
 

واب، : اختالل در خردیگ یرا در برم ریموارد ز راتییتغ نیتر عیها شا نیعالوه بر ا

اب، تمدد اعص ،یریپذ کیتحر ،یقراریب ،یزود رنج ،ینوسانات خلق د،یولع شد

وتاه ک یو فراموش یها، تفکر تصادفچشم یسرخ ،یاز حد، سرخوش شیب یشاد

 .ندذهن و بدن هست یرو جوانایاز اثرات مار یمدت همگ

 ماده نینوع ا یرومندین زانیبه م یبستگ جوانایمار یو روان یشدت عوارض جسمان

 جوانا،یمصرف مار فرد، نحوه یمصرف قبل موجود در آن، سابقه THCمخدر و 

رف فرد مص یجسمان تیو وضع شودیم بیترک جوانایکه با مار ینوع مواد مخدر

است و در افراد  یسبگفت شدت عوارض آن ن توانیم جهیکننده دارد. در نت

و  قضاوت یدر بر رومخ ماده نیمصرف ا یمختلف متفاوت است. به صورت کل

 یاجتماع ،یلیتحص ،یو باعث افت عملکرد شغل گذاردیم یمنف ریادراک فرد تاث

 .شودیم یو خانوادگ

است که در  یگل از جمله موارد ادیاضطراب در زمان ترک اعت جادیا نیهمچن

رد درمانگر متخصص در مو کیشده است. صحبت کردن با  دهیافراد د یتمام انیم

 شیحش ایکه قصد مصرف دوباره ماده مخدر گل  یافکار و احساسات خود در زمان

ر خود مقابله کنند. درمانگ یهاتا بتوانند با وسوسه کندیها کمک مرا دارند به ان

کردن  که دارد به او در ترک یطیبه فرد متناسب با شرا ییهابا دادن برنامه و راهکار

 .کندیده مخدر گل کمک ممصرف ما
 

شناخته  رانیدر ا عیماده مخدر شا نیبه عنوان دوم« گل» ماده مخدر

گسترش  جوانان انیم درگذشته  یهاماده مخدر در سال نیو ا شودیم

 .است افتهی یریچشمگ

در  یمختلف یهاو نام شودیم هیشاهدانه ته اهیماده مخدر گل از گ

 ماده نیا. دیجوانا، گرس، علف و و یمختلف دارد مانند مار یهافرهنگ

مصرف  یو خوراک نیروان است و به صورت تدخ مخدر فعال کننده

 یم مصرف گاریرا به شکل س اهیگ نیا یافراد برگ ها ی. برخشودیم

 شود. یتر جذب بدن م عیماده سر نیحالت ا نیکنند. در ا

مراحل است. در ابتدا با شروع مصرف فرد  یجوانا دارا یمصرف مار

گردد. سپس حالت تفکر همراه با  یو آرامش م نیدچار احساس تسک

ر اث لیبه دل تیدهد. در نها یبه فرد دست م دیاضطراب و شک و ترد

THC ابدی یم شیدر کبد ضربان قلب و اشتها افزا . 
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 گل یا ماری جوانا


