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 47ره، شمادوازدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  **** فهيمه محمدي،*** سعيد صفاتيان،**موقر  آفرين رحيمي،*علي فرهوديان
  

ديد و عـود پـس از     اي در ابتال به موارد ج        عرضة مواد غيرقانوني نقش تعيين كننده      :مقدمه
نـام    اخيراً، ايران با مادة غيرقانوني جديدي بـه         . درمان و بعضي از معيارهاي بهداشتي دارد      

مقالة حاضر بـا هـدف بررسـي        . كراك مواجه شده است كه عمدتاً از دستة اوپيوئيدهاست        
  .فروشي شهر تهران ارائه شده است وضعيت عرضة كراك در بازار خرده

، در 87 تـا  86هـاي    سـال   هاي مطالعات كيفـي و در   استفاده از روش اين مطالعه، با  :روش
براي دستيابي به اطالعـات، بـا فروشـندگان كـراك، مـصرف      . شهر تهران انجام شده است   

ت بـاز و چنـد      نامـه بـا سـؤاال       كنندگان، درمانگران و افراد كليدي و با اسـتفاده از پرسـش           
  .ليست مصاحبه شد چك
پـولي    نظر همة افراد، خيلي راحت ذكر شد و مشكالت تهية آن، بي           تهية كراك، از   :ها  يافته

گويان معتقـد بودنـد كـه قيمـت كـراك، نوسـان           اكثر پاسخ . و حضور مأموران انتظامي بود    
تـرين    داشته، رنگ و خلوص آن طي زمان تغيير كرده و كيفيت آن بدتر شده است و عمده                

 فروش كراك، پرسودتر از فروش ساير       .ناخالصي كراك را اضافه شدن دارو به آن دانستند        
طـوركلي،    بـه . فروشي ناشي از نياز و فقر حاصل از اعتياد ذكـر شـد              مواد و در سطح خرده    

  .نظر زيادي دربارة كيفيت و تركيب كراك و نحوة توليد آن وجود داشت ابهام و اختالف
   ر كشور، طـي    عرضة كراك د   قابل توجه  اين مطالعه نشان داد كه با توجه به افزايش           :بحث
 .هاي اخير، تغييرات سريعي نيز در كيفيت اين مـاده و نحـوة تهيـة آن رخ داده اسـت                     سال

تـري ماننـد تريـاك، توليـد       اولويت دادن به مقابله با عرضة اين مـاده، در مقابـل مـواد سـبك               
  .شود اطالعات صحيح دربارة كراك و آموزش آن به درمانگران و عموم مردم توصيه مي

  

  .فروشي، خلوص، عرضه، كراك، كيفي، كيفيت، مخدر ايران، تهران، خرده: ها كليدواژه
  1/7/91: تاريخ پذيرش      10/7/89: تاريخ دريافت

                                                           
ــوم       روان * ــشگاه عل ــواد، دان ــه م ــستگي ب ــصرف و واب ــات سوءم ــز تحقيق ــك، مرك ــوان  پزش ــستي و ت ــشي بهزي  .بخ
><farhoudian@uswr.ac.ir) نويسندة مسئول(  

  .، مركز تحقيقات ايدز، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهرانMPHپزشك و  روان** 
  .آموزي، ستاد مبارزه با مواد مخدر پزشك عمومي، مديركل درمان، بازتواني و حرفه*** 

 .مصرف مواد ققنوس ي باليني، درمانگر مركز درمان سوءشناس روان كارشناس**** 

 بررسي كيفي وضعيت كراك در شهر تهران
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  مقدمه
مصرف موادمخدر برآيند تعادلي است كه بين عرضه و تقاضـاي مـصرف مـواد شـكل                 

كاهش آسـيب  هرچند بسياري از انديشمندان فعلي در اين حوزه، توجه خود را بر . گيرد  مي
اند و عقيده دارند كه فعاليـت در حـوزة كـاهش              ناشي از مواد و كاهش تقاضا متمركز كرده       

تقاضا مؤثرتر است، ولي نبايد فراموش كرد كه عرضة مواد نيز در ابتال به مواد جديد و عود         
و بعضي معيارهاي بهداشتي، نقـش تعيـين        ) 2009 2ميلر،   و اشتاين  1گرينوالد(پس از درمان    

  .اي دارد دهكنن
كاهش عرضه در سطح كالن، ممكن است موجب تغييراتـي در ميـزان تزريـق پرخطـر                 

 و  5دِي (C، كاهش انتقال هپاتيـت      )2002 و همكاران،    4؛ ماهر 2005 و همكاران،    3گيبسون(
 و 6دگنهــارت(مــصرف مــواد  ، كــاهش ميــزان بــيش)2004؛ دي، 2004؛ 2005همكــاران، 
، كـاهش   )2004دي،  (فروشـي مـواد در سـطح شـهر            ه، كاهش خـرد   )a(  ،2005(همكاران،  

