ﻧﺎس/ﻫﺸﺪاری ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ
ﻧﺎس )ﻣﺎده ﮔﯿﺎﻫﯽ(

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺮوﯾﺲ وب ﮔﺮدی ﻧﺎﻓﺬ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ،ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ورزﺷﯽ
ﺑﻘﯿﺔاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد5 :ﺗﯿﺮ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاد ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻓﻮرد ﻧﺰد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﺎ
وﺟﻮاﻧﺎن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ زﻧﮓ ﻫﺸﺪاری ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.
ﻧﺎس ﯾﺎ ﻧﺴﻮار ﻧﺎم ﯾﮏ ﻣﺎده ﮔﯿﺎﻫﯽ اﻋﺘﯿﺎدآور اﺳﺖ ،ﺳﺒﺰرﻧﮓ اﺳﺖ و از
ﺑﺮگ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺎس
ﻧﺎس ،ﺑﺮگ ﺧﺸﮏ از ﻧﻮع ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﮐﻪ آن را ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻮﺑﻨﺪ و ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ آﻫﮏ
ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده در ﺟﻠﻮ دﻫﺎن ﻣﯿﺎن ﻟﺐ و دﻧﺪان ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ.و ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺎﺳﯽ
ﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺎس را ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﻣﯿﻨﺪازﻧﺪ .ﻧﺴﻮار ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن
ﺳﺒﺰ ر34ﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺎس ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﯾﺮان ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻫﻨﺪ،
ﺗﺮﮐﻤﻨﺴـــﺘﺎن ،ﺗﺎﺟﯿﮑﺴـــﺘﺎن و ازﺑﮑﺴـــﺘﺎن از ﻧﺴـــﻮار اﺳـــﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ]ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ[ .در ﺳﻮﺋﺪ و ﻧﺮوژ از آﻧﺠﺎﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت
در اﻣـﺎﮐﻦ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻣﻨـﻊ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ دارد ﻣﺼـﺮف ﻧـﺎس ﺑـﻪ ﺷـﺪت اﻓﺰاﯾـﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﻮار را ﻧﺎس اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎس را
ﻧﯿﺰ “ﻧﺎﺳﯽ” ﯾﺎ ﻧﺎسﮐﺶ ﮔﻮﯾﻨﺪ  .ﻧﺴﻮار ﯾﺎﻫﻤﻮن ﻧﺎس در ﺟﺎﯾﯿﯽ ﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد )زﯾﺮ زﺑﺎن…(ﺑﺸﺪت ﻣﯿﺴﻮزاﻧﺪ.
ﻧﺎس ﯾﮑﯽ از ﮐﺜﯿﻔﺘﺮﯾﻦ و ﺗﻬﻮعآورﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮادی اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺘﻪ ﻣﺨﺪرﻫﺎی
ﺗﻮﻫﻢزا ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﻠﯿﺲ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﻣﺨﺪری
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ و داﺷﺘﻦ آن ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﺎده ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده آن ،ﻣﻮاد ﺳﺎزﻧﺪهاش و ﻧﻮع ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ،
در اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﻠﻮﮐﺘﺮﯾﻦ و ﺗﻮ ﺳﺮی ﺧﻮردهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺪرﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽآﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺎده ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ درب و
داﻏﺎن ،ﺷﺒﯿﻪ ﺣﻨﺎ ،وارد اﯾﺮان ﻣﯽﺷﺪ ،از ﺑﺮگ درﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺘﻞ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در اﻧﺪوﻧﺰی ،ﻣﺎﻟﺰی ،ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،ﭼﯿﻦ ،ﺗﺎﯾﻮان ،ﮐﺎﻣﺒﻮج،
وﯾﺘﻨﺎم ،ﻻﺋﻮس ،ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽروﯾﺪ .ﺑﺮگﻫﺎى آن را اﮔﺮ ﺗﺎزه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺟﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﺼﺮف آن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺸﮏ ﮐﺮده آن

اﺳﺖ.
ﺑﺮگﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﺷﺪه درﺧﺖ ﺑﺘﻞ را ﻣﯽﮐﻮﺑﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎ ﮐﻤﯽ آﺷﻐﺎل ﻣﺜﻞ
ﺧﺎک ﺳﯿﮕﺎر و آﻫﮏ ﻗﺎﺗﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽﭼﭙﺎﻧﻨﺪ زﯾﺮ ﻟﺜﻪ ،ﭘﺲ از
ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﮑﯿﺪن ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻒ ﻏﻠﯿﻆ ﭘﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺮون؛ ﻓﻠﭻ… ﺣﺎﻟﺘﺎن
ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮرد؟راﺳﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﻋﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ آب ﻧﺒﺎت
ﭼﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻗﯿﻤﺘﺶ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ارزان و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﻦ  50ﺗﺎ  300ﺗﺎ
ﺗﮏﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ

ﻋﻮارض
دردﻓﻌﺎت اول ﻋﻮارض آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازاﺣﺴﺎس ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ و ﺳﺮدرد و ﺗﻬﻮع
وﺳﺎﯾﺮﻋﻮارض اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪﯾﺪ از ﻧﺎس ﺷﺎﻣﻞ از دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎری و
ﺣﺮﮐﺘﯽ ،اﯾﺠﺎد ﺣﺮﮐﺎت ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﭼﺸﻢﻫﺎ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﺴﻮس در ﻓﺸﺎر
ﺧﻮن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ،دﻧﺪان ﻗﺮوﭼﻪ ،ﻟﺮزش ،اﺧﺘﻼل در ﺧﻮاب،
واﺑﺴﺘﮕﯽ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ،ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻟﺜﻪ و ﺳﺮﻃﺎن ﻟﺜﻪ ،ﺳﺮﻃﺎن ﺣﻨﺠﺮه و
روده ﺑﺰرگ ،ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﮐﻠﯿﻮی اﺳﺖ.

