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.مواد مخدر مایه فساد است، فساد را باید برداشت تا دیگران اصالح شوند

))رهره((حضرت امام خمینی حضرت امام خمینی 
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غرق کردن نسل جوان در فسادهاي گوناگون و اعتیاد به مواد مخدر 
.یک سیاست پیاده شده استعمار است

))مدظله العالیمدظله العالی((مقام معظم رهبري مقام معظم رهبري 
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کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیادکارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد  

شناخت انواع مواد مخدر شناخت انواع مواد مخدر 

و عوارض ناشي از سوء مصرف آنو عوارض ناشي از سوء مصرف آن

شورای ھماھنگی مبارزه با مواد مخدر  استان گلستان
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تاریخچھ    تاریخچھ    
Øدر محلول یا تنھایی بھ تریاک پیش سال ٣۵٠٠ از 

. است شده می مصرف الکل
Øتریاک از سینا ابن میالدی ١٠٣٧ تا ٩٨٠درسالھای 

 کرده می استفاده اسھال و چشمی بیماریھای درمان در کرده می استفاده اسھال و چشمی بیماریھای درمان در
. است
Øمصرف قطع از ناشی محرومیت و وابستگی مفھوم 

. شد شناختھ میالدی ١٧٠٠ سال در مواد این
Øکدیین و ١٨٠۶ سال در مورفین آزمایشگاھی کشف  

. بود ١٨٣٢سال در
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Øشد ساختھ دارو عنوان بھ ھرویین ١٨٩٨ سال در .
Øشد تولید مپیریدین و متادون ١٩۴٠ سال در .
Øنیمھ تا)صناعي مخدر مواد ( ھا اوپیویید بھ وابستگی  

 قرن انتھای در اما ، بود عادی امری نوزدھم قرن
  طبی مھم مشکل عنوان بھ مسئلھ این تدریج بھ نوزدھم

  محدودیت جھت در ھایی قانونگذاری و شد تلقی  محدودیت جھت در ھایی قانونگذاری و شد تلقی
. شد انجام ھا اپیویید مصرف

Øدرمان بھ گرایش ١٩٢٠ سال در اروپا و امریکا در 
. شد آغاز معتادان
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Øدارویی درمان ھای شیوه تدریج بھ ١٩۶٠ سال در       
 گروھھاي از استفاده دارویی غیر و ) متادون مانند (

. رفت کار بھ ھمسان
Øدرمان عنوان بھ نالترکسون بیستم قرن انتھای در  

. رفت کار بھ نگھدارنده
. شد اضافھ درمان بھ بوپرونورفین ٢٠٠١ سال در Øشد اضافھ درمان بھ بوپرونورفین ٢٠٠١ سال در .
Øجرم کامًال ھا اوپیویید مصرف ١٣٧۵ سال تا ایران در  

  تشخیص مجمع سال ھمین در . شد می محسوب
  بھ درمان برای کھ معتادانی کرد تصویب نظام مصلحت
  مصونیت از کنند می مراجعھ ھا مطب یا درمانی مراکز
. ھستند برخوردار قضایی
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اصطالحات مورد استفاده در این حوزهاصطالحات مورد استفاده در این حوزه  

óAddiction                         اعتیاد
óDependence  وابستگي
óIntoxication                        مسمومیت
óAbuse      سوء استفاده óAbuse      سوء استفاده
óWithdrawal                          ترك
óTolerance                            تحمل
óCodependence                  ھم وابستگي
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مواد مخدر چیست ؟مواد مخدر چیست ؟
SubstanceSubstance

óóمادهماده  ،،  شودشود  مغزمغز  طبیعيطبیعي  كاركردكاركرد  دردر  تغییرتغییر  موجبموجب  كھكھ  اياي  مادهماده  ھرھر  بھبھ  
  خواب،خواب،  دردر  تغییرتغییر  صورتصورت  بھبھ  تواندتواند  ميمي  تغییراتتغییرات  ایناین  ..  گویندگویند  ميمي  مخدرمخدر

  یایا  عصبانیتعصبانیت  ,,  نابھنجارنابھنجار  رفتاررفتار  ،،  افسردگيافسردگي  ،،  ھیجانھیجان  بصورتبصورت  یایا  اشتھا،اشتھا،
..دھددھد  نشاننشان  رارا  خودخود  شعورشعور  وو  قضاوتقضاوت  دردر  اختاللاختالل ..دھددھد  نشاننشان  رارا  خودخود  شعورشعور  وو  قضاوتقضاوت  دردر  اختاللاختالل

ØØ ھر چیزي بھ غیر از غذا ، كھ بھ منظور تغییر عملكرد بدن و روان ھر چیزي بھ غیر از غذا ، كھ بھ منظور تغییر عملكرد بدن و روان
از آنجا كھ ھمھ مواد مي توانند خلق از آنجا كھ ھمھ مواد مي توانند خلق . . استفاده شود ماده مخدر نام دارد استفاده شود ماده مخدر نام دارد 

