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بر  (DLPFC)انبی ج -ناحیه پیش پیشانی خلفی (TDCS)تاثیر تحریک با جریان مستقیم الکتریکی 

 های روزانه و اجتماعیکاهش ولع مصرف سیگاری

 دکتر نادر حاجلو 

یشانی پدر ناحیه پیش  (TDCS)تاثیر تحریک با جریان مستقیم الکتریکی تعیین  این مطالعههدف چکیده: 

مطالعه کارآزمایی بالینی  این باشد.می بر کاهش ولع مصرف در افراد سیگاری (DLPFC)جانبی چپ  -خلفی

سیگاری  10 در گروه آزمایش، سیگاری روزانه 10سیگاری )دانشجوی مرد  40دوگروهی و یک سویه کور بر روی 

 جامعه ست.ا (سیگاری اجتماعی در گروه شم 10در گروه آزمایش و  سیگاری اجتماعی 10و  نه در گروه شمروزا

ست که به روش ادانشجویان سیگاری روزانه و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی  تمامیشامل  پژوهش این آماری

شرکت کننده  افراد  پژوهش شدند.های ورود و خروج پژوهش وارد ری در دسترس و بعد از بررسی مالکنمونه گی

 و مرتبه تحریک ای قرار گرفتند. ولع مصرف بالفاصله قبل ازتحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه در تحقیق تحت

مغز از روی  جلسه تحریک الکتریکی 10ها به مدت در مرحله مداخله، آزمودنیس آزمون سنجیده شد. پبعد در 

کترود ال و پچالکترود آند بر روی ناحیه خلفی جانبی قشر پیش پیشانی  هبه این صورت ک کردندجمجه دریافت 

الکتریکی به  جریان مستقیم آمپرمیلی 2و  گرفتقرار  راستکاتد برروی ناحیه خلفی جانبی قشر پیش پیشانی 

 ود و جهتبابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه ولع مصرف . شدداده  دقیقه از جمجمه آزمودنی عبور 20مدت 

د نشان دا . نتایجهای آماری تحلیل کوورایانس و تی مستقل استفاده شدهای جمع آوری شده از آزمونتحلیل داده

 اری وجودمعناد میزان ولع مصرف سیگار بعد از مداخله در گروه آزمایش و شم در مرحله پس آزمون تفاوت در که

س په ر مرحلدهای روزانه و اجتماعی نتایج تی مستقل هم نشان داد که تفاوت معنی داری بین سیگاری دارد.

فراد ع مصرف اای در کاهش ولحاکی از اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهنتایج آزمون وجود ندارد. 

 باشد.سیگاری می

های سیگاری پیش پیشانی پشتی جانبی، ولع مصرف، تحریک با جریان مستقیم الکتریکی، ناحیه ها:کلید واژه
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 مقدمه -1-1

های ترین پدیدهبشری و یکی از پیچیدهترین معضالت مصرف مواد یکی از جدی های اخیردر سال        

برد و پیشگیری از آن نیازمند کاربرد های جامعه انسانی را به تحلیل میها و بنیانانسانی است که پایه

وع استدامنه تاثیرات اعتیاد از آن رو حائز اهمیت نهای متهای مختلف و تکنیکشتهرهای متعدد در نظریه

، 1)یونسکو تد گرفنویرانگر آن قرار خواهدوستان نیز در معرض آثار است که عالوه بر فرد معتاد، خانواده و 

 پیشرفت و بالندگی، توسعه از تواندمی هاانسان زندگی در که مهمی موانع از یکیبه بیانی دیگر،  (. 1994

 بالیای از یکی اعتیاد و مخدر مواد مسئله. باشدمیآن  انواع به اعتیاد و مخدر مواد د، مصرفنمای جلوگیری

 و کوشش قدرت تفکر، خالقیت، توان، آن طی که است بشری جوامع پیکر بر آفتی که است سوزخانمان

هم  از و نابودی معرض در را هاآن دینی باورهای و اعتقاد و خانواده بنیان و گرفته هاانسان از را سازندگی

 مواد انواع به اعتیاد (.1383است )برفی،  گسترش به روز، رو به روز متأسفانه و است داده قرار پاشیدگی

 از بسیار چشمگیری تعداد سالیانه است. شده تبدیل بشریت رویهای پیشچالش بزرگترین از یکی به مخدر،

 از که همواره است حالی در این دهند؛می دست از را خود جان مواد مخدر مصرف انواع به ابتال اثر بر هاانسان

آور به مواد اعتیادسیگار در بین  است. یاد شده اعتیادآور سایر مواد به اعتیاد یدروازه عنوان به سیگار به اعتیاد

در دسترس عموم افراد قرار دارد و زشتی اجتماعی  و تهیه ،ترین ماده است که به خاطر آسانیارزشظاهر کم

 توتون که زندمی تخمین  )WHO(3بهداشت جهانی سازمان (.2009، 2نیز اندک است )ریاحی برای مصرف آن

                                                           
1. UNESCO 
2. Riyahi 

3. world health organization 
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ولع، وسوسه و یا از سویی دیگر (. 2003، 1سادوک و سادوک) شودمی انسان میلیون 3مرگ  باعث سال هر

های اعتیادی با ترین مباحثی است که در جریان درمان اختاللداردنبالهاشتیاق مصرف یکی از پرفشارترین و 

اند که طیف وسیعی ای تعریف کرده( ولع مصرف را به عنوان واژه1990) 2شویم. تیفانی و درابزآن مواجه می

 3گیرد. هورمس و روزینکننده و گرایش شدید به مواد را در بر میها از جمله انتظار تاثیرات تقویت از پدیده

کنند: احساس بسیار قوی و خواستن فوری یک چیز؛ به طوری که امکان ( ولع را این گونه تعریف می2010)

 ولعطالعات مختلف نشان داده است که هرگونه تمرکز بر موضوعی از موضوع خواسته شده ناممکن باشد. م

مـصرف و همچنـین بازگـشت بـه اعتیـاد پـس از ـوان پدیده مرکزی و عامل اصلی ادامـه سـوءمـصرف بـه عن

زمینه های متفاوت در درمانهمچنین  ،با توجه به اهمیت موضوع .شودهـای درمانی شناخته میدوره

تحریک با وش است تا ر در صدداین پژوهش  ها،و شکست بسیاری از درمان مصرف مواد،وابستگی و سوء

 .های روزانه و اجتماعی مورد بررسی قرار دهدیم را در کاهش ولع مصرف سیگاریجریان الکتریکی مستق

 

 بیان مساله -1-2

ی دهندههای توتون و تنباکو به عنوان یکی از عوامل خطر مهم و افزایشوردهآمصرف سیگار و دیگر فر        

عروقی، های قلبیهای مزمن و غیرواگیری چون بیماریارتباط با بیماریها در دنیا به ویژه در بار کلی بیماری

ها در کنار سرطان و سکته مغزی باشد. این بیماریهای تنفسی، سرطان و سکته مغزی مطرح میبیماری

 46میلیون مرگ و  57درصد از  59ها در کنار چاقی و دیابت در مجموع مسئول باشد. این بیماریمطرح می

سیگار در کشیدن (. مرگ به دنبال 2006، 4کرون هائنل، براکمن،باشند )ها در دنیا میبار کلی بیماری درصد از

درصد موارد مرگ به  87هم اکنون در (. 2007، 5باهتویی، نکوئهشود )ورد میآمیلیون نفر بر 4جهان سالیانه 

ورد آها ناشی از مصرف سیگار برریههای انسدادی درصد موارد مرگ به علت بیماری 82دنبال سرطان ریه و 

درصد موارد مرگ به دنبال  21عروقی نیز تاثیر گذاشته و  -شود. عالوه بر ریه، سیگار بر روی سیستم قلبیمی

                                                           
1. Sadok 

2. Tiffany, & Drobes 

3. Hormes, & Rozin 
4. Haenle, Brockmann, & Kron 

5. Bahtouee, & Nekouee 
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-حاتمیباشد )درصد موارد مرگ به دنبال سکته قلبی نیز ناشی از سیگار می 18های عروق کرونری و بیماری

