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ـــجويان ـــه دانش ـــژه مطالع وي

 راهنمای  پیشگیری از مصرف مواد

درباره این کتابچه ی راهنام

 این کتابچه ی راهنام با هدف اطالع رسـانی و معرفی بعضی از مواد روان گردان 

و اعتیاد آور، عوارض و عالئم مرصف آنها طراحی و تدوین شـده اسـت.

 سـعی شـده اسـت به باورهای نادرسـت در مورد هر یک از مواد اشـاره شـود. 

همچنیـن واقعیت هایـی متناسـب بـا هـر مـاده مطـرح گردیده اسـت کـه امید 

اسـت ذهن مخاطب را آگاه و هوشـیار سـازد.

ــگاه ها  ــاتید دانش ــان و اس ــجویان، کارکن ــام، دانش ــن راهن ــی ای ــب اصل  مخاط

ــه دریافــت  ــه افــرادی کــه ب ــا ایــن حــال مطالعــه ایــن راهنــام ب می باشــند. ب

ــود. ــه می ش ــد توصی ــاز دارن ــواد نی ــوص م ــات در خص اطالع
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ـــجويان ـــه دانش ـــژه مطالع وي

 راهنمای  پیشگیری از مصرف مواد

دانشجوی عزیز:
  اگــر وقــت کافــی بــرای مطالعــه و تحقیق 
درزمینــه مــواد اعتیــاد آور و عــوارض آن 

ندارید.
  اگـر نیـاز بـه دریافـت مطالب مسـتند در 
زمینـه مـواد اعتیـاد آور و عـوارض آن دارید.

اگـر اطالعـات متفـاوت و گاه متناقـض   
دربـاره یک مـاده اعتیاد آور شـما را گیج 

کـرده اسـت.
اگر سواالت شما در خصوص مواد اعتیاد آور   

پاسخ داده نشده است.
اگر در ارتباط با کسانی هستید که مصرف   

مواد دارند.
اگـر کنجکاو بـه یکبـار امتحـان مصرف   

مـواد هسـتید.
اگـر بـرای کاهـش مشـکالت روانـی و   
جسـمی بـه مصـرف مـواد ترغیب شـده اید.
اگــر یــک یــا چنــد بــار مصــرف مــواد را   

ــد. ــه کرده ای تجرب
و در نهایـت اگـر در فکر مراقبـت از خود   

و اطرافیانتان هسـتید.
مطالعه این راهنام را تا انتها 
به شام توصیه می کنیم
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مواردی که در این کتابچه راهنما مطالعه می کنید
 آشنایی با انواع مواد روان گردان و اعتیاد آور  
 آشنایی با سیگار و عوارض مرصف آن  
 آشنایی با قلیان، عوارض مرصف و واقعیت هایی درباره آن  
 آشنایی با الکل و عوارض مرصف آن  
 آشنایی با کانابیس)حشیش،گل(، انواع، عالئم و عوارض مرصف آن  
 آشنایی با ترامادول، عالئم و عوارض مرصف و مسمومیت  
 آشنایی با ریتالین، عالئم و عوارض مرصف و مسمومیت  
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ـــجويان ـــه دانش ـــژه مطالع وي

 راهنمای  پیشگیری از مصرف مواد

پیشگفتار
نگاهـی منطقـی و واقع بینانـه بـه دوره دانشـجویی و پذیـرش در دانشـگاه 

نشـان می دهـد کـه ایـن دوره تـوام بـا خوشـی و رنـج اسـت. خوشـی و رضایت از 

قـدم گذاشـن بـه دوره تحصیـالت عالیـه و ورود بـه محیـط مقـدس آمـوزش عالی 

کشـور و گشـوده شـدن دریچه هـای علمـی – معرفتـی – حرفـه ای عالی تـر و رنـج 

و مـرارت ناشـی از تحمـل تفـاوت مدرسـه و دانشـگاه، عـدم بـرآورده شـدن کامل 

انتظـارات قبلـی از دانشـگاه، دوری از خانـواده و زندگـی مسـتقل، لـزوم تحمـل 

و مـدارا بـا فرهنگ هـای گوناگـون و ارتباطـات ناآشـنا و غریـب، تـداوم شـدیدتر 

فراینـد هویت یابـی، جدی تـر شـدن مقولـه ازدواج و انتخاب هـای گسـرتده تر از 

قبـل، رویارویـی بـا چالش هـای زندگی تکنولوژیـک و تنفس در فضاهـای اینرتنتی 

و مجـازی و مـواردی از ایـن دسـت همگی باعـث می گردد که تجربه دانشـجویی 

تجربـه ای تـوام با پیچیدگی ها و تناقض های بیشـرت باشـد. در این بیـن عده زیادی 

از دانشـجویان بـه تنهایـی یـا بـا کمـک منابع حامیتـی می توانند به خوبـی از پس 
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مقتضیـات زندگی دانشـجویی برآیند. اما هسـتند دانشـجویانی کـه از مهارت ها و 

توامنندی هـای مقابلـه ای موثـری برخـوردار نیسـتند و ممکن اسـت در این بین به 

رفتارهـای پرخطـری همچون مرصف مواد و سـیگار و مرشوبات الکلی روی آورند. 

ــای حــل مســاله  ــه از مهارت ه ــته از دانشــجویانی ک ــه آن دس ــرای کمــک ب ب

کارآمــد برخــوردار نیســتند و ممکــن اســت بــه ســمت مــرصف مــواد گرایــش پیــدا 

کننــد چــه بایــد کــرد؟ قبــل از هــر اقــدام مداخلــه ای بایــد نســبت بــه شناســایی 

حجــم مشــکل و رونــد آن در طــی ســال های متــامدی اطالعــات کافــی بــه دســت 

آورد. دومیــن گام شناســایی عوامــل خطــر و محافظــت کننــده از مــرصف مــواد 

ــی  ــک اســرتاتژی مل ــه ی ــدام ب ــد اق ــس از جمــع آوری اطالعــات الزم بای اســت. پ

پیشــگیری منــود و ســپس بــر ایــن اســاس، فعالیت هــا و برنامه هــای اجرایــی یــا بــه 

عبارتــی برنامــه عمــل )Action Plan( را طراحــی و اجــرا کــرد. پایــان بخــش یــک 

ــون اســرتاتژی های  ــق، انجــام ارزشــیابی و اصــالح روندهاســت. تاکن برنامــه موف

ــه شــده  ــات پیشــگیری از مــرصف و ســوء مرصف مــواد توصی ــی در ادبی گوناگون

اســت کــه از جملــه آنهــا می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: 1- آمــوزش 

ــای  ــالح هنجاره ــی، 2- اص ــت اجتامع ــای مقاوم ــی و مهارت ه ــای زندگ مهارت ه

اجتامعــی، 3- انجــام فعالیت هــای فوق برنامــه و جایگزیــن، 4- کنــرتل محیطــی و 

ــاره مــواد و کارزارهــای اطالع رســانی و آگاه بخشــی. 5- آمــوزش درب

مـواد  مـرصف  از  پیشـگیری  راهربدهـای  موثرتریـن  و  قدیمی تریـن  از  یکـی 

برنامه هـای آمصوزش مهارت هصای زندگصی و مهارت هصای اجتامعصی اسـت کـه از 

پشـتوانه نظـری و پژوهشـی مناسـبی برخـوردار اسـت. در ایـن راهـربد هـدف آن 

اسـت تـا با توامنندسـازی فرد از طریـق انتقال مهارت های پایـه ای الزم برای خوب 

زیسـن، فـرد را درمقابـل آسـیب های روانـی اجتامعـی مقـاوم سـاخت.

از طـرف دیگر دانشـجویان معموال احتامل مرصف مواد توسـط هم قطارانشـان 

را بیـش بـرآورد می کننـد. آنچـه کـه ایـن بیـش بـرآورد را مشکل سـاز می منایـد این 

اسـت کـه معمـوالً ادراک دانشـجویان از میـزان مـرصف مـواد توسـط همسـاالن، 
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ـــجويان ـــه دانش ـــژه مطالع وي

 راهنمای  پیشگیری از مصرف مواد

تعییـن کننـده مرصف خود آنان اسـت. در اینجاسـت که بایـد از مداخالت مربوط 

بـه اصصاح باورهصای هنجصاری از جملـه کارزارهـای بازاریابی اجتامعی بهـره برد و 

نگـرش دانشـجویان را اصـالح کـرد. اما با وجـود نتایج نویدبخش، باید دانسـت که 

ایـن نـوع مداخـالت فقط نگـرش را عـوض می کنند نه رفتـار را.

داده  نشان  مطالعات  از  بعضی  در  آن  اثربخشی  که  راهربدها  از  دیگر  یکی 

شده است برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فوق برنامه با هدف جایگزین سازی 

فعالیت های تفریحی سامل و پرنشاط به جای مرصف مواد است. تحقیقات نشان 

داده اند که رشکت در این برنامه ها با بهبود عملکرد تحصیلی، خطر مرشوطی و 

اخراجی کمرت و کاهش رفتارهای پرخطر همراه است. انجام فعالیت های ورزشی 

بخصوص اگر به انتخاب خود دانشجویان باشد بسیار تاثیرگذار است.

 افزون بر این، اتخاذ یک رویکرد مدیریت محیطی کارآمد به اثربخشـی بیشـرت 

سـایر راهربدهـای پیشـگیری از اعتیـاد منجر خواهد شـد. آنچه کـه در محیط های 

دانشـگاهی از رضورت بیشـرتی برخوردار اسـت آن اسـت که اقدامات معمول در 

زمینـه پیشـگیری را بایـد با مد نظر قرار دادن محیط فیزیکـی، اجتامعی، اقتصادی 

و سیاسـتگذاری های قانونـی، تکمیـل منـود کـه از جمله ایـن اقدامـات می توان به 

تدویـن آئین نامه هـای انضباطـی ویـژه مـواد و ابـالغ آن بـه دانشـجویان و دشـوار 

منـودن دسرتسـی بـه مـواد اشـاره کـرد. بـه عبارتـی دانشـگاه بایـد یک خط مشـی 

)Drug Policy( مشـخص داشـته باشـد تـا بتوانـد کلیـه اقدامـات خـود را بـر آن 

اسـاس تنظیم مناید.