 و  8؛ تـاپ  2004 و همكاران،    7راكسبرگ(مصرف آن ماده و البته افزايش مصرف مواد ديگر          
شود و دسترسي به مواد و ميل به مصرف مواد و رفتار موادجويانه را پس              ) 2003همكاران،  

  ).2009ميلر،  گرينوالد و اشتاين(دهد  از انجام درمان افزايش 
در چند سال اخير، ايران با مادة غيرقانوني جديدي مواجه شـده كـه كـراك نـام گرفتـه       

جاي دنيا، كراك نام فرم آزاد آلكالوئيـد كوكـائين اسـت؛ ولـي عالئـم بـاليني                  در همه . است
بـه آن و بررســي   مـصرف كـراك و عالئــم محروميـت در دورة تــرك در بيمـاران وابــسته     

دة اين است كه كراك موجود در ايران با كراك موجـود در  آزمايشگاهي اين ماده، نشان دهن 
كشورهاي ديگـر متفـاوت اسـت و مـواد موجـود در آن، عمـدتاً از دسـتة اوپيوئيدهاسـت                     

آناليز اين ماده نشان داده است كه عالوه بر هروئين، حاوي           ). 1389فرهوديان و همكاران،    (
ين، استامينوفن و كافئين بـوده اسـت        كدئين، تبائ   ي مورفين، كدئين، استيل   قابل توجه مقادير  

                                                           
1- Greenwald  2- Steinmiller  3- Gibson  4- Maher 
   

5- Day    6- Degenhardt  7- Roxburg  8- Topp 
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، توسـط نارنجيهـا و      1386در پژوهشي ملـي كـه در سـال          ). 1389فرهوديان و همكاران،    (
بهزيستي   در مركز تحقيقات سوءمصرف و وابستگي به مواد دانشگاه علوم         ) 1387(همكاران  

  26٫6في انجام شد، مادة مصر) طرح ارزيابي سريع سوءمصرف مواد در ايران (بخشي    و توان 
است كـه كمتـر از      در حالي   اين  . درصد از مصرف كنندگان مواد، كراك افغاني گزارش شد        

  .گذرد چند سال از ورود اين ماده به كشور ما مي
اي و    هـاي مقابلـه     خـصوص برنامـه     اي، بـه    مداخله در هر موضوع و اجراي هـر برنامـه         

هاي فـردي     منطقه و انگيزه  پيشگيري و حتي كاهش آسيب، نيازمند آشنايي دقيق با وضعيت           
مقالة حاضر كه نتايج ارائـه شـده در آن، بخـشي از             . نفع در آن است     و اجتماعي و افراد ذي    

تر است، با هدف بررسي وضعيت عرضة كراك و بررسي خلوص             اي وسيع   هاي مطالعه   داده
  .فروشي تهران ارائه شده است آن در بازار خرده

  
  روش

و آزمايـشگاهي دربـارة مـواد       ) ميـداني (تـر كيفـي       عاين مطالعه بخشي از تحقيـق وسـي       
، در شـهر  1387 تا شـهريور  1386غيرقانوني كراك و نورجيزك است كه از تاريخ مردادماه       

  . تهران انجام شده است
براي دستيابي به اطالعات ارائه شده در اين مقاله با مصرف كنندگان كراك، فروشندگان         

 تا دستيابي به اشباع اطالعات و مـصاحبة عميـق انجـام             اين ماده، درمانگران و افراد كليدي     
مصرف كنندگان از مراجعه كنندگان به سه مركز درماني شامل يك مركز دولتي و يـك                . شد

به سازمان غيردولتي از سه منطقة متفاوت شـهر و بـا              پزشكي و يك مركز وابسته      مطب روان 
در انتخـاب   . يـان انتخـاب شـدند     طلبانه و ارجاع همتا     معرفي معتادان ديگر به شيوة فرصت     
هـاي مختلـف اقتـصادي و اجتمـاعي سـاكن در نقـاط            مصرف كنندگان سعي شد از طيـف      

پزشـكان عـضو      درمانگران منتخـب بـراي مـصاحبه، روان       . مختلف شهر تهران استفاده شود    
پزشكان   هاي تهران و پژوهشگران مراكز تحقيقاتي اعتياد تهران و روان            دانشگاه هيئت علمي 
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براي دسترسي به فروشندگان، از هـر مـصرف كننـده           . كان مراكز درماني اعتياد بودند    و پزش 
. شـد كـه آيـا او از فـروش مـواد بـه سـاير معتـادان كـسب درآمـد دارد يـا نـه                پرسيده مي 
شد و در  كه او فروشندة مواد بود، سؤاالت مربوط به فروشندگان از او پرسيده مي    درصورتي

شد كه فروشندة خود را معرفي كند و اعـالم كنـد كـه آيـا      ه ميصورت، از او خواست اين  غير  
  . مقدور است با فروشندة او مصاحبه شود