و روحیھ مصرف كننده را تغییر دھند مي توان بھ آنھا روان گردان نیز و روحیھ مصرف كننده را تغییر دھند مي توان بھ آنھا روان گردان نیز 
گفت یعني موادي كھ باعث تغییر و ایجاد حاالت خاص در نحوه تفكر ، گفت یعني موادي كھ باعث تغییر و ایجاد حاالت خاص در نحوه تفكر ، 

احساس و اعمال فرد مي شوند احساس و اعمال فرد مي شوند 
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با توجھ بھ این تعاریف تفاوتي  با توجھ بھ این تعاریف تفاوتي  
میان موادزیر وجود نداردمیان موادزیر وجود ندارد

Ø مشروبات الكلي
Ø سیگار
Ø قھوه ومواد داراي كافئین

دیازپام ،                   ( برخي داروھاي تجویزي  Ø دیازپام ،                   ( برخي داروھاي تجویزي
.....)اكسازپام، ریتالین ، متادون ، ترامادول و

Ø حشیش ، تریاك ،  اكس ،                    :  مواد مخدر
ھرویین ، كراك ، شیشھ و كوكایین 
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اعتیاد چیست؟اعتیاد چیست؟  
.
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تعریف اعتیاد  تعریف اعتیاد  

  نظر از ھم و جسماني نظر از ھم فرد کھ است حالتي اعتیاد
 براي بطوریکھ ، کند مي پیدا وابستگي مخدر ماده بھ رواني
 ماده مقدار تدریج بھ است مجبور نشئھ حالت بھ رسیدن

 ماده قطع یا کاھش صورت در و دھد افزایش را مصرفي ماده قطع یا کاھش صورت در و دھد افزایش را مصرفي
 بھ و شود مي دچار اي کننده ناراحت عالئم بھ مصرفي

  اجتماعي و خانوادگي ھاي مسئولیت و آداب بھ نسبت تدریج
. شود مي تفاوت بي خود
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معناي اعتیاد و وابستگي بھ مواد چیست؟معناي اعتیاد و وابستگي بھ مواد چیست؟
 بطور ھیچكس كھ اسست ضرور نكتھ این بھ توجھ   

 مواد مصرف از معموال بلكھ شود نمي معتاد ناگھاني
  با كم كم و شده شروع وتفریحي كنجكاوي حالت از

 ومصرف مصرف مقدار ،  مصرف دفعات افزایش ومصرف مصرف مقدار ،  مصرف دفعات افزایش
  بھ تفریحي كننده مصرف از را فرد ، دیگر مواد

. دھد مي وضعیت تغییر معتاد و دائمي كننده مصرف
: نكتھ
 میشوند معتاد كھ افرادي كلیھ میان در غلط باور این

)نمیشوم معتاد وقت ھیچ من ( دارد وجود
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::تعریف وابستگیتعریف وابستگی
Substance DependenceSubstance Dependence

 بالینی بیماري )dependency( وابستگی  -1
 و شناختی ، رفتاري تظاهرات با که است

 باعث و دهد می نشان را خود فیزیولوژیک باعث و دهد می نشان را خود فیزیولوژیک
 دیگر رفتارهاي به را مواد مصرف فرد شود می

.دهد ترجیح
ماده یک مصرف ادامه به فرد شدید تمایل -2 
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وابستگی باعث بروز برخی اختاللها، رفتارها و حالتهای 
:غيرعادی در فرد می شود که عبارتند از 

Ø  بیمار در دفعات بعدی مصرف، برای رسیدن بھ سطح قبلی روانی و : ایجاد تحمل
.جسمانی ناشی از اثر مواد، باید مقادیر بیشتری از آن را مصرف کند

Ø  اثر کاھش یا قطع ماده مصرفی، عوارض ناراحت کننده  جسمانی و : بروز عالئم ترک
.روانی ظاھر می شود

Ø در بیشتر بیماران  تمایل برای كاھش یا قطع مصرف مواد وجود دارد ولی بیمار قادر بھ
.انجام کار نمی باشد

Ø بیمار برای تھیھ مواد، ھزینھ، و سرمایھ ھای دیگران و خانواده را مصرف می کند.

Ø در پی استمرار مصرف مواد و تغییرات روانی و رفتاری در بیمار، مشارکت وی در
.فعالیتھای خانوادگی، اجتماعی ، تفریحی و شغلی کاستھ می شود

Ø  علي رغم آگاھی بیمار از عوارض جسمانی و روانی مصرف مواد، بیمار قادر بھ عدم
.استفاده از آن نمی باشد
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Øاست قانونی غیر آن مصرف کھ ای ماده از استفاده.
Ø شود می فــرد در روحی تغییرات بروز باعث آن مصرف کھ ای ماده از استفاده.
Ø رساند می ضرر دیگران یا فرد خود بھ کھ ای ماده از استفاده.