 (. 2004، 1چوالت ؛2003بادی، آزاده، ضایی، دولت 

ولع مصرف مواد به عنوان مهمترین عامل بازگشت به مصرف مواد، هسته مرکزی  از سویی دیگر،     

ها، در عود و مصرف مجدد مواد بعد از درمان، عامل اعتیاد است و ولع مصرف القایی هنگام مواجه با نشانه

رسیدن به حالت پرهیز، میل شدیدی برای تجربه در فرایند درمان معتادان، پس از . رودمهمتری به شمار می

شود. این احساس ممکن است از چند ساعت پس از شروع درمان تا گردان دیده می-دوباره اثرات ماده روان

رود و به ندرت ها پس از پایان آن دیده شود. فراوانی و شدت ولع مصرف کم کم رو به کاهش میروزها و ماه

تشخیص و درمان این پدیده بالینی به عنوان یکی از عوامل شکست درمان دارای شود. بنابراین ناپدید می

 (.2005، 3؛ زیکلر2000، 2اهمیت است )ابرامز

( در حافظه DLPFC) 4جانبیپیشانی پشتیهایی از قشر پیشنواحی بادامه، هسته آکومبنس، بخش     

های در دسترس برای (. درمان1996، 5مواک و التمناند )آنتون، ده ولع دخیلدر پدیهای پایه و پاداش؛ و گره

 6محدود و میزان موفقیت طوالنی مدت ضعیف است )وینسنت، شوبریج، اسک و السوپ، ،صرف موادسوء م

های درمانی جدید سوق ها را به کشف روشانسان ،(. لذا ضرورت درمان طوالنی مدت و موفق اعتیاد1998

آمیز و غیر های قدرتمند و موفیتجریان الکتریکی مستقیم یکی از روشای با دهد که تحریک فراجمجهمی

باشد. با در نظر گرفتن تهاجمی برای پژوهش و درمان در حوزه اعتیاد علی الخصوص ولع مصرف می

های تحریک مغزی غیرتهاجمی مانند تحریک ای جدید در حوزه اعتیاد، گسترش تکنیکراهبردهای مداخله

( نتایج قابل قبولی در راستای کاهش ولع مصرف نشان داده TDCSیان الکتریکی مستقیم )ای با جرفراجمجه

است، این تکنیک بر اساس بکارگیری جریان الکتریکی مستقیم و خفیف بر روی جمجمه به منظور ایجاد 

                                                           
1. Chollat 

2. Abrams 

3. Zikler 

4. Dorsolateral prefrontal cortex 

5. Anton,  Moak,  & Latham 

6. Vincent,Shoobridge, Ask & Allsop 
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و  پذیری قشری است. تحریک آندی و کاتدی متعاقبا منجر به افزایشتغییرات مربوط به قطبیت در تحریک

 (. 2000، 1شود )نیتسچه و پالوسپذیری قشری میکاهش تحریک

(، با بررسی تاثیر تحریک مستقیم قشر مغز بر کاهش ولع مصرف القا 2008) 2فرگنی، لیگوری، فکتیو     

 TDCSفرونتال راست یا چپ به وسیله شده بوسیله نشانه در افراد سیگاری نشان دادند که تحریک قشر پره

شود. باگیو، موجب کاهش ولع مصرف سیگار در وضعیت پایه و وضعیت تحریک شده به وسیله نشانه می

 مصرف  13بر روی (، در بررسی خود در مورد اثر تحریک مستقیم الکتریکی قشر مغز 2008) 3ریگوناتی، ربرو

گیری الکترودها به صورت در هر دو مرحله قرار قرار گرفتند، شمتحریک فعال و در دو گروه الکل که  کننده

در بیمارانی که تحریک کاهش قابل توجه ولع مصرف  ،چپ و همچنین آند چپ و کاتد راست آند راست / کاتد

 ایفراجمجمه تحریکبخشی لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثر ، مشاهده شد.انددریافت نموده TDCSفعال 

بر کاهش ولع مصرف  (DLPFC)جانبی  -پیشانی خلفیناحیه پیش (TDCS)با جریان مستقیم الکتریکی 

 است. های روزانه و اجتماعیسیگاری

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -1-3

ر در جهان ترین عامل قابل پیشگیری مرگ و میاستعمال دخانیات در حال حاضر به عنوان شایع        

اده در دهای رخ درصد کل مرگ 5/12های ناشی از استعمال دخانیات مسئول شناخته شده است و بیماری

اشی از مصرف ثانیه یک مرگ ن 8هزار مرگ در  ایران و یا در هر  50باشد. از سویی دیگر بروز جهان می

باال ضرورت  های مطرح شده درکند. با توجه به واقعیتدر جهان شدت خطر دخانیات را روشن می تدخانیا

له از جم های شناختیسوز حائز اهمیت است. کاربرد روشبررسی و پیشگیری و درمان این پدیده خانمان

ه روز در حال در حوزه درمان اعتیاد روز ب( TDCS)ای از طریق جریان مستقیم الکتریکی تحریک فراجمجمه

 اند. باشد و تحقیقات مختلف این اثربخشی را مورد تأیید قرار دادهگسترش می

                                                           
1. Nitsche,  & Paulus 

2. Fregni, Liguori, Fecteau 

3. Boggio, Rigonatti, Rhbeiro 



 
 

5 
 

ان ای با جریزی غیرتهاجمی مانند تحریک فراجمجههای تحریک مغهمچنین، گسترش تکنیک        

ه ی نشان دادنتایج قابل قبولی در راستای کاهش ولع مصرف و عالئم روانشناخت( TDCS)الکتریکی مستقیم 

ز طریق ای اهای پیشرفته علوم شناختی تحریک فراجمجمهاست، لذا هدف پژوهش حاضر استفاده از روش

همیت و اباشد. همچنین بررسی بر کاهش ولع مصرف در این افراد می (TDCS)جریان مستقیم الکتریکی 

ال ضرورت پژوهش های مرتبط در این حیطه نشان می دهد که بیشتر پژوهش ها مربوط به دو بخش خ

نابع مه در پژوهشی و مقایسه پروتکل های درمانی صورت می گیرد، در پژوهش حاضر با توجه به این که چ

ی یابد مرورت ضرجی با محدودیت تحقیقاتی روبرو هستیم بنابراین انجام پژوهش حاضر داخلی و چه منابع خا

ه منظور اضر بحو از آنجایی که پروتکل های اندکی در این راستا مورد بررسی بوده است، بنابراین پژوهش 

د مانی موردرارودبررسی اثربخشی این پروتکل و به دلیل مقرون به صرفه بودن و اثرات جانبی کمتر نسبت به 

 توجه بوده است. 

 

 و جزیی یاهداف کل -1-4

 هدف کلی -1-4-1

 بر (DLPFC)جانبی  -ناحیه پیش پیشانی خلفی (TDCS)تاثیر تحریک با جریان مستقیم الکتریکی         

 های روزانه و اجتماعیکاهش ولع مصرف سیگاری

 اهداف جزئی -1-4-2

 جانبی چپ بر -یش پپیشانی خلفیپالکتریکی مستقیم منطقه  تعیین اثربخشی تحریک با جریان -1       

 های روزانه.کاهش ولع مصرف در سیگاری

 جانبی چپ بر -یپپیشانی خلفتعیین اثربخشی تحریک با جریان الکتریکی مستقیم منطقه پیش-2      

 های اجتماعی.کاهش ولع مصرف در سیگاری

 

 فرضیه ها -1-5

 .های روزانه موثر استبرکاهش ولع مصرف در  سیگاریتحریک با جریان مستقیم الکتریکی  -1
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 .ستاهای اجتماعی موثر بر کاهش ولع مصرف در سیگاریتحریک با جریان مستقیم الکتریکی  -2

 پژوهشی سوال -1-6

متفاوت  مصرفع های سیگاری روزانه و اجتماعی در کاهش میزان ولآیا تأثیر تحریک الکتریکی بین گروه

 است؟

 های پژوهشمتغیر -1-7

 تحریک با جریان مستقیم الکتریکی متغیر مستقل:

 ولع مصرف سیگار متغیر وابسته:

  مفهومی و عملیاتی متغیرها تعاریف -1-8

 تحریک با جریان مستقیم الکتریکی

ی به فراجمجمه ادرمانی است که با تحریک  تحریک با جریان مستقیم الکتریکیروش  تعریف مفهومی:

 کند.پذیری قشر مغز تاثیرات تحریکی و بازدارنده ایجاد میوسیله تغییر در تحریک

 اهد شد.جاد خوتغییراتی است که در نتیجه تاثیرات تحریکی و بازدارنده قشری در فرد ای تعریف عملیاتی:

 ولع مصرف سیگار

بر  طوری که امکان هرگونه تمرکزاحساس بسیار قوی و خواستن فوری یک چیز؛ به  تعریف مفهومی:

 .موضوعی از موضوع خواسته شده ناممکن باشد

 د.رنمره ای است که فرد در پرسشنامه ولع مصرف بدست خواهد آوتعریف عملیاتی: 

 

 ادبیات نظری -1-9

مصرف  که جاییآن از .است امروز جهان عمده هاینگرانی و معضالت از یکی مصرف مواد و اعتیاد     

 و وابستگی ت.اس کنندهنگران و جدی تهدیدی دارد، جامعه شکوفایی و رشد بر بازدارنده اثرات ،و اعتیادمواد 

 روانی، فرهنگی، زیستی، آیندهایپیش و تأثیرات با کنندۀ عود و مزمن اختالالت عنوان هب مواد مصرفسوء

، به نقل از حاجی علیزاده و  2003)واالس،  شودمی گرفته نظر در معنوی و رفتاری اجتماعی،
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 رفتارهای و مواد مصرف ارتباط است. جوامع توسعه در جدی موانع از یکی مواد مصرف(. 1387همکاران،

 هایبیماری شیوع و طالق آمار افزایش آزاری،کودک خانگی، خشونت انحرافات مانند سایر با اعتیادآمیز

 پدیده این با مبارزه به ویژه توجه لزوم و افزایدمی آن زاییدامنه آسیب بر هپاتیت و ایدز مانند واگیردار

 است. کرده دوچندان را خانمان سوز

 از مواد افیونی مصرفوءس که یابیممی در راحتی به مخدر مواد به اعتیاد مسأله به بینانهواقع نگاهی با     

 مواد گونه نای گسترش مصرف از که ندارد وجود کشوری تقریباً نیز اکنون و است داشته وجود پیش ها قرن

 مصرف مواد ،سالیمیان تا نوجوانی سنین از بویژه زیادی زنان و اکنون مردان هم که طوری به .باشد امان در

 .اندوابسته شده آن به و کنندمی

 از یکی عنوان به اتنه نه مخدر، مواد تولید مرکز بزرگترین با بودن مرزهم دلیل به کشور ما ایران        

 تولید خدرم مواد مصرف برای مناسب بازاری نیز خود بلکه است، مطرح مخدر مواد ترانزیت مسیرهای اصلی

 دیگر و اشتغال عدم ایران، جمعیت بودن جوان دلیل به همچنین .است شده تبدیل افغانستان شده در

 .است افزایش به رو کشور در مخدر مواد اعتیاد به روانی، _اجتماعی مشکالت

 نگاهی به وضعیت کنونی مواد مخدر در جهان -1-10

های تجاری پیشرفته با یکدیگر رقابت دارند امروزه کارتلهای مواد مخدر، در دنیا در استفاده از تکنیک     

ل و همکاری تنگاتنگی میان تبهکاران سازمان یافته در آمریکای التین، آسیا، آفریقا و کشورهای تازه استقال

میلیون نفر  40درصد از  20ها حاکی از آن است که ی کنار دریای خزر به وجود آمده است. گزارشیافته

-به یبرند. شیوع اعتیاد در این جامعه نه تنها به منزلهمصرف کننده مواد مخدر دنیا در آفریقا به سر می

بخشد )اداره کل کارگیری شمار بیشتری از افراد برای حمل و عبور است، بلکه به بازار داخلی نیز رونق می

در آمریکا نشان داد  1985(. یک بررسی در سال 1377های ستاد مبارزه با مواد مخدر، مطالعات و پژوهش

تر تر از چیزی است که پیششایع ساله بسیار 18-25که استفاده از داروهای اعتیاد آور در میان نوجوانان 

روز گذشته  30سال گزارش کردند که در  26ساالن باالتر از درصد از بزرگ 6رفت. برای نمونه گمان می

ساله بیش  18-25اند، در حالی که این رقم در نوجوانان بار ماری جوانا یا کوکائین مصرف کردهدست کم یک

ر مصرف مواد مخدر در زنان نیز رشد فزاینده ای داشته است، اما های اخیدرصد بوده است. در سال 22از 
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که نسبت به میزان مصرف در مردان به ویژه مردان شهری بسیار کمتر بوده است )یکی در برابر سه(، در حالی

(. مقامات پاکستان 1978، 1این میزان یک در برابر چهار گزارش گردیده بود )پراتر و فیدل 1970ی در دهه

میلیونی پاکستان را معتادین به هروئین  130میلیون نفر جمعیت  2اعالم نمودند که بیش از  1378ال در س

های مربوط به درصد کل معتادین هروئین در جهان است. شمار بازداشت 25دهند و این رقم تشکیل می

، برای نمونه در سال دهد که افزایش معتادین بسیار زیاد استهای مختلف نشان میمعتادین فرانسه در سال

(. در یک بررسی بر روی 1373اند )کی نیا، نفر به دلیل اعتیاد در این کشور بازداشت شده 165، 1965

کشور جهان که توسط دانشکده پزشکی دانشگاه کمپل با همکاری  24الگوهای مصرف داروهای اعتیاد آور در 

، همه گیرشناسی و شیوه های درمان اعتیاد به چند تن از کارشناسان سازمان جهانی بهداشت انجام گردید

مواد مخدر در این کشورها مورد بررسی قرار گرفت، این بررسی نشان داد که اعتیاد به هروئین باالترین میزان 

کشور مرفین بیش از دیگر مواد  4کشور هروئین، و در  11کشور تریاک، در  4مواد اعتیاد را داشته است. در 

 (.  1976 ،2تار کرده است )بالمخدر افراد را گرف

 مفاهیم تاریخی مصرف و وابستگی دارویی -1-11

های تاریخی و فرهنگی مصرف دارو، چارچوب مناسبی برای مفاهیم فعلی در نظر گرفتن جنبه     

نگرد، خصوصی را میگذارد. اینکه چگونه یک جامعه مصرف داروی بههای مصرف مواد در اختیار میاختالل

های ها با هدفمهمی دارد بر اینکه چگونه ما سعی کنیم اعتیاد یا وابستگی را تعریف کنیم. مردم قرنتأثیر 

اند. برای مثال، بیش از ی ذهن را مصرف کردهدهندهاجتماعی، مذهبی، دارویی، و تفریحی، داروهای تغییر

ر آمریکا و انگلستان، انواع سال است که تریاک در جوامع مختلف مصرف شده است. در قرن نوزدهم، د 3000

رسیده است. مصرف تریاک در های تریاک وسیعاً در دسترس بوده و حتی به مصرف کودکان میفرآورده

شد. فقط بعدها در این ی متوسط بسیار رایج بود، و این مشکل اجتماعی عمده یا اعتیاد محسوب نمیطبقه

ی زمینه پیوند یافت. به داروهای توهم زا نیز برحسبها با اعتیاد، جرم و فساد اخالقی قرن مصرف افیون

های متفاوتی نگریسته شده است. بسیاری از جوامع بدوی، برای مقاصد مذهبی، عبادی، یا اجتماعی به شیوه

، به نقل از روزنهان و 1987اند )شولتس، زای قدرتمندی را مصرف کردهگیاهان حاوی مواد توهم ،تشریفاتی

                                                           
1. Prather & Fidell 
2. Ball 
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های متفاوتی ی تاریخی گزارش(. الکل نیز بر حسب فرهنگ یا دوره1387ید محمدی،، ترجمه س1سلیگمن