ليـست    نامه با سـؤاالت بـاز و چنـد چـك            شوندگان، از پرسش   براي مصاحبه با پرسش   
اطالعات كيفـي   . مصاحبه با افراد توسط خود پژوهشگران صورت گرفته است        . استفاده شد 

: صورت دستي اسـتخراج و تحليـل شـد          ها با روش تحليل محتوا و به       نامه  حاصل از پرسش  
ها و مفاهيم     هاي تكميل شده توسط گروه تحقيق مطالعه شده و سپس، واژه            نامه  ابتدا پرسش 

در آخـر،  . بنـدي شـد     كليدي و تكراري استخراج و گزارش در چارچوب اين مفاهيم طبقـه           
  . بندي و نتايج، تحليل و تفسير شد ها جمع پاسخ

  
  ها يافته

 نفـر از    50 نفر از فروشـندگان كـراك،        5در مجموع، با    : شوندگان مشخصات مصاحبه 
 نفـر از درمـانگران و يـك پژوهـشگر متخـصص آزمايـشگاه               17مصرف كننـدگان كـراك،      

 خـرداد  28 و آخرين مصاحبه در تـاريخ        14/5/1386اولين مصاحبه در تاريخ     . مصاحبه شد 
  . بوده است1387

سـن  . ها مرد بودنـد      نفر از فروشندگان كراك مصاحبه شد كه همة آن         5با  : فروشندگان
 نفر از فروشندگان، داراي تحصيالت دبيرستاني و بقيه داراي 2.  بود41 تا 20اين افراد، بين  

پيك موتوري و راننـده     (يك نفر خود را بيكار و افراد ديگر شغل خود را آزاد             . ديپلم بودند 
به غير از يك نفر كه عنوان كـرد از لحـاظ اقتـصادي،              . كردندذكر  ) فروش اتومبيل   و  و خريد 

وضعيت خوبي دارد، بقية فروشندگان، وضعيت اقتصادي خـود را ضـعيف و زيـر متوسـط                 
  .تمام فروشندگان، خود مصرف كنندة كراك بودند. دانستند
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 نفر از مصرف كنندگان كراك مرد و سـه نفـر زن بودنـد و سـن                  47: مصرف كنندگان 
ها وضعيت اقتـصادي خـود را در سـطح            بيشتر آن .  سال بود  45 تا 19ان بين   مصرف كنندگ 

  . متوسط ذكر كردند
 نفـر   1 نفـر پزشـك عمـومي و         5پزشـك،      نفر روان  11 نفر درمانگر،    17از  : درمانگران

  .  نفر زن و بقيه مرد بودند3از اين تعداد، . بودند) مربي(ديپلم 
بيشتر مـصرف كننـدگان كـراك       : دگاننحوة تهية اولين كراك مصرفي در مصرف كنن       

.  ذكر كردند  1385 تا 1383هاي    سال    شونده در اين مطالعه، اولين مصرف خود را از          مصاحبه
 در زاهـدان    1384البته يكي از افراد كليدي عقيده داشت كه اولين نمونـة كـراك، در سـال                 

 از كساني تهيه كرده بيش از نيمي از افراد ذكر كردند كه اولين بار، كراك را. كشف شده بود
تعداد چـشمگيري، اولـين     ). هاي قبلي   كاسب(ها تهيه مي كردند       بودند كه قبالً مواد را از آن      

  .بار مصرف كراك خود را از دوستانشان و تعداد كمي از طريق اقوامشان تهيه كرده بودند
نيمي از مصرف كنندگان براي تهية اولين مصرف كراك خـود، هزينـه پرداخـت كـرده                 

قيمت اين ماده، در اولـين بـار        . دند و نيمي ديگر، در اولين مصرفشان ميهمان شده بودند         بو
كه   تومان ذكر شد؛ البته ازآنجايي20000 تومان تا 6000مصرف در پاسخ دهندگان از گرمي      

همة مصرف كنندگان در اولين خريد، كمتر از يك گرم خريده بودند، هزينة اولـين خريـد،                 
  . تومان ذكر شد4000 تا 3000حدود 

همة مصرف كننـدگان    : نحوة تهية كراك توسط مصرف كنندگان در زمان انجام مطالعه         
يكـي  . هاي مرد  تهيه مي كردند كراك، در زمان انجام مطالعه، مواد مصرفي خود را از فروشنده 

از مصرف كنندگان گفت كه خودش كاسب مواد است و يك نفر ديگر ذكر كرد كه از طريـق                   
چهارم مصرف كنندگان گفتنـد كـه        يك.  فروشنده است، مواد تهيه مي كرده است       برادرش كه 

