انواع مواد مخذر و اثرات آن را بشناسیذ
أزٚسٔ ٜصزف ٔٛاد ٔخذر تثذیُ ت ٝیىی اس ٔطىالت  ٚدر ٚالغ ٔؼضالت در وطٛرٞای د٘یا ضذٜ
است  ٚتذ ٘یست ؤ ٝؼزٚفتزیٗ ٔٛاد ٔخذر ٔصزفی  ٚاثزاتی و ٝتز ا٘ساٖٞا دار٘ذ را تطٙاسیٓ تا
درن تٟتزیٗ اس ایٗ ٔؼضُ داضت ٝتاضیٓ.
ت ٝطٛر وّی ٔٛاد ٔخذر را ت ٝچٟار ٌز ٜٚاصّی تمسیٓ ٔیوٙٙذ:


واٞص دٙٞذdepressantٜ
ٔٛاد ٔخذری وٚ ٝاوٙصٞای ٔغش را آٞستٔ ٝیوٙذ.
اثزات :وٓ ضذٖ سزػت تٙفس  ٚضزتاٖ لّة  -وٓ ضذٖ فطار خ - ٖٛخٛاب آٚر
(ٞزٚئیٗ ،تزیانٛٔ ،رفیٗ)



ٔحزنstimulant
ٔٛاد ٔخذری و ٝت ٝسیستٓ ػصثی تذٖ سزػت ٔیتخطذ.
اثزات :تیطتز ضذٖ سزػت تٙفس  ٚضزتاٖ لّة ،تیطتز ضذٖ فطار خ ،ٖٛجٌّٛیزی اس خٛاب
(وٛوائیٗ٘ -یىٛتیٗ)



تٕٞٛشاhallucinogen
ٔٛاد ٔخذری و ٝتاػث حاِتٞایی ٔثُ ٞذیاٖ ٔیضٛد.
اثزات :اس دست دادٖ حافظٝ؛ ِزسش؛ حاِت استفزاؽ  ٚػٛض ضذٖ اخالق
)(PCP- LSD



استٙطالیinhalant
ٔٛاد ٔخذری و ٝاس طزیك استٙطاق استفادٔ ٜیضٛد.
اثزات :آٞست ٝضذٖ فزآیٙذ ٔغش ،تیطتز ضذٖ ضزتاٖ لّة  ٚسزدرد
(ٔاریجٛا٘ا)
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در ادأ ٝت ٝتٛضیحی در ٔٛرد ٞز یه اس ایٗ ٔٛاد ٔی پزداسیٓ:


حطیص  (CANNABIS):یىی اس ا٘ٛاع ٔٛاد ٔخذر است و ٝتٝصٛرت تىٞٝای جأذ ،اس
رسیٗ ٌیا ٜضاٞذا٘ ٝتٟیٔ ٝی ضٛد ،لـٟـٜٛای  ٚیــا ٔطىی است.
خطزات وٛتا ٔ ٜذت ٔصزف حطیص :احسـاس سـزدرٌـٕـی ،اضــطزابٞ ،زاس،
تذٌـٕـا٘ـی ،تـٛا٘ـایـی یادٌیزی واٞص ٔی یاتذٕٞ ،اٍٙٞی حزوات ٔختُ ٔیضٛد.خطزات
دراس ٔذت ٔصزف حطیص  :پارا٘ٛئیذ ،اسىیشٚفز٘ی ،ج ،ٖٛٙرٚا٘پزیطی ،افسزدٌی ٚ
اضطــزاب ،استؼٕاَ آٖ ٕٞزا ٜتا سیٍار سثة آسیة جذی ت ٝریٞٝا ٔیٌزدد.



ٔاریجٛا٘ا)(MARIJUANA
ٔاری جٛا٘ا یىی دیٍز اس ا٘ٛاع ٔٛاد ٔخذر است و ٝاس ٌُ ٌیا ٜضاٞذا٘ٔ(ٝاد )ٜتذست ٔیآیذ.
خطزات ٔصزف ٔاری جٛا٘ا :پارا٘ٛئیذ،سزٌیج،ٝخطىی ٔحتّٕ ٝچطٓ،افشایص فطار خ.ٖٛ