یکی دیگر از راهربدهای پیشـگیری از مرصف مواد،  اطاع رسصانی و آگاهی بخشی 

اسـت. در ایـن مدل سـعی می شـود با هدف ارتقـای دانش و آگاهی دانشـجویان از 

پیامدهـا و عـوارض مـرصف مـواد ، افسـانه هـای مرتبط با مـواد تصحیح گـردد. ارائه 

آمـار و اطالعـات درسـت، حساس سـازی مخاطـب و ارائـه مـدل هـای موفـق و ضد 

اعتیـاد نیـز از راهکارهای دیگری اسـت که در این رویکرد مورد تاکید اسـت. بدیهی 

اسـت ارائـه رصف دانـش و اطالعـات بـدون مشـارکت خـود دانشـجویان در فرآیند 
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آمـوزش تاثیـر بسـیار مانـدگاری نخواهد داشـت. یکـی از بهرتیـن شـیوه های انتقال 

موثـر اطالعـات اسـتفاده از ظرفیـت تشـکل ها و کانون هـای دانشـجویی در قالـب 

گروه هـای همتاسـت. بـا توجـه بـه نتایـج تحقیقات آنچـه کـه در اسـرتاتژی آموزش 

دربـاره مـواد و کارزارهای اطالع رسـانی و آگاه بخشـی اهمیت فوق العـاده دارد این 

اسـت کـه رویکـرد مـا در آمـوزش بایـد "آمـوزش سـالمتی" )چگونگی عملکـرد دارو 

در بـدن( باشـد و نـه ترسـاندن افـراد و بـر اطالعاتـی تاکید گـردد که بـرای مخاطب 

اهمیـت داشـته باشـد. چرا کـه ادراک ما از میـزان قریب الوقوع بـودن پیامد حاصل 

از آسـیب از فردی به فردی دیگر متفاوت اسـت. به عنوان مثال احتامل آسـیب های 

قلبـی حاصـل از مـرصف مواد بـرای یک فرد میان سـال نزدیک تر و قریـب الوقوع تر 

اسـت تا برای جوانان و دانشـجویان. در گروه های دانشـجویی، مهمرتین آسـیبی که 

ممکن اسـت آنها را به سـمت تغییر رفتار بربد آگاه شـدن از احتامل ابتال به ناتوانی 

جنسـی و آسـیب رسـیدن بـه زیبایـی آنهاسـت. حتی تغییراتـی که بـه دلیل مرصف 

مـواد و داروهـای حتـی قانونـی ممکـن اسـت بـر روی پوسـت و یـا دندان هایشـان 

ایجـاد شـود بـرای این گـروه از اهمیت بیشـرتی برخوردار اسـت.

کتابچـه حـارض با همیـن هدف به پيشـنهاد رئیس مركز مشـاوره دانشـگاه تهران 

و توسـط یکی از باتجربه ترین کارشناسـان حوزه پیشـگیری به رشـته تحریر درآمده 

اسـت که امید اسـت دانشـجویان و خوانندگان عزیز با مطالعه این کتابچه و اطالع 

از پیامدهـا و عـوارض منفی مرصف مـواد به ویژه عوارض درازمـدت آنها، به گونه ای 

انتخاب گرانـه و از رس آگاهـی و علم کافی مسـیر سـامل زیسـتی را انتخـاب کنند و با 

زیرپاگذاشـن لذت هـای ناسـامل آنـی و در نظـر گرفـن عواقـب زیانبار آتـی، به کلیه 

مواد مخـدر و روانگـردان » نه« بگویند.

دكرت حميد يعقوبی
مديركل دفرت مشاوره و سامت سازمان امور دانشجویان
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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ـــجويان ـــه دانش ـــژه مطالع وي

 راهنمای  پیشگیری از مصرف مواد

مقدمه
دانشـجویان بـه عنـوان یکـی از مهمرتیـن گروه هـای جامعـه بخـش عظیمـی از 

جامعـه امـروز کشـور را تشـکیل می دهنـد. دانشـجویان از رسمایه هـای انسـانی و 

ملزومـات پیرشفـت هرجامعـه ای محسـوب می گردنـد و سـالمت جسـمی و روانی 

آنهـا از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت. مـرصف مـواد و الـکل درمیـان جوانـان بـه 

ویژه دانشـجویان می تواند آسـیب های جدی به سـالمتی و کیفیت زندگی آنها و در 

نهایـت سـالمت جامعـه وارد مناید بنابرایـن همواره نگرانی هـای زیـادی در این باره 

وجـود دارد.

مـواد اعتیـاد آور بسـیاری بـا نام هـا و اَشـکال مختلف وجـود دارد کـه کنجکاوی 

یـا عـدم اطالعـات کافـی ممکـن اسـت منجـر به مـرصف آنهـا و مشـکالت بعد از 

آن شـود. لـذا در ایـن کتابچـه راهنـام، تالش شـده اسـت تا بـا معرفـی مهمرتین و 

شـایع ترین مـواد اعتیـادآور در بیـن دانشـجویان )سـیگار و قلیان، الـکل، کانابیس، 

ترامـادول، و ریتالیـن( و همچنیـن معرفـی عـوارض مـرصف آنهـا درجهـت افزایش 

آگاهـی مخاطبیـن گام برداشـته شـود. همچنیـن تـالش شـده اسـت ایـن اطالعات 

بصـورت سـاده و کاربـردی بیـان گردد.
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انواع مواد اعتیاد آور را بشناسیم 
قبـل از هـر چیـز الزم اسـت بدانیم مواد چیسـت. به طور کل مواد به آن دسـته 

از ترکیبـات شـیمیایی )برگرفتـه از طبیعت، صناعی یا نیمه صناعی( گفته می شـود 

کـه مـرصف آنهـا بـر مغـز اثـر گذاشـته، باعـث دگرگونـی در سـطح هوشـیاری و 

عملکـرد مغـز می شـود. بـه جهت تاثیـر گذاری بر مغـز، تغییر در حـواس پنج گانه 

و گاهـی اوقـات طـرز تفکـر، بـه این مـواد »روان گـردان« نیـز گفته می شـود. اگر 

چـه تعـداد مـواد اعتیاد آور بسـیار اسـت و هـر یک از مـواد آثار و عـوارض خاص 

بـرروی جسـم و روان فـرد مـرصف کننـده برجـای می گذارنـد، لـذا بـه طـور کلـی 

مـواد بـه گروه های زیر تقسـیم می شـوند:

1. افیون ها  و ناركوتیك ها )مواد افیونی شبه افیونی( 

2. كاهـش دهنـده فعالیـت سیسـتم اعصاب مركـزی )مضعف هـا، الکل 

و آرام بخش هـا(

3. محرك های عمومی سیستم اعصاب مركزی )مواد محرک(

4. كانابیس )حشیش و ماری جوانا(

5. توهم زاها )اسید یا ال اس دی(

6. مواد با عملكرد چندگانه )اکستازی(

7. فرّارها 

8. افزاینده های عملكرد

مـواد افیونـی ، مـوادی طبیعـی 
یـا نیمـه صناعـی اسـت كـه از گیـاه 

ماننـد  می شـود.  گرفتـه  خشـخاش 

تریـاك،  هروئیـن،  کـراک  هروئیـن، 

شـیره تریـاک، كدئیـن، مرفیـن و ...

فعال شدن مدار پاداش توسط مواد اعتیاد آور

الکل

هروئین

کوکایین

هرویین

نیکوتین
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ـــجويان ـــه دانش ـــژه مطالع وي

 راهنمای  پیشگیری از مصرف مواد

ـــته  ـــی داش ـــواد افیون ـــابه م ـــرد مش ـــه عملك ـــوادی ك ـــه م ـــی ب ـــبه افیون ـــواد ش م

ــد  ــود. ماننـ ــالق می شـ ــد اتـ ــاوت می باشـ ــا متفـ ــیمیایی آنهـ ــاختار شـ ــی سـ ولـ

متـــادون، مپریدیـــن، اكســـیكدون، هیدروكـــدون

ُکنــد کننده هــا سیســتم عصــب مرکــزی را دچــار ضعــف می کننــد و اثراتــی 
ــد  ــف دســتگاه مغز و اعصاب دارد و می توانن ــرد و اعــامل وظای در هوشــیاری ف

منجــر بوجــود آمــدن احســاس آرامــش شــوند. الــکل و داروهــای آرام بخــش ماننــد 

دیازپــام، آلپــرازوالم، کلونازپــام، ... و باربیتورات هــا ماننــد فنوباربیتــال و... نیــز در 

ایــن دســته قــرار دارنــد.

ـــی از  ـــرك گروه ـــواد مح م
ــا مشـــتق از  مـــواد صناعـــی یـ

ـــه هوشـــیاری،  گیاهـــان اســـت ك

ـــه زنگـــی  انگیختگـــی و گـــوش ب

را از طریـــق تحریـــك سیســـتم 

افزایـــش  مركـــزی  اعصـــاب 

محـــرک  مـــواد  می دهـــد. 

ــت  ــی حالـ ــن تحریکـ ــا چنیـ بـ

ــر  ــی نظیـ ــای آمفتامینـ ــد. محرک هـ ــود می آورنـ ــه وجـ ــی و شـــعف بـ رسخوشـ

متامفتامیـــن )شیشـــه(، متیـــل فندیـــت )ریتالیـــن( و کوکاییـــن جـــزو ایـــن گـــروه از 

ـــروه  ـــن گ ـــز در ای ـــن نی ـــن و نیکوتی ـــوان از کافئی ـــن می ت ـــتند. همچنی ـــواد هس م

نـــام بـــرد. 