  .كنند، مصرف كنندة اين ماده نيز هستند ها مواد تهيه مي فروشندگاني كه از آن
كه بـا     طوري  كنند، به   همة مصرف كنندگان ذكر كردند كه كراك را خيلي راحت تهيه مي           

فراد براي تهية مواد يا خودشان به كاسب مراجعـه          ا. كنند  تماس تلفني، مواد خود را تهيه مي      
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شد كه    فقط دو مورد باعث مي    . گرفتند  مي كردند يا اينكه مواد را جلوي در منزل تحويل مي          
هـاي مـأموران انتظـامي؛ در         پولي و حضور و مزاحمت      بي: در تهية مواد دچار مشكل شوند     

 از مواد قبلـي، كـراك را تهيـه          تر  اين صورتبه راحتي و در مدت چند دقيقه، حتي راحت           غير
  .برد اغلب ذكر كردند كه كراك خيلي زياد است و تهية آن زمان نمي. مي كردند

تمام فروشندگان، خودشان مصرف كننده بودند و تقريبـاً از          : نحوة اولين فروش كراك   
هـا    آن. ، با فروش كراك از طريق دوستاني كه خود فروشنده بودند، آشنا شـدند             1385سال  
فروشي  دادند و تقريباً بيشترشان با خرده ندگي را براي تأمين هزينة مواد خود انجام مي       فروش

تـر بـه مـاده و سـود           بيشتر فروشندگان، دسترسي راحت   . و فروش مقادير كم شروع كردند     
   41مرد مـصرف كننـدة      . خيلي زياد آن و مشتري زياد را از مزاياي فروش كراك برشمردند           

 نفـر رفتنـد تـوي كـار         8 كاسب تريـاك،     10از هر   «:  نيز بود، گفت   ساله كه فروشندة كراك   
  ».شيشه و كراك، پنج برابر ترياك و هروئين است] فروشنده[االن . كراك و شيشه

نظـر كردنـد، عقيـده        اظهـار ايـن بـاره     اكثر مصرف كنندگاني كه در      : مكان توليد كراك  
عنـوان    ، مـواد مختلفـي بـه      عـالوه بـر هـروئين     . داشتند كه مادة اصلي كراك، هروئين است      

  . هاي ساخت كراك توسط افراد نام برده شدند ماده پيش
تمامي فروشندگان و مصرف كنندگان ابراز كردند كه يـا هـيچ اطالعـي از نحـوة تهيـة                   

بعضي از پاسخ دهندگان عقيده داشتند كه اين ماده . كراك ندارند يا اطالعاتشان دقيق نيست 
ي ديگـر معتقـد بودنـد كـه كـراك در خـارج از ايـران، در                شـود و بعـض      در ايران توليد مي   

برخـي از مـصرف كننـدگان ذكـر كردنـد كـه شـاهد تهيـة آن در                   . شود  افغانستان توليد مي  
شـود، ذكـر    افرادي كه عقيده داشتند كراك در ايران توليد مـي       . شهرهاي شرقي كشور بودند   

شود، مانند شـهرهاي تهـران،        كردند كه اين ماده بيشتر در حاشية بعضي از شهرها توليد مي           
بعضي نيز عقيده داشتند كه كـراك،       . بومهن، مشهد، كرمان، زابل، اروميه، پيرانشهر و همدان       

  .شود اكنون در ايران نيز توليد مي شد، ولي هم قبالً از كشورهاي همساية شرقي وارد مي
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فروشندة كلـي آن    آورند، چون     از افغانستان مي  «: اي ذكر كرد    ساله   30مرد مصرف كنندة    
مـرد  » .افتنـد تـا وارد ايـران شـوند          سري از افراد از بيابان راه مـي        ها يك   شب. افغاني است 

هايي كه توي كار شيمي       بچه. شود  ها توليد مي    در منزل بچه  «: اي گفت   ساله    28مصرف كنندة   
مـن  «: اي گفـت    ساله   34مرد مصرف كنندة    . »شود  كراك و شيشه از خارج وارد نمي      . هستند

قدري مـصرف در تهـران زيـاد اسـت كـه              شود؛ چون به    مطمئن هستم كه در تهران تهيه مي      
سـاله و      28يكي از مصرف كنندگان كراك كـه مـردي          » .قدر مواد را وارد كرد      شود اين   نمي

او . متأهل و با تحصيالت دانشگاهي بود، ادعا كرد كه شاهد عيني تهية كـراك بـوده اسـت                 
او گفت كه شاهد تهية     . شود  بلوچستان تهيه مي   و دتاً در سيستان  عقيده داشت كه كراك عم    

. شود اين ماده در پيرانشهر بوده است و عقيده داشت كه بيشتر كراك در همين شهر تهيه مي 
اي كـه دانـشجوي       ساله   26هاي مذهبي بود، از قول مرد         اي كه از اقليت     ساله   23پسر مجرد   

