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کانابیس )ماریجوانا( 

کانابیس چیست؟
کانابیس نام علمی گیاه شاهدانه است. برگ ها و گل های این گیاه که ماریجوانا نامیده 
می شود حاوی یک صمغ روان گردان است که روی احساس، فکر و اعمال ما تاثیر 
می گذارد. کانابیس به اشکال مختلف تولید می شود که عبارتست ازبرگ ها وگل های 
خشک شده )ماریجوانا(، صمغ فشرده شده گل ها و برگ ها )حشیش( و صمغ تغلیظ 

شده که با کمک یک ماده محلل استخراج می شود )روغن حشیش(. 
ماریجوانـا اغلـب به صورت سـیگاری )جوینت( ویا با اسـتفاده از پیپ و بنگ مصرف 
می شـود بـا ایـن حـال آن را می تـوان به شـکل دود نیز بخور کـرد. برخی افـراد آن را 
می پزنـد و برخـی نیـز بـا آن چـای درسـت می کنند. برخـی نیز بـا قـرار دادن مایع 

غلیـظ شـده کانابیس زیر زبـان، آن را جـذب می کنند. 



انسـان ها از زمـان باسـتان، کانابیـس را بـرای دالیـل مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار 
داده انـد. برخـی افـراد ازایـن مـاده اسـتفاده کرده انـد تـا در زمـان تعامـل بـا دیگـران 
راحت تـر باشـند و بـا دوسـتان خـود رابطـه بهتری برقـرار کننـد. برخی نیـز از آن بنا 
بـه دالیـل روحی ویا صرفا بـرای تجربه کردن گونـه ای متفاوت از آگاهـی بهره برداری 
کرده انـد. برخـی افـراد نیـز بـرای کاهش اضطـراب وکنترل مشـکالت پزشـکی خود 
بـه آن روی آورده انـد. کانابیـس فوایـد زیـادی دارد ولـی مثـل مـواد و داروهـای دیگر 

خطراتـی نیزدرکاربـرد آن وجـود دارد. 
کشـیدن جوینـت ماریجوانـا بـا یـک دوسـت نزدیـک درشـب جمعـه راهـی بـرای 
اسـتراحت وآرامـش درپایـان یک هفته کاری شـلوغ اسـت. ولی صرف کردن سـاعات 
متوالـی بـرای کشـیدن ایـن ماده می توانـد فضای نا امیـد کننده ای ایجاد کنـد که در 
آن گفتگوهـا بـه سـمت بی معنا شـدن پیـش مـی رود. این امـر می تواند خطـر اتخاذ 
تصمیمـات نادرسـت را افزایـش دهـد کـه رانندگی کردن قبـل ازناپدید شـدن کامل 
آثارمصـرف ماریجوانـا درمیـان ایـن تصمیمات قـرار دارد. بـا اینکه ماریجوانـا می تواند 
بـه کاهـش اسـترس واضطراب کمک کند ولی وابسـته شـدن بـه آن بـرای مواجهه با 

زندگـی روزانـه می توانـد بـه سـالمت ونیز روابـط ما آسـیب بزند. 

زمانی که ماریجوانا مصرف می کنیم
چه اتفاقی می افتد ؟

زمانـی کـه ماریجوانـا ازطریـق استنشـاق مصـرف می شـود، مـواد شـیمیایی بـه نـام 
کانابینوئیدهـا از طریـق شـش ها جـذب و وارد جریـان خـون مـا می شـوند و بـه این 
ترتیـب سـریعا تاثیرات خـود را ایجاد می کننـد. ماریجوانا زمانی که قورت داده شـود، 
کانابینوئیدهـا ازطریـق معـده و روده جذب می شـود. این روند زمان بیشـتری می برد 
و بـه همین سـبب فـرد مصـرف کننده بـرای مدیریت دقیـق دوز مصرفی مشـکالت 

