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 كرك ، خطرات و دانستني ها

 

 ايـن مـاده اعتيـاد آور كـرك     تغيير چهره يك مصرف كننده كرك پـس از گذشـت نزديـك بـه يـك سـال مصـرف        

(Crack) كه گاهي راك (Rock) محرك است كه از تصفيه كوكائين به دست مي آيد و  نيز ناميده ميشود، ماده اي
كرك در چيست؟ يقينا يكـي از آشـناترين جمـالت در رابطـه بـا      خطر . ميشود (استنشاق دود(به اشكال مختلف تدخين 

 مخدر و محرك اين است كه شخص به محض استفاده از آن، ديگـر نميتوانـد مصـرف ايـن مـواد را      سوء مصرف مواد

كرد و پس از اين زمـان بسـيار    تنها سه بار مصرف مقدار بسيار اندكي از كرك، اعتياد به آن را حتمي خواهد. ترك كند
تقريبا هرگونه حالت تحـرك و نشـاط روحـي و جسـمي كـه       .اه، شخص را به شدت به خود نيازمند و وابسته ميكندكوت

 "پـرواز "حس بيحالي و لختي همراه خواهد بـود و هـر چقـدر مقـدار بـه اصـطالح        توسط مواد اعتياد آور ايجاد شود، با
طـوالني   ماري و افسردگي پس از آن شـديدتر و و احساس خ "سقوط"از اين سوء مصرف، باالتر باشد،  شادمانه حاصل
ناگوار، موجب مصرف مجدد كرك شـده و   اعتياد از همين جا آغاز ميشود زيرا نياز به فرار از اين حالت. تر خواهد بود

چرا آمار توزيع و . و اين چرخه همچنان ادامه ميابد...باز ميگردد پس از برطرف شدن تاثير اوليه كرك، حالت افسردگي
كوكـائين   فروشندگان مواد مخدر عالقه بسياري به فروش كرك دارند زيرا نه تنها ارزان تر از ف كرك باال است؟مصر

نميرسـد و از طرفـي    "خطرناك" است و راحت تر به فروش ميرسد، بلكه مصرف آن هم ساده تر است و به ظاهر چندان
ي بزرگ جهان و در مكانهايي مانند ميـادين شـهر،   شهرها به اين ترتيب فروش كرك در. پنهان كردن آن هم ساده است

پيش از اين براي اين تجـارت مكانهـايي بسـيار خطرنـاك محسـوب ميشـدند، بـه         كه... مدارس، فروشگاههاي بزرگ و 
شـخص   تـدخين كـرك بـراي   ! دقيقه لذت ظـاهري  5يك عمر پشيماني و افسردگي در مقابل . يافته است شدت افزايش

آن با افسـردگي حـاد، احسـاس     اما پس از. دقيقه طول ميكشد 7تا  5ه دنبال دارد كه حدود حس نشاط ظاهري شديدي ب
در يك دوره زماني بسيار كوتاه، اين ماده كنتـرل  . ادامه ميابد بي ارزش بودن و ولع فراوان براي مصرف مجدد اين ماده،

دوره  نياز به مصرف مكرر كـرك بـه  . جامدميگيرد و اين الگوي رفتاري به اعتياد شديد مي ان مصرف كننده را در دست
مصرف فرد تا جايي كـه پـول و    در يك دوره. مينامند، مي انجامد) مدت عياشي ) binge هايي كه معتادان كرك آنرا

نمونه كرك اي كه امـروزه در  . رود، به مصرف كرك ادامه ميدهد يا كرك در اختيار دارد و يا تا زماني كه به اغما فرو
و  تهيه مواد از هر طريق ممكن نياز به كرك بر هر نياز و وابسـتگي عـاطفي غلبـه كـرده    . شود ر فروخته ميخيابانهاي شه

معتاد به هر گونه مـاده اعتيـاد آور،    در ميان افراد. فرد معتاد براي تهيه آن به هر جنايت و عمل خشونت آميز دست ميزند
خالف انجام ميگيـرد و بسـياري از كسـاني كـه بـه كـرك اعتيـاد        نامشروع و  در بسياري از مواقع از راههاي "مواد"تهيه 

اهميت اين اسـت   اما نكته پر. برآمدن از عهده مخارج تهيه مداوم آن به روشهاي خالفكارانه دست ميزنند دارند نيز براي
ي شـرورانه و  ديگري هم دارد و آن بـروز رفتارهـا   كه دست زدن اين افراد به اعمال خشونت بار و جنايتكارانه دليل مهم

است كه از عوارض مصرف كرك به شـمار مـي آيـد و در    ) بيماري سوء ظن(پارانويا  پرخاشگرانه ناشي از بروز بيماري
مصـرف كـرك چيسـت؟     اثـرات روانـي  . پرداختن اين اشخاص به اعمال خشونتبار، لزوما به دليل نياز به پول نيست واقع

حركـت اسـت كـه بـا خوشـي و       شـرايط مختلـف روانـي در   شخصي كه كرك مصرف ميكند به سـرعت در حـاالت و   
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كـم شـدن اثـر ايـن مـاده، دلتنگـي و افسـردگي و         رضايت فراوان و احساس برانگيختگي و هيجان همراه است، سپس بـا 
معتـادان بـه كـرك، ممكـن اسـت حـاالت روانـي        . بـر شـخص غلبـه ميكنـد     متعاقب آن زودرنجي، بي خوابي و پارانويـا 

 binge كساني كه مصرف كرك بسيار زيادي دارند در يك. خطاهاي حس را نيز تجربه كنند اسكيزوفرنيك، توهم و

پارانويـا و افسـردگي ناشـي از مصـرف      تمام اين حاالت را از سر ميگذرانند، عده اي از اين افراد در اثر ابتال به) مصرف)
جنون تدخين كرك، بـه علـت    و Overdose بيش از حد يا مصرف. دائم كرك، دست به خودكشي يا جنايت ميزنند