اثرات حاد متامفتامین
رضبان قلب و
سائق جنسی
افزایش یافته

خواب و اشتهای
کاهش یافته

رسخوشی

سوءظن

پرخاشگری
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ـــاه شـــاهدانه اســـت  کانابیـــس هـــامن گی
ـــغ، و غنچـــه  ـــا، رسگُل، صم ـــاقه، برگ ه ـــه س ک

حـــاوی مـــاده روان گـــرداِن تی اچ ســـی1 اســـت. 

ــن  ــا، روغـ ــا ماری جوانـ ــراس یـ ــیش، گـ حشـ

حشـــیش، و گُل از ایـــن دســـته مـــواد هســـتند.  

توهم زاها برروی سیستم عصب مرکزی تاثیر گذاشته و شناخت و عملکردهای 
ادراکی فرد را تغییر می دهند. توهم زاها مانند فن سیلکیدین، مسکالین، پسیلوسپین 

یا هامن قارچ جادویی و ال اس دی هستند.

مواد با عملکرد چندگانه به موادی اتالق می شود که اثرات چندگانه و متفاوتی 
بر مغز و در نهایت رفتار می گذارند. بطور مثال مرصف اکستازی در بعضی افراد 

هم سبب رسخوشی مفرط، هم پرانرژی بودن و هم تجربه توهم و هذیان می شود. 

در واقع این مواد پس از مرصف اثرات متعدد چند ماده را با هم دارند.

فّرارهـا بـه گازهای منشـعب شـده بعضی مـواد که خاصیـت فـرّار دارند گفته 
می شـود ماننـد گاز منشـعب شـده از تیـر، گاز فنـدک، و بنزیـن کـه اثرات بسـیار 

شـدید بـر مغز داشـته و عـوارض وخیمـی دارند.

افزاینـده هـای عملکرد نیز بـه موادی گفته می شـود که بر مغـز و بدن 
اثـر گذاشـته و سـبب افزایـش عملكـرد ورزشـی، اندازه حجـم بـدن، و تغییر ُخلق 

می شـود مانند اسرتوئیدها.

1.(−)-trans-Δ9-tetrahydrocannabinol (THC)
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ـــجويان ـــه دانش ـــژه مطالع وي

 راهنمای  پیشگیری از مصرف مواد

 سیگار
)مواد دخانی(
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سیگار یکی از شایع ترین محصوالت ُدخانی است که در رسارس جهان توسط 
افراد مرصف می شود. ممنوعیت برای مرصف آن وجود ندارد فقط در برخی از 

کشورها تنها به منع تبلیغات و ایجاد محدودیت سنی بسنده شده است.

سـیگار از گیـاه تنباکـو کـه در آب و هـوای گـرم  می رویـد و دارای برگ های پهن 

و سـبزرنگ اسـت پر می شـود. تنباکو به شـکل سـیگار، سـیگار برگ، توتون پیپ، 

و تنباکـوی قلیـان بصـورت تدخینـی قابل مرصف اسـت. همچنین  می تـوان تنباکو 

را بـه شـکل جویـدن یـا پـودر شـده از راه بینی اسـتفاده کـرد. در همـه روش های 

مـرصف تنباکـو مقـدار زیادی نیکوتیـن وارد بدن می شـود.

نیکوتین چیست؟
نیكوتیـن بـه گروهی از عنارص شـیمیایی به نام آلكالوئیدها تعلـق دارد و دارای 

طعمـی تلـخ اسـت. ایـن مـاده جزو مواد سـمی هسـتند كه بعضـی گیاهـان برای 
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ـــجويان ـــه دانش ـــژه مطالع وي

 راهنمای  پیشگیری از مصرف مواد

نیکوتین یکی از اعتیاد آورترین 
مواد شناخته شده است. به همین 

دلیل است که افراد به شکل مستمر 
سیگار مصرف می کنند و به آن 

وابسته می شوند

جلوگیـری از خـورده شـدن توسـط حرشات یـا حیوانات تولیـد می منایند.

نیکوتیـن برگرفتـه از گیـاه تنباكـو اسـت و یکـی از چهـار هـزار مـاده شـیمیایی 

شـناخته شـده در فراورده هـای آن اسـت. نـام اصلی گیـاه نیكوتینا تاباكوم1 اسـت. 

همچنیـن بیـش از 66 گیـاه دیگـر نیـز دارای نیكوتیـن هسـتند. نیكوتیـن هـم بـه 

عنـوان مـاده محـرك و هـم مانـع اشـتها عمـل می كند.

1. Nicotiana Tabacum
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تاثیر نیکوتین بر مغز
مـرصف نیکوتیـن باعـث تحریـک غـده آدرنـال و در نتیجـه آزاد سـازی مقـدار 

زیـادی آدرنالیـن می شـود که در اثر آن فشـار خون و رضبـان قلب افزایش می یابد 

و تنفـس رسیع تر می شـود.

از طرفـی نیکوتیـن تولیـد انسـولین از لوزاملعـده را متوقـف می کنـد بـه همیـن 

علـت سـیگاری ها میـزان قند خونشـان نسـبتاً باالسـت.

نیکوتین به طور غیر مستقیم باعث آزاد سازی دوپامین می شود که لذت ایجاد 

می کند این بازتاب شبیه عملکرد موادی مانند کوکایین و هرویین در مغز است.

قیر یا قطران چیست؟
یکــی دیگــر از مــواد آســیب زای کشــف شــده در ســیگار کــه رسطــان زا بــوده و 

باعــث التهــاب مژک هــای ریــه می شــود قیــر، یــا قطــران اســت. قطــران همچنیــن 

ــادران  ــن در م ــادر زادی جنی ــی عروقــی و بیامری هــای م عامــل بیامری هــای قلب

مــرصف کننــده اســت.

عوارض مصرف سیگار 
عوارض کوتاه مدت

افزایش رضبان قلب    

افزایش فشار خون    

تغییر رنگ دندان ها    

بوی بد دهان    

تنفس بد    

گلودرد و رسفه    
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ـــجويان ـــه دانش ـــژه مطالع وي

 راهنمای  پیشگیری از مصرف مواد

 عوارض مرف سيگار
عوارض کوتاه مدت

افزایش رضبان قلب  

افزایش فشار خون  

تغییر رنگ دندان  

بوی بد دهان  

تنفس بد  

گلودرد و رسفه  

سرطان هابیماری های مزمن
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عوارض بلند مدت
مشکالت قلبی و عروقی   

آمفیزم1   

سکته قلبی   

آب مروارید چشم   

بیامری های مزمن ریوی   

احتامل ابتال به رسطان های ریه، خون، دهان، گلو، لوزواملعده، کلیه، نای و مثانه   

کاهش ویتامین ث   

چروک پوست و پیری زود رس   

آسم   

زخم معده   

کاهش توانایی در حرکات ورزشی   

1. آمفیزم یک بیامری مزمن ریوی است که طی آن کیسه های هوایی)حبابچه  ها( در ریه بیش از اندازه گشاد می شوند و در 

نتیجه خاصیت ارتجاعی رشته هایی که کیسه هوایی را به هنگام تنفس باز و بسته می کنند، از بین می رود.





 قلیان
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ـــجويان ـــه دانش ـــژه مطالع وي

 راهنمای  پیشگیری از مصرف مواد

قلیان چیست؟
قلیــان وســیله ای اســت بــرای مــرصف تدخینی یــا به اصطــالح کشــیدن تنباکو 
کــه در خاورمیانــه، آســیای مرکــزی و شــامل آفریقــا متــداول اســت. ایــن وســیله 

ــورت قالیصصان و  ــه ص ــی ب ــد و در فارس ــرتاع ش ــا اخ ــان و هندی ه ــط ایرانی توس

غلیصصان نیــز ثبــت شــده و گاه نارگیلصصه نیــز نامیــده شده اســت. در افغانســتان بــه 

کل مجموعــه قلیــان، چلصصم نیــز می گوینــد. در کشــورهای عربــی بــه نــام شیشصصه 

و نارجیلصصة معــروف اســت و در شــبه قــاره بــه حّقصصه معــروف اســت. قلیــان بــرای 

ــن  ــه ای ــه ب ــو اســت ک ــه و تنباک اســتفاده از دود حاصــل از متــاس ذغــال گداخت

ــد. ــان« می گوین عمــل »کشــیدن قلی

قلیـان به صورت سـنتی از چندین جز تشـکیل شـده کـه در دانشـنامه ایرانی ها 

چنیـن ذکر شـده اند.

 بادگیر 
 آتشدان؛ محل قرارگیری تنباکو و ذغال.

