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پیش گفتار 
ارزش هر نوش��ته ای در تأثیری اس��ت که در مخاطب به ویژه در بهبود زندگی او می گذارد 
است با این امید که بتوانیم تأثیری در زندگی زندگان بگذاریم، همواره مشوق ما در نوشتن بوده 

است. 
موضوع کتاب پیشین ما، به دنیای من خوش آمدید )پژوهشی در رابطه با شناخت کودکان 
بیش فع��ال(، بود که س��عی کردیم گامی در جهت ارتقای س��المت روان��ی و اجتماعی جامعه 
بخص��وص خانواده ها و والدین که در رأس هرم تربیتی قرار دارند، برداریم. که از این رهگذر، 
ک��ودکان بیش فع��ال بتوانند بر ضعف های خود غلبه نموده و اس��تعدادها و توانایی های خود را 

پرورش دهند و در جدال با اختالل بیش فعالی مغلوب نباشند. 
یکی از موضوعاتی که همیشه فکر ما را به خود مشغول می کرد این بود که چرا در جوامع 
امروزی هر روز آمار اعتیاد بیشتر و سن مصرف کننده ها پایین تر می شود و این آسیب اجتماعی 
بزرگترین معضل هر کشور محسوب می شود، از این رو کوشیدیم تا با تلفیق شناخت انواع مواد 
مخدر تا راه های جلوگیری از اعتیاد مجدد بعد از ترک، ش��یوه و س��بک جدیدی را در بیان این 

آسیب اجتماعی و خانمان سوز به زبان ساده که برای همگان قابل استفاده باشد انجام دهیم. 
بی ش��ک با وجود صده��ا منبع علمی و کتاب های مختلف در ای��ن زمینه امیدواریم تأثیری 

هرچند اندک در سالمت و پویایی و شادابی زندگی، در خوانندگان گرامی داشته باشیم. 
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شناخت انواع مواد مخدر



انواع مواد مخدر 
ج( مواد توان افزا  ب( مواد توهم زا    الف( مواد سستی زا  

الف( مواد سستى  زا 
موادی هس��تند که مصرف آن بر روی سلسله اعصاب مصرف  کننده اثر گذاشته و در نتیجه 

فعالیت فکری و بدنی او را سست نماید.
 این مواد به دو دسته تقسیم می شوند:

• طبیعی، مانند: استحصاالت گیاه خشخاش، تریاک، شیره تریاک، مرفین	
• مصنوعی، مانند: هروئین، متادون، نرمتادون، پاپاورین، پتیدین، انواع و اقسام قرص های 	

مسکن و آرام  بخش

1. خشخاش

بوته  ای اس��ت یکساله که در مناطق معتدل می  روید. رشد ساالنه این گیاه به ارتفاعی معادل 
110-70 س��انتیمتر می رسد. در اواسط بهار، بعد از این که گل های رنگارنگ ان کم  کم شروع به 
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ریختن می  کند، از میان گل ها کپسول ظاهر می  شود که به آن گرز خشخاش می  گویند. این گرزها 
در اواخر بهار و اوایل تابس��تان دارای پوست سبزی اس��ت که به زردی می  گراید. البته، قبل از 
این که میوه گیاه خشک و زرد شود به روش خاص مبادرت به تیغ زدن آن می  نمایند. این کار به 
وس��یله افرادی که تجربه خاصی در تیغ زدن دارند، انجام می شود. آنان در ساعات اولیه شب با 
تیغ های مخصوص و با ایجاد چندین شیار افقی و یا عمودی و یا مورب بر روی گرزها مبادرت 
به تیغ زدن می نمایند. صبح روز بعد، شیره سفید رنگی از محل شکاف های گرز به بیرون ترشح 
می کند و در مجاورت هوا به صمغ قهوه ای رنگ تبدیل گردیده در پیاله مخصوص جمع  آوری 

و برای تریاک آماده و به صورت لول روانه بازار قاچاق می  شود.

2. تریاك

تاریخچه 
قدیمی ترین و مشهورترین ماده مخدر است که از گیاه خشخاش به دست می  آید. این گیاه حدود 
2500 س���ال قبل در منطقه مدیترانه کشت می  ش��ده است. سابقه این گیاه را تا 5000 سال قبل هم 
ذکر می  کنند. از آثاری که از سومری ها باقی مانده است، چنین ب��رمی  آید، آنها این ماده را استعمال 

می  کرده اند و با آن گیاه شادی بخش می  گفتند. در نوشته های هومر از تریاک نام برده شده است.

شكل ظاهری 
تریاک شیره منعقد شده تخمدان کال بوته خشخاش است که از نظر علمی به پاپاور معروف 
اس��ت. تریاک آماده مصرف، ماده  ای اس��ت خمیری به رنگ قهوه ای که بر حسب نوع و منطقه 
کشت خشخاش و آب و هوای منطقه پرورش از قهوه ای روشن تا تیره وجود دارد نام های دیگر 

آن افیون، اپیوم و تریاق می  باشد.