وارد جريان خون و به دنبال آن به مغز ميكند، احتمـال مصـرف بـيش از حـد و مـرگ       مقدار بسيار زياد ماده محركي كه
تهوع، استفراغ و تنفس  نشانه هاي اين دو وضعيت مشابه بوده و شامل. مسمويت از كوكائين را هم افزايش ميدهد آور يا

همزمـان كوكـائين بـا الكـل يـا مـواد مخـدر ديگـر،          مصرف. كه ميتواند به مرگ منتهي شود نامرتب، تشنج و اغما است
مصرف مداوم كرك ممكن است بـه جنـون كوكـائين منجـر     . دنبال داشته باشد ميتواند واكنشهايي شديد و مرگ آور به

فيزيكـي   تـاثيرات . ي اسـت رواني دائمي بوده و نشانه هاي آن پارانويـا و تـوهم ديـداري و شـنيدار     شود كه نوعي حالت
نفس است كه بـه برونشـيت    مصرف كرك ابتدايي ترين تاثيرات جسماني كرك، گلودرد مزمن، گرفتگي صدا و تنگي

هنگام تمركز براي ديدن هر چيـز، هالـه هـايي نـوراني      چشمها درشت شده و شخص. و نفخ ريه منجر ميشود) ورم نايژه(
افزايش ميابد و رگها به سرعت منقبض شده موجب باال رفتن فشار % 50ا حد قلب ت ضربان. در اطراف آن مشاهده ميكند

ميل به غذا خـوردن و ايجـاد    كرك به دليل از بين بردن. ميشوند كه ميتواند به حمله قلبي، تشنج و سكته منجر شود خون
. آمده معتاد بـه كـرك  حال معاينه كودك تازه بدنيا  پزشك در. بيخوابي، موجب كاهش وزن شديد و سوء تغذيه ميشود

چه كساني از كرك استفاده ميكنند؟ هرچند كوكـائين زمـاني   . مي كرده است مادر او در دوران بارداري كرك مصرف
/ اجتمـاعي   مخدر طبقه ممتاز شهرت داشت، اما اعتياد به كـرك محـدود بـه يـك گـروه سـني يـا شـرايط         به عنوان ماده

. را براي همه ممكـن سـاخته اسـت    ر دسترس بوده لذا مصرف كوكائيندر واقع كرك ارزان و د. اقتصادي خاص نيست
تنها از سنين مدرسه، كه از هنگام تولد و توسط مادران معتـاد،   در بسياري از كشورهاي پيشرفته جهان، اعتياد به كرك نه

هـاني  معتادين به كرك را تشخيص دهـيم؟ يـك نشـانه ابتـدايي سـوء مصـرف كـرك، جـدايي ناگ         چگونه! آغاز ميشود
زير با مشكالتي چـون   هرچند بسياري از نشانه هاي. روحي فرد از كانون خانواده و تغيير رفتار چشمگير اوست / جسمي

نبايد احتمال مصرف مواد محرك يـا مخـدر را    اختالالت احساسي يا گذراندن دوران سخت بلوغ مشابه است، اما هرگز
ناپديـد شـدن    •كـاهش وزن   •از دست دادن توجـه و تمركـز    •فتار و ر تغييرات بارز در شخصيت •: از نظر دور داشت 
آشـفتگي   • رفـت و آمـد بـا افـراد معتـاد      •نداشتن توضيح قانع كننده بـراي مقـدار پـول خـرج شـده       لوازم قيمتي خانه و

پارانويا  •هري بي توجهي به آراستگي ظا • برنامه خواب نامنظم •رفتار كينه توزانه با افراد خانواده و دوستان  •چشمگير 
نشانه هشدار دهنده به گفته معتادين به كرك حـاالت زيـر در هنگـام     5 اضطراب •بي قراري  •) سوء ظن به همه(شديد 

فقـدان   • افسـردگي شـديد   •نگراني و بيقراري براي تهيه مجدد كـرك   •: ماده محرك بروز ميكنند  برطرف شدن آثار
به خود آيا راه حلي هـم وجـود دارد؟    احساساتي متناقض از عشق و تنفر نسبتداشتن  •بي خوابي  •انرژي و بي اشتهايي 

مختلف سم زدايي، دارو درماني، شركت در جلسات و اين مطلـب   بله، با اين شرط كه شخص معتاد با آگاهي از مراحل
 دوسـتان و . عـه نمايـد  به زندگي و تولدي دوباره خواهد بود، به مراكز درماني معتبر مراج مهم كه ترك اعتياد، بازگشت
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او دريغ نورزند تا شـخص معتـاد بتوانـد     خانواده اين افراد بايد شرايط ناگوار آنها را درك نموده و در اين راه از پشتيباني
  .باز گردد با موفقيت و در زمان كوتاه تري به حالت طبيعي

  

 هروئين پنير چيست؟

 هيدرامين هيستامين ديفن حاوي آنتي هروئين با داروهاي ماده ي مخدر جديدي است كه از تركيب عصاره ي سياه رنگ

(antihistamine diphenhydramine) همچون Tylenil PM شود تهييه مي. 

  چيست گذاري آن علت نام

شهري در (به رنگ پنير پارمايي   اي اين ماده شباهت رنگ قهوه خاطر هنوز از علت اصلي مطمئن نيستند؛ اما احتماالً به
اي از  شده نيز معتقدند از آنجا كه اصطالح عاميانه ي مواد مخدر در زبان انگليسي، صورت كوتاه اي عده. است) ايتاليا

 .نامند را پنير مي به معني مواد مخدر است، به همين دليل اين ماده ”chiva“ كلمه ي اسپانيايي

 
 

 هاي مصرف هروئين پنير چيست؟ نشانه

 آلودگي و گرسنگي، گشتگي، سستي و خواب اد، تشنگي بيش از حد، گمو رخوت، احساس خوشي زي آلودگي خواب

  .تغيير ناگهاني در رفتار و برخورد با دوستان
  
  
  

