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Abstract 

 

Background and purpose: Substance abuse is one of the main social problems among young 

adults. This study aimed at evaluating the prevalence of substance abuse and associated factors in hookah 

users in Zahedan, Iran. 

Materials and methods: This cross-sectional study was carried out on 600 hookah users in 

Zahedan, 2015.The city was divided into 5 districts (north, south, east, west and center) according to the 

maps. Then a start point was randomly selected and all individuals in first hookah place were entered into 

the study. Other cases were studied by referring to next nearest hookah places. The study questionnaires 

were completed in each districts. Data analyses were performed in Stata.12 using Chi-square, 

Independent T test and multiple logistic regression.   

Results: The subjects’ mean age was 26.1±5.1 years old. About 53% of the participants used 

hookah in groups. The ages of first hookah experience in males and females were 17.1±6.13 and 21.2±5.6 

years old, respectively (P=0.04). Total prevalence of substance abuse was 70.4%. Using hookah in groups 

(OR=2.03, P=0.05), using hookah every other days (OR=2.2, P=0.042), living alone (OR=2.27, P=0.046), 

being university student (OR=3.7, P=0.01), and being male (OR=3, P=0.032) significantly increased the 

chance of substance abuse among hookah users. 

Conclusion: The prevalence of substance abuse in hookah users was found to be more than that 

in general population.  Use of hookah can play a role in initiation of substance abuse. Also, the situation 

of hookah use and pattern or levels of consumption are the most important predictors in tendency of 

hookah users to other tobacco products and addictive industrial materials. 
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 پژوهشی

 بررسی شیوع سوء مصرف مواد و عوامل مرتبط با آن در 
 مصرف کنندگان قلیان 

 
       1حسین انصاری

       2علیرضا انصاری مقدم

 2مهدی محمدی

 چكیده
ترین مشکالت اجتماعی در میان جواناان اسا ه فااف از ایان مها  ا  سوء مصرف مواد یکی از مهم و هدف: سابقه

 باشاهکنناگان قلیان شهر زافاان میعوامل مرتبط با آن در مصرفمصرف مواد و بررسی شیوع سوء

 کنناگان قلیان شهر زافاان انجاا  گرتا هنفر از مصرف 066روی  4931مقه ی در سال این مها     ها:مواد و روش
ی نقشا  و یا  نقها  شاروع از رو منهق  شما ی، جنوبی، شرقی، غربی و مرکزی تقسیم شا 5طبق نقش  شهری، زافاان ب  

حاضر در او ین قلیان سارای منهقا  وارد مها  ا  شااناه اطالعاات باا اساتفادس از هرسشانام  و مصااحب   انتخاب شا و اتراد 

گیری از قلیان سرای ب ای نیز ب  فماین ترین قلیان سرای ب ای سوال شاس و نمون آوری گردیاه سپس آدرس نزدی جمع
باا اساتفادس از  Stata.12 اتازارفا در نر ای مورد نیاز در فر منهق  تکمیل گردیاه دادسفترتیب ادام  یات  تا تمامی هرسشنام 

 مستقل و رگرسیون  وجستی  چناگان  تحلیل شاه Tآزمون مجذور کای، 

 درصا از مصرف کنناگان، قلیان را ب  صورت گروفای 59سال بوده  4/60± 4/5میانگین سنی شرک  کنناگان  ها:یافته

ساال باود  6/64± 0/5و  4/41± 49/0کردناه سن شروع او این مصارف قلیاان در هساران و دنتاران با  ترتیاب میاست مال 
(61/6p=ه)  درصا بوده  1/16میزان شیوع کلی مصرف انواع مواد( 69/6است مال قلیان ب  صورت گروفیOR= ،65/6p= ،)

(، دانشاجو باودن =61/6OR= ،610/6pی )(، زناگی در نانا  مجارد=6/6OR= ،616/6pمصرف قلیان ی  روز در میان )
(1/9OR=،64/6p=( و هسر بودن )9OR=،696/6p=شانس گرایش ب  سایر مواد در مصرف )دادهکنناگان قلیان را اتزایش می 

مصارف  تواناا در شاروعکنناگان قلیان بیش از جم ی  عمومی بوده قلیان مایسوء مصرف مواد در مصرف استنتاج:
  باشاه موق یا  اسات مال قلیاان وا گاوی مصارف آن با  عناوان تاکتورفاای مهام مارتبط باا گارایش سایر مواد نقش داشت

 کنناگان قلیان ب  سایر مواد مخار و صن تی اس همصرف
 

 قلیان، سوء مصرف مواد، زافاانواژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
 فای قابلسوءمصرف مواد یکی از علل عماس بیماری

رغام علایه (4)یاا اسا هیشگیری و مار  زودرس در دن
فای قانونی برای جلوگیری از استفادس از آن، مصرف اشتل

چنان فزینا  فاای اقتصاادی قابال تاوجهی را با  مواد فم
 ایران برنالف کشاورفای (ه6)کناجوامع انسانی تحمیل می

 وانان طیاوانان و نوجاجان اصن تی سوء مصرف مواد می
 

  E-mail: ansarih88@gmail.com                                   دانشکاس بهااش  ،میاان دکتر حسابی، هردیس دانشگاس علو  هزشکی زافاان :زافاان -حسین انصاری مسئول: مولف 

 استادیار، گروس آمار و اهیامیو وژی، مرکز تحقیقات ارتقاءسالم  زافاان، دانشکاس بهااش ، دانشگاس علو  هزشکی زافاان، زافاان، ایرانه 4

 دانشیار، گروس آمار و اهیامیو وژی، مرکز تحقیقات ارتقاءسالم  زافاان، دانشکاس بهااش ، دانشگاس علو  هزشکی زافاان، زافاان، ایرانه 6
 :  61/46/4931 تاریخ تصویب :       45/1/4931 تاریخ ارجاع جه  اصالحات :     63/0/4931 تاریخ دریات 
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 حسین انصاری و همکاران     

 35       6315، اردیبهشت  631دوره بيست و ششم، شماره                                                          مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                         