، تولید و فروش الکل غیرقانونی بود. در آن زمان وسیعًا اعتقاد 1920ی ی ممنوعیت دههدارد. طی دوره

فور در گی و منش اخالقی ضعیف ارتباط دارد. امروز الکل نه تنها قانونی و به وداشتند که الکل با هرزه

کنند. های معروف تداعی میهای تجارتی آبجو و شراب با چهرهدسترس است، بلکه آن را در بسیاری از آگهی

ی اجتماعی و فرهنگی مصرف دارو جزء مهمی از شناخت اعتیاد ها بیانگر این نکته هستند که زمینهاین مثال

 دهد. را تشکیل می

خوش تحول چشمگیری شده است. آنچه در تحول این تمفهوم اعتیاد در طول تاریخ جدید دس     

ها م، اعتیادی فرد معتاد و مسئولیت شخصی است. قبل از قرن نوزدهمفهوم اهمیت دارد، نقش اختیار یا اراده

د آور به واد اعتیامدانستند. بدون تردید اعتقاد بر این بود که را عموماً فسق و فجور، گناه و نقایص اخالقی می

؛ نترل داردکشد که باده گساری عملی است که فرد بر آن انجامند، اما عموماً تصور مینا مطلوب می هایعادت

یشتر ارویی( بیاد دیعنی، باده گساری افراطی انتخابی شخصی بود. اعتقاد به اینکه الکلیسم )و سرانجام، اعت

( 1980سال ) . توماس تروتر دراخالقی عمدی، ریشه در قرن نوزدهم داردشبیه بیماری است تا رفتار غیر

ل یک عم عادت باده گساری، بیماری ذهن است. بنجامین راش معتقد بود که باده گساری به صورت نوشت

به نقل از  ،1990نقل شده در بریج، ) شودشفتگی اراده کشیده میآشود ولی به بیماری یا ارادی آغاز می

 (. 1387روزنهان و سلیگمن، ترجمه سید محمدی،

. فرد ذ بوده استدر این قرن، الگوی پزشکی الکلیسم و اعتیادهای دارویی دیگر بیش از همه با نفو     

ه . الزم بپزشکی استمعتاد به عنوان یک قربانی یا بیمار تلقی شده است که نیازمند درمان پزشکی یا روان

ه مفهوم تانتول پیل معتقد است کخالفانی نیز دارد. برای مثال اسمی بیماری اعتیاد تذکر است که نظریه

ا موجه ررل نشده ی کنتبیماری عمالً باعث شده است که رفتار اعتیاد آور افزایش یابد، زیرا این مفهوم رفتارها

ری دهد که فقدان کنترل خود را به عنوان حالتی از بیماری تعبیر کنند که کاسازد و به افراد امکان میمی

 (. 1387و سلیگمن، ترجمه سید محمدی، به نقل از روزنهان ،1985هند )پیل، توانند برای آن انجام دنمی

 

                                                           
1. Rosenhan, & Seligman 
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 نگاهی به تاریخچه مصرف مواد افیونی در جهان -1-12

ردها و ای التیام دای خوراکی، در برخی موارد به عنوان دارو برتریاک در طول تاریخ به عنوان ماده     

زمیالد ل پیش اهای گلی مکشوفه متعلق به پنج هزار سالوحهگاهی برای ایجاد لذت به کار برده شده است. 

-می آن سود اند و از مزایای داروییپرداختهگویای آن است که سومریان در آن زمان به کشت خشخاش می

ا تریاک بشورشان نامیدند. کشورهای اروپایی نیز از آغاز پیدایش تاریخ کمی« گیاه شادی بخش»جسته وآن را 

 (.1388، به نقل از پورکرد، 1972اند )اوکلی،آشنایی داشته

در یکی از کشورهای گرم وخشک خاورمیانه چندین هزار سال پیش، بومیان کشف کردند که یک گیاه      

برد.  کند که اگر خورده شود، رنج ناشی از درد را از میان میای تولید میروز معین شیره 7-9یک ساله در 

نام شهری در مصر « 2طبس»شد که از واژه شناخته می 1د و به نام تبائیکاخشخاش ابتدا در مصر کشت ش

سال  1500که از« 3ابرس»شده، برگرفته شده است. در پاپیروس های باستان که در آن خشخاش کشت می

پیش از میالد به جای مانده، به روش درمانی برای آرام کردن کودکان اشاره شده است. همان روشی که 

برند که در آن تریاک کنند و برای این منظور دارویی به کار میکمک آن در مصر کودکان را آرام میامروزه به 

ای از تریاک و الکل بوده ای نام برده شده است که آمیختهها از نوشیدنی ویژهرود. در این پاپیروسبه کار می

 (.1388، به نقل از پورکرد، 1972است )اوکلی،

فسانه ست. در ااز تخم خشخاش از مصر به یونان برده شده و در آن جا رواج یافته سال پیش ا 1500      

 وگردیده  د آوریهایی یاد شده است که درآن قهرمانان ادیسه گرفتار نشئگی مواد اعتیاهای هومر از جزیره

 (.1378نجات از آن به سادگی میسر نبوده است )احسان منش وکیسمی، 

هایی به خشخاش شده است و خدای خواب یونانیان موسوم  اشاره 5و اوید 4وررژیل در ادبیات کالسیک        

ای از گیاه خشخاش در دست داشت غالبا در حالی که شاخه 6به هیپنوز همانند خدای خواب رومیان سومنوس

یونان  شد. تریاک درو یا خود را با آن آراسته بود و گاهی اوقات با ظرفی دارای تریاک در دست نقاشی می

                                                           
1. Thebaica 

2. Tebes 

3. Ebres 

4. Virgile 

5. Ovid 

6. Somnus 
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رسید که داروی همه دردها باشد. در برابر سم و گزیدگی و زهر مقاوم می باستان دارای اهمیت بوده و به نظر

های است، سر درد مزمن، تهوع و سرگیجه، کری، گرفتگی نفس، کولیک، یرقان، سفت شدن طحال، شکایت

های کند. در سدهون را درمان میدستگاه ادراری، تب ها، جذام، مشکالت مخصوص زنان، مالیخولیا و طاع

نوشیدند و این نوشیدنی را تریاکا یا توریکا میانه در اروپا، تریاک را در مشروبی به نام تورکا ریخته و آن را می

 (. 1378کیسمی، کریمی ؛ به نقل ازاحسان منش و 1334نامیدند )بهبهانیمی

ور چین طی  یک قرن توسط دولت انگلیس سبب در آغاز سده هجدهم ورود مقادیر زیاد تریاک به کش     

هایی بین دو کشور گردید که به جنگ تریاک شهرت یافت. دولت انگلیس ورود ها و کشمکشبروز جنگ

صندوق تریاک درسال  200 به کار برده می شد، با تریاک به چین را که پیشتر در آن کشور به جای دارو

صندوق  70000به 1850صندوق و درسال های دهه  000/40ازبه بیش  1838آغازکرد و در سال  1729

(. این امر سبب معتاد شدن 1378کیسمی، کریمی  ؛ به نقل از احسان منش و1359افزایش داد )یزدانی، 

های اقتصادی، چندین میلیون چینی، بر باد رفتن حجم زیادی از توان مالی چین و ایجاد بحران در زمینه

شور گردید. این وضعیت برخی روشن فکران چینی را واداشت تا جنبشی سیاسی ـ اجتماعی و سیاسی این ک

اجتماعی را بر علیه واردات تریاک توسط انگلیس سازمان دهند و دولت چین را واداشتند تا قوانینی بر علیه 

از  ؛ به نقل1995، 4و ونگ 3، ابرین2، گیری1ورود تریاک و مصرف آن در این کشور وضع کند )کیش النسکی

 (.1378احسان منش و کیسمی، 

 

 تاریخچه مصرف مواد افیونی در ایران-1-13

در ایران پیش از اسالم استفاده از الکل رواج داشته و پس از اسالم نوشیدن مشروبات الکلی مخالف با      

ن یک داروی شعایر مذهبی به شمار رفت. از این رو استفاده از تریاک و حشیش در برخی از نقاط ایران به عنوا

(. به کار بردن تریاک در ایران به صورت سنتی 1388، به نقل از پورکرد، 1972اولیه شدت یافته است )اوکلی،