االن بـسيار داخـل ايـران توليـد         «: وده اسـت، گفـت    مقطع ليسانس و مصرف كنندة كراك ب      
 از طريق حمال، يـك    «: ديپلم، گفت   ساله فوق    26دختر مصرف كنندة    . »شود، ولي قبالً نه     مي

او گفت حمال كسي اسـت كـه مـواد را بـا كيـسه               » .آورند  سري از افغانستان و پاكستان مي     
ليسانس بـود،      كه دانشجوي فوق   اي  ساله   27مرد مصرف كنندة    . كند  خورد و بعد دفع مي      مي

رود و آنجـا در سـطح كـشور           شود، به كرمان مي     از مرزهاي شرقي وارد سيستان مي     «: گفت
 40. شـود   مواد در ايران تهيـه مـي      «: اي بيان كرد    ساله   27مرد مصرف كنندة    » .شود  توزيع مي 

. آيـد   و پاكـستان مـي  از افغانستان) ترياك يا مورفين(مواد اوليه . آيد ور مي درصد مواد از آن 
آيـد،    مـوادي كـه از مـشهد مـي        . كرديم  گفت خودمان درست مي     كارگر مشهدي داشتم، مي   

مـرد مـصرف كننـدة      » .خورد و ارزان است، ولـي زابـل و و كرمـان بهتـر اسـت                 درد نمي     به
رسـانند و   كننـد و بعـد بـه ورامـين مـي      از لب مرز مشهد بيشتر تهيه مـي       «: اي گفت   ساله    25

به دست از     دست«: اي گفت   ساله     41مرد مصرف كنندة    » .كنند  ا از ورامين تهيه مي    ه  فروشنده
همدان دوايي دارد بـه  . كنند االن هم اروميه و همدان توليد مي. ها فروش به خرده  يك عمده 

اي   سـاله    26مرد مـصرف كننـدة      » .نام سرخه يا آجري، ولي دواي تهران بيشتر قرص است           
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آدم . شـد   كـشيدي سـفت مـي       وقتي مـي  . مثل خمير بود  .  كردند خودشان درست مي  «: گفت
هـاي بـزرگ      بـسته . آمد  يقبالً از مشهد يا افغانستان م     . كرد از تنور درآمده است      احساس مي 
  ».كراك بود

اطـالع    بيشتر افراد از نحوة توليد و انتقال كراك به دست فروشندگان بي           : نحوة توليد كراك  
اي كه مـدعي بـود        ساله   30مرد مصرف كنندة    . تي را ابراز كردند   تعدادي نيز نظرات متفاو   . بودند

هــا در افغانــستان، دســتگاهي مثــل دســتگاه  امريكــايي«: شــاهد توليــد ايــن مــاده بــوده، گفــت
هـاي دربـسته كـه        و يك سـري قـوطي     ) هروئين(از طرفي، مواد اوليه     . سازي گذاشتند   موزاييك

   30مرد مصرف كننـدة     . »آورند  دست مي   راك به   ريزند و از طرف ديگر ك       دانم چيست را مي     نمي
كراك را خرد كرده، با خاكستر سيگار قاطي مي كردند و بعد نوشابه به آن اضافه «: اي گفت ساله

يكـي از   » .فروختنـد   ، خـرد كـرده و مـي       ]خشك شـود  [گذاشتند    بعد مي . مي كردند تا پف كند    
دانشگاهي بود، ادعا كرد كه شاهد عيني اي با تحصيالت  ساله   28مصرف كنندگان كراك كه مرد   

كنند، در  هروئين را وقتي درست مي. كراك سنگ هروئين است«: او گفت. تهية كراك بوده است
صورت سنگ كه  صورت گرد و پايين به باال به. بندد ريزند، از پايين تا باال مي ظرف مخروطي مي

در حال حاضر هم، سنگ هروئين      . ستپاييني غلظتش خيلي بيشتر ا    . كنند  اين دو با هم فرق مي     
كنند كه وزنش بيشتر شـود و بـه جـاي              مخلوط مي  آوردند با قرص و بوگيرهاي كفش       را مي 

ام، سنگ هـروئين را خـرد كـرده و بـا مـواد                من خودم در پيرانشهر ديده    . فروشند  كراك مي 
 كنند كه اگر سـيخ      هاي خشك مخلوط مي     مختلف از جمله قرص، بوگيركفش، خاك و تلق       

. كننـد   سپس، روي سيني داغ در حد حرارت بخار آب، آبـش مـي            . زنند، به سيخ نچسبد     مي
تكه باشد، خمير يكدست نيست، بعـد         البته اگر تكه  . زنند  وقتي خميري شد، با وردنه هم مي      

در تهـران هـم مـوادي بـه آن     . فرسـتند  گذارند در هواي آزاد خشك شود و به تهران مي     مي
گـروه بزرگـي كـه لـر بودنـد، از      «: اي گفـت    سـاله    20رف كننـدة    مرد مـص  » .كنند  اضافه مي 
هاي تهران لر هستند و       بيشتر كاسب . آورند  مي) بلوچستان و كرمان و بعد لرستان     (شهرستان  

