  مواد مخرر، پیش

chromatography (TLC    هرای نن دستص از متقاضیان ازدواج انج ام

روی ه ر   از ای ن رو، ها، مببت شره هاشر.  سریع نن نزمایششود کص  می

نزمایش ها منفی شره هاشر،  سریع نن نزمایشادرار افرادی کص  ی نمونص

TLC  نزم  ایش  ،گفت  ص ه  ا وج  ود م  وارد پ  یش   .ش  ود انج  ام نم  ی

ن ازک، دارای ارزش اخب اری مبب ت ه اال ری در      ی کروما وگرافی الیص

  ش امل  ک ص   شخی  سوء مص رف  رکیب ات نمفت امین، داش تص اس ت     

س  وء مص  رف م  واد ناش  ی از نمفت  امین، نزم  ایش در  درر  ر 91/99

 نزمایشدر  دررر 41/31ها، در مقاهل  های نن نمفتامین و متاهولیت مت

 .هاشر می ها های نن سوء مصرف مواد ناشی از مورفین و یا متاهولیت

نف ری ک ص خودش ان     117در شهر استکهلم هر روی  ای در مطالعص

گهشتص اذع ان داش تنر، نزم ایش ادرار     ی هص سوء مصرف مواد در هفتص

 در ح الی  ؛موارد سوء مصرف را کش ف نمای ر   دررر 72 وانستص هود 

م  وارد و  درر  ر 73ه  ا در  نر ده ان نن  ی ک ص نزم  ایش روی نمون  ص 

ارد، مببت شره هود. مو دررر 43ها در  نزمایش روی هوای هازدمی نن

 نظی ر رسر هرای غرهالگری سوء مص رف م وادی    نظر میص ه ز این رو،ا

ه  ا، نزم  ایش ادرار، ه  اال رین  هوپروف  ورفین، کان  اهیی و هنزودی  ازپین

هرای غره الگری س وء مص رف     ، امادنبا  خواهر داشتص دستاورد را ه

ی موادی ماننر نمفت امین و مت ادون، نزم ایش روی م ایع ده ان و ه را      

نزمایش سوء مصرف مشتقات کوکائین، ارزیاهی هوای هازدمی، ارج ح  

های اخی ر مبن ی ه ر ه اال ر ه ودن ویژگ ی        یافتصها وجود  . 12) هستنر

 شخی  مایع دهان هرای  شخی  سوء اس تفاده از مش تقات    نزمایش

، س وء مص رف مش تقات    ش ره  منتشر های کوکائین، هر اساس گزارش

نزمایش گاه   ،کشور ما شایع نیست و همچن ان کوکائین در هین جوانان 

نظارت هر کنت ر    ی کل مقاهلص ها عرضص، اداره ی مرجع کشوری و اداره

را از اعتبار مناسب  TLC نزمایشگردان،  ساز و روان مواد مخرر، پیش

ه  ای مراک  ز نم  وزش، مش  اوره و    و قاهلی  ت انج  ام در نزمایش  گاه 

  .2) کنر ص میحین ازدواج سراسر کشور،  وری های نزمایش

ام ور   ی های موج ود در اداره  این مطالعص،  نها هر اساس هانز داده

های مرکز ههراشت استان ارفهان انجام شر. در ای ن هان ز    نزمایشگاه

هایی در راهطص ه ا مشخص ات دموگرافی ز     های نزمایشگاهی، داده داده

متقاضیان ازدواج، اعم از سطح سواد، شغل، محل زنرگی و یا وضعیت 

های من تج از ای ن    داده ی شود. از این رو، مقایسص اقتصادی، ذخیره نمی

مطالعص در اهعاد اجتماعی، فرهنگ ی و ی ا اقتص ادی متقاض یان ازدواج،     

 ی هایی در طی فراینر مش اوره  میسر نبود. ها  وجص هص این کص چنین داده

نم وزش، مش اوره و   ه ای دیگ ر مراک ز     متقاضیان ازدواج در قس مت 

س ازی و   ش ود، یکپارچ ص   نوری م ی  جم ع  ح ین ازدواج  ه ای  نزمایش

 وانر زمینص را ه رای   ها، می نوری این داده افزارهای جمع سازی نرم ههینص

 ر هر روی متقاضیان ازدواج  س هیل    ر و جامع انجام  حقیقات گسترده

 نمایر.

 

 گیری نتیجه

در ه ین متقاض یان    ،س وء مص رف م واد   سا  اخیر، میزان شیو   1در 

ازدواج در استان ارفهان، یز رون ر افزایش ی داش تص اس ت. س رعت      

افزایش سوء مصرف مواد در زنان متقاضی ازدواج، هیش تر از نقای ان و   

نسبت سوء مصرف مواد محرک هیشتر از س وء مص رف م واد مخ رر     

 هوده است.

 

 تشکر و قدردانی

هاش ر.   م ی  147299 ی این مقالص، هرگرفتص از طرح پژوهشی ه ص ش ماره  

وری دانش گاه عل وم پزش کی    ن هرین وسیلص، از معاونت  حقیقات و فن

ارفهان هص خاطر حمایت مالی از اجرای این  حقیق،  شکر و ق رردانی  

ک ش مرک ز    ها و دقت نظر پرسنل زحمت گردد. الزم است از   ش می

ه ای اس تان    ح ین ازدواج شهرس تان   ه ای  نموزش، مشاوره و نزمایش

 ارفهان سپاسگزاری گردد.
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Abstract 

Background: Applicants for marriage in Iran must undergo mandatory screening tests for substance abuse before the 

wedding. The aim of this study was to determine the prevalence rate of substance abuse in applicants for marriage in 

Isfahan Province from 2013 to 2017. 

Methods: In a descriptive study, the data corresponding to applicants for marriage who referred to laboratories 

in Educating, Counselling, and Testing at Marriage Centers in 22 districts that covered by Isfahan university of 

Medical Sciences during 2013 and 2017 were gathered and categorized based on electronic data bank of 

laboratories’ administration in Isfahan Province Health Center. The data were evaluated using descriptive 

statistics tests (such as frequency, mean, and standard deviation) in term of abused substances such as 

amphetamine, methamphetamine, morphine substances, gender, district and year. 

Findings: The prevalence rate of substance abuse (both opioids and amphetamine derivatives substances) had 

increased from 7.8 to 9.63 per one thousands marriage applicants from 2013 to 2017, respectively. In otherwise, 

the prevalence rate of substance abuse (both opioids and amphetamine derivatives substances) had raised 1.13 

times in men and 3.26 times in women from 2013 to 2017. 

Conclusion: The prevalence rate of substance abuse in applicants for marriage in Isfahan Province has raised 

particularly in women during studied 5-years interval. 
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