 پژوهشی

با   (9-0)طی کردس اسا ای انیر سیر هیشروناس فایسال

طوری ک  مها    قبلی انجا  گرتت  در شمال غرب ایران 

شاایوع مصاارف مااواد مخااار و ا کاال در  6661در سااال 

( 1)درصاا1/46و  6آموزان دبیرستانی را ب  ترتیب دانش

شایوع مصارف  (8)در مرکاز ایاران 6644و مها    ساال 

درصاا گازارش کاردس  51آماوزان را مواد در بین دانش

ه از طرتاای میاازان شاایوع مصاارف انااواع مااواد در اساا 

و  18دانشجویان هسر و دنتر دانشگاس زنجاان با  ترتیاب 

از بین انواع مواد اتیونی  (ه3)درصا برآورد شاس اس  69

و دنااانی، مصاارف قلیااان یاا  روش قااایمی اساات مال 

ه در مها  ا  قبلای انجاا  (46،44)روددنانیات ب  شمار می

درصاا از  15، حااود (46)انگرتت  در شامال غارب ایار

 0آموزان دبیرستانی مصرف قلیان را تجرب  کردس و دانش

فا حاااقل یا  باار در مااس قلیاان مصارف درصا از آن

 شیوع گافگاس (49)اناه در مها    دیگری در ایرانکردسمی

 49و عادی مصرف قلیان در بین دانشاجویان با  ترتیاب 

نین مها  ا  درصا برآورد شاس اس ه فمچ 6/1درصا و 

دیگری در مرکاز ایاران میازان شایوع مصارف قلیاان در 

در  ه(41)درصا گزارش کاردس اسا  16دانشجویان را تا 

ب   ایران طی چنا سال انیر اتزایش گرایش ب  مصرف قلیان

صورت گروفی در بین جوانان و نوجوانان رواج یاتت  و 

 مها  ااته (45،40)ب  ی  رتتار اجتماعی تباایل شااس اسا 

کنناگان منظم قلیاان انا ک  مصرفنجا  شاس نشان دادسا

تاری از نسب  ب  مصارف کننااگان سایگار میازان بایش

 (46،41،48)کربوکسی فموگلوبین را در نون نود دارناا

فمچنین با توج   (ه43)و با نهرات مت ادی روبرو فستنا

ب  اشتراک گذاشتن قلیاان در قلیاان سارافا نهار انتقاال 

کنناگان قلیاان وجاود فونی نیز در مصرففای عبیماری

  ه(66)دارد

تواناا سابب شاروع و استفادس گروفی از قلیاان مای

در از جمل  حشیش و ا کال اتزایش مصرف مواد مخار 

کاا   انااابرناای مها  ااات نشااان دادس (ه64)جوانااان شااود

 ا کلای فااینوشایانی شراب و سایر قلیان، کنناگانمصرف

 اثرات تا کننامی اضات  قلیان تنباکو و یا مخزن آب ب  را

 دفناامای نشان ه شوافا(66)کنا ایجاد متفاوتی بوفای و

باودس و  مضار دارای ماواد قلیان فم با  مانناا سایگار ک 

 در قلیاان م ماول طاوراز طرتای با  (ه69)اعتیاد آور اس 

شود ک  این مسئل  مصرف می فم شان دور جمع فنگا 

صارف ساایر ماواد در تر ب  مباعث آشنایی و تمایل بیش

 ه (65،61)شودبین نوجوانان می

مها  ات محاودی در این زمین  تا کناون در ایاران 

انجا  شاس و در زافاان نیز ب  این موضوع هردانت  نشاس 

اس ه از طرتی مصرف مواد  نوظهوری ماننا هان و نااس 

در جنوب شرق ایران رواج هیاا کردس اس  و نساب  با  

( 60)تری برنوردار اسا ز شیوع بیشسایر مناطق ایران ا

توانا نقش شاروع کننااگی در مصرف قلیان احتماال می

مصرف این مواد داشت  باشاه با توجا  با  رواج مصارف 

قلیان در تما  مناطق کشاور ایاران، ت یاین تراوانای ساوء 

کنناگان قلیان در شاهر زافااان مصرف مواد در مصرف

ن عوامال وس   مشکل مشخص نوافنا شاا و باا ت یای

 فای هرنهر شناسایی نوافنا شا در نهایا نهر آن، گروس

توان با توج  ب  عوامل نهر مشاخص شااس و تمرکاز می

فاای هرنهار، مااانالتی را در جها  کاافش در گروس

مصرف مواد در این قشر از جواناان طراحای و اجارا سوء

  هکرد تا شیوع مصرف آن در جوانان کافش یابا
 

 مواد و روش ها
 4931تحلیلی( در ساال -مقه ی )توصیفیمها    این 

کنناااگان قلیاان شااهر زافاااان نفار از مصاارف 066روی 

کنناگان قلیاان مصرفجام   مورد مها    انجا  گرت  ه

در قلیان سرافای شاهر زافااان بودنااه حجام نمونا  بار 

درصای از آزمون و با در نظر گرتتن اساس مها    هیش

د از ماواد ماورد بررسای را فا ک  حااقل ی  مورقلیانی

 چنااین بااا دقاا  درصااا( و فاام 56ذکاار کااردس بودنااا )

 نفار ت یاین شااه باا توجا  با  هراکنااس   981درصای،  5

فاای ای باودن محالگیاری و نوشا بودن مراکز نمونا 

ضرب  1/4گیری این ت ااد نمون  در ی  اثر طرح نمون 

ذکار  نفر برآورد شااه الز  با   516و ت ااد نمون  نهایی 
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اس  ک  این ت ااد نمون  صرتا مربوط ب  هسران باوده با  