  ».كرد داد و او در كل فرحزاد پخش مي  نام شيرعلي جنس مي اين فرد به فردي به
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ان كردند كه در تركيبات كراك،      همة درمانگران عنو  : هاي آن   تركيب كراك و ناخالصي   
صـورت خـالص درآمـده و بـا      هروئين وجود دارد يا كراك، همان هروئينـي اسـت كـه بـه            
البته در اينكه تركيب اصـلي آن       . تركيبات ديگر مخلوط شده و به شكل كراك درآمده است         

ز مواد  جز هروئين، ا    نظر نداشتند و تعدادي گفتند كه به        هروئين است، تمام درمانگران اتفاق    
بيشتر فروشندگان ناخالصي كراك را     . شود  محرك و آمفتامين نيز در تركيبات آن استفاده مي        

. شـود  اضافه شدن قرص به آن دانستند و عنوان كردند كه كـراك در آزمايـشگاه توليـد مـي        
بخـش،    داروهـاي آرام  : مصرف كنندگان به مواد افزودني ديگري نيز اشاره كردند، از جملـه           

شيرين، پارافين، خاكستر سيگار، نوشابه، بوگير كفش، خاك، تلق   ريتالين، جوشاستامينوفن،
د، عقيده داشـتند كـه       دانستن تعدادي از افراد كه مادة اصلي كراك را هروئين نمي         . و كاربيت 

متخصص آزمايشگاه عقيده داشت كه تركيب اصلي . هروئين از مواد افزودني به كراك است
. صـورت ناخالـصي در هـروئين وجـود دارد           اين تركيـب بـه    . تاين ماده، استيل كدئين اس    

هـا كـراك را    بيشتر آن. مصرف كنندگان عقايد بسيار متفاوتي دربارة تركيب اين ماده داشتند         
ازآن، هروئين را مادة مخـدر        د و پس   دانستن از موادمخدر سنگين با مواد افزودني اسيدي مي       

دنـد كـه كـراك شـكل جامـد، نـه پـودري،        اقليتي از مصرف كنندگان ذكـر كر      . د دانستن مي
  .موادمخدر قبلي است
كـراك مـاده نيـست، نحـوة        «: ديپلم داشت، گفـت     اي كه فوق    ساله  26زن مصرف كنندة    

البتـه در   . نامنـد   صورت سنگ است، كراك مـي       هايي را كه به     نحوة كشيدن آن  . استفاده است 
هـروئين آن زيـاد بـود و        . داشـت داد و موادي بود كه ناخالصي         اروپا كامالً مزة الستيك مي    

كـراك در كـشورهاي     . كرد تا اينكه سرحال شـوي       آلوده مي   بيشتر خواب . جنس خوبي نبود  
مانـدة   صورت سنگ است؛ ولي در ايران ته    صورت كوكائين است كه يكي الين و به         ديگر به 

رف صورت سنگ و به نام كراك به مـص          گيرند و به    مي) هاي مواد ديگر    آشغال(همة مواد را    
گاهي بعد از بلندشدن از خواب، ديگـران را         . ديدم  گاهي رو كراك توهم مي    . دهند  كننده مي 

» .فكر كنم آمفتامين هم در آن باشد      . ديد  ديدم يا گاهي چشمام خيلي تار مي        شبيه حيوان مي  
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كننـد، يـارو      قرص و اسيدهايي كه باهاش قـاطي مـي        «: اي گفت   ساله   28مرد مصرف كنندة    
: اي چنـين بيـان كـرد        سـاله    29مرد مصرف كننـدة     » .كنه نشئه است     فكر مي  شه،  مسموم مي 

اي روشن پيدا كنـد، بهتـر         تر است، مخصوصاً اگر سنجاق را زدي، قهوه         سفيد اكثراً خالص  «
شود كه مادة شـيميايي آن      زني، قرمز مي    زرد ناخالصي بيشتري دارد، وقتي سنجاق مي      . است

هـاي جـنس خـود و     ها، خرده ها هم كاسب  بعضي وقت.رود بيشتر است و سر فرد گيج مي      
كننـد و رنگـش       كنند و بـا سـشوار و حـرارت خـشك مـي              شان را با آب قاطي مي       مصرفي

كـراك  «: اي گفـت  سـاله   28مـرد فروشـندة   » .خاكستري است كه اين نوع از همه بدتر است  
ي جنس بـد    زني بايد سفيدك ببنده، ول      سنجاق مي . جنس بد پررنگ است   . اصل، كرم است  