عوارض وخطرات آنها  نسبت به اخيرا مواد مخدر نسبتا جديدي در بازار وارد شده كه نه تنها جوانان

  .عوارض مواد مخدر قبلي را ندارندنيست و  اين مواد اعتيادآور پندارندكه اطالعاتي ندارند بلكه مي

 

اند كه تحت عنوان تمجيزك،  را شنيده كنندگان مواد مخدردركشور ما نام مواد مخدري چندين سال است كه مصرف 
تجاري دارويي به نام بوپره نورفين است كه بصورت قاچاق از طريق  هاي معروفند كه همگي نام... بنجيزك، نورجيزك 

  .شود مي پاكستان وارد ايران

 
شد كه به دليل شكل تزريقي دارو و استفاده  استفاده مي در ابتداي ورود اين داروها، از آنها بعنوان داروي ترك اعتياد

  .دادند، اغلب افراد به اين ماده معتاد شدند درماني كه معتادان انجام مي نادرست برخي از پزشكان و خود

 
مواد مخدر بود به شكل خطرناك  ي از افراد كه بصورت كشيدن و خوردنهمچنين در بسياري از موارد، اعتياد برخ

اند و مصرف تزريقي خود را كنار  ها وابسته شده اين آمپول تزريقي تبديل شدو پس از مدتي معتادان دريافتند كه به
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  .ترياك يا هرويين را شروع كردند گذاشتند و دوباره مصرف

 
تهيه آمپولي به نام نورجيزك  ، گروهي از قاچاقچيان دارو در ايران اقدام بهبا توجه به گران بودن آمپول تمجيزك 

و ساير مواد غير مجازاست ولي بخاطر تشابه اسمي   كورتون( كردند كه اين آمپول تركيبي از هرويين واستروييد
 .درمان را به اشتباه انداخته است بسياري از معتادان و حتي كادر

 
مانند  فردبه چند دارو، ميزان نشئگي باال در اين ماده، استفاده از داروهاي خطرناكوابستگي  نورجيزك بدليل 

  هاي پيشين متفاوت و بسيار خطرناك است استروييدها ، با نمونه

شديد، گيجي، منگي، كرختي، تعريق  عوارض تزريق نورجيزك احساس نشئگي زياد حين مصرف، احساس خماري 
وريدي، عفونت خون، عفونت قارچي،انتقال عفونتهايي  هاي قلبي،آبسه دريچهشديد، احساس گر گرفتگي، عفونت 

 قراري، پرخاشگري و چاقي مفرط  تعادل در هنگام راه رفتن، افزايش فشارخون، بي مانند هپاتيت، ايدز، از دست دادن
  .ميباشد

 
انگيزگي،  وابي، هذيان، بيخ نورجيزك با عاليمي مانند اضطراب و افسردگي شديد، خستگي، بي ترك ماده مخدر  

بدليل خطرات اين نوع وابستگي، بهترين   .حالي ، پرخاشگري، تهوع، استفراغ و اسهال همراه است برانگيختگي، بي
پس از  روز و مراقبت كامل از بيمار توسط كادر تخصصي است و ١۴  شديدآن، درمان بستري به مدت  درمان براي نوع

بايد عوارض ايجاد شده مانند افسردگي، اختالالت كبدي،  بيماران همچنين دراين .ن استآن درمان نگهدارنده با متادو
  .درمان خاص شود... ريزش مو، افزايش فشارخون و عاليم ثانويه زنانه،

 
كوتاه مدت نيز قابل  هاي اول ابتال جهت درمان اقدام كنند با روش سم زدايي كنندگان نورجيزك در ماه مصرف اگر  

  .شده اند ست و تعداد زيادي از اين افراد هم اكنون سم زدايي و پاكدرمان ا

  

  :  آمفتامين مت

ايـن مـاده محـرك اعصـاب     . اسـت  مـواد مخـدر   معروف است، نام يكي از» شيشه«كه صورتي از آن بنام  مت آمفتامين،
 أثير مسـتقيم بـر  اوقـات توسـط پزشـكان بـراي بيماريهـاي خـاص تجـويز مـي شـود كـه بـا تـ             مت آمفتامين گاهي. است

شـديد در خـواب و يـا بـي      مت آمفتامين همچنين باعث اخـتالل . مكانيسمهاي مغز شادي و هيجان در فرد ايجاد مي كند
ساعتها و بعضا تا روزها اشتها به غذا نـدارد در عـين    مصرف كننده دجار بي اشتهايي شديد شده و. خوابي كامل مي شود

 .ود و مصرف كننده مجبور است مقدار زيادي آب بنوشدمي ش حال اينكه اين ماده باعث تشنگي

 : نامهاي رايج
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اياالت متحده آمريكا اين ماده بـه نامهـاي    در. متامفتامين نامهاي رايج متفاوت و همچنين روشهاي مصرف متفاوتي دارد
 .شود در ايران نيز با نام شيشه شناخته مي. شود مي كريستال مت، يخ و نامهاي ديگر شناسايي

 تركيبات 

محرك و اعتيـاد آور اسـت و مغـز و سيسـتم      گرفته شده كه يك ماده C9H13N آمفتامين اصلي اين ماده از تركيب
ايـن مـاده بـه شـكل پـودري      . اثـر آن از آمفتـامين بيشـتر اسـت     عصبي را به شدت تحريك مـي كنـد و از نظـر شـيميايي    

 .هاي الكلي و غيرالكلي حل مي شوددارد كه به راحتي در نوشابه  سفيدرنگ، بدون بو و تلخ وجود

 بهداشتي عوارض

كـه   شـود  از مغـز مـي   دوپـامين  باعث آزاد شدن ناگهاني واسطه شـيميايي  سيستم عصبي مركزي آمفتامين با ورود به مت
صـورت ادامـه مصـرف     در. باعث تحريك سلولهاي مغزي و افزايش حالت تهاجمي و افزايش حركات جسمي مي شود