 تنه یا میانه که می تواند فلزی باشد یا از 
چوب ساخته شده باشد

 میالب
 نی پیچ یا شلنگ

و  است  آب  منبع  که  قُلک(  )یا  کوزه   
می تواند به اشکال مختلف باشد از جمله 

به شکل نارگیل، یا به شکل ساده. جنس آن 

نیز می تواند فلز، سفال، شیشه یا کریستال 

و یا برنج باشد



25

مقایسه قلیان و سیگار 
با  مقایسه  در  که  نشان می دهد  قلیان  زمینه  در  علمی  مطالعه  بررسی 542 

کشیدن یک نخ سیگار، مرصف یک وعده قلیان موارد زیر را وارد بدن می کند:

 حدوداً 125 برابر دود بیشرت
 25 برابر قطران بیشرت

 2/5 برابر نیکوتین بیشرت
 10 برابر منواکسید کربن بیشرت

تنباکوی میوه ای چیست؟
ــواع اســانس و  ــا ان ــد شــده و ب ــد ســالی اســت کــه تولی ــوه ای چن تنباکــوی می

ــو از بدتریصصن  ــوع تنباک ــن ن ــگان اســت. ای ــون در دســرتس هم طعم هــای گوناگ

نصصوع بصصرگ توتصصون تهیــه شــده کــه در کارخانه هــا معمــوالً دور  ریصصز تولیصصدات آنهــا 

اســت ولــی بــه واســطه مــواد شــیمیایی معطــر و بســته بندی های پــر زرق و بــرق 

ــا نــام تنباکــوی میــوه ای در ایــران و نــام عربــی معســل در کشــورهای  آنهــا را ب

ــانند. ــروش می رس ــی بف عرب

عوارض مصرف قلیان 
عوارض کوتاه مدت :

 افزایش رضبان قلب

 افزایش سطح مونوکسید کربن و نیکوتین و پالسام در خون

 آلرژی و حساسیت در اثر مرصف تنباکو میوه ای

 تاثیرات مخرب بر دو عضو حیاتی ریه ها و قلب در بدن
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ـــجويان ـــه دانش ـــژه مطالع وي

 راهنمای  پیشگیری از مصرف مواد

عوارض بلند مدت:
 رسفه های مزمن 

 خطر ابتال به انواع رسطان ها مانند ریه، دهان و مثانه

 بیامری انسدادی ریوی مزمن

 آمفیزم 

 پاییــن بــودن وزن هنــگام تولــد نــوزاد )اگــر توســط مــادر در زمــان 

بــارداری اســتفاده شــود(

 افزایش حمالت آسم و ذات الریه

 ورود مــواد ســمی و رسطــان زا بــه بــدن 

در اثــر واکنــش ذغــال و فویــل آملینیومــی 

 انتقــال باکرتی هــای موجــود در لولــه 

ــل ــرتی س ــد باک ــان مانن قلی

 بیامری هــای عفونــی ماننــد هپاتیصصت ب 

)در اثر اســتفاده مشــرتک از شــیلنگ و رَسی 

آن(

ــان تحــرک و طــول   مــرصف مــداوم قلی

عمــر اســپرم را در مــردان کاهــش می دهــد. 

ــد  ــنگین مانن ــزات س ــود فل ــن وج همچنی

آرســنیک، کــروم، رسب موجــب کاهصصش 

ــود. تولیصصد اسصصپرم می ش

 اختــالل در سیســتم تخمــک گــذاری در خانم هــا و کاهــش قــدرت 

ــاروری ب

 مــرصف قلیــان باعــث اختالل در جذب کلســیم و ســاخت اســتخوان، 

یائســگی زودرس در خانم هــا، کاهــش وزن و تخریــب هورمن هــای 

میزان و عمق دم 
در به حرکت در 
آوردن آب قلیان 
)قل زدن( بسیار مهم 
است و حجم دودی 
که از طریق آن وارد 
بدن می شود 10 تا 
20 برابر دود ناشی 
از سیگار است
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جنســی می شــود کــه بــه ترسیــع پوکــی اســتخوان می انجامــد.

 بــه دلیــل جــذب بیشــرت نیکوتیــن در خانم هــا، آســیب بــه زیبایــی و 

پوست.

 بیامری های دهان و دندان

باورهای غلط و واقعیت های مربوط به قلیان

 بصصاور غلصصط 1- ازآنجــا کــه تنباکــوی قلیــان از طریــق آب فیلــرت می شــود، 

کلیــه مــواد مــر آن تصفیــه می شــود.

 واقعیصصت 1- کشــیدن تنباکــو و گــذر دود از آب، مــواد رسطــان زای آن 

ــر  ــیگار اث ــدازه دود س ــه ان ــد ب ــن دود می توان ــد. ای ــه منی کن را تصفی

ــه داشــته باشــد. ــر روی ری مخــرب ب

 بصصاور غلصصط 2- استنشــاق دود قلیــان ریه هــا را منی ســوزاند، بــه همیــن 

دلیــل مــر نیســت.

را  ریه هــا  می شــود،  استنشــاق  وقتــی  قلیــان  دود   -2 واقعیصصت   

ــک  ــرار دارد خن ــن آن ق ــه در پایی ــی ک ــق آب ــرا از طری ــوزاند، زی منی س

می شــود. بــا اینکــه دود خنــک می شــود، امــا هنــوز هــم حــاوی مــواد 

ــت. ــر اس ــدن م ــرای ب ــه ب ــت ک ــی اس رسطان زای

 باور غلط 3- کشیدن قلیان سامل تر از کشیدن سیگار است.

 واقعیصصت 3- دود قلیــان بیشــرت از دود ســیگار مــر اســت. قلیــان 

بــه طریقــی متفــاوت دود تولیــد می  کنــد: دود ســیگار از ســوخن 

تنباکــو ایجــاد می شــود، در حالــی کــه دود قلیــان از طریــق گــرم شــدن 

تنباکویــی کــه در کاســه ای زیــر آن قــرار دارد از طریــق حــرارت ذغــال 
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 راهنمای  پیشگیری از مصرف مواد

تولیــد می شــود. محصــول نهایــی آن یعنــی دود، مشــابه یکدیگرنــد کــه 

حــاوی مــواد رسطــان زا اســت. 

ــادآور  ــدازه کشــیدن ســیگار اعتی ــه ان ــان ب  بصصاور غلصصط 4- کشــیدن قلی

ــدارد. ــرا نیکوتیــن ن نیســت، زی

ــی حــاوی  ــل تنباکوهــای معمول ــان هــم مث ــوی قلی  واقعیصصت 4- تنباک

نیکوتیــن اســت. در واقــع، در یــک مــرصف 60 دقیقــه ای قلیــان، فــرد 

در معــرض حجــم دودی 100 تــا 200 مرتبــه بیشــرت از یــک ســیگار قــرار 

می گیــرد.

ــی  ــوی معمول ــان ســامل تر از تنباک ــوی گیاهــی قلی  بصصاور غلصصط 5- تنباک

ســیگار اســت.

 واقعیصصت 5- هــر دو نــوع تنباکــوی ســیگار و قلیــان، فــرد را در معــرض 

مــواد رسطــان زا قــرار می دهــد.

 بصصاور غلصصط 6 - اگــر دود قلیــان وارد ریــه نشــود و فقــط از راه دهــان 

ــه ریه هــا منی رســاند. خــارج شــود، آســیبی ب

 واقعیصصت 6 - چــون دود از طریــق مخــاط دهــان و حنجــره نیــز جــذب 

بــدن می شــود، آثــار ســوء خــود را می گــذارد.



الکل
)نوشیدنی های الکلی(
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مشروبات الکلی چیست؟ 
الـكل یـك مـاده شـیمیایی كُنـد كننده سیسـتم اعصاب مركزی اسـت. بـه مقدار 

كـم می توانـد اثـر محرك داشـته باشـد. ماده مؤثـر در مرشوبات الكلـی، الكل اتیل  

یـا اتانـول اسـت كـه از تخمیـر شـكر موجـود در میوه جـات بـا خمیرمایه بدسـت 

می آیـد. 

نوشـیدنی های الكلـی یـا هـامن مرشوبـات الکلـی بـه نوشـیدنی هایی اطـالق 

می شـود کـه در آنهـا درصـدی الکل وجود دارد. در کشـور ما منـع قانونی و رشعی 

بـرای مـرصف الـکل وجـود دارد. بـا ایـن وجـود ورود غیرقانونـی و عـدم نظـارت 

بـر کیفیـت ایـن نوشـیدنی ها در ایـران، آسـیب های غیرقابـل بازگشـتی به مرصف 

کننـدگان وارد کرده اسـت.

بـرای رسـیدن بـه انـدازه اثرگـذار الکل در بـدن ، تنها مـرصف چند گـرم آن کافی 

اسـت تـا احسـاس تحـت تاثیـر قرارگرفـن را تجربـه کـرد. الـکل بـه رسعـت جذب 

می شـود و در عـرض چنـد دقیقـه در خـون قابل شناسـایی اسـت. اتانـول مولکول 

کوچـک محلـول در آب اسـت کـه بـه رسعـت از متام غشـا هـای بیولوژیکـی عبور 

می کنـد و بـه متـام بافت هـای بـدن نفـوذ می کنـد و نـود درصـد آن توسـط کبـد 

متابولیـزه می شـود.

مـرصف مزمـن الـکل موجـب کاهش یکـی از انتقـال دهنده های شـیمیایی مغز 

به نـام رسوتونیـن می شـود و احتـامل بـروز افرسدگـی را افزایـش می دهد.

وابسـتگی جسـمی به الکل زمانی اتفاق می افتد که سـلول های سیسـتم عصبی 

مرکـزی، فقـط در حضـور الکل بتوانند کارکرد طبیعی داشـته باشـند و هنگامی که 

مرصف الکل قطع شـود، نشـانه آشـکار محرومیت )خامری( منایان شـود.
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مسمومیت با الکل
اثـرات اولیـه مـرصف الـکل آرامش و از دسـت دادن مهار اسـت، اما با مرصف 

زیـاد آن عالئـم مسـمومیت ظاهـر می شـود ایـن عالئـم عبارتنـد از: گفتـار کُنـد، 

گام هـای نااسـتوار، عـدم هامهنگـی حرکتـی، اختـالل در توجـه، مترکـز، حافظـه، 

قضـاوت، کاهـش تنفـس، تهـوع و اسـتفراغ. ایـن عالئـم بـا عالئـم حـاد دیگـری 

ماننـد کاهـش یـا دپرسـیون تنفسـی می تواننـد برای فـرد خطرناک باشـند.

مسمومیت شایع ترین علت مشكالت مربوط به الكل كه منجر به صدمات 

و مرگ زودرس می شود است. مرصف الكل سبب موارد ذیل می شود:

تصادفات جاده و شهری    

مصدومیت به علت شلیك با اسلحه    

افتادن    

خودكشی    

حوادث شغلی و صنعتی    

غرق شدن    

پرخاشگری،  تجاوز و خشونت خانگی     
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بین میزان تجمع الكل در خون1 و اثر آن بر بدن و مغز رابطه وجود دارد. در یك فرد 

معمولی مرصف یك نوشیدنی الكلی سبب افزایش تجمع در خون با میزانی حدود 

0/01 تا 0/03 در یك ساعت خواهد شد. باید توجه داشت مرصف این میزان الکل 

نیز می تواند مشکل ساز باشد. همچنین ادامه مرصف الکل هامنند هر ماده مخدر و 

محرک دیگری سبب وابستگی و اعتیاد خواهد شد. 