ک  آماار قلیاان سارافای مشاترک در دساترس  حاظ این

نبود، بنابراین در صورت مشافاس جانس موناث در یا  

آوری شاا کا  قلیان سرا اطالعات مربوط ب  آن نیز جمع

باشاه با توج  ب  اینکا  قلیاان سارافا نفر می 06ت ااد انها 

،آدرس یا  یس  مشخصی نااشتنا، ابتاا طبق نقشا   تابلو

منهق  شما ی، جنوبی، شرقی، غربای  5شهری زافاان ب  

و مرکزی تقسیم شاس و قرار بر این شااک  از فار منهقا  

وری گردده در مرحل  ب ا یا  آنمون  جمع 445حاود 

نقه  شروع )با توج  ب  اسم نیابان( ب  طاور تصاادتی از 

اس و با مراج   ب  منهق  مورد نظر و روی تقش  انتخاب ش

جو، او ین قلیان سرا شناسایی شا و تمامی اتاراد وبا هرس

سرا ک  حاضار با  فمکااری بودناا، وارد حاضر در قلیان

مها    شانا و اطالعات از طریاق هرسشانام  و مصااحب  

ترین آوری شاهاز اتراد مورد مها    آدرس نزدی جمع

گیری از قلیان سرای ا و نمون قلیان سرای ب ای سوال ش

ب ای نیز ب  فمین ترتیب انجا  شاه در این مها    بارای 

گردآوری اطالعات از مصاحب  و هرسشنام  استفادس شاه 

مصاحب  توسط س  نکارشناس تانجا  شاهاین اتراد توسط 

تیم تحقیقاتی طی ی  جلس  دو سااعت  در ماورد نحاوس 

ش دیااس بودنااه در محاسب  و تکمیل هرسشنام  فا آماوز

این مها    اطالعات دموگراتی  و اطالعات مربوط با  

وری گردیااه آمصرف مواد و ا گوی مصرف قلیان جمع

هرسشنام  مورد استفادس محقق سانت  بود کا  با  کما  

فای مرتبط در این زمینا  کا  هایاایی و روایای هرسشنام 

ظار فا تاییا شاس بود، تهی  شاه روایای هرسشانام  باا نآن

 CVIچنا نفر از متخصصین موضوع )هنال نبرگاان( باا 

درصا برای فر سوال مورد تائیا قرار گرت ه  86حااقل 

ای باود و فمبساتگی از آنجا ک  این تحقیق ی  مرحلا 

درونی سواالت افمی  زیاادی داشا ، بناابراین هایاایی 

نفار از  95)باا بررسای  11/6هرسشنام  با آ فای کرونباخ 

رد بررسی ب  صورت هیش آزمون( ماورد اتراد جام   مو

 تائیا قرار گرت ه این هرسشنام  شامل سواالتی در نصوص

مصرف  مصرف دنانیات )سیگار و قلیان(، مصرف ا کل،

حشیش و ترکیبات مشاب ، مصرف تریاک و سونت  آن، 

مصاارف مااواد محاارک شااامل متامفتااامین )شیشاا ( و 

زی، زا شااامل اکسااتافااا، مصاارف مااواد تااوفمآمفتااامین

هاان و نااس  مصرفحشیش یا ترکیبات مشاب  و  مصرف

ها  اا  حاضاار در کمیتاا  انااالق دانشااگاس علااو  بااوده م

در انجاا  ایان هزشکی زافاان مورد تائیاا قارار گرتا ه 

ب  فم  اتراد اطمینان دادس شا ک  فما  اطالعاات  تحقیق

صاورت محرمانا  نگا   کنناس بانذ شاس از اتراد شرک 

گار بناا با  دالیلای تاردی حاضار با  داشت  نوافا شاه ا

شا، ابتاا س ی شاا کا  توجیا  شاونا، در فمکاری نمی

شاا و اتاراد غیر این صورت از مها    کنار گذاشت  مای

فاا در دادسشااناه دیگر از فمان قلیان سرا جایگزین مای

)مجذور کای(  χ ²آزمونبا استفادس از  Stata.12اتزار نر 

مسااتقل و رگرساایون  Tو مجااذور کااای دقیااق ،آزمااون 

 مشاو تحلیال شااه -فاازمر  وجستی  چناگان  ب  روش

 نرما یتی متغیرفای کمی با استفادس از ازمون شاهیرو ویلکاس

 در نظر گرتت  شاه 65/6داری نیز تائیا و سهح م نی
 

 یافته ها
کنناس قلیاان مصرفدنتر  06هسر و  516دراین مها    

رسی قرار گرتتناه مورد بر در قلیان سرافای شهر زافاان

 کننااگان دنتار و هسار با  ترتیاب میانگین سنی شرک 

سال بود کا  اناتالف از نظار  5/65 ± 4/1و  ±6/60 9/5

 14(ه از نظر وض ی  تافل =63/6pدار نبود)آماری م نی

نفار(  13درصاا دنتاران ) 86نفر( و  989درصا هسران )

(ه از نظاار سااهح =619/6pمجاارد و بقیاا  متافاال بودنااا )

درصا از هساران تحصایالت دانشاگافی  98صیالت، تح

نفر( دیپلم داشاتناه در باین  461درصا ) 69نفر( و  665)

نفاار(  68درصااا ) 11کنناااس قلیااان نیااز دنتااران مصاارف

 نفار( دیاپلم داشاتناه 66درصا ) 99تحصیالت دانشگافی و 

آزمااون مجااذور کااای نشااان داد کاا  دنتااران و هسااران 

از نظار توزیاع وضا ی   کنناس قلیاان در زافااانمصرف

( و =61/6pداری دارناا )سهح تحصیالت تفاوت م نای

تاار اساا ه تحصاایالت دانشااگافی در بااین دنتااران باایش
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 33       6315، اردیبهشت  631دوره بيست و ششم، شماره                                                          مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                         

 پژوهشی

(ه نتاااین نشااان داد دنتااران و هسااران 4)جاااول شاامارس 

کنناس قلیان در شهر زافاان از نظر محل زنااگی مصرف

چنااین وضاا ی  شااغلی در زافاااان بااافم تفاااوت و فاام

  رناهداری دام نی
 

کنناگان قلیان در قلیان سرافای شهر توزیع مصرف :1شماره  جدول

 زافاان را بر حسب متغیرفای دموگراتی  ب  تفکی  جنس
 

 جنس

 متغیرفای  دموگراتی 

 دنتر
 ت ااد )درصا(

 هسر

 ت ااد )درصا(
 سهح

 م نی داری

 (  63) 451 ( 9/48) 44 متافل وض ی  تافل
619/6p=  مجرد 

 