:تعريف سوء مصرف مواد
  آنرا ولی ندارد، اعتیاد مواد بھ نسبت فرد چھ اگر کھ است معنا بدین

:یعنی مواد مصرف سوء دیگر عبارت بھ کند، می مصرف

:مثال
Ø  - سوء آن کشیدن یکبار حتی پس است، قانونی غیر ما کشور در تریاک مصرف 

  .است مصرف
Ø  - سوء آن کشیدن پس شود، می فرد شعور خوردن بھم باعث حشیش مصرف 

.است مصرف
Ø  - شود، می پرخاشگری و عصبانیت بروز باعث گاھی الکلی، مشروبات مصرف 

.است مصرف سوء آن نوشیدن پس
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حالتھاي مختلف مصرف مواد ؟حالتھاي مختلف مصرف مواد ؟
Ø  فرد مواد یا مشروبات الكلي مصرف نمي كند :  عدم مصرف.
Ø فرد بھ دلیل كنجكاوي مواد مصرف مي كند و ممكن است : مصرف آزمایشي

.مصرف را ادامھ دھد یا مصرف را قطع كند
Ø اصرار دوستان گھگاھي  ,در مھماني یا پارتي یا بھ : مصرف گھگاھي یا تفنني

مواد مصرف مي كند و مصرف مواد براي سرگرمي و تفریح است و مي خواھد  
.از آن لذت ببرد .از آن لذت ببرد 

Ø با دستور پزشك مواد مصرف مي كند كھ آسیب آن كم است : مصرف پزشكي.
Ø مصرف مواد بھ طوري كھ باعث آسیب ھاي :  مصرف آسیب زا یا سوء مصرف

مختلف بھ فرد مي شود مانند مشكل تحصیلي ،  جسمي و خانوادگي  
Ø فرد بھ لحاظ جسمي و چھ از نظر رواني بھ ماده وابستھ : مصرف مواد وابستھ

.است و در مصرف افراط مي كند ومشكالت جدي براي او بھ بار مي آورد 
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مخدرمخدرمواد مواد انواع انواع آشنايي با آشنايي با   
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ییمواد افیونمواد افیون
Ø حشیش ، تریاک وشیره:  مشتقات طبیعی

Ø ھرویین       : فراورده ھای  نیمھ صناعی
)كراك (  )كراك ( 

Ø مورفین : فراورده ھای صناعی–
–مپریدین  -الم  -متادون  -کدیین   
 - ترامادول –دیفنوکسیالت  - اکسی کودون   

...  بوپره نورفین و 
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تقسيم بندي مواد مورد سوء مصرف بر اساس تقسيم بندي مواد مورد سوء مصرف بر اساس 
DSM DSM --IVIV

óكراك  
óشيشه
óكوكايين  
óاضطراب ضد داروهاي ، 

زا رخوت يا آور خواب

óالكلي مشروبات
óسيگار
óكافئين 
óاضطراب ضد داروهايجوانا ماري و حشيش ، 

زا رخوت يا آور خواب
óآنابوليك هاي استروئيد
óمواد ساير

جوانا ماري و حشيش
óترياك 
óاكس  
óهروئين  
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حشيشحشيش
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Øقوي بسیار آن رواني اعتیاد معمول، تصور خالف بر و شود مي تھیھ شاھدانھ گیاه از حشیش 
 برابر ١٠ تا و گویند مي حشیش آن صمغ بھ و جوانا ماري یا گراس ماده این برگ بھ .است
. است آن برگ از تر قوي

Øندارد وتمركز حافظھ تقویت در نقشي ھیچ ماده این : نكتھ .

از سر شاخه گياه شاهدانه که بوته ای 
شبيه به گزنه است مواد زير به دست 

:می آيد

Øندارد وتمركز حافظھ تقویت در نقشي ھیچ ماده این : نكتھ .

Ø است سفت قوامی با سبز بھ مایل ای ه قھو گاھی و خاکستری سبز رنگ بھ ای ماده :حشیش  
.