عالئم محرومیت2 از مصرف الکل
عالئم معموالً 6 تا 24 ساعت بعد از آخرین مرصف ظاهر شده و تا مدت پنج روز 

بطول می كشند. این عالئم شامل موارد زیر می باشند:

لرزش   

تهوع   

اضطراب   

افرسدگی   

تعریق   

رسدرد   

مشكل در خواب )ممكن است تا روزها بطول انجامد(   

تشنج   

توهم دیداری و شنیداری   

1.Blood Alchol concentration(BAC)
2.Withdrawal
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بـــارداری  دوران  در  الـــكل  رشب 

ممكـــن اســـت ســـبب نشـــانگان 

ــود.  ــی1 شـ ــن الکلـ ــندرم جنیـ ــا سـ یـ

ــب  ــد عقـ ــمی، رشـ ــاری جسـ ناهنجـ

ـــد  ـــر در رشـــد می توان ماندگـــی و تاخی

ــد.  ــندرم باشـ ــن سـ ــت ایـ ــه علـ بـ

مصرف الکل و مشکالت در دوران بارداری 

عوارض مصرف الکل 
 مغز 

  سـندرم کورسـاکوف )اختـالل عصبـی حـاد بـا عالئـم مشـکل در حافظـه، 

فقـدان بینـش، کاهـش هوشـیاری و...(

  سندرم ورنیکه )اختالل عصبی حاد که عمدتاً بر روی راه رفن تاثیر می گذارد 

به همراه اغتشاش شعور، انواعی از ناهنجاری های حرکتی چشمی(

  مشکل حافظه بویژه حافظه کوتاه مدت

 جنون زودرس

  فراموشی و گیجی

  از دست دادن بصیرت و حس زمان و مکان

  مختل شدن قضاوت

  کاهش توانایی یادگیری

  مشکل در تصمیم گیری

1. Fetal Alcohol Syndrome (FAS)



34

ـــجويان ـــه دانش ـــژه مطالع وي

 راهنمای  پیشگیری از مصرف مواد

از دســـت دادن هوشـــیاری،   

بی هوشـــی

 کاهـش حـس بـازداری و انجـام 

خطرناک رفتارهـای 

 افرسدگی

 اضطراب

مری، نای و حنجره 
 خونریزی مری

 رسطان حنجره 

 رسطان مری 

 عفونت مری

 نخاع 
 آسیب به سیستم اعصاب مرکزی

 آسیب به سیستم اعصاب پیرامونی

 کاهش هامهنگی حسی – حرکتی

 کاهش حس واکنش

 عروق 
 فشار خون باال

 اتساع عروق خونی

 پانکراس 
 عفونت پانکراس )پانکراتیت(

 رسطان پانکراس

 تورم پانکراس

 کبد 
 سیروز کبد

 از بین رفن توانایی بازسازی کبد 

 رسطان کبد

 عفونت کبد

معده 
 گاسرتیت )عفونت مخاط معده(

 خونریزی معده 

سن: 15 سال مذکر
مرصف کننده سنگین الکل

سن: 15 سال مذکر
سامل

کبد نرمال

سیروز کبد

فعالیت مغز هنگام اجرای وظیفه حافظه
مرصف کننده سنگین الکل در هنگام تست هوشیار و پاک است
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 زخم معده 

 ورم معده

کلیه ها 
 مشکالت کلیوی

سینه )زنان( 
 سرطان سینه

جنین )زنان( 
 سندرم جنین الکلی

 عقب ماندگی ذهنی نوزاد

 بیش از اندازه کوچک بودن نوزاد

 وزن کم نوزاد

 رشد کم نوزاد

 ناهنجاری هــا در فــرم صــورت و 

اســتخوان ها

دست 
 لرزش دست

 بی حس شدن انگشتان

 تورم اندام ها )دست و پا(

 خارش پوست

روده 
 تولید بیش از حد موکوس در روده 

و جلوگیری از عملکرد سامل روده

 رسطان روده

 مدفوع چرب

دستگاه تناسلی )مردان(
 ناتوانی در نعوظ 

 ناتوانی جنسی 

 عفونت مجاری ادراری

پاها 
 مشکل در راه رفن و حفظ تعادل

 بی حسی انگشتان پا

بویایی
 کاهش حس بویایی  

صورت
 رسخ شدن پوست صورت

 تورم پوست صورت

دهان و تکلم
 رسطان دهان

 تکلم نامفهوم و مبهم  
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ـــجويان ـــه دانش ـــژه مطالع وي

 راهنمای  پیشگیری از مصرف مواد

بینایی و چشم
 کاهش حس بینایی

 گشـــاد شـــدن مردمک هـــای چشـــم، هنـــگام مـــرصف زیـــاد تنـــگ شـــدن 

ــم ــای چشـ مردمک هـ

 زرد شدن سفیدی چشم

 تار شدن دید  

سایر مشکات
 مشکالت خواب

 کاهش ویتامین ب 1

 کاهش حس درد

 نقص در مهارت های ذهنی – شناختی

 تولید سنگ کیسه صفرا

 خشونت و پرخاشگری

چشمان خسته

پوست خاکستری

پوست خسته و بی روح

لک های قرمز و طوالنی

لکه های قرمز غیر معمول بزرگ
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سایر ماحظات مهم در مرف الکل
ــون  ــکل در خ ــع ال ــطح تجم ــا س ــراد ب ــی در اف ــادف در رانندگ ــامل تص  احت

)BAC( بــه میــزان 0/05 حــدود پنــج برابــر افــرادی اســت کــه الــکل مــرصف 

ــد.  نکرده ان

ــیار  ــد بس ــواد می توان ــا م ــا ی ــایر داروه ــرصف س ــا م ــراه ب ــكل هم  رشب ال

خطرنــاك باشــد )ماننــد داروهــای خــواب آور، حشــیش، مســكن های قــوی، و 

ــایكوتیك ها(. ــد س ــا ض ــا ی ــد افرسدگی ه ــی ض بعض

 رشب همزمــان الــكل بــا مــواد محركــی ماننــد كافئیــن، كاهــش دهنــده اشــتها 

یــا آمفتامین هــا دارای تاثیــرات ناشــناخته  ولــی خطرنــاک اســت.

 اســتفاده از داروهــای ضــد بــارداری كــه بصــورت خوراكــی مــرصف می شــوند 

یــا درمــان جایگزیــن اســرتوژن نیــز بــا الــكل تداخــل دارنــد. 



38

ـــجويان ـــه دانش ـــژه مطالع وي

 راهنمای  پیشگیری از مصرف مواد



کانابیس
)حشیش، ماری جوانا، گُل(
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ـــجويان ـــه دانش ـــژه مطالع وي

 راهنمای  پیشگیری از مصرف مواد

کانابیس 1 گیاه بومى خاص مناطق اسـتوایى و آب و هواى معتدل اسـت. در 
واقع کانابیس هامن گیاه شـاهدانه اسـت که سـاقه، برگ ها، رس گُل، صمغ و غنچه 

 آن حـاوی مـاده ای شـیمیایی و ماده روان گردانی به نـام دلتا 9 ترتاهیدروکانابینول 

)THC(2 اسـت کـه مـاده موثـر اصلـی آن بشـامر مـی رود. البته بیش از شـصت و 

یـک ماده شـیمیایى دیگر که »کانابینویید«3نامیده مى شـوند، نیـز از گیاه کانابیس 

بـه دسـت مى آینـد. حشصیش، گصراس یـا ماری جوانصا، روغصن حصش و گُل از دسـته 

کانابیس ها هسـتند.  

کانابیس دارای دو نوع است؛ کانابیس ساتیوا4 و کانابیس ایندیکا5.

1.Cannabis
2. (−)-trans-Δ9-tetrahydrocannabinol (THC)
3.Cannabinoid
4.Sativa Cannabis
5.Indica Cannabis
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ــا  ــرت(، ب ــه طــول 7 م ــه درختچــه ای بلند)گاهــی ب ــد ب کانابیصصس سصصاتیوا: می توان

شــاخه های شــل و آویــزان، بــا برگ هــای باریــک تبدیــل شــود و معمــوالً بــا کشــت 

در فضــای بــاز بدســت می آیــد.

کانابیس ایندیکا: درختچه ای کوتاه با برگ های پهن که می تواند در فضای بسته 

کشت می شود.

این دو نژاد از نظر اثر نیز تا حدودی متفاوت هستند.

ساتیوا

ساتیوا

ایندیکا

ایندیکا
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ـــجويان ـــه دانش ـــژه مطالع وي

 راهنمای  پیشگیری از مصرف مواد

حشیش1، ماری جوانا و حش

 حشیش 
حشــیش صمــغ مرتاکــم شــده و خشــک شــده گُل هــاى کانابیــس اســت. رنــگ 

آن از ســبز تیــره تــا قهــوه اى و حتــی ســیاه متغیــر اســت و از گُل، بــرگ و ســاقه 

گیــاه شــاهدانه مونــث و از ترشــحات چســبنده آنهــا بــه صــورت صمــغ بــه دســت 

می آیــد. حشــیش بــه صــورت قطعــه اى بــه فــروش مى رســد. 

برخالف عقیده رایج بین مردم که فکر می کنند حشـیش باعث اعتیاد منی شـود 

حشـیش مـاده ای اعتیـاد آور است.کسـی کـه مدتـی حشـیش مـرصف می کنـد به 

راحتـی قـادر بـه تـرک مرصف آن نخواهد بـود. از همه مهم تـر این که ترک مرصف 

حشـیش بـه علـت فشـار روانـی شـدید و احسـاس اشـتیاق فـراوان بـرای مـرصف 

1.Hashish
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بسـیار مشـکل اسـت و مـرصف کننـدگان بایـد بداننـد کـه درصـورت یکـی دوبـار 

مـرصف حشـیش احتـامل وابسـتگی آنان بسـیار زیاد می شـود.