بیشـتری خواهد داشـت. 
آثـار ماریجوانـا روی افـراد مختلـف بـا هـم فـرق می کند. یـک نفر احتماال احسـاس 
راحتـی بکنـد، یـک نفردیگـر احسـاس کند پـر از انرژی اسـت ولی نفر سـوم ممکن 
اسـت دچـار نگرانی شـود. بعضی اوقات یک فرد در شـرایط متفـاوت، تجربه مختلفی 
ازمصـرف ماریجوانـا خواهـد داشـت. نـوع و میـزان ماریجوانـا کـه مـا در یـک زمـان 
مصـرف می کنیـم درایـن میان نقـش زیـادی دارد. عوامل دیگـری کـه روی ما تاثیر 

از: دارد عبارتست 
  تجربه گذشته ما با ماریجوانا

  حال وهوای کنونی ما ومحیط اطراف
  و سالمت روانی وجسمی ما
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چرا کانابیس مصرف می کنیم؟

کانابینوئیدها
بیـش از ۶۰ نـوع مختلف کانابینوئیـد وجود دارد. امـا معروف ترین آن ها برای 
داشـتن خصوصیت روان درمانی دلتا-۹ تتراهیدروکانابینول یا THC می باشد.

بر اسـاس نظرسنجی انجام گرفته در کانادا 
در سـال ۲۰۱۵، بیـش از چهـل درصـد از 
کانادایی هـای باالی ۱۵ سـال بیـان کردند 
کـه در طول زندگی خـود مایجوانا مصرف 
کرده انـد. کـه در ایـن میـان جوانـان بیـن 
۲۰ تـا ۲۴ سـال بزرگتریـن گـروه مصرف 

بوده اند. کننـدگان 



چه زمانی مصـرف ماریجوانا یک مشکل به شمار می رود؟
مصـرف ایـن مـاده زمانی یک مشـکل اسـت کـه زندگی ما یـا زندگی افراد دیگـر را تحت تاثیـر قرار می دهد. مـا احتماال  گمـان کنیم که این 
امـر فقـط دربـاره افـرادی صـدق می کند که به صـورت مرتب مقادیر زیـادی ماریجوانا مصـرف می کنند، ولی حتی اسـتفاده از ایـن ماده  تنها 
در یـک موقعیـت خـاص نیز می تواند مشـکل آفرین شـود. مثال ما ممکن اسـت تصمیم بگیریـم، تا قبل از رفـع کامل آثـار آن، رانندگی کنیم. 

نکتـه مهـم ایـن اسـت که بدانیم با مصـرف آن در طول زمـان، ظرفیت بالقوه ای بـرای پیامدهای زیان بار وجـود دارد. 
مصـرف ماریجوانـا بـه ویـژه مصـرف منظـم آن توسـط افـراد کـم سـن خطـرات ویـژه ای دارد. ماریجوانـا نیـز می توانـد مثـل سـایر داروهای 
روان گـردان در فعالیـت و رشـد عـادی مغـز اختـالل ایجـاد کنـد. مصـرف ماریجوانـا در سـنین پاییـن می توانـد روی الگوهـای عـادی تعامل 

اجتماعـی بـا همسـاالن اختـالل ایجـاد کنـد و تاثیـر منفـی روی سـالمت فرد بگـذارد. 
دالیلـی کـه افـراد ماریجوانـا مصـرف می کنند روی ریسـک ایجاد مشـکالت برای ایـن افراد تاثیرمی گـذارد. به عنـوان نمونه اگـر فردی جهت 
تفنـن ماریجوانـا مصـرف کنـد، احتمـاال فقـط بحـث مصـرف آن درموقعیت هـای اجتماعـی پدیدارشـود. ولـی اگر فردی بـا هـدف مواجهه با 
مشـکلی طوالنـی مـدت از قبیـل اســـترس مزمـن، ماریجوانـا مصرف کنـد در این حالـت احتماال شـاهد مصرف طوالنـی مدت و پایـدار این 