Ø مصرف تدخینی روش بھ کھ است زبر و رنگ سبز توتون، بھ شبیھ ای ماده :جوانا ماری 
.شود می

Ø ،آیند می دست بھ شاھدانھ از کھ ھستند موادی سایر حشیش روغن و بنگ گانجا، چرس.
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حشيشحشيش
óآثار جسمي:

Ø شود كه اشتهاي گاوي ناميده مي(افزايش اشتها(
Øها قرمزي چشم
Øافزايش ضربان قلبØافزايش ضربان قلب
Ø خشكي دهان
Ø افت فشار خون
Øسرگيجه
Ø عدم تعادل حركتي
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اثرات كوتاه مدت استفاده از حشیش  اثرات كوتاه مدت استفاده از حشیش  
Øكرن غش احتمال افزایش و خون فشار افزایش  
Øزیاد گرسنگي احساس و آلودگي خواب حالت  
Øمدت كوتاه حافظھ در اختالل و زمان تعقیب در ناتواني
Øحواس ھماھنگي و تمركز بھ نیاز كھ ھایي توانایي كاھش  

  رانندگي مثل دارند  رانندگي مثل دارند
Øقلب ضربان افزایش و فعالیت تشدید  
Øاز كھ افرادي براي قلبي عوارض بروز احتمال  

  برند مي رنج قلبي بیماریھاي
Øآن ھاي بافت شدن خون پر اثر بر ، چشمھا شدن قرمز  
Øشدن قید بي و رفتار در اجتماعي داري باز كاھش  
Øشدید اضطراب و توھم ، ظن سوء و بدگماني ایجاد
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اثرات بلند مدت استفاده از حشیش  اثرات بلند مدت استفاده از حشیش  
Ø  احتمال ابتال بھ آسم و برونشیت
Ø از آنجا كھ حشیش تا چھار ھفتھ در بدن باقي مي ماند

سبب كاھش سرعت پردازش اطالعات و افت عملكرد 
مي شود

ابتال بھ بیماریھاي ریوي مثل سرطان ریھ  Øابتال بھ بیماریھاي ریوي مثل سرطان ریھ  
Ø كاھش مقدار اسپرم در مردان
Ø  كاھش خطر ناباروري در زنان
Ø ایجاد وابستگي عاطفي و رواني و نیاز بھ افزایش

مصرف براي رسیدن بھ حالت نشئگي اولیھ  
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آثار روانيآثار رواني

Ø اختالل در توجه و
تمركز اختالل در  
حافظه و قضاوت 

 

Øسرخوشي
Ø   افزايش اعتماد به

حافظه و قضاوت نفس
Ø مسخ شخصيت احساس ،

مسخ واقعيت
Ø   اضطراب، افسردگي
Ø   عالئم جنون مثل توهم

و هذيان

نفس
Ø  Relaxation آرامش
Ø افزايش درك رنگ و

صدا
Ø احساس كند شدن

گذر زمان
Øسندرم بي انگيزگي
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ó  در اواخر بھار گل ھای این
گرز (گیاه  بھ شکل کروی 

.تبدیل می شوند ) خشخاش
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خشخاشخشخاش

بوتھ ای از خانواده پاپاوراسھ ھا•
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تریاك  تریاك  
 اثرھاي بخاطر است خشخاش گیاه تریاك منشاء  

 . است شده مي كشت گذشتھ در ، آن ویژه و پزشكي
 ما كشور جملھ از دنیا نقاط از بسیاري در امروزه اما

  رنگي شیري ماده از تریاك . است ممنوع آن كشت
 دست بھ خشخاش گرز نارس پوستھ دادن ازخراش كھ دست بھ خشخاش گرز نارس پوستھ دادن ازخراش كھ
  تا تیره خاكستري آن رنگ و شود مي تھیھ ، آید مي

 مصرف . دارد مانند قیر حالتي و بوده متغیر اي قھوه
  خاورمیانھ ازكشورھاي برخي در سال ھا صد تریاك

  ، فلیپین ، تایلند ، ایران ، چین ھند مانند دور خاور و
. است داشتھ رواج كنگ ھنگ و
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تریاکتریاک

óگرز خشخاش را تیغ می زنند
تا شیره آن خارج شود 
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شیره خشخاش با عملیاتی مثل در شیره خشخاش با عملیاتی مثل در   ••
آفتاب قرار دادن ، حرارت دادن ، آفتاب قرار دادن ، حرارت دادن ، 

تبدیل بھ تریاکتبدیل بھ تریاک) ) تیاریتیاری((تریاک مالی تریاک مالی 
  ..می شود می شود   
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ó مواد موثر(آلکالوئید ھای تریاک: (
)درصد  ٢٠الی  ۴(مورفین ١.
)درصد  ١٠الی  ٨(نارکوتین ٢.
)درصد  ١الی  ۵/٠(پاپاورین ٣.
)درصد  ١الی  ٢/٠(تبائین ۴.
)درصد  ٨/٠الی  ٢/٠(کودئین ۵.
)درصد  ۵/٠الی  ١/٠(نارسئین ۶.
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تدخین١.

خوراکی٢.

گاھًا تزریق٣.

