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گزاره برگ

وضعیت مرصف الکل در ایران 

جمهوری اسالمی ایران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مؤسســۀ ملــی تحقیقــات ســالمت جمهــوری اســالمی ایــران، ســازمانی اســت 

ــه  کارگیــری شــواهد  ــد و ترویــج ب ــرای دیده بانــی وضعیــت ســالمت، تولی کــه ب

علمــی مــورد نیــاز برنامه ریــزان و سیاســتگذاران ســالمت در ســطح ملــی ایجــاد 

شــده اســت. 

تمرکــز اصلــی مؤسســه فعالیت بــرروی نتایــج و پیامدهــای اقدامــات و مداخالت 

انجــام شــده در حوزه ســالمت اســت.

مؤسســۀ ملــی تحقیقــات ســالمت جمهــوری اســالمی ایــران در تــالش اســت بــا 

عمــل بــه رســالت خــود به عنــوان دیده بــان ســالمت کشــور بااســتفاده از همــه 

ــی،  ــی بین امللل ــای دانش ــری ظرفیت ه ــور و به کارگی ــل کش ــی داخ ــوان دانش ت

ــتفاده  ــالمت؛ و بااس ــام س ــاخص های نظ ــد ش ــا و رص ــی رونده ــن پیش بین ضم

از تجربیــات ســایر نظــام هــای ســالمت؛ مداخــالت مؤثــر بــرای اصالحــات در 

نظــام ســالمت را طراحــی و توصیــه کنــد و در صــورت اجــرای آنهــا بــه ارزیابــی و 

پایــش مداخــالت بپــردازد؛ از ســویی به عنــوان مرجــع و مشــاور تأمیــن شــواهد 

ــود و  ــناخته ش ــه ش ــی منطق ــور و دیده بان ــالمت در کش ــران س ــی تصمیم گی علم

ــۀ  ــه جامع ــتیابی ب ــالمت را در دس ــوزه س ــان ح ــان و متولی ــق مجری ــن طری از ای
ــد. ــاری می کن ــالم ی س
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پیام اصلی

وضعیت مرصف الکل براساس پیمایش استپس 1395 در جمعیت باالی 18 سال
جمعیــت مــرصف کننــده در بیــن کل 
ــرصف  ــه م ــه تجرب ــتان ک ــت اس جمعی
ــد( ــتند1   )درص ــکل را تاکنــون داش ال

  سرانه مصرف الکل، یک لیتر در سال می باشد که این 
مقدار در ایران از روش های ثبت غیررسمی بدست آمده 

است.

لیتر   28/4 برابر  الکل  الکلی ها، سرانه مصرف  بین    در 
بوده است که به طور متوسط 61/4 گرم در روز الکل 
آتی  سال های  در  می شود  پیش بینی  کرده اند.  مصرف 
یک درصد جمعیت مصرف الکل داشته باشند. نوع الکل 

مصرف شده در ایران ثبت نشده است.

باالی  جمعیت  در  درصد   0/1 قهار  الکلی های    شیوع 
15 سال و در جمعیت 19-15 سال که طی 12 ماه پیش 

مصرف الکل داشتند 1/7 درصد می باشد.

  یک درصد از جمعیت مصرف کننده، مشکالت ناشی از 
به  این جمعیت  از  0/5 درصد  و  دارند  را  الکل  مصرف 

دلیلی از مصرف الکل می میرند.

کل  بیــن  در  کننــده  مــرصف  جمعیــت 
جمعیــت اســتان کــه تجربــه مــرصف الــکل 
را رصفاً در  )درصد( ســال گذشــته داشتند2   

4/95  مرصف الکل در کل کشور8/8  مرصف الکل در کل کشور

وضعیت مصرف الکل برای ایران از دو منبع در این گزاره برگ بررسی شده است.