های بر آورده نشده معمول بوده، خواص کیفوری آن کمتر مورد نظر بوده و جایگزین گستره وسیعی از نیاز

                                                           
1. Kishlansky  

2. Geary 

3. Obrin 

4. Wong 
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اند، به کار روزمره خود نیز ادامه کردهمصرف میپزشکی و بهداشتی بوده است. بسیاری از مردمی که تریاک 

اند. افزون بر آن، تولید، داده و اساسا مشکلی در زمینه فعالیت های اجتماعی و خانوادگی خود نداشتهمی

شدند. در هر کردند، از جامعه طرد نمیفروش و مصرف آن جرم تلقی نشده و افرادی که از آن استفاده می

ه مواد مخدر به ویژه اعتیاد و کاربرد نابجای تریاک در ایران از ربع سوم سده نوزدهم آغاز صورت مساله اعتیاد ب

رسد که اعتیاد به آن بسیار کم بوده است. در آن شود. پیش از آن گرچه تریاک در دسترس بوده به نظر میمی

داروی همه دردها و  هنگام کاربرد تریاک بیشتر جنبه دارویی داشته و به دلیل خاصیت ضد درد بودن آن

 (.  1388ها شناخته می شده است )پورکرد، بیماری

 ش پزشکی آندو پزشک ایرانی، ابوعلی سینا و محمد زکریای رازی که کوشش زیادی در پیشرفت دان     

ز اا که پس آن ج گرفتند. ازروزگار داشتند در کار درمانی خویش از تریاک به شکلی موثر و گسترده بهره می

، رفته شدهگه کار بهای میانه، کتاب های ابوعلی سینا به عنوان پایه آموزش پزشکی در کشورهای اروپایی سده

 (.1378 یسمی،کتریاک در این کشورها نیز ارج یافت و کاربرد درمانی گسترده ای پیدا کرد )احسان منش و 

ن برآورد نمود میلیو 5/1ش از دولت ایران، شمار معتادین کشور را بی 1330های نخست دهه در سال     

که  هان سالان در آدانست. با توجه به جمعیت ایردرصد این افراد را معتاد به تریاک و شیره تریاک می 98و 

و کیسمی،  گرفت )احسان منشدرصد جمعیت کشور را در بر می 7میلیون بود، رقم یاد شده  21نزدیک به 

1378.) 

 65000ر بیش از لی از جمله وسعت کشور، پراکندگی بسیار زیاد جمعیت دها بنا به دالیدر این سال     

با  شاورزاننماید، کشت سنتی خشخاش در روستاها و آشنایی کها را مشکل میشهر و آبادی که کنترل آن

در  اش کارآوری کالن کشت آن بر فئودال ها، وجود دو همسایه خشخکشت آن، فساد دستگاه دولتی و سود

برای  رمانیکشور، هزینه بسیار باالی نگهداری شبکه کارکنان مواد مخدر و نبودن برنامه د شرق و غرب

 مه درمانبرنا ومعتادان، موفقیت در از بین بردن کشت خشخاش کامل نبود. مبارزه با مصرف غیر طبی تریاک 

یشه ره به یچ وجکنندگان را به دنبال داشت ولی به همعتادان هم هر چند کاهش غیر مالحظه شمار مصرف

 (.1386، به نقل از احمدوند، 1357ر نشد )ضرابی، کنی مساله منج
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د که پس از گذشت آغاز گردی 1358د مخدر در سال زه جدی بر علیه تولید و توزیع مواتا این که مبار     

یش بینی پعدام ی یافت و برای قاچاقچیان مواد مخدر، تا مجازات اچندین ماه، این مبارزه دامنه گسترده

 ت تامینی وبا تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم و مواد مخدر و اقداما 1359گردید. در سال 

وط رایم مربحجم ج های درمانی برآمد. این مبارزه نه تنهادرمانی، دولت در پی شدت عمل و استفاده از اهرم

جمع م 1376 نیز نیانجامید. در در سالبه مواد مخدر را کاهش نداد، بلکه حتی به محدود نمودن جرایم 

این قانون،  33ماده نمود، ماده   35تشخیص مصلحت نظام اقدام به تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در 

-مینهذاری در زگاستستاد مبارزه با مواد مخدر را با شمار زیادی از اعضا تاسیس نمود. این ستاد تالش در سی

ربوط به بلیغات مور، تمان، نگهداری معتادین، پیشگیری از گرایش به مواد اعتیاد آهای زیر نمود: بازپروری، در

  (.1373امر مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر، کنترل مواد و قاچاق آن )کی نیا، 

ر وخدستاورد در  های انجام شده پیرامون مبارزه با مواد مخدر،با این وجود گفتنی است که، کوشش      

سبت معتادان به ( ایران باالترین ن2005تا جایی که بر اساس گزارش سازمان ملل )پی نداشت.  توجهی را در

درصد  20واد است و منفر معتاد به این  1نفر  17هروئین و تریاک را در جهان دارد. بر اساس این آمار از هر 

 60 رب بالغ امروزاستفاده از مواد مخدر دست دارند. و همچنین  ءدر سو کشور به نحوی 60-15از جمعیت 

 در)کشور از را یزیاد انرژی و نموده اشغال مخدر مواد مجرمین و معتادان را کشور هایزندان فضای از درصد

)نظری،  نیست و نبوده تاثیر بی هاناامنی بروز در مساله همین و اندساخته خود مصروف (گوناگون هایبخش

1378). 

 

 DSM-IVهایمالک -1-14

ای معتاد است، پیدایی یک نشانگان ترک به طور سنتی، برای اینکه تعیین شود آیا کسی به ماده     

شد که کوکائین اعتیاد آور باشد زیرا مصرف ینمجسمانی ضروری بوده است. برای مثال، چند سال قبل تصور 

شدند. امروز، عالیم جسمانی ینمکنندگان آن در مدت پرهیز از مصرف این دارو، دچار نشانگان ترک آشکار 

برای اعتیاد به مواد  DSM-IVیهامالکاعتیاد هنوز هم اهمیت دارند ولی برای تشخیص ضروری نیستند. 

ی داللت ناتوانکنند که آشکارا به پریشانی یا یمیا تظاهرات رفتاری تأکید  هانشانهای از ، بر مجموعهگردانروان
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( فقدان کنترل 1سه ویژگی اساسی دارند: ) هامالکدر جدول زیر آمده است. این مجموعه  هامالکدارند. این 

( 3طلوب؛ )( اختالل در عملکرد روزمره و مصرف مستمر ماده به رغم پیامدهای نام2بر مصرف ماده؛ )

، الگوی ناسازگارانه هامالکهنگام ایجاد تحمل یا نشانگان ترک. این  مثالًسازگاری جسمانی یا هیجانی با ماده، 

 شوند.ینمدهند، ولی وابستگی جسمانی یا مصرف بی اختیار را شامل یممصرف دارو را نشان  بخشیانزو 

 گردانروانبرای اعتیاد به مواد  DSM-IVیهامالک -1-1جدول

 ی مصرف موادهااختالل

 وابستگی به مواد

ورتی که صانجامد که اهمیت بالینی دارد، به یم یشانیپری مصرف مواد، که به اختالل یا الگوی ناسازگارانه

 دهد:یمی دوازده ماهه رخ دورهشود، در هر زمان از یمتوسط سه مورد زیر )یا بیشتر( آشکار 

 یک از موارد زیر تعریف شود:هر تحمل، به صورتی که با  ( :1)

 ی مقدار مواد برای رسیدن به وجد یا اثر مطلوبمالحظهالف نیاز به افزایش قابل      

 قدار یکسان موادمی مصرف مداوم یجهنتی اثر در مالحظهب کاهش قابل       

 شود:( ترک مواد، به صورتی که با هر یک از موارد زیر آشکار 2)

 ی آن ماده مشخصهالف نشانگان ترک     

 شودیمصرف مب همان ماده )یا ماده نزدیک به آن( برای کاستن یا اجتناب کردن از نشانه های ترک      

 شودیمتر از آنچه در نظر گرفته شده است مصرف یطوالن( ماده اغلب با مقادیر بیشتر یا مدت 3)