:روش ھای مصرف تریاک 
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آثار كوتاه مدت مصرف تریاك  آثار كوتاه مدت مصرف تریاك  
Ø  احساس سرخوشي
Ø خواب آلودگي ، رخوت و خمودي و احساس شل شدن

عضالت  
Øكاھش یا افزایش فعالیت جسمانيØكاھش یا افزایش فعالیت جسماني
Ø اشكال در تمركز
Ø  احساس تھوع ، استفراغ ، یبوست ، فقدان اشتھا و

انقباض مردمك
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اثرات دراز مدت مصرف تریاك  اثرات دراز مدت مصرف تریاك  
Ø بي ثباتي خلقي
Ø  رویاھاي نامطلوب در خواب
Ø  یبوست
Ø كاھش انگیزه جنسيØ كاھش انگیزه جنسي
Øتحمل و وابستگي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ó   ماده ای براق و بھ رنگ قھوه ای سوختھ کھ حاصل
.سوختن تریاک می باشد 

ó   بھ صورت خوراکی

سوختھ تریاک  

ó   بھ صورت خوراکی
.مصرف می شود 
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óó روش مصرف روش مصرف::
                

Ø  ماده حاصل از ( تدخین
سوختن شیره بھ نام ماده 

انسی یا جوھر نگاری می 
) باشد ) باشد 

Ø  خوراکی
:نكتھ 
محل ھایی   ١٣۴۵تا سال     

برای مصرف شیره بھ نام  
شیره کش خانھ در اکثر 

.نقاط ایران دایر بود 
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::ھرویین ھرویین 

óاز مشتقات نیمھ صناعی تریاک
ó توسط شیمیدانان ١٨۴٧در سال
.انگلیسی ساختھ شد  
ó آلمان تولید تجاری آن را بھ نام  “ بایر “ کارخانھ ó آلمان تولید تجاری آن را بھ نام  “ بایر “ کارخانھ

.آغاز کرد ” ھرویین“
ó ١٠ھرویین از استیلھ کردن مورفین بدست می آید  و  

.برابر قوی تر از مورفین است 
óبھ شکل پودر نرم سفید تا کرم  یا قھوه ای روشن
ó تلخ مزه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ó روش ھای مصرف:

تدخین١.

انفیھ٢.

تزریق٣.
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مواد مخدر صناعيمواد مخدر صناعيمواد مخدر صناعيمواد مخدر صناعي
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::تعریف وابستگی به مواد مخدر صناعیتعریف وابستگی به مواد مخدر صناعی
opioidopioid DependencyDependency

Øوابستگی )dependency( با که است بالینی بیماري  
 نشان را خود فیزیولوژیک و شناختی ، رفتاري تظاهرات

 شونده وتکرار مداوم طور به فرد شود می باعث و دهد می شونده وتکرار مداوم طور به فرد شود می باعث و دهد می
کند مصرف اوپیوییدي مواد بارز مشکالت علیرغم

Øفرد که است سندرمی وابستگی : جهانی بهداشت سازمان  
.دهد ترجیح دیگر رفتارهاي به را مواد مصرف
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نشانھ ھا وعالیم مصرف مواد مخدر صناعينشانھ ھا وعالیم مصرف مواد مخدر صناعي

عالیمنشانھ ھا
سر خوشی
ضد دردی

آرامش
یبوست

اشکال در ادرار کردن
خارش 
سر درد

کاھش و افزایش ضربان قلب
کاھش فشار خون و ندرتًا افزایش

کاھش دمای بدن و ندرتًا افزایش 
خواب آلودگی و چرت زدن و یا بی خوابی

افتادن سر در حین چرت زدن
)تنگ شدن مردمک چشم ( میوزیس  

)حرکات آھستھ ( ھیپوکینزی  سر درد
)در کوتاه مدت ( انزال طوالنی 

)در دراز مدت (نا توانی و بی میلی جنسی 
)در کوتاه مدت ( ضد افسردگی و ضد اضطراب 

در دراز (افسردگی و اضطراب و حالت عصبی 
)مدت 

)در کوتاه مدت ( افزایش انرژی و رفع خستگی 
خستگی ، ضعف و بی قراری و کاھش انگیزه 

)در دراز مدت (

  

)حرکات آھستھ ( ھیپوکینزی 
تکلم نا مفھوم و بریده بریده

خشکی دھان
تعریغ

کاھش عملکرد شغلی ، خانوادگی ، اجتماعی
پوسیدگی (کاھش رعایت بھداشت فردی و نتایج آن 

)دندان 
بر افروختگی

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Øغیر آن مصرف کھ ای ماده از استفاده
.است قانونی      

تعریف سوء مصرف مواد مخدر صناعي  
:اوپیویید ھا

بدین معنا است کھ اگر چھ فرد نسبت بھ مواد وابستگی        
ماه  گذشتھ مصرف مواد داشتھ ،  ١٢ندارد، ولی طی 

:بھ صورت 

.است قانونی      
Ø بروزمشکالت  علیرغم ماده از استفاده     

.روانی و جسمی
Øخطر پر ھای موقعیت در ماده از استفاده
Øمشکالت ایجاد علیرغم ماده از استفاده 