صمــغ حشــیش یــا »حصصش« بــه ترشــحات قهــوه ای یــا ســیاه خشــک شــده رس 

شــاخه گلــدار گیــاه شــاهدانه اطــالق می شــود کــه تبدیــل بــه پــودر یــا بــه صورت 

تختــه ای و قالبــی فــرشده شــده اســت.

 روغن حش 1
ــه  ــا صمــغ کانابیــس در حــالل آىل ب  روغــن حــش از راه جوشــانیدن گُل هــا ی

دســت مى آیــد و مــاده اى چســبنده بــه رنــگ قهــوه اى مایــل بــه قرمــز یــا ســبز 

اســت. میــزان مــاده موثــر تــی اچ ســی در هریــک از گونه هــاى کانابیــس متفاوت 

اســت. در واقــع روغــن حشــیش یــا روغــن "حــش" عصــاره ای اســت کــه از مــواد 

خشــک گیــاه یــا صمــغ آن اســتخراج می شــود.

»مارى جوانا« 2
ماری جوانا جوانه و برگ گیاه خشک شده کانابیس است. رنگ آن از سبز مایل به 

خاکسرتى تا قهوه اى مایل به سبز متغیر بوده و می تواند حاوى تخم و ساقه باشد.

ایـن مـاده یـک مـاده غیرقانـوىن اسـت کـه به عنـوان عامـل ایجـاد رسخـوىش و 

به صـورت تفریحـى مـرصف مى شـود. مـاده فعـال و موثـر مارى جوانـا، نیـز هامن 

تـی اچ سـی اسـت. مارى جوانـا بیـش از همـه بـا سـیگار مـرصف مى شـود و ظرف 

چنـد دقیقـه در خـون قابل کشـف شـدن اسـت. میزان تـی اچ سـی در مارى جوانا 

بسـته بـه نسـبت گُل به برگ متغیر اسـت. یک سـیگار معمـوىل مارى جوانا حاوی 

پنـج درصـد تـی اچ سـی اسـت ولـی حشـیش )رزیـن به دسـت آمـده از گل هـاى 

مـاده( تقریبـاً حـاوی 10 درصـد تی اچ سـی اسـت.

1.Hash Oil
2.Marijuana
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ـــجويان ـــه دانش ـــژه مطالع وي

 راهنمای  پیشگیری از مصرف مواد

به برگ گیاه شاهدانه ماری جوانا اطالق 
می شود. از برگ گیاه شاهدانه عالوه بر حشیش، 

بنگ، چرس و گراس نیز بدست می آید
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 گُل چیست؟ 
گُل از خانــواده کانابیــس اســت و از گُل هــای رسشــاخه های گیــاه شــاهدانه تهیــه 

شــده و معمــوالً باالتریــن میــزان تــی اچ ســی را دارد. تاثیــرات منفــی گل چندیــن 

برابــر بیشــرت از حشــیش اســت و پتانســیل قوی تــری از ماری جوانــا و حشــیش در 

ایجــاد توهــم و اعتیــادآوری دارد بــرای مثــال میــزان قــدرت توهم زایــی آن دو تا ســه 

برابــر بیشــرت از ماری جوانــا اســت.

ُگل  پس از خشک 
شدن به روش تدخین 

مصرف می شود. بسیاری 
به غلط این ماده را 
گیاهی و بی خطر 

می دانند، در حالی که 
عوارض آن بیشتر از 

مصرف حشیش و دیگر 
مشتقات کانابیس است
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ـــجويان ـــه دانش ـــژه مطالع وي

 راهنمای  پیشگیری از مصرف مواد

مکانیزم اثر مصرف کانابیس 

     
اگرچـه مکانیسـم هاى زمینـه اى اثـر روان گـردان ایـن مـاده بـه خـوىب مشـخص 

نیسـتند، وىل مشـخص شـده کـه فعالیـت مـواد انتقـال دهنـده عصبـی مغـزى 

متعـددى از جملـه آناندامایـد1، نورآدرنالیـن، دوپامیـن، رسوتونیـن و آندروفین هـا 

تأثیرگـذار هسـتند. ماهیـت اثـر رواىن ایـن مـاده به عوامـل متعددى نظیـر انتظار 

فـرد مرصف  کننـده، ُخلـق و خـوى قبـى او و محیطى کـه ماده را مـرصف مى کند، 

بسـتگى دارد و ترکیـب پیچیـده اى از اثـرات تحریکـى و مهارى بر جـاى مى گذارد. 

اثـرات تحریکـى شـامل رسخـوىش و تشـدید حـواس پنج گانـه هسـتند، حـال آنکـه 

اثـرات مهـارى به صـورت احسـاس آرامـش ظاهـر مى شـوند.

تـی اچ سـی درون ایـن ماده بر مکانیـزم عملکرد آنانداماید اثر گذاشـته و اثرات 

خـود را بـر روى نسـوج اعـامل مى کنـد کـه برجسـته ترین ایـن آثـار در سیسـتم 

عصبـى مرکـزى و سیسـتم قلبى عروقى اسـت. هامنطور که اشـاره شـد اثـرات این 

مـاده بـه  نحـوه تجویـز، دوز و تجربه قبـى مرصف کننده بسـتگى دارد. 

1. آنانداماید ماده شیمیایی در مغز و بدن انسان است که بر روی گیرنده های کانابینوئید اثر کرده و باعث ایجاد اثرات 

مختلفی می شود .آنانداماید در فرایند خوردن غذا، حافظه، خواب، لذت جنسی، ورزش و متامی مسائلی که به لذت مربوط 

می شود دخیل است. خوردن غذای چرب باعث ترشح آنانداماید از کبد شده و به این دلیل فرد از خوردن لذت می برد. 

تحقیقات جدید نشان می دهد که بر اثر دویدن و دوچرخه سواری ماده آنانداماید در خون انسان افزایش می یابد که باعث 

ایجاد نشاط در انسان می شود همچنین این ماده باعث باز شدن عروق بدن و قلب می شود. در بعضی مواد مثل کاکائو 

موادی وجود دارد که باعث افزایش میزان آنانداماید در بدن انسان می شود  که به این دلیل با خوردن کاکائو به انسان 

حالت نشاط دست می دهد. جدیدا ثابت شده است که خوردن چیپس هم می تواند باعث افزایش میزان آنانداماید در بدن 

)Anandamide( .انسان شود

مواد

تی اچ سی

تی اچ سی

آنانداماید

مواد شیمیایی مغز
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 خطرات همراه با مرف کانابیس 
اثر بر روى سیستم قلبى عروقى:

تاکیکاردى1 )رضبان تند قلب( وابسته به میزان مرصف ماده و افزایش فشار خون 

سیستوىل2 در وضعیت طاق باز و کاهش فشارخون در حالت ایستاده از اثرات آن 

بر سیستم قلبى عروقى به شامر مى روند.

اثر بر روى سیستم عصبى مرکزى:

اختـالل در هامهنگـى حرکتـی، کاهـش حافظـه کوتاه مدت، دشـوار شـدن عمل 

مترکـز، تنـزل در کارآیی ذهنـى از اثرات مرصف کانابیس بر سیسـتم عصبى مرکزى 

مى روند. به شـامر 

اثر بر روى سیستم تولیدمثل مردانه:

مارى جوانا مى تواند باعث کاهش تستوسرتون پالسام3، ژنیکوماستى4 و کم تعداد 

شدن اسپرم می شود.

ــان قلــب و اشــتهای بیشــرتی  ــزان رضب ــاه مــدت، مــرصف کننــدگان می در کوت

دارنــد. مــرصف كننــدگان همچنیــن مشــکالتی در انجــام فعالیت هــای ذهنــی و 

فیزیکــی همچــون رانندگــی و تفکــر منطقــی دارنــد. 

بــا مــرصف مقادیــر زیــاد ایــن مــاده، در درك صدا و رنگ حســاس تر و تفکرشــان 

مغشــوش و کنــد می شــود. اگــر میــزان مــرصف بســیار بــاال باشــد، اثــرات حشــیش 

ماننــد مــواد توهــم زا می شــود و ممکــن اســت باعــث اضطــراب، تــرس و حتــی 

حالت های روان پریشــی شــود. 

1. تاکیکاردی یا تندتپشی)Tachycardia( به افزایش رضبان قلب به بیش از 100 رضبان در هر دقیقه اطالق می شود.

2. در حالت اسرتاحت، فشار خون طبیعِی سیستولی یا حداکرث فشار خون بین 100 تا 140 است.

3. بطور متوسط بدن هر مرد 20 برابر بیشرت از بدن هر زن تستوسرتون تولید می کند هرچند به دلیل متابولیسم بیشرت 

سطح پالسامیی این هورمون در مردان فقط هفت برابر زنان است.

4. برجستگی و بزرگ شدن پستان مردان که ممکن است به علت چربی بیش از حد باشد را ژنیکوماستی می نامند.
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ـــجويان ـــه دانش ـــژه مطالع وي

 راهنمای  پیشگیری از مصرف مواد

در  حشــیش  دایمــی  کننــدگان  مــرصف 

ــی   ــا جای ــی ت ــتگی روان ــش وابس ــر پیدای خط

هســتند کــه انگیــزه خــود را بــرای انجــام ســایر 

ــخصی از  ــط ش ــد کار و رواب ــا هامنن فعالیت ه

ــان  ــر نش ــای اخی ــد. پژوهش ه ــت می دهن دس

می دهــد کــه  بیــن مــرصف کانابیــس و افزایــش 

جنــون جوانــی )شــیزوفرنی( ارتباط وجــود دارد.