همچنـين  .مثل پاركينسون در فرد ظاهر مي شود عاليم بدخلقي و افسردگي و عاليم اختالل حركتي بعد از مدت طوالني
 .جبران ناپذيري را در مغز وارد مي آوردكه اين ماده در همان ابتداي مصرف خسارات

ن ايـ .مصـرف آن اسـت   حافظه، پرخاشگري و تهاجم ، رفتارهاي جنون آميز و آسيب هاي قلبي و مغزي از عوارض افت
 بالفاصله بعد از مصرف حالتي به نـام  ماده به صورت داخل بيني و خوراكي و داخل رگ و كشيدني مصرف مي شود و

rush يا flash گفـتن تنـد،    اين ماده حاالتي مثل هيجـان زدگـي، بـي تـابي، سـخن      با مصرف. در فرد ايجاد مي گردد
 .آيدافزايش فعاليت هاي فيزيكي به وجود مي  كاهش خواب و اشتها و

فيزيكي، افزايش دمـاي   اين ماده مي تواند باعث كاهش اشتها براي روزها، افزايش تعداد تنفس، افزايش فعاليت مصرف
كـه تشـنج و   . بـدبيني و خشـونت را سـبب شـود     بدن و تحريك پذيري و بي خوابي گيجي، لرزش و تشنج، اضـطراب و 

ا صدمه روي عروق باعث سكته مغزي و سـكته قلبـي مـي    همچنين ب. گردد افزايش زياد دماي بدن باعث مرگ افراد مي
 .گردد

اسـت شـامل توهمـات بينـايي و شـنوايي و بـدبيني و        اسـكيزوفرني  عوارض رواني آن ايجاد بيماري رواني شـبيه  يكي از
هست كه ميـان مصـرف كننـدگان آمفتامينهـا رواج دارد و علـت آن اثـر        احساس كرم زدگي توهمي. پرخاشگري است

مـي خورنـد تـا آنجـا      كرم زدگي و وجود كرمهائي كه تمام بـدن و صـورت را   توهم .باشد روي مغز ميمحرك شيشه 
خودش آسـيب شـديدي وارد كنـد كـه      شديد است كه ممكن است باعث شود شخص در حالت توهم ناشي از شيشه به

يدگي شديد دندانها باعـث  شيشه با عفونتهاي پوستي و پوس همراه بودن مصرف. گاهي هم به بستري شدن فرد مي انجامد
يكـي از   (Meth Mouth) دهـان كـرم زده معتـادان آمفتـامين    . گسترش پيدا نمايد شده است شايعه كرم زدگي بدن

اثـرات جـانبي آن    علت اين عفونت خود ماده آمفتامين نيست بلكه. عفونتهاي دهاني و پوسيدگي دندان است شديدترين
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جبران كم آبي و حـل كـردن شيشـه عوامـل      ف زياد مشروبات و نوشابه برايمثل خشكي دهان، تنبلي و بي خيالي، مصر
 .هستند اصلي اين عفونت دهاني و دنداني

اسـت عـوارض    آمفتامين يا شيشه با خلوص پائين كه مخلوط با مواد ديگـري از جملـه شـكر يـا جـوش شـيرين       مصرف
پوستي و يا داخلي از ايـن عـوارض    و عفونتپارگي رگها، گرفتگي عضالني . شديدتري نسبت به آمفتامين خالص دارد

اُوِر دوز در اين نوع مواد بيشتر از مواد خـالص اسـت چـرا كـه      ضمنا موارد مرگ در اثر مصرف بيش از حد يا. مي باشد
 ماده مخدري كه از فروشنده ناشناسي تهيه شده داراي درصد يا دوز باالتري نسبت به ماده ممكن است بدون اطالع فرد،

  .اشته باشدمعمول د

  

 چيست؟ كانابيس

 

 

برانگيختگى  ها براى مصارف صنعتى و طبى و به خاطر اثرات روانگردان يا همان گياه شاهدانه قرن يا "كانابيس ساتيوا"
. شوند همگى از گياه كانابيس گرفته مى مارى جوانا، حشيش و روغن حشيش .شده است ذهنى حاصل از آن كشت مى

روغن (، حشيش، روغن حشيش ...)گراس، علف، بنگ، دوا و(جوانا  هاى كانابيس، مارى ههاى عاميانه فرآورد نام
  .است و، چرس) علف، روغن عسل

 هاي كانابيس فراورده

رنگ آن از سبز مايل به خاكسترى تا قهوه اى مايل به . خشك شده كانابيس است جوانه و برگ گياه "مارى جوانا"
  .م و ساقه باشدبوده و مى تواند حاوى تخ سبز متغير

براي كساني  جوآنا و اعتياد به آن در دنياي امروز شيوع نسبتاً بااليي دارد و گاهي نخستين انتخاب سوء مصرف ماري
باورند كه ماري جوآنا يك محصول گياهي  بعضي از مردم و نوجوانان براين. است كه وارد وادي مواد مخدر مي شوند 

  . شيميايي زيان آور در آن وجود دارد رصد نوع مادهبي ضرر است در حالي كه بيش از چها

وابستگي ماري جوآنا با نشانه هايي چون وسوسه شديد ، . آن شود  مصرف ماري جوآنا مي تواند منجر به وابستگي
  . بي خوابي، اضطراب در فرد ، خودرا نشان مي دهد زودرنجي ، سردرگمي ،

ه ماري جوآنا مصرف مي كرده محروميت از ماري جوآنا منجر به در فر دي ك پژوهش ها نيز نشان داده اند كه
مؤسسه  ) براساس تحقيقات. ،تجارب ناخوشايند ودر نهايت گرايش مجدد به سمت مواد مخدر مي شود  پرخاشگري

ماده مؤثره موجوددرآن محصول  اثرات ماري جوآنا برمصرف كننده بستگي به ميزان) بين المللي سوءمصرف مواد 
كانابينول است كه در قسمت هاي مختلف گياه شاهدانه با مقادير  ماده تأثيرگذاردر ماري جوآنا تتراهيدرو .دارد 