 ی ناموفق وجود داردهاتالش( برای قطع یا کنترل کردن مصرف ماده، میل پایدار یا 4)

 شودیم( برای دستیابی به ماده، مصرف آن، یا بازیابی اثرات آن، زمان زیاد مصرف 5)

 های مهم اجتماعی، حرفه ای، تفریحی رها شوند یا کاهش یابندیتفعال( به خاطر مصرف ماده، 6)

تر شده یموخ اد یاآن ماده ایج احتماالً توسطهی از ابتال به مشکل جسمانی یا روانی مکرر که ( علیرغم آگا7)

 یابد.یماست، مصرف آن ادامه 

 سوءمصرف مواد

شود که اهمیت بالینی دارد، به یمای منجر یشانیپره اختالل یا بی مصرف مواد که الگوی ناسازگارانه -الف

 دهد:یمی دوازده ماهه رخ دورهصورتی که توسط یک مورد زیر )یا بیشتر( ظرف یک 

ثل، )م شودیممصرف مکرر ماده به ناتوانی در انجام دادن تعهدات مهم در کار، تحصیل، یا خانه منجر  (1)

از مدرسه در رابطه  هااخراجها یا یبتغلی ضعیف در ارتباط با مصرف ماده؛ های مکرر یا عملکرد شغیبتغ
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 WHOتعریف  -1-15

( نیز مشکل تعریف سوءمصرف دارو را از نقطه نظر خط مشی WHO1سازمان بهداشت جهانی )     

در تدوین مفهوم نشانگان وابستگی که به تدریج  WHOبهداشت عمومی مورد توجه قرار داده است. الگوی 

 ،WHO، کمیته 1981جایگزین اصطالحات اعتیاد به دارو و سوءمصرف دارو شده، موثر بوده است. در سال 

های فیزیولوژیکی، رفتاری، و شناختی که ای از پدیدهنشانگان وابستگی را به این صورت تعریف کرد: مجموعه

لویت بسیار بیشتری از رفتارهای دیگری اوبقه ای از مواد برای یک فرد معین طی آن مصرف یک ماده یا ط

یابد که زمانی ارزش واالتری داشتند. ویژگی توصیفی مهم نشانگان وابستگی عبارت بود از میل به مصرف یم

وانی زیاد ه اغلب نیرومند، و گاهی اوقات مغلوب کننده است(. این الگو همچنین فرا)کداروها، الکل یا توتون 

رفتارهای ناسازگارانه، فقدان کنترل، بی توجهی به لذات یا تمایالت دیگر به نفع مصرف ماده را مورد تأکید 

ای موجب تغییرات بادوام در مغز ، که طی آن حضور مستمر دارو به گونه2دهد. مفهوم انطباق عصبییمقرار 

 گنجیده شده است. WHOشود، در تعریف یم

آید، مفاهیم جدید وابستگی دارویی به تأکید یمبر  WHOو  DSM-IVیهامالکه از به طوری ک     

سعی ندارند وابستگی را توضیح دهند.  هاآنبر رفتار فرد و پیامدهای نامطلوب چنین رفتاری گرایش دارند؛ 

ی فعلی را جامعهگیرند و پذیرش عمومی یمی و بهداشت عمومی قرار پزشکروانها در چارچوب یفتعراین 

، 3روزنهان و سلیگمنکنند )یمی وابستگی دارویی به عنوان یک مشکل پزشکی یا بیماری منعکس درباره

 . (1387ترجمه سید محمدی،

 

 انواع مواد مخدر -1-16

 الکل -1-16-1

ی سوءمصرف در دنیاست. سوءمصرف و وابستگی به الکل اغلب با عنوان الکلیسم ماده ترینیعشاالکل      

کننده سیستم عصبی مرکزی است و گیرنده اختصاصی در سیستم عصبی مرکزی شود. الکل تضعیفیمنامیده 

                                                           
1.World health organization 

2. neuroadaptation 

3. Rosenhan & seligman 
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های غشاء نورونی است. مسمومیت با الکل منجر به رفتار یستمسندارد و فعالیت آن از طریق مداخله در 

اسب جنسی و پرخاشگری، نا استواری خلقی، اختالل در قضاوت، گفتار نامفهوم، راه رفتن نامتعادل، نامن

و  1شود )کاپالنیمارادی کره چشم )نیستاگموس(، اختالل در توجه و حافظه و بهت و اغما حرکت غیر

 (.1376همکاران؛ به نقل از پورافکاری، 

 داروهای محرک -1-16-2

 آمفتامین -الف

پی ی نفرین، انو راپی عصبی هاناقلها گروهی از داروها هستند که از نظر ساختمانی با آمفتامین     

ند. ن هستنفرین و دوپامین مربوطند. ترکیبات آن شامل متیل فندیت، دکسترو آمفتامین و مت امفتامی

 معموالً گیرند ویمر ها اغلب برای بهبود کارایی، کاهش خواب و ایجاد سرخوشی مورد استفاده قراآمفتامین

امین ها کنند. مصرف طبی آمفتیمورزشکاران، دانشجویان و رانندگان مسافت طوالنی از این مواد استفاده 

بستگی ت. واشامل پر تحرکی کودکان، خواب آلودگی، چاقی و برخی از موارد افسردگی مقاوم به درمان اس

 ی بر اثرزی مغزمسمومیت با آمفتامین ها باعث خونریروانی به آمفتامین ها ممکن است به سرعت ظاهر شود. 

؛ به نقل از 1994شود )کاپالن و همکاران، یمافزایش فشار خون، آریتمی قلبی، دلیریوم، تشنج، اغماء و مرگ 

 (.1376پورافکاری،

 کافئین -ب

ون ی بدزدا دردتوان از منابع مختلفی مانند قهوه، چای، سودای کافئینی، داروهای یمکافئین را      

 رد.دست آوی یا محرک یا داروهای کاهنده وزن بآلودگنسخه و داروهای سرماخوردگی، داروهای ضد خواب 

، امی، عصبانیتیی که ممکن است در پی مصرف آن در روز ظاهر شوند عبارتند از: نا آرهانشانه     

گی های خست نظمی ضربان قلب، دورهربطی یا بیادراری، کشیدگی عضالنی، بیخوابی، پربرانگیختگی، بی

 ش دهد ولیتواند ضربان قلب را افزاییمناپذیری و بی قراری روانی حرکتی است. گرچه مقدار زیادی کافئین 

 (.1994ی آمریکا، پزشکانروتواند باعث کندی نبض شود )انجمن یممقادیر اندک آن 

 

                                                           
1. Kaplan 
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 کوکائین -ج

ف و ترکیبات گوناگون مصر هاشکلآید و به یمکوکا بدست  ای طبیعی است که از گیاهکوکائین ماده     

راک( ازآزد و کدهای کوکائین مانند بی کوکا، خمیر کوکا، کوکائین هیدروکراید و آلکالوئیهابرگشود )مانند یم

یبًا قرته آن و قدرت آن به درجات مختلف خلوص و سرعت تأثیرات آن متفاوت است. به دلیل نیمه عمر کوتا

رسد. مسمومیت با یمدقیقه برای حفظ حالت نشئه نیاز به مصرف مکرر آن ضروری به نظر  50تا  30

شنگولی  شود و یک یا بیش از یکی از این موارد است:یمبا یک احساس اوج یا نشئه آغاز  معموالًکوکائین 

 نگ بودن،ش به زگوفعالی، بی قراری، همراه با نیرومندی بدنی یا ذهنی، معاشرتی بودن یا جمع گرایی، بیش

یت د مسمومو در موارت بزرگ پنداری، خشم و اختالف در قضاوفردی، پرحرفی، اضطراب، خودحساسیت میان

جه به جتماعی. با توگیری ای و کنارهزدگغمی هیجانی عاطفی همراه با خستگی یا هاافتمزمن و یا وخیم، 

ین را نی ممکن است ظاهر شوند. کسانی که کوکائهای جسمایماریبی مصرف کوکائین انواع مختلفی از یوهش

