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 مرکز تحقیقات اعتیاد و رفتاراهی رپخطر

 دکتر آالله بهرامیان ، دستیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران:  گردآورنده

 



 چيست؟ حشيش-

های مختلف این گياه به  قسمت این ماده از های  فرمانواع و  منشا گياهي دارد حشيش

 . دست مي آید

در بازار وجود  که بنگ،چرس ،در واقع ماریجوانا، وید، علف، گرس، حشيش، گل

. شوند بندی ميها طبقهدارند، همگي از یک دسته هستند و در دسته کانابيس

 .در جهان استکانابيس رایجترین ماده غير قانوني 

 ؟ شود چگونه مصرف مي حشيش یا گل-

  .کنند همچنين گاهي آن را مانند چای دم مي. شود پایپ و یا به صورت خوراکي در غذا مصرف مي ،سيگار داخل حشيش یا گل

 روی بدن و مغز چه اثری دارد؟ حشيش یا گل -

ی اما همهموقتي را تجربه کنند  اماحالت های خاصي نظير احساس خوشایند افراد ممکن است 

 .حاالت لزوما لذت بخش نيستنداین 

ضربان افزایش .است حشيش یا گلبارزترین اثر جسمي مصرف  چشمان قرمزیو پرخوني 

اما این همه . هستنداز آن دسته و احساس گرسنگي  دهان خشکي، ، فشار خون، تعداد تنفس قلب

این ماده در معرض  طوالني مدتکنندگان زا ، مصرفسرطان موادبا توجه به وجود  .ماجرا نيست

 .تنفسي و سرطان ریه قرار دارندشدید های ابتال به بيماری

و از همه  هاواکنشکندی ، تمرکز کاهش اثر خواهد گذاشت،  افراد مغزیاین ماده روی عملکرد  

 .از عوارض مصرف آن مي باشدگيری قدرت تصميماختالل در  تر مهم

روی همه افراد یکسان نيست و حتي ممکن است یک فرد در دفعات حشيش یا گل  را به یاد داشته باشيد که اثراین نکته 

مصرف، تجربه قبلي مصرف نحوه  سن شروع، این موضوع بستگي به ژنتيک فرد،. مختلف مصرف، تجربه متفاوتي داشته باشد

 .ردنوع ماده مصرفي و طریقه مصرف دا مصرف یک ماده دیگر، کننده،

 اعتيادآور نيست؟ گلحشيش یا آیا درست است که -

حشيش یا  که یاز هر ده نفر .تواند از خفيف تا شدید باشدوجود دارد و شدت آن ميحشيش یا گل  اعتياد به! به هيچ وجه

نفر  کینسبت به  نیسال باشد، ا 81و چنانچه سن شروع آن کمتر از  دهندادامه مي آن مصرفنفر به  کی يکنند،مصرف مگل 

 .رسدياز هر شش نفر م



-باعث ایجاد تحمل به آن، افزایش ميزان مصرف و وسوسه شدید برای مصرف مجدد ميحشيش یا گل  طوالني مدتمصرف  

مثل خلق افسرده، اضطراب، اختالل خواب و حتي عالئم  يمصرف نکند عالئمحشيش یا گل  وقتي فرد برای مدتي. شود

 . فيزیکي مثل سردرد را تجربه خواهد کرد

 ؟شده است خطر دارد، چرا در بعضی کشورها مصرف آن قانونیحشيش یا گل  پس اگر-

اختالف است و همچنان در مورد آن  اقتصادی سياسيدر بعضي کشورها بيشتر یک تصميم حشيش یا گل  قانوني شدن مصرف

درست مثل سيگار . خطر بودن آن نيستبه معني بيبا این حال حتي قانوني شدن این ماده، . زیادی وجود دارد نظرهای

 . که مضرات آن برای همه ما روشن است

که مصرف  رسديبه نظر م. دارد يعوارض و عواقب قابل توجه حشيش یا گل طوالني مدتمصرف  یادآوريمثل هر ماده اعت  

از طرفي . دارد يقابل توجه ريعملکرد افراد تاث یو رو شوديمزمن مغز م يشناخت تباعث اختالال این مادهمدت  يطوالن

 .دهدها مثل ریه را افزایش بعضي از سرطان خطرتواند ميسيگار  داخل مصرف ازطریق حشيش یا گلمصرف 

این ماده دروازه ورود . مرتبط استنيز  (جنون پایدار) نظير اسکيزوفرنيا جدی پزشکيهای روانبيماری باحشيش یا گل  مصرف

 .تری را برای فرد به همراه داشته باشدتواند مصرف مواد خطرناکمياین ماده، مصرف د و شروع باشمواد مي دنيایبه 

 

تواند باعث جنون گذرا یا میحشيش یا گل  آیا-

 پایدار شود؟

همان  حشيش یا گلترین عارضه مصرف بله، در واقع ترسناک

این عارضه که در روانپزشکي . پایدار است یا جنون گذرا

ممکن است پس از شود بدین معناست که سایکوزیس ناميده مي

یعني . ندشو بدبيني دچار توهم یاافراد  حشيش یا گلمصرف 

نسبت به  افرادعالوه بر آن ممکن است . که وجود خارجي ندارند ببينندکه واقعيت ندارد و یا چيزهایي را  ندصداهایي را بشنو

رفتارهای . نشوند آنهامتوجه منطق سخنان اطرافيان ممکن است . ند، یا احساس قدرت بي حد و حصری کنندبقيه بدبين شو

حشيش یا گل  مصرف به دنبالاین عالئم ممکن است . باشدربط گویي هم ممکن است وجود داشته عجيب و غریب و یا بي

فرد فتد، بلکه ممکن است این عالئم پایدار بمانند و ااما هميشه این اتفاق نمي. ایجاد شود و با قطع مصرف آن رفع شود

 05.باشدميجنون پایدار های کنندهترین شروعیکي از مهمحشيش یا گل  .برگردد موادوقت نتواند به شرایط قبل از مصرف هيچ

ترین علت توصيه اکيد روانپزشکان به شاید مهم .برابر افزایش ميدهد 3خطر اسکيزوفرنيا را تا حشيش یا گل  بار مصرف

 . ، همين ریسک شروع بيماری اسکيزوفرنيا باشداین ماده مصرف نکردن و حتي امتحان نکردن

 .باشدد نقطه شروع بيماری مي توان، حشيش یا گل  که حتي یکبار مصرفیادتان باشد 



 از چه کسی کمک بگيرم؟-

کنيد و دوست دارید که آن را ترک مصرف مي اگر شما یا فردی از عزیزانتان این ماده را

. مراجعه کنيد یا روانشناس پزشکروانترین نزدیک است که بهکنيد، بهترین کار این 

درمانگاه  .کمک خواهد کرد به شما در این مسير شناختي برای درمانمداخالت دارویي و روان

و مشاوره، گروه  غيردارویي ،اعتياد بيمارستان روانپزشکي ایران با ارائه خدمات دارویي

 .باشدآماده خدمت رساني به شما و عزیزانتان مي سایر مداخالت درماني و درماني

 