ٞزٚئیٗ)(HEROIN
ٞزٚئیٗ اس خطخاش تذست ٔیآیذ ،ضىُ تغییز یافتٔ ٝزفیٗ است.
خطزات ٔصزف ٔادٔ ٜخذر ٞزٚئیٗ :ایٗ ٔادٔ ٜخذر تسیار اػتیاد آٚر است ،اسـتـؼٕاَ تیص
اس حذ  ،تٙفس را ٔتٛلف وزد ٚ ٜسثة ٔزي ٔی ضٛد .چ ٖٛتا ٔٛادی ٕٞچٌ ٖٛچ ،آرد ،تاِه
 ٚغیز ٜتزویة ٔی ٌزدد استؼٕاَ تشریمی آٖ سثة ایجاد حساسیت در تذٖ  ٚخارش ضذیذ
ٔیضٛد .صـــذٔ ٝت ٝلّة  ٚػزٚق خ٘ٛی ،ػف٘ٛتٕٛٞ ،رٚئیذ  ٚسٛء تغذی ،ٝآسیة ت ٝوثذ ٚ
وّی.ٝ



ٔزفیٗ)(MORPHINE
ٔزفیٗ ٔادٔ ٜخذری است و ٝاس تزیان ٌزفتٔ ٝیضٛد  ٚت ٝد ٚصٛرت ٔایغ  ٚپٛدر ٔصزف
ٔیٌزددٔ ،صزف ایٗ ٔٛاد در تیٗ جٛا٘اٖ سیاد است ٔ ٚادٜای خٛاب آٚر  ٚاثزات تزیان را
دارد.
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وٛوائیٗ)(COCAIN
یىی دیٍز اس ٔٛاد ٔخذر ؤ ٝی تٛاٖ ٘اْ تزد وٛوائیٗ است .وٛوائیٗ ٌزد سفیذ رٍ٘ی و ٝاس
تزٌٟای خطه ضذٌ ٜیا ٜوٛوا تٝدست ٔیآیذ.
خطزات ٔصزف ٔادٔ ٜخذر وٛوائیٗ :استٙطاق آٖ اس را ٜتیٙی سثة آسیة ت ٝپزٔ ٜــیا٘ی تیٙی
ضذ ٚ ٜدر آٖ ایجاد حفزٔ ٜیوٙذ .وٛوائیٗ آ٘مذر خطز٘ان است و ٝتا اِٚیٗ ٔصزف ٔیتٛا٘ذ
سثة سىت ٝلّثی ضٛدٔ .طـىـالت تـٙـفسی ،آسیـة تـــ ٝری ،ٝتطٙج ٔ ٚزي ٘اٌٟا٘ی.در
دراس ٔـذت ٘ـیـش سـثـة پارا٘ٛئیذ ،ت ،ٓٞٛخط٘ٛت  ٚواٞص ٚسٖ ٔیٌزدد .تٔ ٝغش  ٚلّة ٘یش
آسیة جذی ٔیرسا٘ذ.



اَ اس دی)(LSD
ٔخفف  LYSERGIC-ACID-DIETHYLAMIDEاست.
خطزات ٔصزف ٔادٔ ٜخذر  (LSD):افسزدٌی ،رٚاٖ پزیطی،جٙـ ،ٖٛتطـٙـجٔ ،ـزي،
خٛدوطی اس ػٛالة ٔصزف آٖ تطٕار ٔیرٚد.



اوستاسی)(ECSTASY
خطزات ٔصزف ٔادٔ ٜخذر اوستاسیٌ :زٔاسدٌی ،افشایص ضذیذ ٌزٔای تذٖ و ٝتسیار
خطز٘ان اســت ،فزد تزای رفغ تطٍٙی ٔـٕـىٗ اسـت آب فـزاٚاٖ تـٙـٛضذ وـ ٝایـٗ خـٛد
سثة رلیك ضذٖ تیـص اس حـذ خــ ٚ ٖٛاس ٔــیاٖ رفتٗ تؼادَ سذیٓ خ ٖٛضـذ ٚ ٜسـثـة
تـٛرْ اػـضـاء تـذٖ ٞـٕـچـٔ ٖٛـغش  ٚدر ٟ٘ایت ٔزي فزد ٔیضـٛد ،پـس اس یـىـی دٚ
رٚس تـؼـذ فـزد احـسـاس افسـزدٌـی  ٚخـستٍی ٔیوٙذ ،سثة آسیة ت ٝوثذ ،وّیٔ ٚ ٝغش
ٔیضٛد ،تٌٛ ٓٞٛیی ،استفزاؽ ،تطٙج.