 هاآنینی کنند اغلب دچار سینوزیت، التهاب و مخاط بینی شده و دیواره بیماز راه بینی )استنشاق( مصرف 

رفه، سکنند در معرض خطر عوارض تنفسی قرار دارند )مانند یمشود. اشخاصی که کوکائین را دود یمسوراخ 

وکائین رادی که کی پوششی مجرای بینی(. افهابافتریوی بر اثر تحریک و التهاب  برونشیت و التهاب بافت

وی د یا بازسوزن در ساع مانند کسانی که به مواد افیونی وابسته هستند عالئم و آثار معموالً کنندیمتزریق 

ا با وابستگی بهای مکرر و افزایش بی بند باری جنسی است یقتزرکه ناشی از  HIVآنان وجود دارد. عفونت 

را ه است زیه همرابا عالئم کاهش وزن و سوءتغذی معموالًکوکائین رابطه دارد. همچنین وابستگی به کوکائین 

 (.2000ی آمریکا، پزشکروانکوکائین دارای عوارض کاهنده اشتها است )انجمن 

 

 مواد توهم زا -1-16-3

ی این سردستهشوند. یمدسته ای از مواد هستند که موجب ایجاد تغییراتی در خلق و خو و ادراک      

روز مصرف مداوم پدید  4تا  3است. تحمل نسبت به این دارو خیلی سریع و پس از  LSDگروه از مواد، 

شود اما ینمهر عالئم ترک ظا هاآنآید و با قطع ینمآید. وابستگی جسمانی به توهم زاها به وجود یم

ساعت  4تا  2دهد، در یمدر یک ساعت روی  LSDتواند پدید آورد. شروع اثرات مصرف یموابستگی روانی 
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یابد. این آثار عبارتند از: تغییرات رفتاری یا یمساعت دوام  14تا  8 معموالً رسد و یمپس از مصرف به اوج 

روانی )اضطراب، واکنش پنیک، ترس از دیوانگی، افکار پارانوئید، اختالل در قضاوت، رفتارهای خود آزارانه و 

حتی خود کشی(، اختالل اداراکی )مسخ شخصیت، مسخ واقعیت، توهم، خطای حسی، حس آمیزی به صورت 

یا دیدن صداها(، تحریک سیستم خودمختار )لرزش، تعریق، تپش  هارنگنیدن در آمیختن ادراکات مثل ش

؛ به نقل از پورافکاری، 1994قلب(، اختالل تعادل، افت عملکرد شغلی و اجتماعی )کاپالن و همکاران، 

1376.) 

 حشیش الف(

یگار ک کنند و به صورت سهای گیاه شاه دانه را قطع کرده، خشو ساقه هاجوانهی فوقانی، هابرگاگر      

 یهشدگویند. حشیش از ترشحات صمغ مانند و خشک یمبپیچند، محصول بدست آمده را ماری جوانا یا بنگ 

یر شده حشیش به ی گیاه است و روغن حشیش از اسانس متراکم و تقطهابرگی زیرین هابخشو  هاجوانه

فرنیا سیا، هاوایی و کالیآی اخیر نوع دیگر بسیار قوی حشیش به نام سنسیمیال در هاسالآید. در یمدست 

اهی نیز کنند ولی ممکن است آن را بلعیده و گیمدود  معموالً تولید شده است. ترکیبات خانواده حشیش را 

رفتاری یا  غییراتی مسمومیت با حشیش وجود تمشخصه ینترمهمکنند. یممخلوط با چای یا غذا مصرف 

 شوند. به طوریمروانی نا سازگار و قابل مالحظه بالینی است که طی مصرف حشیش یا اندکی پس از آن ظاهر 

لی همراه با یی مانند شنگوهانشانه شود و به دنبال آنیممعمول مسمومیت با یک احساس اوج یا نشئه آغاز 

ل در ، اختالگی، اختالل در حافظه کوتاه مدتهای بی مورد و خود بزرگ پنداری، آرامش، خواب آلودخنده

شوند. یمهای حرکتی و احساس کند شدن زمان ظاهر قضاوت، ادراک حسی تحریف شده، اختالل در عملکرد

کنند انواع یم یباً هر روز( حشیش مصرفتقریباً در یک سوم اشخاصی که به طور منظم )یعنی روزانه یا تقر

 (.2000ی آمریکا، پزشکروانشود )انجمن یمک پذیری مالحظه یا تحری، خفیف افسردگی، اضطراب

 فن سایکلیدین ب(

شود. یمو صلح نیز خوانده  گرد فرشته -ی کریستالهانامای صناعی است و فن سایکلیدین ماده     

شود ولی ینمآید و وابستگی فیزیکی به طور کلی ایجاد یمتحمل نسبت به آثار فن سایکلیدین به وجود 

ی اصلی مسمومیت با فن سایکلیدین وجود تغییرات ناسازگاری مشخصه ینترمهموابستگی روانی شایع است. 
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حرکتی که در -ناپذیری، بی قراری روانیی، پیش بینیگرتکانشرفتاری است )مانند پرخاشگری، تهاجم، 

غییرات با دو یا بیش از دو مورد از شوند(. این تیمجریان مصرف فن سایکلیدین یا اندکی پس از آن ظاهر 

عالئم زیر همراه است که طی یک ساعت پس از مصرف دارو اگر با روش دود کردن، استنشاقی یا تزریق 

شوند: نیستاگموس عمودی یا افقی، فشار خون باال یا یموریدی مصرف شود در مدت زمان کمتر از آن ظاهر 

یا اغما و  هاتشنجیی عضوی، نارسا گو، ناهماهنگی حرکتی، ی به درددهپاسختپش قلب، بی حسی یا کاهش 

 (.2000ی آمریکا، پزشکروانتیزی شنوایی )انجمن 

 

 مواد استنشاقی -1-16-4

ن، های چرب و معطر موجود در موادی مانند بنزییدروکربنه: استنشاق اندازمواد استنشاقی عبارت     

های مختلفی کننده از شیوههای مسمومبرای استنشاق بخاری افشانه ای. هارنگچسب، تینرهای رنگ و 

ر های رده و بخابینی نزدیک ک ای پارچه آغشته به مواد مورد نظر را به دهان یااز تکه معموالًشود. یماستفاده 

گویند. همچنین ممکن است مواد را داخل یک ین مکنند که به این کار  هن و هن کردیمآن را استنشاق 

ردن یسه کپاکت کاغذی یا کیسه پالستیکی قرار داده و گازهای داخل آن را استنشاق کنند که به آن ک

قابل  ار رفتاری یا روانیی مسمومیت با مواد استنشاقی وجود تغییرات نا سازگمشخصه ینترمهمگویند. یم

شغلی  و عملکرد جویی، تهاجم، بی احساسی، اختالل در قضاوتی، ستیزهشتگگگممالحظه بالینی است )مانند 

ینی(، بینی و دو بی بینایی )تار هااختاللو اجتماعی(. تغییرات نا سازگار با عالئمی مانند سرگیجه یا 

اری، ت شنیدی حرکتی، رئشه و شنگولی همراه است. عالوه بر این ممکن است توهماهماهنگنیستاگموس، نا 

درست و راکات نای، ادداری یا بساوایی و سایر اختالالت ادراکی را داشته باشند )مانند درشت بینی، ریز بیندی

این  هایی )مانندانیهذفریبنده و تغییرات در ادراک زمان(. امکان دارد در جریان مسمومیت با مواد استنشاقی 

شود، ظاهر شوند )انجمن یممالحظه ای مشخص ژه با گیجی قابل تواند پرواز کند( که به وییمباور که شخص 

 (.2000ی آمریکا، پزشکروان

 نیکوتین الف(
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اکو، ی انواع توتون )مانند سیگار، جویدن تنبهمهتواند با مصرف یموابستگی به نیکوتین و ترک آن      

درت ر شود. ق( ظاهانفیه، پیپ یا چپق یا سیگار برگ( و با داروهای تجویزی )مانند آدامس یا مرهم نیکوتینی

 ی مصرف )دود کردن،یوهشبرای ایجاد وابستگی یا ترک مصرف با سرعت ناشی از  هافرآوردهنسبی این 