شغلی
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::مرفین مرفین 
Øگرد سفید یا کرم و گاھی قرمز آجری
Ø بدون بو–تلخ مزه
Øدر بازار دارویی بھ شکل قرص و آمپول موجود است

Øروش مصرف عمدتًا تزریقی
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مرفین  مرفین  
 بھ معموال مرفین . است تریاك تركیبات از یكي مرفین

  و بو بدون ، كرم یا سفید رنگ بھ نرم پودري صورت
 قرمز رنگ بھ است ممكن نیز گاھي. است مزه تلخ

 سوء مورد كھ ماده این از شكلي شود دیده آجري سوء مورد كھ ماده این از شكلي شود دیده آجري
  آمپول پزشكي در است آمپول گیرد مي قرار استفاده

  داخل در شدید دردھاي تسكین براي مرفین ھاي
.گردد مي تزریق ورید یا عضلھ
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::روش تولید مورفین روش تولید مورفین 
» ------ حرارت مالیم » ------ آھک + آب + تریاک   

» ------ حرارت » ------ کلرید آمونیوم + » ------ صاف   

           ماده روی صافی را خشک می کنند » ------ صاف   
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::کراک ایرانی کراک ایرانی 

) کریستالیزه ھرویین( ھرویین بلور
  جامد کشک شبیھ کدیین پودر ھمراه بھ 

تزریقی بعد درجھ در و تدخینی اغلب مصرف روش

کوکایین= کراک غربی                        
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) ) ھرویین فشرده ھرویین فشرده ( ( كرك ھرویین كرك ھرویین 
Øدر تر خالص شكل بھ كھ است ھرویین ھمان ماده این 

  كرم یا و اي قھوه ،  جامد ھاي تكھ صورت بھ و آمده
شود مي فروش و خرید اي شكننده رنگ

 : تذكر : تذكر
Ø بھ كھ (معمولي ھروئین از آن آوري اعتیاد قدرت 

 است بیشتر برابر چند تا ) است  پودر صورت
Øزیاد بسیار آوري اعتیاد دالیل از یكي واقع در 

 مغز بھ زود خیلي كھ است این در كرك و ھرویین
. رسد مي
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روشھاي مصرف  روشھاي مصرف  
óتدخین و دود كردن
ó تزریق
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آثار كوتاه مدت مصرف كرك  آثار كوتاه مدت مصرف كرك  
Ø  خشكي دھان
Ø  در دستھا و پاھا احساس سنگیني مي كند
Ø  تھوع
Ø  استفراغ
Ø بي قراري شدید
Ø  تا چند ساعت سرگیجھ Ø  تا چند ساعت سرگیجھ
Ø  نابساماني در مغز
Ø  كند شدن حركات قلب
Ø  كندي تنفس

:    تذكر
ó  در مواردي حركات قلب و تنفس آنچنان آھستھ مي شود كھ منجر بھ

مرگ فرد مي شود
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آثار بلند مدت مصرف كرك  آثار بلند مدت مصرف كرك  
Ø  اعتیاد و وابستگي
Ø بھ وجود آمدن تحمل و وابستگي جسمي شدید و در

نتیجھ بازگشت بھ مصرف اجباري و مجدد   
Ø تغییرات بارز در مغز و رفتار فردØ تغییرات بارز در مغز و رفتار فرد
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پس از وابستگي جسمي بھ كرك بدن فرد بھ این  پس از وابستگي جسمي بھ كرك بدن فرد بھ این  
ماده عادت كرده و اگر مصرف یكبار قطع شود  ماده عادت كرده و اگر مصرف یكبار قطع شود  

عالئم زیر از محرومیت بروز مي كند عالئم زیر از محرومیت بروز مي كند 
Ø بي قراري
Øدرد استخوان

بي خوابي  Øبي خوابي  
Ø  اسھال
Øاستفراغ
Ø  حركات غیر ارادي در پاھا
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):):ھرویین مایع ھرویین مایع ( ( خانواده نورجیزک خانواده نورجیزک 
Ø تمجیزک، موادی کھ بھ نام ھای سال قبل  ۶حدود

معروفند کھ ھمگی  ... بنجیزک، نورجیزک 
 بودندنام ھای تجاری دارویی بھ نام بوپره نورفین 

بصورت قاچاق از طریق پاکستان وارد ایران   ،
.  شد.  شد
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Ø  قاچاقچیان دارو در ایران اقدام بھ
تھیھ آمپولی بھ نام نورجیزک       
تمجیزک، بونوجیزک، تی دی  (

جیزک، تل جیزک، سوپرجیزک  
کردند کھ این  ) یا افروز و شھروز

آمپول ترکیبی از ھرویین  
ومسکن و  ) کورتون ( واسترویید

آمفتامین توھم زا،   بنزودیازپین وآمفتامین توھم زا،   بنزودیازپین و
سایر مواد غیر مجازاست