ماده باشـیم. 
بیشـتر افـرادی کـه از ماریجوانـا اسـتفاده می کنند به این ماده وابسـته نمی شـوند ولـی آن هایی که از این مـاده در طول مدت زمـان به صورت 
متنـاوب اسـتفاده می کننـد خـود را در معـرض خطر قـرار می دهند. فردی کـه از این مـاده به صورت متناوب اسـتفاده می کنـد احتماال برای 

داشـتن حـس عـادی و فعالیت در طـول روز، به این ماده احسـاس نیـاز پیدا می کند. 
افـرادی کـه بعـد از دوره اسـتفاده متنـاوب از ماریجوانـا، اسـتفاده از آن را متوقـف می کننـد، احساسـاتی از قبیـل کناره گیـری، بی حوصلگی و 

تحریک پذیـری، ازدسـت دادن اشـتها و مشـکل در خوابیـدن پیـدا می کنند.

ترکیب کردن ماریجوانا بامواد دیگر
افراد معموال ماریجوانا را با مواد دیگر ترکیب می کنند تا احساسات متفاوتی تجربه کنند و آثار جانبی ناخواسته را جبران نمایند. ولی ترکیب 
ماریجوانا با مواد دیگر خطراتی دارد که تشدید آثار آن و تداوم این آثار برای دوره زمانی طوالنی مدت و بیشتر از خواست فرد، در میان این خطرات 

قرار دارد. در زیر به برخی از این ترکیبات و آثار مربوط به آن ها اشاره می کنیم. 
  الکل وسایر مواد مسکن: این ها موادی هستند که ضربان قلب ما را پایین می آورند و باعث می شوند ما حس راحتی بیشتری داشته باشیم. 
مواد مسکن روی مهارت هماهنگی و سایر مهارت هایی که برای رانندگی ایمن نیاز است تاثیر می گذارد. ترکیب ماریجوانا با حتی میزان  اندکی از 

الکل به توانایی ما در رانندگی، بیشتر از مصرف مجزای ماریجوانا و یا الکل آسیب می زند. 
  محرک ها: این ها موادی از قبیل نوشیدنی های انرژی زا و کوکائین هستند که ضربان قلب را افزایش می دهند و باعث می شوند ما احساس انرژی 

بیشتری کنیم. زمانی که با ماریجوانا همراه شوند، باعث می شود تشخیص میزان مستی ما مختل شود و منجر به رفتارهای پرخطرتری گردد. 

www.heretohelp.bc.ca 3

تاثیر بر سالمتی
ماریجوانا می تواند برای سالمتی ما هم مفید باشد وهم مضر. به عنوان مثال تحقیقات نشان می دهد که ماریجوانا می تواند به تسکین برخی 
ازعالیم مشـــکالت پزشکی ازقبیل درد، تهوع و اســپاسم ماهیچه ای  کمـــک  کند. ولی مصرف زیاد آن با زیان هایی ازقبیل عالیم و 

نشانه های روانپریشی همراه است. 
بسیاری از افرادی که ازماریجوانا استفاده می کنند می گویند مصرف این ماده درموقعیت های اجتماعی به راحتی آن ها کمک می کند وحس 
راحتی آن ها را افزایش می دهد. ولی برخی نیز بعد از مصرف این ماده احساس نگرانی و استرس می کنند و این امر برتعامالت ان ها با 
بقیه تاثیر می گذارد. یک فرد احتماال تا چند ساعت بعد از کشیدن سیگاری )جوینت( در به خاطر آوردن چیزها دچار مشکل شود و این 
امر روی دوستی ها تاثیر می گذارد. با گذشت زمان، مصرف  زیاد ماریجوانا می تواند باعث تحریک پذیری مجرای تنفسی، افزایش خطر 
سرفه های مزمن، تنگی نفس و یا خسخس سینه شود. دود ماریجوانا هم شبیه دود تنباکو دارای مواد شیمیایی سرطان زا است ولی خطر 
ایجاد سرطان در میان مصرف کنندگان ماریجوانا کمتر است زیرا مصرف کنندگان آن معموال کمتر از مصرف کنندگان تنباکو از این ماده 