گياه شاهدانه خشك شده به صورت سيگار يا جايگزين توتون در سيگار ، مورد مصرف قرار  برگ. مختلف وجوددارد 
ماده مؤثره اعتياد آور مي  راي درصد بيشتريمي شود و دا حشيش و روغن آن از گياه شاهدانه استخراج. گيرد  مي
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  . باشد

 مواد نيز از رفتارهاي غيربهداشتي و آسيب زا محسوب مي شود نوشيدن ، خوردن ، كشيدن و استفاده موضعي اين

اى تا سياه متغير است و به صورت  رنگ آن از قهوه. هاى كانابيس است گل صمغ متراكم شده و خشك شده "حشيش"
  .رسد فروش مى اى به قطعه

آلى به دست مى آيد و ماده اى چسبنده به رنگ  از راه جوشانيدن گل ها يا صمغ كانابيس در حالل "روغن حشيش"
در هريك از گونه هاى كانابيس متفاوت است گرچه حشيش عموماً  THC ميزان. قهوه اى مايل به قرمز يا سبز است

 . قوى ترين شكل موجود استاز مارى جوانا است ولي روغن حشيش معموالً قوى تر

 
 

 "سيگارى"به  جوانا، حشيش يا روغن حشيش گاه با تنباكو مخلوط شده و به شكل سيگار پيچيده مى شود كه مارى
 كا. معروف است و يا اينكه توسط پيپ استعمال مى شود

تحت  THC انواع مصنوعى.در خوراكى هايى مثل كيك هاى شكالتى و يا نوشيدنى ها به كار مى رود نابيس گاه
هر . به فروش مى رسد "سزامت" با نام تجارتى) نابيلون(يك كانابينوئيد مصنوعى . توليد مى شوند "مارينول"عنوان 

 .شوند دوى اينها براى مبتاليان به سرطان يا ايدز تجويز مى

است و مصرف آن در ميان دانشجويان پس از  هاى غربى ترين داروى غيرقانونى مورد استفاده در كشور جكانابيس راي
ميزان هاى ياد . اكثراً به صورت گه گاه و براى تفنن استعمال مى شود با اين وجود كانابيس.الكل و سيگار قرار دارد

 .مردان به طور چشمگيرى بيشتر از زنان بوده است شده در ميان

 كند؟ كانابيس چه احساسى ايجاد مى صرفم

  :عوامل زير بستگي دارد تاثبر كانابيس بر فرد بسته به

  .مقدار مصرف •

  .مدت و تعداد موارد مصرف •

  .نحوه مصرف يه شكل خوراكي يا تدخيني •

  .خلق و انتظارات فرد و محيطي كه د رآن قرار دارد •

  .سن فرد •

 .هاي جسمي يا رواني فرد بيماري •

روانى مـى كننـد، البتـه     دهند، اغلب احساس برانگيختگى افراد براى اولين بار كانابيس را مورد استفاده قرار مى كهزمانى 
ــز ايجــاد مــى   ــا تكــرار مصــرف ني ــرات ب ــراد. شــوند ايــن اث ــه اف ــابيس متفــاوت اســت  تجرب ــاگون از مصــرف كان  .گون

ل آنكـه برخـى ديگـر احسـاس اضـطراب،      شوند، حـا  طبع مى پرحرف و شوخ برخى احساس آرامش و سرزندگى كرده،
متفـاوت   عالوه بر آن نوع برانگيختگى فرد از هر نوبت مصرف تا نوبت بعدى مى تواند.كنند مى ترس، ناآرامى و گيجى

 .باشد
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 خطرات كانابيس

ركز اندازه كانابيس نمرده است، اما كانابيس ادراك عمق، گستره توجه و تم تا به حال هيچ كس بر اثر مصرف بيش از
زمان رانندگى اثر  كند و قدرت عضالنى را مى كاهد و همه اينها بر توانايى فرد در زمان واكنش را كند مى را مختل و

 .مى كنند

توانند صدمات شديدى  كنند و مى شوند، اثرات يكديگر را تشديد مى كانابيس و الكل اگر همراه با يكديگر استفاده
   .ايجاد كنند

 كانابيس فاثرات طوالنى مدت مصر

دهند و يا كسانى كه به بيمارى هاى خاص  استفاده قرار مى كساني كه كانابيس را مقادير زياد يا به طور منظم مورد
  :هستند، در معرض خطر اثرات طوالنى مدت زير هستند داخلى يا روانپزشكى مبتال

 

 ى كه كانابيس را به صورت تدخينكسان. زاى شناخته شده است قطران و ساير عوامل سرطان دود كانابيس داراى

. بفرستند تا به حداكثر اثر برسند نشان هاي كنند، غالباً افراد تمايل دارند كه دود فيلتر نشده را به درون شش مصرف مى
 .دهد اين كار خطر سرطان را افزايش مى

براى زمانى دراز با جوانا  كردن مارى دود. شود استعمال دود كانابيس موجب تحريك و آسيب سيستم تنفسى مى
كند  در روز همان صدمه اى را ايجاد مى "سيگارى"سه تا چهار  يك بررسى تخمين زده است كه. برونشيت رابطه دارد

 .شود معمولى در روز آن را سبب مى نخ يا بيشتر سيگار 20كه 

، گرچه اين اثر با قطع مصرف دهد انگيزه فرد را براى كار و مطالعه كاهش مى مسموميت مزمن با مصرف كانابيس غالباً
 .رود بين مى دارو از

اسكيزوفرنى وجود داشته باشد، اما مشخص نيست كه  اى ميان مصرف منظم كانابيس و شروع بيمارى ممكن است رابطه
شود يا اينكه بروز تدريجى عالئم روان پريشى است كه  مخفى اسكيزوفرنى مى آيا مصرف كانابيس منجر به بروز عالئم