  
Øمھمترین مشکلی کھ استفاده از
استروییدھا ایجاد می کند اختالل در 
.  فعالیت فوق کلیوی است 
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شبھ  شبھ    وو  محرك آمفتامین ھامحرك آمفتامین ھا  ییداروھاداروھا: : نوع مادهنوع ماده
))معروف بھ مواد طراحمعروف بھ مواد طراح((آمفتامین ھا آمفتامین ھا 

óیمواد صناع: شا تولیدنم
óدكسترو آمفتامین، مت: انواع رایج

یتلینوم، متیل فنیدیت )کریستال(آمفتامین یتلینوم، متیل فنیدیت )کریستال(آمفتامین
 معروف بھ)MDMA(آمفتامین یاكس ید

معروف بھ ( MDEAیا آدم،  یاكستاس
)متیل آمفتامین(MMDAوDOM)حوا

óخوردن و تزریق : نحوه مصرف
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شیشھ  متامفتامینشیشھ  متامفتامین
Øسیستم كھ است آور اعتیاد بسیار محرك ماده یك آمفتامین متا 

كند مي متاثر ”شدیدا را نخاع و مغز یعني مركزي اعصاب
Øكھ است شفافي و بلوري ھاي دانھ صورت بھ آن ظاھري شكل 

 مشروبات یا آب در سادگي وبھ است تلخ آن ومزه ندارد بو
 شباھت آن ساختار ، شیمیایي لحاظ بھ . میشود حل الكلي

 اعصاب سیستم بر آن اثرات اما دارد آمفتامین بھ بسیاري اعصاب سیستم بر آن اثرات اما دارد آمفتامین بھ بسیاري
 و فعالیت باعث ھا آمفتامین ومانند است تر قوي بسیار مركزي
. شود مي شادابي احساس و اشتھا كاھش ، تحرك

  : نكتھ  
Øاز بعد . كشد مي طول ساعت ٨ تا ۶ بین ماده این آثار 

 یعني آید مي پیش پذیري تحریك حالت ، اولیھ سرخوشي
  نماید آغاز را مجدد مصرف
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طرق مصرفطرق مصرف
Øسرشكستھ المپھاي داخل در را ماده این (  تدخین ، 

 اي شیشھ ھاي وافور یا و نوشابھ ھاي قوطي ، پایپ
) كنند دود تا میدھند حرارت آنرا و میریزند

Øاستنشاق  Øاستنشاق  

Øخوراكي  
Øتزریق 
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آثار كوتاه مدت مصرف شیشھآثار كوتاه مدت مصرف شیشھ
Ø تحریك پذیري
Ø  آشفتگي ذھني
Ø گیج و منگ شدن
Ø افزایش دامنھ توجھ و

كاھش خستگي 
تھوع و استفراغ 

Ø  اختالل در قضاوت
Øتنفس تند
Ø  تند یا كند شدن و یا بي

نظمي ضربان قلب  
Ø  افزایش شدید دماي بدن

Ø تھوع و استفراغ
Ø افزایش فعالیت
Ø خشمگین شدن
Ø كاھش اشتھا
Ø اضطراب و تنش
Ø سرخوشي و نشئگي

Ø  افزایش شدید دماي بدن
Ø  ضعف عضالني
Ø  پرحرفي
Øتشنج
Ø افزایش انرژي
Ø كاھش یا افزایش فشار

خون
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آثاربلندمدت مصرف شیشھآثاربلندمدت مصرف شیشھ
Ø ناشي از اعتیاد با عالئم زیر  )روان پریشي  (وابستگي و حالت جنون:
Ø پارانوئید (سوء ظن و بدگماني(
Ø، بھ معناي دیدن یا شنیدن آنچھ وجود ندارد  توھم
Ø  بي نظمي و اختالل خلق
Ø  فعالیتھاي حركتي بیش از اندازه تكراري
Ø  سكتھ مغزي Ø  سكتھ مغزي
Ø كاھش وزن

:   نكتھ 
در فرد وابستھ بھ آن عوارض و نشانھ   )متامفتامین  (قطع مصرف شیشھ 

:ھاي زیر را بوجود مي آورد 
پرخاشگري و اشتیاق شدید   افسردگي ، اضطراب ، خستگي ، سوء ظن ،

.براي مصرف مجدد ماده 
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با ایدز و  با ایدز و    ))متامفتامین متامفتامین   ((ارتباط مصرف شیشھ ارتباط مصرف شیشھ 
BCBCھپاتیت ھپاتیت 

óپي از ھپاتیت و ایدز ویروس بھ ابتال احتمال افزایش 
 در خصوصا است شیشھ مصرف افزایش آمدھاي
 سرنگ از یا و كنند مي تزریق را آن كھ آنھایي
 مصرف تحقیقات طبق . نمایند مي استفاده مشترك