عوارض مصرف کانابیس
هامنطــور کــه قبــالً اشــاره شــده افراد بســته 

بــه مقــدار مــرصف، تجربــه و انتظاراتــی کــه از 

مــرصف کانابیــس دارنــد واکنش هــای مختلفی 

بــه آن نشــان می دهنــد. مــرصف کانابیــس در 

فــرد ممکــن اســت تجربــه احســاس رسخوشــی 

و شــادی کاذب مالیــم را فراخوانــی کنــد کــه 

ــر  ــد. اث ــه آن نشــئه شــدن می گوین معمــوالً ب

تحریــک کننــده اولیــه ایــن مــاده جــای خــود 

را بــه آرامــش و خــواب آلودگــی می دهــد. 

هیجان هــای  یــا  ُخلــق  رسیــع  تغییــرات 

ــرات  ــد. تغیی ــد رخ ده ــز می توان ــی نی افراط

ادارکــی و حســی نیــز می توانــد روی دهــد امــا 

ــات  ــه در تجربی ــاً مبالغ ــرات عموم ــن تغیی ای

ــا ایــن همــه بعــد از  لــذت بخــش هســتند. ب

مــرصف مقادیــر زیــادی تــی اچ ســی توهــامت 

و  احســاس بدبینــی در فــرد بوجــود می آیــد.

برخالف 
عقیده رایج میان 
برخی دانشجویان 
که فکر می کنند 
مصرف کانابیس 

باعث اعتیاد 
نمی شود کانابیس 
ماده ای اعتیاد آور 

است
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همچنیــن بعــد از مــرصف کانابیــس افــراد ممکــن اســت احســاس بهــم ریختگی 

زود گــذر را در خــود نشــان دهنــد، بــه ایــن معنــی کــه ممکــن اســت توانایــی 

نگهــداری و هامهنــگ کــردن اطالعــات بــرای منظــور خــاص را از دســت بدهنــد. 

عــالوه بــر ایــن نوعــی تحریــف حــس زمــان وجــود دارد کــه بنظــر می رســد زمــان 

بســیار کندتــر می گــذرد.

از عــوارض کوتــاه مــدت مــرصف کانابیــس می تــوان بــه از بیــن رفــن هامهنگی 

مترکــز و حافظــه کوتــاه مــدت اشــاره کرد. 

مــرصف دراز مــدت آن موجــب فقــدان انــرژی و انگیــزش و از بیــن رفــن 

ــخص از  ــه ش ــد از اینک ــی بع ــت حت ــن اس ــرات ممک ــن اث ــود. ای ــه می ش حافظ

ــد. ــی مبان ــردارد، باق ــت ب ــس دس ــرصف کانابی م

سایر خطرات مصرف کانابیس
دود حشـیش نسـبت بـه سـیگارهایی بـا قطـران بـاال 50 درصـد قطـران    

بیشـرت دارد کـه باعـث افزایـش خطـر رسطـان ریـه و سـایر بیامری هـای 

دسـتگاه تنفسـی در مـرصف کننـدگان ایـن مـاده می شـود. 

مـرصف حشـیش تقریباً بـه انـدازه پنج برابر مـرصف دخانیات )سـیگار(    

خطـر آسـیب رسـاندن بـه ریـه و رسطـان دارد.

هامننــد مــرصف توتــون و تنباکــو، آســیب دیــدن ریــه و خطــر ابتــال بــه    

ــد. رسطــان از خطــرات مهــم مــرصف کانابیــس بــه شــامر می رون



50

ـــجويان ـــه دانش ـــژه مطالع وي

 راهنمای  پیشگیری از مصرف مواد



ترامادول
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ـــجويان ـــه دانش ـــژه مطالع وي

 راهنمای  پیشگیری از مصرف مواد

ترامادول1 چیست؟
ترامادول نوعی مسکن صناعی از دسته ضد دردهای شبیه به داروهای مخدر یا 

افیونی است که در پزشکی جهت تسکین دردهای متوسط تا شدید در بزرگساالن 

به کار می رود. اثر ترامادول به خصوص بر روی گیرنده های افیونی است که عالوه 

بر این از باز جذب رسوتونین و نوراپی نفرین نیز جلوگیری می كند. این دارو بر 

اساس هامنند سازی ساختار مولکولی نارسئین که یکی از آلکالوئید های تریاک 

می باشد ساخته شده است. مرصف آن تنها با تجویز پزشک و به مدت محدود 

مجاز می باشد. اما متاسفانه به دلیل برخی از عوارض رسخوشی توسط برخی از 

افراد مورد سوءاستفاده قرار می گیرد، که عوارض بسیاری را درپی دارد. به دلیل 

1.Tramadol
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مکانسیم عمل مشابه این دارو با مرفین، مرصف مداوم آن به وابستگی جسمی و 

روانی مشابه اعتیاد به موادمخدر منجر می شود.

این دارو با نام های تجاری ترامال، ترامد، بایومادول، بیومادول، تدامول عرضه 

می گردد.

عالئم جسمی و روانی مصرف ترامادول
  رسخ شدن چشم ها

نگاه های مات به صورت طوالنی مدت به اطراف   

عدم تعادل در حرکات   

بی توجهی به نظافت   

بی عالقگی به کار و فعالیت روزانه   

بی قراری شدید   

وجود بوهای بد از بدن   

تغییرات ناگهانی خلق در فرد   

اشکال ترامادول در ایران
قرص و کپسول 50 و 100 میلی گرم  −  

آمپول 100 میلی گرم  −  

ایـن دارو بـه صـورت خوراكـی یـا   −  

تزریقـی در درد های نسـبتاً شـدید 

حـاد یـا مزمـن از قبیـل درد هـای 

بعـد از عمـل جراحـی و درد هـای 

می شـود.  اسـتفاده  رسطانـی 
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ـــجويان ـــه دانش ـــژه مطالع وي

 راهنمای  پیشگیری از مصرف مواد

 سایر عامت های مرف 
خاراندن بدن به ویژه بینی   

پرحرفی   

کالفگی و خمیازه   

بیخوابی یا خواب زیاد   

تهوع   

  رسگیجه

یبوست   

تعریق   

کاهش فعالیت سیستم تنفس   

افت شدید فشار خون   

دیدن حاالت غیرارادی   

مشاهده پروتئین در ادرار   

 عوارض مرف ترامادول 
اضطراب   

  رسدرد

  رسگیجه

اختالل خواب   

افرسدگی   

  خشكی دهان

بی اشتهایی   

تهوع و استفراغ   

افزایش انقباضات ماهیچه ای   

خارش پوستی   

یبوست   

دل درد   

اختالالت بینایی   

   احتباس ادراری

        كاهش هموگلوبین خون 

 عوارض قطع ناگهانی ترامادول 
اضطراب   

تعریق   

بی خوابی    

تهوع و لرز    

اسهال   

درد عضالنی    

سندرم پای بی قرار   

ترس و بیقراری   

گُرگرفتگی و گِزگِز اندام ها   

تحریك پذیری   

تشنج   

استفراغ و درد شکم   

توهم   

  مشکالت تنفسی 
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عالئم مسمومیت با ترامادول 
گاهی مرصف بیش از اندازه باعث ایجاد مسمومیت در فرد مرصف کننده می گردد. 

که عالئم آن به رشح ذیل است: 

تنفس سطحی و کم عمق   

  خواب آلودگی

کاهش رضبان قلب   

پوست رسد و مرطوب   

  ضعف

احساس سبکی رس   

  رسدرد و رسگیجه

تهوع و استفراغ   

یبوست تشنج و کُام   

تحریک سیستم عصبی مرکزی   

افرسدگی   

 اثرات جانبی ترامادول 

بینی:
زخم

دهان:
ورم زبان و لبها

زخم
خشکی

پوست:
کهیر

جوش
خارش
تعریق

لرز

تنفس:
نفس کشیدن سخت

روده:
اسهال

یبوست

سیستمیک:
نشانگان شبه آنفوالنزا

رنگ قرمز: اثرات جدیدتر

چشمها:
زخم
تورم

سیستم اعصاب مرکزی:
توهم
منگی

خواب آلودگی
بی خوابی

رسدرد
عصبی شدن

بی قراری صورت:
تورم

گلو:
زخم
مشکل در بلع
تورم
صدای گرفته

عضات:
تشنج
لرزش
سفتی
ضعف

گوارش:
سوزش معده
سوهاضمه
تهوع
استفراغ
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ـــجويان ـــه دانش ـــژه مطالع وي

 راهنمای  پیشگیری از مصرف مواد

مهم ترین و خطرناك ترین عوارض 
مصرف ترامادول خطر تشنج و افت 

عملکرد تنفسی می باشد که خطرتشنج 
حتی در مقادیر کم و درمانی نیز در 
برخی بیماران گزارش شده است که 

می تواند منجر به مرگ گردد
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هشداردر خصوص مصرف ترامادول
ــود  ــرصف ش ــی م ــیدنی های الكل ــا نوش ــد ب ــن دارو نبای هشصصدار 1: ای

چــون باعــث تضعیــف سیســتم تنفســی می گــردد و احتــامل 

خطــر مــرگ وجــود دارد. 

هشصدار 2: ایمنـی و اثربخشـی دارو در نوجوانـان زیـر 16 سـال اثبـات 

نشـده اسـت و مـرصف آن در ایـن گـروه سـنی توصیـه منی شـود. 

هشصصدار 3: تشــنج و افــت عملكــرد تنفســی دو عارضــه اصلــی و 

مهــم  ترامــادول اســت كــه باعــث وارد آمــدن صدمــات 

می گــردد. فــرد  بــه  جربان ناپذیــری 

هشصصدار4: درصــورت رشایــط حــاد شــکمی، افزایــش فشــار داخــل 

ــود. ــرصف نش ــه م ــچ وج ــه هی ــزی؛ ب ــه مغ ــه ای، رضب جمجم

هشدار5: احتامل باالی وابستگی و اعتیاد به این دارو وجوددارد. 