وتأیٗ)(KETAMIN
وتأیٗ یىی دیٍز اس ٔٛاد ٔخذر است و ٝدر وٛتأ ٜذت سثة ٔطىـالت تـیـٙـایی ،ػـذْ
تـؼـادَ ٞ ٚـٕـاٍٙٞی ،تٕٞٛات ٚحطتٙان  ٚدر دراس ٔذت سثة احساس ٌٓ ٌطتٍی ٚ
جذایی اس ٚالؼیت ٔیٌزدد.
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ٔتاد(METHADONE)ٖٚ
خطزات ٔصزف ٔتاد : ٖٚسثة وٕا ٔ ٚزي ٔیٌزدد.



ٔفتأیٗ(ضیط(AMPHETAMINES)ٝ
خطزات ٔصزف آٔفتأیٗ :دروٛتأ ٜذت سثة احساس اضطزاب ،افسزدٌی  ٚخستٍی
ٔی ضٛد ،افشایص ضزتاٖ لّة  ٚتٙفس ،اختالَ در دیذ ،خطىی دٞاٖ ،سـزٌـیـجـٚ ٝ
خط٘ٛتٔ ،زي ٘اٌٟا٘ی  ٚسىت ٝلّثی ضذ ٚ ٜدر دراس ٔذت سثة تٚ ،ٓٞٛحطتشدٌی ،وـاٞص
ٚسٖ ،آسیة تٔ ٝغش  ٚحافظ ،ٝتطٙج ٔ ٚزي ٔیضٛد.



لارچ)(MAGIC MUSHROOMS
خطزات  :درد ضىٓ ،اسٟاَ ،تٟٛع ٔ ٚزي در پی ٔصزف لارچٞای سٕی.



جی اچ تی )ٔ (GHBخفف  GAMMA HYDROXYBUTYRATEاست.
ایٗ ٘ٛع ٔادٔ ٜخذرٔ ،ایؼی تی رً٘  ٚتی ت ٛاست و ٝت ٝصٛرت وپسٛٔ َٛرد استفاد ٜلزار
ٔیٌیزد.
خطزات :تٟٛع ،خٛاب آِٛدٌی ،احساس ٌٓ ٌطتٍی ،تطٙج ٔ ٚطىالت تٙفسی.



حالِٟا)(INHALANTS
حالَ ٞا ٛٔ ٚاد فزار  ٚاستٙطالی در اضىاَ ٌ٘ٛاٌ ٚ ٖٛدر دستزس افزاد لزار دار٘ذ  ٚضأُ :
ا٘ٛاع حالَ ٞا ،چسثٟا ،تٙشیٗ ،تیٙزٞای ٘ماضی  ٚرًٌ٘ ،اسٚئیُ ،جٞٛز ٔزوة ،اسپزی ٔـ،ٛ
اسپزی رً٘ ،اسپزی ضٛیٙذٔ ،ٜایغ سٛخت «ٌاس» فٙذن ،فزی٘ ،ٖٛیتز ٚاوسیذٞا ،اتزٔ ،ایغ
خطه ضٛیی ،است ،ٖٛضیط ٝضٛرٚ ،اوس وفص ،غّط ٌیزٞاٛٔ ،اد پان وٙٙذٔ . . . ٚ ٜیض٘ٛذ.
خطزات :وٛتأ ٜذت سثة تٟٛع ،سزف ٝضذیذِ ،ى ٝاطزاف دٞاٖ ،خفٍی  ٚدر دراس ٔذت
سثة سز درد ،خ٘ٛزیشی تیٙی ،واٞص حس تٛیایی ،وـاٞـص اوـسیـژٖ تٔ ٝغش  ٚآسیة تٝ
ٔغش ،آسیة ت ٝوّیٞٝا ،وثذ  ٚسیستٓ ػصثی  ٚضصٞا ٔیضٛد.