(1/84 )13  989 (14  ) 

 ( 93) 644 ( 66) 46 رافنمایی سهح تحصیالت

61/6p=  ( 69) 461 (99) 66 متوسه  و دیپلم 

 دانشگافی
 

68 (11 ) 665 (98 ) 

 (60) 416 (1/40) 46 زناگی با وا این محل زناگی

619/6p= 
 (6/95) 436 (1/54) 94 نوابگاس 

 (63) 451 (9/48) 44 منزل شخصی

 دینان  مجر
 

8 (9/49) 59 (8/3) 

 (4/61) 496 (9/48) 44 بیکار وض ی  شغلی

61/6p= 
 (1/16) 648 (1/00) 16 دانشجو 

 (1/8) 11 (1/44) 1 شغل دو تی

 شغل ازاد
 

6 (9/9) 415 (8/60) 

 (1/85) 109 (1/84) 13 فردو زناس وض ی  زناگی وا این

63/6p= 
 (1/9) 66 (1/0) 1 فردو توت شاس 

 (6/1) 93 (9/8) 5 یکی ازوا این توت شاس

 فر دو زناس و طالق گرتت 
 

6 (9/9) 48 (1/9) 

 (61) 496 (65) 45 ت  ترزنا رتب  ترزنای در نانوادس

4/6p= 
 (65) 495 (61) 40 ترزنا اول 

 (61) 496 (69) 41 ترزنا آنر

 (61) 415 (65) 45 سایر

 

سات مال در غا اب در این مها  ا  از نظار موق یا  ا

کنناگان مصرف قلیان را ب  درصا از مصرف 59اوقات، 

 8درصا ب  صورت دو نفرس و تنهاا  93صورت گروفی، 

درصا ب  صورت تنهایی گزارش کردنا ک  است مال با  

صورت تنها در دنتران گزارش نشاه ایان مها  ا  نشاان 

داد کاا  ساان شااروع او ااین مصاارف قلیااان در هسااران و 

اس  ک  از  6/64± 0/5و  4/41± 49/0تیب دنتران ب  تر

 طاور( و هسران ب =61/6pدار بود )نظر آماری انتالف م نی

داری مصرف قلیان را زودتار شاروع کاردس بودنااه م نی

نفار( او این مکاان مصارف و  460درصاا ) 64فمچنین 

نفر( او ین تجربا   111درصا ) 13تجرب  قلیان را نان  و 

نان  )قلیان سرا یا محیط بیرون( مصرف قلیان را بیرون از 

درصاا دنتاران شاروع  466گزارش کردناه در این بین 

جاول  مصرف قلیان را در بیرون از نان  گزارش کردناه

توزیع تراوانی دت ات و وض ی  مصارف قلیاان  6شمارس 

و وض ی  مصرف برنی مواد دنانی، صان تی و مخاار 

ان سارافای کنناگان  قلیان در قلیراین را در بین مصرف

 طباق جااول دفااهشهر زافاان را بر حسب جنس نشان می

نفار(  10کنناگان )درصا از مصرف 0/46حاود  6شمارس 

 کردناه درب  صورت ی  روز در میان قلیان مصرف می

ایاان مها  اا  میاازان شاایوع کلاای )باااون در نظاار گاارتتن 

وض ی  مصرف( مصارف سایگار، ا کال، ماواد اتیاونی 

وئین، هااان، ناااس، حشاایش، مااواد ماننااا تریاااک یااا فاار

محرک ماننا شیش  و مواد تاوفم زا مانناا اکساتازی با  

 5/9و  4، 0/9، 9/66، 4/64، 0/40، 4/69، 4/00ترتیاااب 

برآورد شاا کا  در تماا  ماوارد میازان و تجربا   درصا

مصرف در هساران بیشاتر از دنتاران باوده فمچناین ایان 

اع مواد در مها    نشان داد ک  شروع و تجرب  مصرف انو

اکثر موارد ب ا از شاروع مصارف و تجربا  قلیاان اتفااق 

اتتادس اس ه نتاین نشان داد ب  جز سیگار در رابه  با سایر 

مواد دناانی و صان تی، او این تجربا  مصارف در اکثار 

 موارد فم در دنتران و فم در هسران ب ا از شاروع مصارف

 قلیان اتفاق اتتادس اس ه ا بت  در نصاوص مصارف نااس

درصاا( قبال از شاروع  5/55در هسران، در اکثر موارد ) 

مصرف قلیان تجرب  مصرف ناس را گزارش شاس اسا ه 

فاا و کننااسجها  تحلیال هیشاگویی ه(6)جاول شمارس 

کننااگان عوامل مرتبط با گرایش ب  سایر مواد، مصارف

قلیان از نظر مصرف مواد دنانی، مخار و صن تی ماورد 

 تجرب  مصرف )اعم از کسانی کا  بررسی ب  دوگروس دارای

تجرب  مصرف را دارنا و یا ب  صورت روتاین ماواد  تقط

بنای کننا( و عا  تجرب  مصرف مواد تقسیممصرف می

کنناگان قلیان شاناه این مها    نشان داد ک  در مصرف

درصا( تقط قلیاان مصارف کاردس و  0/63نفر ) 418تنها 

و بقیا   ناارنااگون  ماواد دیگاری را سابق  مصرف فیچ

اتراد حااقل تجرب  مصرف یکی از مواد مورد بررسی را 

 درصا دنتران و  9/98گزارش کردناه ازنظر توزیع جنسی
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قلیاان در قلیاان  کننااگانمصارفدت ات و وض ی  مصرف قلیان و ماواد دناانی، صان تی و مخاار رایان را در باین توزیع تراوانی  :2شماره  جدول