 .فرد براى كنار آمدن با عالئم بيمارى به كانابيس پناه ببرد ى شودسبب م

تشديد كرده و  دهد كه مصرف مداوم كانابيس در بيماران مبتال به اسكيزوفرنى عالئم روان پريشى را شواهد نشان مى
 .كند دوره بيمارى را وخيم تر مى

ها،  توانايى پردازش اطالعات پيچيده را براى هفتهتواند توجه، حافظه و  مقادير زياد مى مصرف طوالنى كانابيس در
  .ها پس از قطع دارو مختل كند ها و حتى سال ماه
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  : با طعم نعناع پان پراگ مخدري جديد

 
 

هاي  جوانان با تبليغات كاذب و با نام هاي كشور به خصوص شرقي مصرف پان پراگ در بين نوجوانان و در بعضي استان
 .خارجي و پان پاكستان شيوع يافته است زبل، پان اسفناج، گوتكا، ناس عربي، ويتامين، ملوان انراجا، تايتانيك، پ

خوشبوكننده دهان به جوانان و نوجوانان  پان پراگ يك نوع ماده مخدر صناعي است كه عوامل سودجو آن را با عنوان
 هاي افزودني هاي معطر، ساخارين و اسانس پراگ تركيبي از تنباكو، آهك، خاكستر، ادويه محتويات پان .فروشند مي

 .غيرمجاز است

  
تركيباتي همچون آرسنيك، كربنات، منيزيم و سرب نيز در : شود، گفت مي هايي مانند نعناع استفاده در اين مواد از طعم

توزيع شده و به صورت مكيدني يا  ها در اشكالي مانند پودر، آدامس و پاستيل پراك پان .شده است ين مواد مشاهدها
ايجاد آسيب جدي به  ها و نيكوتين موجود در تنباكو اين مواد سبب زردي رنگ دندان .شود جويدني استفاده مي

 .شود هاي مغز مي سلول

 
مواد  ارضه در دستگاه تنفسي و قلب و عروق را نيز از ديگر عوارض مصرف اينلثه و ايجاد ع سرطان دهان، حنجره، 

هاي  كننده سبب ايجاد بيماري خروج مكرر آب دهان مصرف با مصرف اين مواد، بزاق دهان افزايش يافته و .ميباشد
تشنگي  كاذب و سر، گيجي و شادي از دست دادن تعادل رفتاري و حركتي ، سبكي.شود مي عفوني مانند سل و هپاتيت

  استرا از ديگر عوارض مصرف اين مواد 
 

  : حشيش
يد، رنگ آن سبز  آ به صورت صمغ به دست مي شاهدانه گياه ساقه و برگ ،گل ايست كه از ترشحات چسبنده ماده 

  است حنا تقريباً شبيه اي مايل به سبز و تيره و گاهي قهوه

در اصـل حشـيش شـكل    . شـود  و در حالت صمغي، حشيش يا گـراس ناميـده مـي    جوانا ماري حالت گياهي،در  شاهدانه
مصـرفي   زاي تـوهم  مـاده  ترين حالـت  شود، خالص تهيه مي شاهدانه صمغ روغني كه از. است جوانا ماري تري از خالص
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 كه يـك ) بينول تترا هيدرو كانا( T.H.C ايست به نام تأثير حشيش، ناشي از ماده. آيد به دست مي شاهدانه است كه از

  .رود  به شمار مي زاي طبيعي توهم ماده

  رهاي ديگ نام

، سيگاري، جوينـت، دوپ  )گياهي فرم(جوانا  بنگ، گراس، علف، ماري): به جاي حشيش(اصطالحات عاميانه  •
 ...و

 .هم ميگويند شاهدانه شده بوته نشسته و خشك ميوه دار يا به هاي گل به سرشاخه: بنگ •

 اثرات مصرف

  توهم ذهني •

  تغيير در درك رنگ و صدا •

  افزايش اشتها •

  سرخي چشمها •

  توجهي به اطراف گيجي و بي •

  تند شدن ضربان قلب و افزايش اضطراب •

  احساس تشنگي، خشك شدن و كف كردن بزاق دهان •

 مدت كوتاه ◌ٔ بلند مدت و حافظه ◌ٔ آسيب حافظه •

 :اثرات كوتاه مدت

 

وضـعيت جسـمي و   . متفـاوت اسـت  ) خـوردن  كشـيدن يـا  (ايد دانست كه اثرات حشيش با توجه به مقدار و نوع استفاده ب
اثـرات كشـيدن حشـيش در عـرض     . كنـد  فرق مـي ... درجه تحمل و سالمت فرد از جمله وزن، اندازه، خلق و خوي فرد،

ر صورت خوردن هضم آن به طـور بطـي و كنـد    د. ماند ساعت باقي مي 4تا  2شود و  مي چند دقيقه پس از مصرف ظاهر
احسـاس آرامـش و    گردد، معموال فـرد پـس از مصـرف حشـيش     لذا اثر آن به تدريج و طوالني تر مي. گيرد مي صورت

آيند، صدها بـه نظـر از    شفاف تر و روشن تر مي يابد، رنگها به نظرش كند، قوه درك و احساس او افزايش مي راحتي مي
آيـد،   در ادراكات حسي به خصوص بينايي و شنوايي تحريـف بـه وجـود مـي     به هر حال. رسد مي فاصله دورتر به گوش

 .يابد، مخصوصا در مورد غذاهاي شيرين مي اشتها افزايش

ضـربان قلـب،    خـواب آلـودگي، قرمـز شـدن چشـمها، افـزايش      : اثرات كوتاه مدت ديگر مصرف حشيش عبارتنـد از  از
طـور موقـت، اخـتالل درك     م، مختل شدن قوه حافظه و تمركـز فكـري بـه   خشكي دهان و گلو، گشادگي مردمك چش

هـاي   پذيري، تند مزاجي، بي قراري، پر حرفي، خنـده  زمان و مكان، اضطراب، افسردگي، هيجان، تحرك زياد، تحريك
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ر اختالل در هماهنگي و تعادل د –وحشت، دگرگوني و تغيير شكل فضا و زمان  بي دليل، احساس طرد شدگي، ترس و
دوز . همـراه اسـت   احتماال اوهام كه اغلب توام با حالت پارانويـايي بـه خصـوص در مصـرف مقـدار زيـاد آن       راه رفتن،