دانلود نسخه الکترونیکی
nihr.tums.ac.ir

وضعیت مرصف الکل در ایران 

وضعیت مرصف الکل براساس گزارش  جهانی )2018( در جمعیت 15 سال و باالتر

جمعیت مرصف کننده در بین کل جمعیت استان که تجربه مرصف الکل را تاکنون داشتند

جمعیت مرصف کننده در بین کل جمعیت استان که تجربه مرصف الکل را رصفاً در سال گذشته داشتند

سطح و الگوی مرصف الکل 

نحوه محاسبه مرصف الکل خالص در روز به گرم
رسانه مرصف الکل × 1000 × 0/793 )وزن مخصوص الکل 

برحسب گرم به سانتی مرت مکعب( / 365 روز

مرصف تقریباً نزدیک صفر

سرانۀ مصرف الکل ثبت شده در 15 سال به باال  بر حسب لیتر الکل خالص.
صفر
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 معرفی گزاره برگ

ارائـه   بـرای  بـرگ  تـک   نوشـتار 
اطالعـات در چارچوبـی اسـت کـه 
نکات کلیدی در آن برجسـته شـده 

. ست ا

  در پاسخ به چه پرسش هایی 
تدوین شده است؟

ارشد  سیاستگذار  درخواست  پیرو 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
مورد  چند  رخداد  بدنبال  پزشکی 
تقلبی،  الکل  مصرف  از  بعد  مرگ 
الکل  مصرف  به  مربوط  اطالعات 
بررسی و در این گزاره برگ تدوین 

شده است.

 شامل چه مواردی است؟

  اطالعـات پیمایـش عوامـل خطر 
بیماری هـای غیـر واگیـر در ایران 
بر اسـاس )استپس( در سـال 1395 
کـه در جمعیـت بـاالی 18 سـال 

انجام شـده اسـت؛

  آخریـن گـزارش جهانـی مصـرف 
الـکل )2018( در ایران در جمعیت 
15 سـال و باالتر )سـازمان جهانی 

بهداشت(.

 شامل چه مواردی نیست؟

  شـامل نتایـج  پیمایـش اسـتپس 
قبـل از سـال 1395 نیسـت؛

  شـامل مقـاالت یـا گزارش هـای 
سـال  گـزارش  از  غیـر  دیگـر 

نیسـت.  2018

  فهرست گزاره برگ شامل 
چه مواردی است؟

  وضعیت مصرف الکل در ایران بر 
اساس گزارش داخلی و جهانی؛ 

 سطح و الگوی مصرف الکل؛

  پیامدهای بیماری و مرگ و میر از 
مصرف الکل. 

رسانۀ مرصف الکل در 15 سال به باال  در بین الکلی ها بر حسب لیرت الکل 
خالص، 1395

لیتر

31/5مرد

11/3زن 

28/4هر دو جنس 

رسانۀ مرصف الکل در 15 سال به باال  بر حسب لیرت الکل خالص

2010*2016*
0/00/0ثبت شده
11ثبت نشده

11** کل
1/90/11/90/1کل مرد / زن 

0/60/6منطقه مدیترانه شرقی
* متوسط سه ساله ثبت شده و ثبت نشده برای 1390 - 1388 و 1396 - 1394؛

** تعدیل شده براساس مصرف گرشگردان خارجی

شیوع الکلی قهار* ) % (، 1395

الکلی هاجمعیتالکلی هاجمعیت
)19-15سال()15+  سال(

0/34/70/15/4مرد
0/00/60/00/7زن 

0/14/10/14/8هر دو جنس
*تخمین شیوع 12 ماهه )15+( ؛ ** شامل وابستگی به الکل و مصرف مخاطره آمیز الکل

نسبت مرگ استاندارد شده سنی و جزء منتسب به الکل، 1395

مرگ استاندارد شده 
مرگ منتسب به الکل در هر دو جزء نسبت به الکل )%(نسبی*

جنس** )تعداد(
11/47/717/22/7477سیروز کبدی، مرد / زن 

54/817/73/31/6630صدمات جاده ای، مرد / زن 
153/2111/90/70/1264سرطان، مرد / زن 

*  در 100000 نفر جمعیت )15+(                **  مرگ نسبت به الکل در هر دو جنس

شیوع اختالالت مرتبط با مرصف الکل و وابستگی به الکل )%(، 1395*

اختالالت مرتبط با 
وابستگی به الکلمصرف الکل**

1/81/2مرد
0/10/1زن 

1/00/6هر دو جنس
0/80/4منطقه مدیترانه شرقی

*مصرف حداقل 60 گرم یا بیشتر الکل خالص حداقل یک نوبت در یک ماه

  ایران نسبت به بقیه دنیا وضعیت مناسبتری در شیوع مصرف الکل دارد. 
 وضعیت مصرف الکل در ایران درسطح استان ها تفاوت خیلی زیادی دارد.

نتیجه گیری

1.  Ever Alcohol Usage
2.  Drinking Alcohol In Last Year