 حسب جنس سرافای شهر زافاان بر
 

 و زمان او ین مصرف جنس
 

 *نوع مادس مصرتی و وض ی  مصرف

 هسران

 ت ااد )درصا(

 دنتران

 ت ااد )درصا(

 **تجرب  مصرف در مصرف کنناگان قبل از شروع مصرف قلیان

  هسران

 ت ااد )درصا(

  دنتران

 ت ااد )درصا(

 ----- ----- (9/59) 96 (9/8) 15 گهگافی  قلیان

 ----- ----- (1/0) 1 (9/49) 16 میانی  روز در 

 ----- ----- (1/64) 49 (91) 489 حااقل ی  بار در ففت 

 حااقل ی  بار در ماس 
 

616 (11) 44 (9/48) ----- ----- 

 ( 1/50) 64 ( 06) 640 (95) 64 (9/66) 446 مصرف گهگافی یا داشتن تجرب  مصرف سیگار

  (46) 0 (5/69) 461 حااقل ی  بار در ففت 

  (0/40) 46 (69) 469 حااقل ی  بار در ماس 

 عا  مصرف
 

486 (6/99) 69 (1/98 ) - - 

 ( 8/16) 46 ( 90) 16 (96) 48 (41) 10 مصرف گهگافی یا  داشتن تجرب  مصرف ا کل

  (5) 9 (6) 44 حااقل ی  بار در ففت 

  (1/44) 1 (5/11) 61 حااقل ی  بار در ماس 

 صرفعا  م
 

163 (5/13) 96 (9/59) - - 

مواد اتیونی  شامل تریاک و سونت  آن، شیرس، 

 فروئین/کراک

 ( 4/16) 8 ( 6/98) 94 (65) 45 (5/3) 54 مصرف گهگافی یا  داشتن تجرب  مصرف

  (6) 6 (6) 44 حااقل ی  بار در ففت 

  (1/0) 1 ( 5/9) 43 حااقل ی  بار در ماس 

 عا  مصرف
 

153 (85) 14 (9/08) - - 

 ( 8/16) 9 ( 5/16) 54 (1/0) 1 (1/9) 66 مصرف گهگافی یا  داشتن تجرب  مصرف هان 

  (6) 6 (8) 19 حااقل ی  بار در روز

  (6) 6 (6/1) 69 حااقل ی  بار در ففت 

 (5) 9 (9/0) 91 حااقل ی  بار در ماس 

 عا  مصرف
 

166 (8/11) 59 (9/88) - - 

 ( 1/11) 1 ( 5/55) 15 (46) 0 (44) 53 ف گهگافی یا  داشتن تجرب  مصرفمصر ناس 

  (6) 6 (5/9) 43 حااقل ی  بار در روز

  (6) 6 (5) 61 حااقل ی  بار در ففت 

 (5) 9 (5/5) 96 حااقل ی  بار در ماس 

 عا  مصرف
 

165 (15) 54 (85) - - 

 6 ( 56) 44 (6) 6 (4/1) 66 داشتن تجرب  مصرف حشیش

 عا  مصرف
 

548 (3/35) 06 (466) - - 

 6 ( 9/99) 6 (6) 6 (4/4) 0 داشتن تجرب  مصرف فا مواد محرک شامل متامفتامین )شیش ( و آمفتامین

 عا  مصرف
 

591 (3/38) 06 (466) - - 

 6 ( 0/11) 46 (6) 6 (3/9) 64 داشتن تجرب  مصرف مواد توفم زا شامل اکستازی

 - - (466) 06 (4/30) 543 عا  مصرف
 

 هب  د یل تنوع در ا گوی مصرف مواد مختلف، دست  بنای وض ی  مصرف مواد یکسان نیستنا *
 هفای ارائ  شاس در این ستون در مخرج کسر اترادی ک  سابق  مصرف داشت  انا قرار گرتتنا درمحاسب  نسب **

 

درصا هسران تجرب  مصرف سایر مواد غیر از قلیان  1/68

دار نبااود را نااشااتنا کاا  از نظاار آماااری انااتالف م ناای

(68/6p=ه در تحلیل ت  متغیرس آزمون مجذور کای نشان) 

 کننااگانداد ک  مصرف یا تجرب  مصرف مواد در مصارف

(، محاال =691/6p) قلیااان بااا متغیرفااای وضاا ی  تافاال

( و رتباا  =65/6p) (، وضاا ی  شااغلی=61/6p) زناااگی

داری دارد، ( رابها  م نای=661/6pترزنای در نانوادس )

کااا  شاااانس گااارایش بااا  ماااواد دیگااار در طاااوریبااا 

کنناااگان قلیااان در مجردفااا، ساااکنین در ناناا  مصاارف

مجردی، دانشجویان و کسانی کا  ترزناا آنار ناانوادس 

چناین ایان فاا اسا ه فامتار از ساایر گاروسفستنا، بیش

مها    نشان داد ک  شانس گرایش ب  مصرف سایر ماواد 

کنناگان قلیان ک  قبل از شروع مصرف قلیان فدر مصر

 انا، در سااکنین نانا  مجاردیتجرب  این مواد را نااشت 
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 پژوهشی

(694/6p=( و دانشجویان )643/6p=  و کسانی ک  ی )