 ».بايد مثل خامه رويش ببندد. شود سياه مي

چهارپنجم مصرف كنندگان كراك عقيده داشـتند كـه         : تغييرات شكل و خلوص كراك    
توضيحاتي كه  . شكل و خلوص آن طي زمان تغيير كرده است و كيفيت آن بدتر شده است              

بود و نشان از    دربارة تغييرات شكل و خلوص توسط پاسخ دهندگان داده شد، بسيار متنوع             
  .تنوع در تجربيات اين افراد داشت

هـا    بيشتر آن . تقريباً همة مصرف كنندگان عقيده داشتند كه رنگ كراك تغييراتي داشته است           
در حال حاضر، چنـدين رنـگ از        . معتقد بودند از نظر رنگ، در ابتدا فقط يك نوع سفيد داشت           

بيشتر مصرف كننـدگان، جـنس سـفيد يـا          اذعان    به. سفيد، گچي، شيري، زرد و كرم وجود دارد       
  . روشن كيفيت بهتري دارد و بعضي عقيده داشتند كه رنگ ماده با كيفيت آن ارتباطي ندارد

در ابتـدا   . اغلب پاسخ دهندگان معتقد بودند كه كراك از لحاظ جنس تغيير كرده اسـت             
و پفكـي و    تر    هاي نرم   يك نوع سخت وجود داشته است، ولي در زمان انجام مطالعه جنس           

هنگـام  . كنـد   آدامسي نيز گزارش شد كه اغلب معتقد بودند نشئگي هر يك با هم فرق مـي               
كـه جـنس زودتـر        طوري  چكد؛ به   شود و مي    زنند، آب مي    مصرف وقتي آن را به سنجاق مي      

گويند جنس خوب نيست و با مواد مختلف          شود و در اين حالت است كه افراد مي          تمام مي 
  . تركيب شده است
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گاهـاً تـرش يـا      . ب پاسخ دهندگان معتقد بودند كه طعم كراك نيز تغيير كرده است           اغل
برخي نيـز معتقـد     . كه در ابتدا اصالً بو نداشت       صورتي  دهد، در   خيلي تلخ است و بو نيز مي      

  .بودند كه جنس مواد، با وجود افزايش قيمت بدتر شده است
كيفيـت  «: جوي ليسانس بود، گفـت اي كه اقليت مذهبي و دانش       ساله   23مرد مصرف كنندة    

به چشم خودم ديدم كراك را خـيس و  . زدند ها وانيل مي ها آرد و بعضي  بعضي. كم شده است  
اون «: اي چنـين بيـان كـرد     سـاله    26مرد مصرف كنندة    » .كرد  قاطي و بعد در آفتاب خشك مي      

مـصرف كننـدة    مـرد   » .ولي االن انگار يه تيكه سنگه     . موقع بويش مشخص بود يه چيزي دارد      
هـا نـرم      بعضي. شكل ظاهري معموالً يكي نيست    . كيفيت آن پايين آمده   «: اي ذكر كرد    ساله   42

ها مثل اينكه قـرص دارد، وقتـي كـه            بعضي. است، مثل اينكه هروئين بوده، بعد خشك كردند       
درحـين مـصرف جـنس وقتـي سـنجاق          . هاي سفيد مثل قرص داخلش دارد       شكنيد، خرده   مي

اگـر سـنجاق زدي و چكـه        . جوشد يا چكه كند، آن موقع اين جنس خوب است         زدي، نبايد ب  
چـون  . رود، جنس آدامسي و شل است       چون هروئين راه مي   . كرد، جنس هروئينش زياد است    
: اي گفـت    ساله   28مرد مصرف كنندة    » .كنم توهم زيادي دارد     كراك آن تازه است، من فكر مي      

سـوزاند و بعـد، مـواد         داشت كه شديداً گلو را مـي      هاي سبزرنگي وجود      جنس. كرد  تغيير مي «
كـرد و   كه از سنجاق چكه مي آمد كه از شمع در آن استفاده كرده بودند؛ طوري      سازي مي   دست
. هاي آدامسي، مرطوب، براق و تقلبي هم بودنـد  جنس. ريخت و رنگش سفيد و شيري بود   مي

ماننـد    ه بود و حالـت كلـوخي      هاي برفي هم بود كه از رنگ شيري به رنگ سفيد درآمد             جنس
] خلـوص [«: اي كه دانشجوي ليسانس بود، عقيـده داشـت          سالة مصرف كننده      35مرد  » .داشت

رنگـش  . از مواد آمفتاميني كم شده و موادمخدر و هروئيني زياد شـده اسـت  . تغيير كرده است 
 اواخـر  .صـورت سـنگ بـود    اوايل، بـه  . مزه اوايل ترش بود كه بعد تلخ شد       . تر شده است    تيره

. يكي استخواني سـفيد مايـل بـه كـرم سـخت بـود             : كراك دو نوع بود   . شد  تر خرد مي    راحت
ديگـري، سـفيد مايـل بـه خاكـستري از       . داد  نشئگي خوبي داشت، ترش بود و بوي سركه مي        