هشدار 6: خطر جدی در مواردی که اختالالت کبدی و کلیوی، احتامل 

خطر دپرسیون تنفسی، حمالت عصبی، و حساسیت به مواد 

افیونی وجود دارد.

واقعیت هایی در مورد ترامادول
  روزانه 5 تا 10 نفر به خاطر کاربرد نادرسـت قرص ترامادول در بیامرسـتان 

لقامن حکیم تهران بسـرتی می شـوند که بیشـرت آنها، کسـانی هسـتند که 

ترامادول را برای مصارف غیر درمانی بکاربرده و مسـموم شـده اند.

ــدود 10 برابصصصر ضعیف تصصصر از  ــادول حـ ــکین درد در ترامـ ــت تسـ   خاصیـ

مرفیـــن اســـت.

یکی از عوارض نادر ولی خطرناک مرصف ترامادول تشنج می باشد.   
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ـــجويان ـــه دانش ـــژه مطالع وي

 راهنمای  پیشگیری از مصرف مواد

تشـنج معمـوال در اثـر مـرصف زیـاد ایـن دارو، مـرصف دارو در بیصامران    

رصعصی، بیامرانـی که دچار آسصیب مغزی شـده اند، بیامرانی که مشـکالت 

کبصدی - کلیصوی دارنـد، مصرف کننصدگان الصکل ایجـاد می گردد.

یکـی دیگـر از عـوارض ترامـادول )چهـار تـا پنـج سـاعت پـس از مرصف(    

افزایصش فشصار خصون بصه همصراه رسدرد شصدید می  باشـد.

تشنج و افت عملکرد تنفسی دو عارضه 
اصلی و مهم  ترامادول است که باعث وارد آمدن 

صدمات جبران ناپذیری به فرد می گردد



ریتصصالین
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ریتالین چیست؟
متیصل فنیدیصت1 یـا ریتالیصن2 نام دارویی اسـت که محرک سیسـتم عصبی اسـت. 

معمـوالً ایـن دارو بـرای درمـان بیـش فعالـی و  نقـص توجـه و مترکـز و نارکولپسـی 

)حمـالت خـواب( توسـط پزشـکان بـا رشایـط و مدت معلـوم تجویز می شـود.

ریتالیـن مترکـز را بهبـود می بخشـد و اشـتها را کـم می کنـد. فـرد را بـا نشـاط 

می کنـد و بـی خوابـی یـا اختـالل در خـواب ایجـاد می کنـد.

در اواسـط دهـه 50 ریتالیـن بـه عنـوان باال برنده ُخلـق و به عنـوان دارویی که 

نسـبت بـه آمفتامین هـا تـوان ایجـاد وابسـتگی کمـرتی دارد بـه کار می رفـت امـا 

بعدها گزارشـاتی مبنی بر سـوءمرصف این دارو و ایجاد وابسـتگی در بین مرصف 

کننـدگان منتـرش شـد. این بدان معناسـت کـه اگرچـه ریتالین کاربردهای پزشـکی 

دارد امـا بـرای افـرادی کـه نیاز به مرصف آن ندارند )توسـط پزشـک تجویز نشـده 

باشـد( می توانـد ایجـاد اعتیاد و وابسـتگی کند. 

ریتالیـن بـه شـکل خوراکـی، استنشـاقی و تزریق اسـتفاده می شـود کـه در نوع 

1. Methylphenidate
2. Ritalin
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تزریقـی بـه دلیـل وجـود ماده ایـی بـه نام تالکصوم1 )پودر تالـک( که قابـل حل در 

آب نیسـت باعـث ایجاد آبسـه در محل تزریق می شـود و رگ هـای خونی کوچک 

را مسـدود می کنـد کـه ایـن عارضـه آسـیب های جدی به شـبکیه چشـم ، ریـه و... 

وارد می کنـد.

عوارض مصرف ریتالین
  عصبی شدن و بی خوابی

  حالت تهوع و استفراغ

  احساس رسگیجه و رسدرد

  تغییرات رضبان قلب و فشارخون كه معموالً به صورت افزایش آن و در مواردی 

نیز به شكل كاهش دیده می شود

1. Talcum powder

این دارو از خانواده مواد محرك 
بوده و در مغز عملکردی شبیه 

متامفتامین )شیشه( دارد
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  خارش پوست و جوش

  دردهای شكمی، كاهش وزن و مشكالت معده

  بروز افرسدگی پس از قطع مرصف

  بروز عالئم روان پریشی )جنون( یا عالئم وابستگی به ریتالین

  درد سینه و مفصل 

  حرکات غیر قابل کنرتل بدن

 در مقادیر باالی مرف 
از دست دادن اشتها و سوء تغذیه  

لرزش و پرش عضالت  
تب، تشنج و رسدرد  

نامنظم شدن رضبان قلب و تنفس كه در مواردی می تواند به شكل خطرناكی   
ادامه پیدا  كند

تكرار حركات و اعامل بی هدف )رفتارهای کلیشه ای(  
بروز حالت های پارانوئید)سوءظن(، توهم و هذیان  

احساس حركت و جنبش حرشات درزیر پوست  
ریتالین )مانند كوكائین و آمفتامین( با ایجاد التهاب درعروق مغز، خطرسكته   

مغزی را افزایش می دهند

باید توجه داشت مصرف 
ریتالین قدرت اعتیادآوری 

بسیار باالیی دارد

ریتالین می تواند 
تاثیرات مخربی در 

DNA افراد مصرف 
کننده داشته باشد.
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به دلیل ایجاد تمرکز در شب های امتحان در 
بین دانشجویان سوءمصرف می شود که حتی 
مصرف کم آن می تواند خطرناك و کاماًل 

اعتیاد آور باشد



64

ـــجويان ـــه دانش ـــژه مطالع وي

 راهنمای  پیشگیری از مصرف مواد

منابع فارسی

پورافكاری، نرصت اله، به نقل از كاپالن و سادوك، خالصه روانپزشكی علوم رفتاری، روانپزشكی بالینی، 1378  -1 

پیران، پرویز، بررسی اعتیاد و باز پروری معتادان، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1368  -2 

جــزوه مبانــی آگاه ســازی رســانه، تألیــف مشــاوره و فنون پیشــگیری واحــد آگاه ســازی معاونت امور فرهنگی و پیشــگیری   -3 

ســازمان بهزیســتی کشور

وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــكی »دانســتنیهای رضوری دربــاره كنرتل اســتعامل دخانیات« ســتاد برگزاری »هفته   -4 

بــدون دخانیــات« تهــران، 1382

رحیمــی موقــر، آفریــن، پیشــگیری اولیــه از اعتیــاد، معاونت امور فرهنگی و پیشــگیری ســازمان بهزیســتی كشــور، تهران،   -5 

زمســتان 1375

قازاریــان، ماریــت، ومحمــدى، هومــن، مركــز مشــاوره دانشــجویى معاونــت دانشــجویى و فرهنگى دانشــگاه تهــران،  مواد   -6 

مخــدر، مغــز و رفتــار، اطالعــات علمــى دربــاره اعتیــاد بــه مــواد، 1387

سلیامن پناه، سید احمد، آشنایی با مخدرها و روش ترک اعتیاد، تهران، انتشارات شهروند، 76.  -7 

ـ ، اشنایدر، ماری جوانای خامنان سوز، ترجمه امان الله ترجامن، تهران، انتشارات شکوه، 1377 سولون، ه  -8 

فرجاد، محمد حسین و همکاران، اعتیاد راهنامی کامل و کاربردی برای خانواده ها، تهران، انتشارات بدر، 1374  -9 

 10-  ابادینسکی، هاوارد، به کوشش محمد علی زکریایی، مواد مخدر نگاهی اجاملی، انتشارات جامعه و فرهنگ، 1384

منابع انگلیسی

 11- Pan C, Kristen CJ. Developmental Trajectories of Substance Use from Early Adoles-
cence to Young Adulthood: Gender and Racial/Ethnic Differences. Journal of Adolescent 
Health 2011: 1-10.

 12- Mary-Lynn B, Lisa G, Douglas AM. Substance use pathways to methamphetamine use 
among treated users. Addictive Behaviors 2007; 32(1): 24-38.

 13- The Truth about Drugs, Foundation for a Drug-Free World, Drug Enforcement Adminis-
tration, Los Angeles, USA, 2008 

 14- The Truth about Ritalin Abuse, Foundation for a Drug-Free World, Drug Enforcement 
Administration, Los Angeles, USA, 2008

 15- The Truth about Cannabis Abuse, Foundation for a Drug-Free World, Drug Enforcement 
Administration, Los Angeles, USA, 2008

 16- Ando, K., & Yanagia, T. (1981). Cigarette smoking in Rhesus monkeys. Psycho-pharma-
cology, 72, 117-127.

 17- U.S. Department of Health and Human Services. (1988). Drug abuse and drug abuse 
research: the third triennial report to Congress (DHHS Publication No. ADM 91 – 1704). 
Rockville, MD: Author



معاونــت دانشجویــی
مرکز مشـاوره دانشگاه

وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

و سـالمــــت مشــــاوره  دفـــرت 

نشــانی: تهــران، خیابــان 16 آذر، 
خیابــان پروفســور ادوارد بــراون، 
پالك 15، مركز مشــاوره دانشــگاه

تلفن:  66419504 

نشـــانی: تهـــــــــران، میـــدان 
انقـــالب  خیابـــان  فردوســـی، 
اســـالمی، خیابـــان شـــهید موســـوی 
)فرصـــت جنوبـــی( پـــالك 27 

وب سایت مركز مشاوره دانشگاه تهران:

http://counseling.ut.ac.ir
وب سایت دفرت مشاوره و سالمت وزارت علوم:

w w w . i r a n s c o . o r g

معاونــت دانشجویــی
مرکز مشـاوره دانشگاه

وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
دفـــرت مشــــاوره و سـالمــــت