 داریطاور م نای( با =699/6p) کشناروز در میان قلیان می

فاا اسا ه در ضامن از باین اتاراد تر از ساایر گاروسبیش

درصاا قصاا  14ب  طور کلی حااود کنناس مواد مصرف

فایی آتای داشاتناه ایان درصاا در ترک آن را در زمان

فاا قبال از شاروع کسانی کا  او این تجربا  مصارف آن

درصا و در کسانی ک  او ین تجرب   19مصرف قلیان بود 

درصاا  93فا ب ا از شروع مصرف قلیان بود مصرف آن

  گزارش شاه

بااا کنتاارل  باا  منظااور بررساای متغیرفااای اثرگااذار

فااا در حضااور فااای بااا قوس و بررساای آنکنناااسمخاااش

 یکااایگر از رگرساایون  وجسااتی  چناگاناا  باا  روش

Hosmer-lemshow اسااتفادس شاااه باارازش مااا ها ب ااا از

ماورد بررسای قارار  LRtestورود فر کاا  از متغیرفا باا 

نشاان  9گرت  ک  مال و نتاین  نهایی در جاول شامارس 

اسات مال قلیاان با   9جاول شمارس دادس شاس اس ه طبق 

صورت گروفی، مصرف قلیان ب  صاورت یا  روز در 

میان، زنااگی در نانا  مجاردی، دانشاجو و هسار باودن 

کنناگان قلیان را شانس گرایش ب  سایر مواد در مصرف

دفاه در ضمن برای آزمون داری اتزایش میطور م نیب 

چگاااونگی بااارازش ماااال نیاااز از آزماااون برازنااااگی 

Hosmer-lemshow  استفادس شا و این آزمون نشاان داد

 (ه=19/6p) ک  مال نهایی ب  نیکویی برازش شااس اسا 

 51، درصا رتاع نساتگی و اضاهراب 91در این مها    

درصااا  16هرکااردن اوقااات تراغاا ، درصااا تفااریح و 

درصا نااشتن وجه  اجتماعی  11ضرر دانستن قلیان، بی

 99و  ی آسان ب  قلیااندرصا دسترس 90با ماننا سیگار، 

حفاار روابااط و فمبسااتگی اجتماااعی را از علاال درصااا 

 96فمچنین  مصرف و گرایش ب  قلیان ذکر کردس بودناه

کنناگان قلیان عالئم یا ناراحتی ریاوی درصا از مصرف

درصا(  9/99را گزارش کردنا ک  این میزان در هسران )

ین (ه فمچن=696/6p) درصا( بود 66تر از دنتران )بیش

درصا اتراد احساس وابساتگی با  قلیاان را گازارش  95

درصا(  بیشاتر از  91کردنا ک  این میزان نیز در هسران )

 درصا( بوده 0/40دنتران )

 

 مستقلنتاین براورد ضرایب رگرسیون  وجستی  برای گرایش ب  مواد دیگر در مصرف کنناگان قلیان شهر زافاان در ارتباط با متغیرفای   :3شماره  جدول
 

 سهح م نی داری نسب  شانس درصا 35تاصل  اطمینان  OR انحراف م یار )β(ضریب رگرسیونی متغیرفای مستقل

      موق ی  است مال قلیان )در غا ب اوقات(

   4   تنهایی

 65/6 668/4-31/6 69/6 68/6 51/6 دو نفرس
 65/6 4/4-8/9 14/4 9/6 14/6 گروفی

 ا گوی مصرف قلیان

 ی  بار درماسحااقل 

 حااقل ی  بار در ففت 

 گهگافی

 ی  روز در میان

 

 

96/6 

15/6 

13/6 

 

 

66/6 

94/6 

66/6 

 

4 

91/4 

50/4 

6/6 

 

 

49/6-88/6 

3/6-81/6 

1/9-1/4 

 
 

600/6 

614/6 

616/6 

 محل زناگی

 زناگی با وا این

 منزل شخصی

 نوابگاس

 نان  مجردی

 
 

64/6 

63/6 

86/6 

 
 

93/6 

11/6 

65/6 

 

4 

69/4 

99/4 

61/6 

 
 

1/6-50/6 

16/9-54/6 

11/9-91/4 

 
 

46/6 

60/6 

610/6 

 وض ی  شغلی

 شغل دو تی

  شغل ازاد

 بیکار

 دانشجو

 
 

99/6 

10/6 

94/4 

 
 

14/6 

11/6 

61/6 

 

4 

93/4 

58/4 

1/9 

 
 

45/9-04/6 

91/4-05/6 

95/0-4/6 

 
 

4/6 

63/6 

64/6 

 جنس

 دنتر

 هسر

 

 

4/4 

 

 

63/6 

 

4 

9 

 

 

1/5-1/4 

 

 

696/6 
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 بحث
درصااااا از  0/46ایاااان مها  اااا  نشااااان داد کاااا  