وتین در ف نیکمیزان مصرف نیکوتین رابطه دارد. قطع ناگهانی یا کاهش مصر بلعیدن، جذب از راه پوست( و

 مرکز، بیتل در ساعت پس از آن باعث بروز عالئمی مانند خلق مالل آور یا افسرده، تحریک پذیری، اشکا 24

ط با ی مرتبهااختاللشود. ممکن است اختالل خلقی و اضطرابی و سایر یمخوابی، اضطراب، بی قراری و غیره 

 سیگار گاه یچهسیگاری بوده یا افرادی که  قبالً کشند در مقایسه با افرادی کهیممواد در کسانی که سیگار 

 (. 2000ی آمریکا، پزشکرواناند، بیشتر متداول باشد )انجمن یدهنکش

 

 1مواد افیونی -5-16-1

های نیمه صناعی )مانند هروئین( و یوناف، های طبیعی )مانند مورفین(یونافمواد افیونی شامل      

ریدین و های مصنوعی دارای عمل شبه مورفین )مانند کدئین، هیدرومورفون، متادون، اکسی کدون، مپیوناف

ده بیش صرف شمفنتالین( است. مسمومیت با مواد افیونی با تنگی مردمک چشم همراه است )مگر آنکه مقدار 

ز عالیم شود( و با یک یا بیش از یک مورد ایماتساع مردمک چشم منجر از حد باشد که به فقدان اکسیژن و 

دید . مسمومیت شخواب آلودگی یا اغماء، گفتار نامفهوم یا اختالل در توجه و حافظه: شودیمزیر مشخص 

دن رتب شناشی از مصرف بیش از حد مواد افیونی عبارتند از: یبوست، کاهش میل جنسی در مردان، نام

گی، زنان، بی توجهی به وضعیت بهداشت و سالمتی، کاهش وزن، چرت زدن دائمی، افسردقاعدگی در 

 (.2000ی آمریکا، پزشکروانی کبدی و کزاز در اثر تزریق )انجمن هاعفونتی خطرناک مثل ایدز، هاعفونت

  

 ، خواب آور یا ضد اضطراب آرام بخشمواد  -1-16-6

ی شبه باربیتورات است. آورهاخوابها و بنزودیازپینی، باربیتوراتها، داروهای شبه بنزودیازپین شامل     

شوند را شامل یمتجویز  ضد اضطرابی داروهایی که به عنوان خواب آور یا همهاین طبقه از مواد شامل 

                                                           
1. opiat 
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ی مشابه ناشی از مواد و هااختاللد باعث نتوانیم، هکننده مغز بودشود. این داروها مانند الکل کندیم

آور و یا ضد اضطراب اگر همراه با الکل ، خواببخشآرامی مصرف مواد گردند. مقادیر زیاد داروهای هالاختال

آور باشند. مسمومیت با این داروها موجب رفتارهای نا متناسب جنسی، یا توانند مرگیممصرف شوند 

 متعادل، نیستاگموس و اغماء یا پرخاشگری، نا استواری خلقی، اختالل در قضاوت، گفتار نامفهوم، راه رفتن نا

 (.  2000ی آمریکا، پزشکروانشود )انجمن یم یزدگبهت

 

 شیوع شناسی -1-17

درصد و در زنان  40یافته مانند کشورهای اروپایی در مردان میزان مصرف سیگار در کشورهای توسعه        

درصد و در زنان  35میزان در مردان توسعه مثل جنوب آسیا این درصد است؛ در کشورهای در حال 20حدود 

درصد و در زنان کمتر  13درصد است. در کشورهای آفریقایی نیز میزان مصرف سیگار در مردان  5نزدیک به 

درصد برآورد شده است )مرادی، دالوری،  4/17باشد. شیوع مصرف سیگار در ایران در کل درصد می 3از 

د افراد سیگاری در مردان در مجموع سه حالت مرتبط با مصرف (. درصد برآورده شده در مور2005مهرابی، 

؛ مهرابی، 2013، 1باشد )عزتی، ریبولیدرصد می 7درصد و در زنان  2/33سیگار )فعال، غیرفعال، ترک کرده( 

 (. 2005دالوری، مرادی، 

 که دهدمی نشان هاپژوهش اما است؛ ایگسترده و متعدد عوامل سیگار دارای مصرف شروع اگرچه        

 برخی طبق .نندکمی تالش سیگار ترک برای بارها و نیستند ی مصرفادامه به راغب سیگاری افراد از بسیاری

 (.2003سادوک و سادوک، کنند )می ترک اقدام به بار 33 تا 5 سیگاری افراد اکثر ها،بررسی

میالدی شده است و برآورد  20در قرن میلیون نفر  100تخمین زده شده است که سیگار موجب مرگ         

(. مطالعات بزرگ 2،2011به یک میلیارد نفر برسد )بیتون، گرین، کولبرت 21شود که این رقم در قرن می

های غیرواگیر و مزمنی چون اند که کشیدن سیگار با بروز بسیاری از بیماریاپیدمیولوژیک در دنیا نشان داده

(. برآورد 2004، 3سرطان و سکته مغزی ارتباط قوی دارد )اسالما ی تنفسی،عروقی، بیمار-های قلبیبیماری

                                                           
1. Ezzati, & Riboli 

2. Bittom,Green,Colbert 

3. Slama 
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تعداد مرگ ناشی از مصرف سیگار به فراتر از ده میلیون  2030سازمان بهداشت جهانی این است که در سال 

کاهش  دهد، باعثنفر برسد و به دلیل این که نیمی از این موارد مرگ در افراد میانسال و مولد جامعه روی می

میلیارد  3/1(. از 2000، 1ساله جامعه شود )اسمیت، گرینلند، گراندی 35-61سال از عمر افراد  25الی  20

میلیون مرگ  450سال آینده، 50سیگاری موجود در دنیا در صورت عدم کاهش در روند مصرف دخانیات تا 

کشور ما نیز نشان داد که میزان شیوع (. مطالعه انجام شده در 2004ناشی از سیگار رخ خواهد داد )اسالما، 

درصد سیگاری غیرفعال هستند و بیشترین فراوانی  2/1درصد بوده و عالوه بر آن نیز  3/15مصرف سیگار 

 سال است و مصرف آن در مردان بیش از زنان است و میانگین تعداد نخ 64-35های سنی سیگار در گروه

 (.2007، مرادی، ی، دالورینخ بوده است )مهراب 69/14مصرفی 
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The effect of trancecranial Direct Current Stimulation (tDCS) of Dorsolateral 

Prefrontal Cortex on reduction of craving in daily and social smokers 

 

Dr. Nader Hajloo 

  

Abstaract:  

The aim of the present study is to examine the effectiveness of trancecranial Direct 

Current Stimulation (tDCS) of left dorsolateral prefrontal cortex (LDLPFC) on 

reduction of craving in daily and social smokers. This study is a two-groups clinical 

experiment and unilateral-blind was conducted on forty male student smokers (10 daily 

smokers in active group, 10 daily smokers in sham group and 10 social smokers in 

active group and 10 social smokers in sham group). The population of this research is 

total daily and social male smokers of Mohaghegh Ardabili university that after 

examining the inclusion and exclusion criteria were selected by available sampling 

method. The participants in this research were under trancecranial direct current 

stimulation. Craving immediately before stimulation and in post-test stage was assessed. 

In treatment stage, participants received 10 sessions daily brain stimulation from scalp 

which anode electrode was placed on left dorsolateral prefrontal cortex and cathode 

electrode was placed on right dorsolateral prefrontal cortex and 2 M/A direct current 

stimulation in 20 minutes was transmitted from scalps of participants. The instrument of 

gathering data was craving questionnaire and analysis of covariance (ANCOVA) and 

independent t-test were done to analyze the data. The results showed that there are 

significant differences in post-test stage in active and sham groups in craving level. The 

results of independent t-test showed that there is no significant difference between daily 

and social smokers in post-test stage. The results indicate the effectiveness of direct 

current stimulation on reduction of craving of smokers.  

 

Keywords  

Trancecranial direct current stimulation, dorsolateral prefrontal cortex, daily smokers, 

social smokers.           
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