خصـوص راننـدگي در حـين مصـرف حشـيش       زند، از اين رو بـه  معمولي آن، مهارتهاي كاربردهاي ماشيني را لطمه مي
بـدن افـرادي كـه تصـادفات شـديد راننـدگي        است در كه تركيب فعال حشيش .T. H. C بسيار خطرناك است، ماده

 .است گرديده، ديده شده اند و منجر به جراحات سختي داشته

 

  :اثرات عمده بلند مدت

از : جملـه  دهد كه اثرات سوء مصرف حشيش به خصوص در بين جوانان و بزرگساالن حتمي است از نشان مي تحقيقات
كـاهش قـواي دفـاعي بـدن در برابـر       ز فكر، عدم قابليت راننـدگي، دست دادن انگيزه و عاليق، آسيب به حافظه و تمرك

 .آيد در اثر استفاده مرتب و مداوم حشيش پيش مي... و عفونتها و بيماريها، گيجي و سردرگمي، فقدان انرژي

منظم حشـيش بـيش    خطر ابتال به برونشيت مزمن، سرطان ريه و بيماريهاي دستگاه تنفسي در مصرف كنندگان هم چنين
زند، زيرا تار موجـود در   دستگاه تنفسي مي كشيدن سيگار ماري جوانا و حشيش آسيب شديدي به. ديگر گروههاست از

هم جنـين عوامـل ايجـاد كننـده سـرطان در تـار موجـود در        . معمولي است آن، دو برابر قوي تر از تار موجود در سيگار
 .سيگارهاي معمولي است حشيش خيلي بيش از

جوانـا بـه وسـيله     دهد كه رشد طبيعي بك نوزاد به وسيله مصرف مرتب حشيش يـا مـاري   نشان مي و تحقيقات مطالعات
بر روي حيوانات نشان داد كه نـوزادان حيوانـات    آزمايشات. تواند به طور جدي آسيب ببيند مادر، در دوران بارداري مي

داراي برخـي از ناهنجاريهـا و رفتـار غيـر     مصرف اين ماده قرار گرفته بودنـد،   آزمايشگاهي كه در دوران بارداري تحت
عصـبانيت،   هاي ترك شامل اضـطراب،  شود، نشانه در اثر مصرف مداوم وابستگي رواني و تحمل ايجاد مي عادي بودند،

 از دست دادن اشتها و بي خواب و بد خوابي است

 

 :  كتامين

 

 . نشـيني هـاي كلـوپ مصـرف زيـادي دارد      عنوان داروي كلوپ ها مشهور شده است چرا كه در شب كتامين اخيراً به

ساخته شـد و در حـال حاضـر     اين دارو به عنوان داروي بيهوشي بچه ها. كتامين اثرات گسستگي مشابهي ايجاد مي كند 
  . در دامپزشكي كاربرد دارد

  
ا ديگري تحريك پذيري ن برخي مصرف كننده ها تجربيات معنوي با آ ن دارند در حالي كه مصرف كننده هاي

كنند اثرات منفي تري دارد در دوز هاي باالتر ايجاد  خوشايند ، گيجي ، سر گشنگي و رفتار غير منطقي را تجربه مي
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ايران به علت  در حال حاضر در . ساعت بسته به شيوه و مقدار مصرف دارو متغير است 4تا  1اثرات دارو . مي شوند 
دام پزشكي تهيه و مورد سوء مصرف  كننده از داروخانه هاي عدم آگاهي فروشنده ها اين دارو توسط افراد مصرف

  قانوني و با قيمتي باالتر به فروش مي رسد قرار مي گيرد هرچند كه در سطح شهر نيز به صورت غير

 

  هروئين توهم زا : نام خياباني

 كپسول خوراكي قرص يا: شكل

  

  

  

  

 :خاموش ترامادول يك مخدر

 
 
 

(tramadol Tramadol) مسكن شبه مخدر است كـه بـا اسـم هـاي تجـاري      يك Ultram, Ultram ER )و 
ادول در اثرات خفيفـي كـه ترامـ    در ابتدا تصور مي شد كه به دليل.وارد بازار دارويي شده است 1995از سال )بايومادول

دارد، مي تـوان از آن بـه عنـوان داروي تـرك اعتيـاد       تسكين درد داشته و هم چنين به دليل خواص مخدري ضعيفي كه
 بـه دليـل اثـر دارو بـر گيرنـده هـاي      (وابستگي و عاليم شديدتري از ترك مصـرف   استفاده كرد اما بعدها گزارشاتي از

ناشـي از تـرك    يـا بـراي كـاهش درد    عنوان داروي ترك اعتياد در افرادي كه از آن به مخدردر دستگاه عصبي مركزي
 و بـه صـورت   تحت نظر پزشـك  ترامادول، ترك اعتياد بايـد  در صورت اعتياد به.اعتياد استفاده مي كردند،ارائه شد

  .باشد مصرفي دوز كاهش تدريجي

. خـودداري شـود   دد دارو، جـداً خودسرانه دارو به دليل ايجاد وابستگي بعد از مصرف و تمايل به مصرف مج از مصرف

مانند سر دردهـاي  «دردهاي خفيف تا متوسط  از تجويز ترامادول براي. اين دارو بايد فقط با تجويز پزشك مصرف شود

خودداري شود و ايـن دارو فقـط در دردهـاي متوسـط تـا      » مشابه آن معمولي، دردهاي عضالني، سرماخوردگي و موارد

 سال ثابت نشده است و 16ايمني و اثر بخشي مصرف ترامادول در كودكان زير . ستمصرف ا شديد با نظر پزشك قابل
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هـاي   شـود، واكـنش   گـردد و در افـراد مسـن نيـز بايـد بـا احتيـاط مصـرف         مصرف آن در ايـن گـروه سـني توصـيه نمـي     