 بر مدت كوتاه در محرك مواد سایر و متامفتامین بر مدت كوتاه در محرك مواد سایر و متامفتامین
  ولي شود مي جنسي میل افزایش سبب تریاك عكس
 در ویژه بھ جنسي میل كاھش سبب آن تدوام آنقدر

  بھ و ماده این مصرف حال عین در شود مي مردان
  بھ ابتال احتمال خطر پر جنسي رفتارھاي آن دنبال

HIVدھد مي افزایش را ایدز بیماري و.
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اثرات مصرف مت آمفتامین
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óکاھش وزن بدون علت
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::اکستاسی اکستاسی 
Ø   احساس نزدیگی با دیگران
Øکاهش هوشیاري
Ø استفراغ
Ø توهم و احساس شناوري Ø توهم و احساس شناوري
Ø فک زدن و دندان قروچه
Ø افزایش شدید دماي بدن
Ø  ورم مغزي ، سکته قلبی ، خونریزي مغزي ،          نارسایی  (مرگ

)   کلیه ، افزایش حرارت بدن 
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::عالیم مصرفعالیم مصرف
üاختالل در تفکر، حافظه
üبی حالی ،خستگی و گیجی
üسرگیجه
üدوبینی و تاري دید

üیخواب آلودگ
üشل شدن عضالت
üبهم خوردن تعادل
üتکلم آهسته
üي و اختالالت خلقیپرخاشگر
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::  عوارض مصرفعوارض مصرف
ó اعتیاد و مصرف مداوم
óاختالالت خواب واضطراب
óپرخاشگري و تهاجم
ó سوء ظن ،هذیان (اختالالت روانی

)                  توهم ، رفتارهاي نامناسب    
سوء ظن ،هذیان (اختالالت روانی 

)                  توهم ، رفتارهاي نامناسب    
óو سوء تغذیه کاهش وزن
óکاهش ایمنی بدن
ó از بین رفتن حافظه ،(آسیب مغزي
 )اختالل در تمرکز وتفکر   
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دارو هاي ضد اضطراب ،خواب آور و رخوت دارو هاي ضد اضطراب ،خواب آور و رخوت 
زازا
óبنزودیازپین ھا
óترامادول
óباربیتورات ھا
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عالیم مصرفعالیم مصرف óافزایش فعالیت بدن
فعالیت هاي حرکتی فزایشا                            
فشار خون، تعداد تنفس ، ضربان قلب  تعداد افزایش                
مردمک چشم گشاد شدن                  
تعریق فراوان ، خشکی دهان ، سر درد                            

óافزایش انرژي ، هوشیاري
افزایش اعتماد به نفس                         
احساس سرحالی                         
افزایش اعتماد به نفس                         
احساس سرحالی                         
پر حرفی هیجان زدگی                         
کاهش خواب                         
حمالت هراس                         

óکاهش اشتها
ó تحریک پذیري

عصبانیت،پرخاشگري                         
  احساس قدرت و تسلط بر دیگران                       
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::عالیم اعتیاد عالیم اعتیاد 
óعالیم رفتاری

óعالیم جسمی

óعالیم آزمایشگاھی
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ó عدم توجھ بھ وضع ظاھری و
بھداشت فردی

:عالیم رفتاری

گم شدن اشیای قیمتی خانھ•

تمایل بھ قرض کردن و دستبرد پول از خانواده•
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óخشونت

بی عالقگی بھ کار و تحصیل•

عدم دلواپسی نسبت بھ آینده•

بی توجھی بھ ارزشھای خانوادگی•

بی احترامی نسبت بھ والدین•
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ó  مصرف مکرر داروھای
خواب آور و مسکن
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óتغییر ساعات خواب و بیداری
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óگوشھ گیری

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


óافسردگی
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óآثار سوختگی بر روی پوست و محیط اطراف
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ó بدبینی نسبت بھ فامیل
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ó قطع رابطھ با دوستان قدیمی ( تغییر دوستان(
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óسندرم پرھیز از مواد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


óخماری
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óبدون انگیزه بودن
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óرفتارھای بی پروایانھ
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Øبی توجھی بھ ارزشھای مذھبی
Øدروغگویی و فریبکاری
Øرفتار پنھانکاری مانند رفتن بھ مکانھای خلوت
Øپرسھ زنی
Ø رفت و آمدھای مشکوک و بی مورد
Øطوالنی بودن زمان دستشویی رفتن
Øدوری کردن از کارھای سنگین و جسمانی
Øعدم پایبندی بھ قول و عھد خودØعدم پایبندی بھ قول و عھد خود
Øزیرپاگذاشتن مقررات آموزشی وانضباطی مدرسھ
Ø اشک ریزان ( چشم شفاف(
Øچشم ھای قرمز
Øاستفاده مکرر از قطره چشمی
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