 0/96کنناگان با  صاورت یا  روز در میاان و مصرف

کنناگان حااقل ی  بار در ففت  قلیان درصا از مصرف

شروع و تجرب  مصارف اناواع کنناه از طرتی مصرف می

درصاا ماوارد ب اا از  56مواد ب  جز سایگار در بایش از 

در مها  ا  دس بوده شروع مصرف و تجرب  قلیان اتفاق اتتا

، تجرب  قلیاان (46)قبلی انجا  گرتت  در شمال غرب ایران

کننااگان درصاا از شارک  0درصا برآورد شاس و  15

انااه در کاردسحااقل ی  بار در مااس قلیاان مصارف مای

شاایوع گافگاااس و عااادی  (49)مها  اا  دیگااری در ایااران

 6/1درصاا و  49مصرف قلیان در دانشجویان ب  ترتیاب 

شایوع  (41)ا و در مها  ا  دیگاری در مرکاز ایاراندرص

درصاا گازارش  16کلی مصرف قلیان در دانشجویان تا 

 کنناااگان و شاااس اساا ه بااا توجاا  باا  تفاااوت شاارک 

 چنااین بااا در نظاار فااا در مها  اا  حاضاار و فاامتنااوع آن

گارتتن اتاازایش روزاتاازون مصارف قلیااان در جوانااان و 

قایسا  نتااین مها  اات و باا م (45،43،61)نوجوانان ایرانای

کا  نتاین مها    حاضر بیاانگر آن اسا   (44،41)نارجی

دت ااات مصاارف قلیااان در کسااانی کاا  باا  قلیااان ساارافا 

کننا در جنوب شرق ایران نسبتاً بااال اسا  و مراج   می

این مسئل  احتماال با گرایش اتراد ب  سایر مواد دنانی نیز 

وضا ی  اسات مال در این مها    از نظر  در ارتباط اس ه

کنناگان مصارف درصا از مصرف 59در غا ب اوقات، 

قلیان را ب  صاورت گروفای، گازارش کردناا کا  ایان 

میاازان کمتاار از مها  اا  قبلاای انجااا  گرتتاا  در برزیاال 

رسا مصرف گروفی قلیان منجر با  ه ب  نظر می(65)اس 

شاود و م رتی انواع مواد مخار و صن تی ب  یکایگر مای

برده برای تجرب  و استفادس از آن را باال می تحری  اتراد

از این رو مصرف قلیان ن  تنها ب  ناودی ناود عاوار  

تاوان رابها  آن باا گارایش با  ، می(43،66)مت ادی دارد

استفادس از ساایر ماواد را نیاز از عاوار  آن با  حسااب 

آورده نتیج  دیگر این مها    این بود ک  اکثر اتراد قبال 

مصرف سیگار را تجرب  کردس بودنا و ایان از شرع قلیان 

دفا ک  قلیان در شروع کنناگی سیگار موضوع نشان می

نقش چناانی ناارد و از طرتی نقش قلیان در گرایش با  

تر از سیگار اس ه ب  نظار سایر مواد مخار و صن تی بیش

ساازی نوجواناان و محااود کاردن ت اااد رسا آگااسمی

تر اتراد ب  قلیان گرایش بیشقلیان سرافا در هیشگیری از 

 کنناس اس هو سایر مواد کم 

فای انیر ت ااد قلیاان سارافا رسا در سالب  نظر می

و ب  تبع آن میزان گرایش ب  است مال قلیاان نیاز اتازایش 

ه این مسائل  باا ایجااد موق یا  مناساب باا (68)یاتت  اس 

فاای مختلاف منجار با  مصرف گروفی قلیاان در مکاان

شتر دنتران ب  مواد دنانی و صن تی نیز شاس و گرایش بی

درصااای مصاارف یااا تجرباا  ساایگار در بااین  06شاایوع 

توانا گاواس کنناس قلیان در این مها    میدنتران مصرف

این مها    نشان داد ک  سن شروع او این  این ادعا باشاه

تار از داری هاائینطاور م نایمصرف قلیان در هساران با 

یج  با مها  ات قبلی انجا  گرتت  در دنتران اس ه این نت

رساا نوانی دارده ب  فر حال ب  نظار مایفم (46،61)ایران

تااری دارنااا و در ساانین کاا  هسااران آزادی عماال باایش

کننااا و در نوجااوانی مااواد دنااانی را زودتاار تجرباا  ماای

تر از هساران تحا  نظار فای ایرانی دنتران بیشنانوادس

کننااس در ایان ن شارک جاک  اکثر دنتارافستناه از آن

مها    در نوابگاس یا نانا  مجاردی ساکون  داشاتنا و 

فاا باومی باودس و باا وا ااین زنااگی درصا کمی از آن

کردناا، احتمااال دنتاران ب اا از جااایی از ناانوادس می

کنناه بیشتر ب  سم  قلیان و یا سایر مواد گرایش هیاا می

( او این درصاا 13کنناگان قلیان )از طرتی اکثر مصرف

سرا یا محایط تجرب  مصرف قلیان را بیرون از نان  )قلیان

بیرون( گزارش کردس بودنا ک  این آمار در بین دنتاران 

درصا بوده این نتیج  با مها    قبلی انجا  گرتت  در  466

نوانی دارد ک  ادعاا کاردس اسا  کا  ایاالت متحاس فم

ن با  طاور ب ا از ورود ب  دانشگاس میازان اساتفادس از قلیاا

رساا در ه با  نظار مای(63)کنامحسوسی اتزایش هیاا می

اکثر موارد اتراد ب ا از مستقل شان و ساکون  در نانا  

ن با  آمجردی و یا نوابگاس دانشجویی ب  قلیان و ب  تباع 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 12

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-7489-fa.html


   
 حسین انصاری و همکاران     

 46       6315، اردیبهشت  631دوره بيست و ششم، شماره                                                          مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                         

 پژوهشی

کنناا کا  در ایان ماورد بایاا سایر مواد گرایش هیاا می

حا  نوجوانان  قبل از جاایی از نانوادس توجی  شااس و ت

  آموزش قرار گیرناه

کننااگان قلیاان این مها    نشان داد ک  در مصرف

درصا( تقط قلیاان مصارف کاردس و  0/63نفر ) 418تنها 

مصرف فیچ گون  مواد دیگاری را ناارناا و بقیا   سابق 

حااااقل تجرباا  مصاارف یکاای از مااواد مااورد بررساای را 

داشتناه از طرتی میزان شیوع کلی )باون در نظر گارتتن 

ض ی  مصارف( مصارف سایگار، ا کال، هاان و نااس و

تر از سایر مواد گزارش شاک  در تما  موارد میازان بیش

تار از دنتاران و تجرب  مصرف این مواد در هساران بایش

جاکااا  شااایوع مصااارف اناااواع ماااواد در باااوده از آن

 18تاا  46فاای عاادی در ایاران از فای و گاروسجم ی 

ابراین شیوع بااالی بن (،1،96-3)درصا گزارش شاس اس 

 کنناااگان قلیااان نسااب  باا  مصاارف مااواد در اساات مال

انا جم ی  عمومی قابل انتظار اس ه مها  ات نشان دادس

تاری با  مصارف ک  مصرف کنناگان قلیان تمایل بایش

انواع مواد دیگر در کنار قلیان داشت  و ب  تجرب  فمزمانی 

ک   (66،64)دفنامصرف این مواد با قلیان اشتیاق نشان می

این مسئل  نیز رابه  قلیان با اعتیاد با  ساایر ماواد را تائیاا 

  کناهمی

جاواری باا اگرچ  مصرف هان و نااس با  د یال فم

کشورفای هاکستان و اتغانساتان در جناوب شارق ایاران 

فای انیر نسب  ب  سایر مناطق کشور باال اس  و در سال

ل توج  اقرار ، اما نکت  قاب(60)نیز اتزایش هیاا کردس اس 

کنناگان با  مصارف ا کال درصا از شرک  69بیش از 

در این مها    اس  ک  اتزایش گرایش جوانان ب  سم  

دفااه نکتا  دیگار فای انیر را نشان میاین مادس در سال

ک  برنالف سایر موادمخار و صن تی مورد بررسای، این

در نصااوص مصاارف ناااس در هسااران، در اکثاار مااوارد 

قبل از شروع مصرف قلیان تجرب  مصرف  درصا( 5/55)