مكـن اسـت   برونكواسپاسـم و آنژيـوادم م   هاي ازدياد حساسيت مانند خـارش، كهيـر   آنافيالكتيك كشنده و ساير واكنش

شود، با توجـه بـه بـروز     كدئين و ساير اپيدئيدهامصرف اين دارو توصيه نمي بروز نمايد و در بيماران با سابقه حساسيت به

بـروز   ترك مخدرها، از قطع ناگهاني دارو بعد از مصرف طوالني مدت آن خـودداري شـود، در صـورت    عاليم شبيه به

  .نمائيد  يد حتماً با پزشك معالج مشورتخواب آلودگي شديد، سرگيجه و ضعف عضالني شد

  گراس •

واقع مثـل   برگهاى بوته شاهدانه كه در. جواناست به معنى علف است و در اصطالح همان بنگ و ماري در زبان انگليسى

 .خورند چاى دم كرده و مي  كنند، گاهى هم آن را مثل آورى كرده، مانند سيگار مصرف مي  علف است جمع 

  چرس •

شـود و از   تهيـه مـي   هاى گلدار و به ميوه نشسته گياه بالغ شاهدانه  كه از رزين آماده شده از سر شاخه است همان حشيش

 .انواع ديگر ان مرغوبتر است

  مسكالين •

دارويـى سـحرآميز    كه قرنهاست به عنـوان ) فعال كاكتوس است معموال اين كاكتوسها به نام پيوت معروفند ماده اصلى و

هايى از قسمت فوقانى اين گياه را بريـده    تكه نحوه تهيه آن به اين صورت است كه. شود مصرف مي براى درمان دردها 

ساييدن آن را به صورت پودر درآورده و با ريختن به داخل كپسول، مورد اسـتفاده   جوند و يا با و پس از خرد كردن مي 

 .دهند مي قرار

  دي.اس.ال •
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البراتـور بـه دسـت     اده نيمه تركيبى است كه درم ” اسيد ليزرژيك دى اتيل اميد “ مخفف

بر روى آن قارچى بـه  . طبيعى در چاودار آفت زده وجود دارد صورت اين ماده به. آيد مى 

اين قارچ حاوى اسيدى بـه نـام اسـيد    . شود آرگو ناميده مي كند كه رنگ مس نشو و نما مي

عـوارض مصـرف، تيـره شـدن     يكـى از  . باشد  زا مي توهم  باشد و مشتقات آن ليزرژيك مي

عمـق تصـاوير و اشـيا در نظـر     . شدن چشمها در منطقـه بينـايى اسـت    هنگام بسته  مردمك چشم و ايجاد خطوط رنگين به

بـدن   تشديد شده و اشياى ثابت ممكن است در نظرش به حركت درآيند، گاهى حالت تهوع، سرد شـدن  كننده  مصرف

حس زمـان و گذشـت آن   . رسد مي هاى نامفهوم به گوش  شده و زمزمهقدرت شنوايى تشديد . شود و لرزش احساس مي

هر چـه ميـزان مصـرف بيشـتر باشـد تجزيـه و تحليـل منطقـى          انطباق فكر از بين رفته و. شود در حد بسيار زيادى كند مي

 .آيد  كمترى در ذهن به وجود مي

  تى. ام . دى  •

دى .اس . آثار آن شـبيه ال  .كنند دى از اين ماده استفاده مي . اس . باشد كه معموال معتادين ال   زا مي توهم  يكى از مواد

اگر از راه دهان مصرف شود توليد دل . كنند از ان مصرف مي كسانى كه به دنبال راه گريز سريع از واقعيتها هستند. است

    وط كرده دود ميكنندجوانا مخل از راه تزريق عضالنى استعمال و يا با توتون و ماري بنابرين يا. كند درد مي  

  توصيه هايي براي نوجوانان

  رابطه مناسب و قوي با خانواده داشته باشند -

  . تحصيل و حرفه آموزي تالش نمايند جهت كسب موفقيت در كار ، -

  . مؤسسات و سازمان هاي غيردولتي برقرار نمايند ارتباط قوي با نهادهاي اجتماعي ، مذهبي، -

  . اينگونه مواد را درنظر داشته باشند وء مصرفپيامدها و آثار س -

  . زندگي را بياموزند مهارت هاي اجتماعي الزم و مهارت هاي -

  . نفس كافي داشته باشند و مقاومت نمايند در برابر پيشنهادهاي آسيب زا و لذات زودگذر اعتماد به -

  . شركت نمايند... رزشي ، كوه نوردي و ميكنند مثل رقابت هاي و درفعاليت هايي كه اوقات فراغت را پر -

هوشياري  خصوصيات جسمي و روانشناختي خاص خود تأثير پذيري زيادي از همساالن دارند ، آگاهي و نوجوانان با
پيشگيري از رفتارهاي خطرآفرين داشته  ايشان در كنار هدايت و ساماندهي مربيان و والدين مي تواند تأثير زيادي در
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  . كنار ساير فعاليت هاي آموزشي ، تفريحي نيز مفيد است ي گروهي و مشاركت نوجوانان درباشد ، بحث ها

  وظايف والدين چيست ؟

  مواد مخدر و آثار و عوارض مصرف آنها عوامل مؤثر در گرايش به اين مواد والدين بايستي آگاهي خوبي در زمينه -

  . دداشته باشن... پيشگيري از مصرف مواد مخدر و راه هاي

  . بنشينند و آثار و عوارض مصرف اينگونه مواد را بررسي كنند با نوجوانان به بحث و گفتگو -

  ( خودمصرف كننده نباشند. ( انحرافي نداشته باشند  الگوي رفتار -

  . خشم نسبت به نوجوان دوري كنند ازبرخوردهاي تند و همراه با -

  نوجوان خود باشند يبه طور غير مستقيم ناظر و مراقب رفتارها -
  

 