استزٚئیذٞا)(STEROIDS
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استزٚئیذٞای آ٘اتِٛیه رد ٜای اس دارٞٚا ٞستٙذ ٔطتُٕ تز ٛٞرٔٔ ٖٛزدا٘ ٝتستٛستزٌ ٚ ٖٚزٞٚی اس
تستٛستزٞ ٖٚای صٙاػی و ٝدر ٔمادیز ٔختّف تزای تذ٘ساسی  ٚافشایص حجٓ ػضالت ت ٝوار ٔیر٘ٚذ
خطزات :افشایص فطار خ ،ٖٛوّستز َٚتاال ،تیٕاری وّی ٚ ٝوثذ ،صذٔ ٝت ٝلّة ،دیاتــت ،یزلاٖ،
افسزدٌی ،رفتارٞای خط٘ٛت آٔیش .در ٔزداٖ :رضذ سی ،ٝٙتحّیُ تیض ،ٝوـاٞص اسپزْ٘ ،اتارٚری ،آو،ٝٙ
سىت.ٝ
 پی سی پی)(PCP
پی سی پی ) (PCPیا فٗ سیىّیذیٗ ٘ٛػی دارٚی ت ٓٞٛسا است و ٝلثالً ت ٝػٛٙاٖ ٔادٜ
تیٟٛضی تىار ٔیرفت .أزٚس ٜػٛاْ ٘اْٞای فزاٚا٘ی تزای آٖ ٌذاضت ٝا٘ذ و ٝدر ٔیاٖ آٟ٘ا
ٔیتٛاٖ تٌ ٝزد فزضت ،ٝسٛخت راوت ،اٚس ... ،ٖٚاضار ٜوزد.
ایٗ دارٚی ٔخذر در آٔزیىا ت ٝصٛرت تفٙٙی ت ٝضىُ پٛدر یا ٔایغ (ٔحّ َٛدر اتز) ٔصزف
ٔی ضٛدِٚ ،ی ٔؼٕٛالً رٚی ٔٛاد تزي ٔا٘ٙذ ٕٞچ ٖٛتزيٞای ٔاری جٛا٘ا٘ ،ؼٙاع ،آٚیطٗ،
جؼفزی یا س٘جثیُ اسپزی ٔیضٛد ٔ ٚصزف ٔیضٛد.
اثزات :ػذْ تٕزوش ،اضطزاب ،افسزدٌی.
اوسی وٙتیٗ)(OXYCONTIN
خطزاتٔ :ا٘ٙذ ٔسىٗٞا.
 تزیان)(OPIUM
اس ا٘ٛاع دیٍز ٔٛاد ٔخذر ٔیتٛاٖ ت ٝتزیان اضار ٜوزد ،تزیان خصٛصیاتی ضثیٞ ٝزٚئیٗ دارد.
تزیان اس ٌیاٞی ت٘ ٝاْ وٛوٙار یا خطخاش ٌزفتٔ ٝیضٛد .تا ٔصزف تزیان اتتذا ٘ٛػی
خٛضحاِی سٚدٌذر ت ٝضخص دست ٔیدٞذ .پس اس آٖ ٔزحّٙٔ ٝفی آغاس ٔیضٛد و ٝفزد را
تٔ ٝصزف ٔجذد تزیان ٚا ٔی دارد .حزوات ارادی ٔؼتاد پس اس ٔزحّ ٝا َٚوٙذ ٔیضٛد ٚ
ضخص ٘سثت ت ٝأٛر تیتفاٚت ٔیضٛدٔ .صزف تزیان ٔیتٛا٘ذ تاػث ٔسٕٔٛیت حاد ٚ
ٔشٔٗ ضٛد .أا آ٘چ ٝلاتُ تٛج ٝاست ایٗ است و ٝتزاساس تحمیمات سزػت ٔسٕٔٛیت در
ا٘ٛاع ٔٛاد ٔخذر ٔتفاٚت است.
سزػت ٔسٕٔٛیت تٛسط ٔٛاد ٔخذر ت ٝضزح سیز است:
خٛردٖ :تیٗ  02تا  02دلیمٝ
تشریك وزدٖ در ري :تیٗ  51تا  02ثا٘یٝ
تشریك وزدٖ در ٔاٞیچ :ٝتیٗ  0تا  1دلیمٝ
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استٙطاق :تیٗ  1تا  8ثا٘یٝ
در آخز...
آ٘چ ٝتایذ ٔٛرد تٛج ٝجذی لزار ٌیزد ایٗ است و ٝتا ٚجٛد ػٛارض  ٚتثؼات ٔختّفی وٛٔ ٝاد ٔخذر
در اتؼاد رٚا٘ی ،جسٕی  ٚاجتٕاػی افزاد دارد ،ضزٚری است و ٝاطالػات  ٚآٌاٞیٞای السْ در ایٗ
سٔی ٝٙوسة ضٛد تا تتٛاٖ تا آٌاٞی اس آثار  ٚتثؼات ا٘ٛاع ٔخذرٞا اس اتتال ت ٝآٖٞا ٘یش جٌّٛیزی وزد.
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