ناس گازارش شااس اسا  کا  ایان مسائل  شایوع بااالی 

استفادس از این مادس و رواج آن در جنوب شارق ایاران را 

  ه(60،94)کناتائیا می

کنناس مواد ب  طور کلای حااود از بین اتراد مصرف

فایی آتای داشاتناه درصا قصا ترک آن را در زمان 14

فا قبال نآسانی ک  او ین تجرب  مصرف این درصا در ک

درصاا و در کساانی کا   19از شروع مصرف قلیان بود 

فا ب اا از شاروع مصارف قلیاان او ین تجرب  مصرف آن

درصاااگزارش شاااه ایاان مها  اا  نشااان داد کاا   93بااود 

اسات مال قلیااان باا  صااورت گروفاای، مصاارف قلیااان باا  

صورت یا  روز در میاان، زنااگی در نانا  مجاردی، 

انشجو و هسر باودن شاانس گارایش با  ساایر ماواد در د

داری اتازایش کننااگان قلیاان را با  طاور م نایمصرف

این نتیج  تا حاودی با مها    قبلی انجا  گرتت   دفاهمی

ه از طرتاای (61)نااوانی دارددر شاامال شاارق ایااران فاام

مها  ات قبلی نشان دادس اس  ک  داشتن دوساتان قلیاانی 

و اساتفادس گروفای از  (96)  قلیاانتار بادر گرایش بایش

از جملا  قلیان در شروع و اتزایش مصارف ماواد مخاار 

کا  باا نتیجا   (64)در جوانان نقاش داردحشیش و ا کل 

باا  فاار حااال موق یاا  مها  اا  حاضاار فمافناا  اساا ه 

استفادس از قلیان و میزان استفادس از آن، گرایش با  ساایر 

عوار  است مال  توانا ازدفا ک  میمواد  را اتزایش می

دفاا کا  اگار ه این موضوع نشاان مای(64،96)قلیان باشا

استفادس از قلیان ب  یا  عاادت تباایل شاود مشاکل دو 

چناان شااس و باعاث عاادی شاان مصارف ساایر ماواد 

کنااه تار مایشود و ترک آن را ساخ اعتیادآور نیز می

نصوص زمانی ک   قلیان ب  صورت گروفی  این مسئل  ب

اتتااه از طرتای اتارادی کا  ی شود، اتفاق مایاست مال م

اناا از قلیاان بارای هار جه  تحصیل ب  شهر دیگار رتتا 

کردن اوقات تراغ  نود استفادس کاردس و نانواسات  در 

اتتناا کا  الز  اسا  در ایان ماورد دا  سایر مواد نیز می

تار آماوزش ببیننااه از طارف دیگار بایاا امکاناات بیش

دن اوقات تراغ ، نصوصاا تفریخی دیگری برای هر کر

در این مها     در مناطق محرو  مثل زافاان ترافم شوده

درصاا  16هرکردن اوقات تراغ   و درصا تفریح و  51

دانساتن قلیاان را از علال مصارف و گارایش با  ضرر بی

قلیان ذکر کردس بودناه این نظرات با مها    قبلای انجاا  
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ه از طرتی (99)نوانی داردگرتت  در دانشجویان تهران فم

درصا اتاراد احسااس وابساتگی با   95در مها    حاضر 

 91قلیان را گازارش کردناا کا  ایان میازان در هساران )

درصاا( باوده با  نظار  0/40تر از دنتاران )درصا( بیش

رسا فنوز این باور راین وجود دارد کا  قلیاان ضارر می

چناانی ناارد و بارای هار کاردن اوقاات تراغا  وسایل  

فای مختلف ه بنابراین در این مورد گروس(99) نوبی اس

تار آگااس جوانان و نوجواناان بایاا بایش جام   نصوصاً

با توج  با  مقه ای باودن مها  ا  حاضار، ممکان  شوناه

فایی در این میان وجود داشت  باشنا کنناساس  مخاوش

ک  بررسی نشاس انا بنابراین نتاین ب  دس  آماس بایاا باا 

فای مها    ه یکی دیگر از محاودی احتیاط تفسیر شود

 حاضر این بود ک  آزمایشی انجا  نشاس و براسااس ناود

آوری گردیاااه بنااابراین فااا جمااعفااا دادساظهاااری نموناا 

شاود یا  مها  ا  آینااس نگار در نصاوص توصی  مای

تار و عینای فای دقیقگیریعواقب مصرف قلیان با اناازس

  هتر در جوانان طراحی شود

ایان مها  ا  گیری کارد کا  توان نتیج میدر هایان 

نشان داد ک  قلیان در شروع کنناگی مصرف سایر ماواد 

دنانی و صن تی و ب  طاور کلای در ساوء مصارف ماواد 

میتوانا نقش داشت  باشاه از طرف دیگار اتارادی کا  با  

صورت گروفی قلیان است مال کردس و یا ب  دت ات زیااد 

تر در م ار  نهار ، بیشکنناب  قلیان سرافا مراج   می

نان گرایش ب  سایر مواد فستناه در بسیاری از موارد جوا

کنناگان قلیان از مضرات و تب ات و نوجوانان و است مال

دانناه بنابراین توجیا  ضرر میآن نبر ناارنا و آن را بی

فااای مختلااف جام اا  و آمااوزش در نانوارفااا و گااروس

لااف در فااای مختنصااوص مضاارات قلیااان در سااازمان

هیشگیری از اهیاامی مصارف قلیاان در جواماع مختلاف 

  موثر نوافا بوده
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