استعمال می کنند. 
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چگونه انتخاب های سالم تری در ارتباط با ماریجوانا داشته باشیم
زمانی که تصمیم به مصرف ماریجوانا می گیریم، بهتر است اطالعاتی داشته باشیم درباره گام هایی که با برداشتن آن ها می توانیم 

رفتار خود را در مصرف این ماده به کم ضررترین سطح ممکن برسانیم. در زیر به برخی توصیه های مفید اشاره می کنیم.
  زیـاد نـه: مدیریـت کـردن مقـدار مـاده ای کـه مـا در یـک دوره زمانی مصـرف می کنیـم به کاهـش ریسـک رفتارهای 

پرخطـر کمـک می کند. 
توصیـه: بـه جـای مصرف یک جوینـت کامل و یا پـک زدن کامل در هر لحظه، بعـد از یک یا دو پـک، چند دقیقه منتظر 

شـوید. شـاید به این نتیجه برسـید که مقدار کمتر نیز برای شـما کافی اسـت. 
  نه اغلب اوقات: مصرف آن به میزان  اندک به کاهش ضررهای آن برای خودمان و دیگران در طول زمان کمک می کند.

توصیـه:  تـالش کنیـد از مصـرف ماریجوانـا در هر روز و یـا آخرهرهفته خودداری کنیـد. برای روزهـا و آخر هفته هایی که 
مصـرف نمی کنیـد برنامـه ریزی داشـته باشـید تا زمان شـما صرف فکر کـردن به مصرف نکردن آن نشـود )صـرف وقت با 

دوسـتی که مصـرف نمی کند و یا رفتن به باشـگاه بدنسـازی(. 
  فقـط در شـرایط امـن: تصمیم گیـری آگاهانه در بـاره جاها وافـرادی که با آن هـا ماریجوانا مصرف می کنیـم به کاهش 

ضررهـای مرتبط بـا این ماده کمـک می کند.
توصیه: درصورت رفتن به بیرون، درکنار دوستان مورد اعتماد باشید و ازگزینه های حمل ونقل امن استفاده کنید. 

کاهش خطرات
  اسـتفاده از دسـتگاه بخارسـاز امن تر از استنشـاق مسـتقیم 

دود ماریجوانا اسـت.
  در صـورت استنشـاق دود ماریجوانا، به جـای پک های عمیق، 
پک های سـطحی بزنید. بیشـتر مـاده کانابینوئیـد ماریجوانا در 
چنـد ثانیـه اول جذب می شـود، لذا نیـازی ندارید کـه پک های 

عمیق بزنیـد و یا اینکـه نفس خـود را نگه دارید.

آیا ماریجوانا قانونی است؟
ماریجوانا یک ماده تحت کنترل در کانادا است. پرورش، فروش، واردات،  صادرات و استفاده از این ماده در کانادا غیرقانونی 
است. براساس قوانین کنونی، افرادی که این ممنوعیت را رعایت نکنند با جریمه، حکم زندان و سابقه جنایی روبرو خواهند 
شد که می تواند روی فرصت های شغلی آینده آن ها، برنامه های مسافرتی و نیز فرصت های آموزشی آن ها تاثیرگذار باشد. ولی 
برای افرادی که به دالیل پزشکی به ماریجوانا نیازمند هستند استثنائاتی وجود دارد. برای اطالع از استفاده از ماریجوانا جهت 
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از اینجاکجاميتوانم بروم؟
میخواهد تغییر کند، چه کار باید کرد؟ اگر شما و یا فردی که میشناسید

