
 

 

 
 

 

 حشيش چيست؟
وي شايع ترين ماده غير قانوني در سراسر جهان از گياهي به نام شاهدانه هندي كه شبيه گزنه است به دست مي ايددببشش هداي مشف دي ايدن گيداه حدا

نه بدسدت ميايدد را بده موماد فعال بوده و بسفه به مح ي كه مومرد اسففاده قدرار ميييدرد قددرتهاي مشف فدي دارندبچدبن چسدبنده اي كده از گيداه شداهدا

و به ان حشيش مي گويندد ب از برگهداي خشدد شدده نيدز مداري  چورت قالبي در مي اورند كه به رنگ سبز خاكسفري و يا قهوه اي مايل به سبز است

 جوانا حاچل مي شود كه ضعيي تر استبروغن حشيش قوي ترين فرم اين ماده استب

 نام هاي رايج
 ،سييار ،حشيش Joint،ماري جوانا،گراس ،ع ي،بنگ،جرس

 راههاي مصرف
يا سيياري مي كشند بخوردن حشديش روش  jointحشيش معبوال به روش تدخيني اسففاده ميشودبمعبوال با توتون سييار مش وط شده و به عنوان 

 نامعبولفري است بگاهي نيز حشيش را در غذا يا شيريني و يا نوشابه مي ريزند و ميشورندب

 اثار مصرف:
باني به دنبال مصرف حشيش عبارتند از :افزايش فشار خدون،گييي،افزايش اشدفها،قرمز شددن چشد  هدا ،تندد شددن ضدربان ق د ،اخف ل عوارض جس

حافظه ،گييي،بي توجهي ،تغييدر در ر  و رندگ و چددابع ر  رواندي شدديد ميدل شدنيدن چدداهاي غيدر واقعي،چدحبفهاي ندامربوط و رففارهداي غيدر 

 رد  ديرتدر ر عرض چند دقيقه شروع ميشود و بسفه به ميزان مصرف چند ساعت طول ميكشدد بچنانهده خدورده شدود ععادي،اضطراب و افسردگي د

 شروع ميشود اما مدت طوالنيفري مي ماندبحشيش اثرخواب اوري خفيفي نيز داردباما اين اثر به شدت به وضعيت خ قي وتوقع مصرف كننده مربدوط

لشدواه بده ع رد  د jointبدار مصدرف  02و يدد مصدرف كنندده سدابقه دار تدا روزانده  jointميشوردبيد مصرف كننده تازه كار بعد از يد بدار مصدرف 

ميرسددندباين ع ردد  عبارتنددد از سرخوشي،احسدداس اعفبدداد بدده نفي،احسدداس عبددومي خددوب بودنبالبفدده چنانهدده فددرد بدده هنيددام مصددرف افسددرده و يددا 

 در مقادير باال خطر بروز حب ت اضطرابي هول و بدبيني و توه  نيز وجود داردببا توجه به كاهشي كه مضطرب باشد ع ر  ناخوشايند تشديد ميشودب

شي از ان نبايد در ميزان مهار در فرد ايياد ميشود خطر اسي  رساندن به خود باال مي رودبافرادي كه از اين ماده اسففاده ميكنند به دليل عدم تعادل نا

 رانندگي كنندب

 چيونه كبد كني ؟
فبدا بايدد بيبدار را بده بشدش روان زشدكي ارجداع مصرف حشيش امكان بروز يا تشديد حاالت جندون را زيداد ميكندد و چنانهده چندين حدالفي بدروز كدرد ح

ه دادببايد مصرف كننده را مطبئن كرد كه ع ر  تحريد پذيري ،كسدالت و اخدف ل اليدوي خدواب پدي از خدرو  دارو از بددن مرتفدع خواهدشددبنيازي بد

 تيويز دارو مير به توچيه پزشد وجود نداردب

 ساير اط عات:
 هففه پي از مصرف در ادرار قابل تششيص استب 4تا بدليل انكه حشيش در چربي حل ميشود 

از جب ه عوارض طوالني مدت مصرف حشيش وضعيفي است كه فرد دچار بي انييزگي،دم تبايل براي شروع هر كاري،بي احساس،بي اندريي بدودن 

 و چاق شدن مييرددب

 

 تهيه شده در:

 اداره پييشيري و درمان سوءمصرف مواد

 شت،درمان و اموزش پزشكي()معاونت س مت وزرات بهدا

 