بگیرید. تماس 1 و در سایر نقاط کبک با 265-2626 800 اطالعات درباره منابع و گزینههاي درمان درمونترال با 527-2626 514 براي
میتوانید از منابع زیر نیز برای کسب اطالعات بیشتر استفاده کنید: همچنین شما

خط بحران منطقه شما
بحران فقط براي افرادي نیست که در بحران به سر ميبرند. شما ميتوانید براي دریافت اطالعات یا در صورتي که فقط به فردي براي صحبت کردن نیاز دارید،  خطوط
تماس بگیرید تا بدون بوق اشغال یا انتظار، به یک خط  1-866-APPELLE 277-3553 با خدمات محلي تماس بگیرید. اگر آشفته هستید، در هر ساعت شبانه روز با

بحران کبک وصل شوید. خطوط بحراني که از طریق این شماره وصل ميشوید آموزشهاي پیشرفتهاي در زمینه خدمات و مسائل سالمت روان دریافت کردهاند. 

اَمی کبک
بگیرید. یا با شماره 1448-486-514 تماس بازدید کنید.  https://amiquebec.org/ اطالعات و منابع در خصوص سالمت روان یا هر گونه اختالل رواني، از سایت براي

ارتباط سالمت
تماس بگیرید یا براي دسترسي به اطالعات غیراضطراري رایگان درباره درباره سالمت براي هر یک از اعضاي خانواده خود از  ساعت از شبانه روز، با شماره 811 در هر
بازدید کنید. از طریق شماره 811، شما همچنین ميتوانید با یک پرستار درباره عالئمي که  https://amiquebec.org جمله اطالعات درباره سالمت روان، از سایت

نگرانش هستید، یا یک داروساز درباره داروها صحبت کنید.

اطالعات در خصوص الکل و مواد مخدر و سرویس ارجاع در استان کبک
در مونتـرال ویـا 2626-265-800-1در سـایر نقـاط کبـک تمـاس بگیریـد. ایـن  صحبـت در مـورد مصـرف مـواد مخـدر بـا شـماره تلفنهـای 514-527-2626 بـرای
سـاعته در دسـترس میباشـد. آنهـا میتواننـد شـما را بـه منابـع محلیتـان در ایـن زمینـه نیـز وصل کننـد. برای اطالعـات بیشـتر میتوانیـد روی این  سـرویس ۲۴

کلیـک کنیـد. www.drogue-aidereference.qc.ca لینـک
 )SSSUIC( و یا مرکز متمرکز خدمـات بهداشتی و اجتماعی دانشگاه )SSSIC( مرکز متمرکز خدمات بهداشتی و اجتماعی

SSSIC و یا مرکز SSSUIC به صفحه زیر مراجعه کنید: برای پیدا کردن اطالعات تماس برای کلـینیک پزشک خانوادگی، مرکز
http://sante.gouv.qc.ca/en/problemes-de-sante/sante-mentale/  Finding a Resource

 اگر فردي که شما مي شناسيد به دنبال
 بررسي تغيير باشد چه کار بايد کرد؟  

براي اطالعات درباره گزينه هاي درمان و منابع موجود در اين زمينه در بريتيش کلمبيا با سرويس اطالعات دارو و الکل به شماره تلفن )1-800-663-1441( 
  ) .www.heretohelp.bc.ca( تماس بگيريد. در ونکوور با شماره تلفن 9382-660-604 تماس بگيريد. براي درک بهتر تاثيرات مواد در زندگي خود به وبسايت

مراجعه کنيد. اين وبسايت اطالعات دقيقي درباره مصرف مواد و بهداشت رواني ارائه مي کند

شما همچنين مي توانيد با کامل کردن فرمي که در وبسايت مرکز تحقيقات اعتياد در بريتيش کلمبيا به آدرس www.carbc.ca.  وجود دارد اطالعاتي در اين 
زمينه پيدا کنيد. اين وبسايت داراي مجموعه مطالبي درباره مصرف مواد و موضوعات مختلف مربوط به آن است. 
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