  » .نشئگي زياد خوبي نداشت و تلخ بود. دو يا سه بود] درجه[در حد . تر بود استخواني نرم
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فتند كراك شكل و خلـوص ثـابتي نداشـته اسـت و بعـضي عقيـده                 تمام فروشندگان گ  
   22فروشندة . شود آور و كدئين و مورفين اضافه مي هاي خواب   داشتند كه اخيراً به آن قرص     

كـردم، دو نـوع    كاسبي كه با او كار مـي     . كرد  هم رنگ و هم كيفيت تغيير مي      «: اي گفت   ساله
ـ            اي   سـاله    30لـيكن مـرد فروشـندة       » .ودكراك سفيد و كرم داشت كه جنس آن نيز خوب ب

بار يك تكه در آن بود كه شايد با نان خشك يـا              ليكن يك شكل ثابتي داشته است،     «: گفت
  » .داد مزة قرص مي. قرص مخلوط كرده بودند

در كـل، درمـانگران     . سوم درمانگران در اين زمينه اطالعات كافي نداشـتند         بيش از يك  
كه هروئين و مواد محرك آن، بسته به اينكه      طوري  رده است؛ به  گفتند كه تركيبات آن تغيير ك     

. شـود   در كجا توليد شود، كم يا زياد شده و گاهي تركيبات ديگري نيـز بـه آن اضـافه مـي                    
تعدادي از . نظر ندارند درمانگران در زمينة خلوص و اضافه و كم شدن نوع ماده با هم اتفاق      

  . متر شده استها گفتند كه خلوص كراك درطول زمان ك آن
كه مصرف كنندة كـراك       آنجايي  تمام فروشندگان اعالم كردند كه از     : نحوة عرضه كراك  

اي  سـاله    30مـرد مـصرف كننـدة       . بيشتر است، فروشندگان آن نيز بيشتر از مواد ديگر است         
 درصـد بقيـة     5 درصـد شيـشه و       15. فروشند   درصد فروشندگان، كراك مي    80االن  «: گفت
االن كـسي بـا     . خيلي زيـاد اسـت    ] كراك[االن  «: اي گفت   ساله   41ف كنندة   مرد مصر » .مواد

  ».كاسب ترياك كاري نداره
. فروشـند   چهارم مصرف كنندگان كراك گفتند كه فروشندگان كراك، فقط كراك مـي             سه

مصرف كنندگان عقيده داشتند كه اگر فروشندگان مادة ديگري بفروشـند، آن مـاده معمـوالً                
رف كننـده عقيـده داشـتند كـه فروشـندگان كـراك، همـه نـوع مـواد                   سه مص . شيشه است 

ها مصاحبه شد، فقط كراك و نيمـي ديگـر            تقريباً نيمي از فروشندگاني كه با آن      . فروشند  مي
   41مـرد فروشـندة   . فروختنـد  مواد ديگري از جمله حشيش و تريـاك و شيـشه را نيـز مـي              

فروختنـد، ولـي    ك و شيشه را بـا هـم مـي   كردم، كرا هايي كه من كار مي    اون«: اي گفت   ساله
  ».كنند هايشان ترياك استفاده نمي كنند؛ چون مشتري ترياك كاسبي نمي
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ها گفتند كـه كـراك بعـد از           بيشتر آن . نحوة دسترسي فروشندگان به كراك متفاوت بود      
هاي كل،    هر يك از فروشنده   . شود  رسيدن به تهران، ابتدا بين چند فروشندة عمده توزيع مي         

تعدادي از  .  كننده برسد   كنند تا مواد به مصرف      تر تقسيم مي    واد را بين چند فروشنده خرده     م
مصرف كنندگان نيز با هدف تأمين هزينة مصرف خـود، اقـدام بـه فـروش مـواد بـه چنـد                      

  .كنند مصرف كننده مي
از طريق يك افغاني كه او نيز ايـن مـواد را از يـك يـا دو                  «: اي گفت   ساله   30فروشندة  

 30 تـا  20هر  «: اي گفت   ساله   27مرد مصرف كنندة    » .رسد   دست من مي    گيرد، به   اسطه مي و
آوردنـد، خـرد مـي كردنـد و بـراي             ها هر يك كراك مي      آن.  كاسب اصلي دارند   5 تا 4نفر،  
حتـي  . فروشند ها معتادند و براي پول موادشان، مواد مي بعضي فروشنده. آوردند ها مي   اصلي

اي از  سـاله    23پـسر مجـرد   » .تواننـد يـك كيلـو تهيـه كننـد         به راحتي مي   پاها هم   اين خرده 
بـه همـه محلـي      ] فروشـنده [اون  . البراتوار دارند ) بومهن(بعضي در تهران    «: ها گفت   اقليت
هـر فروشـنده،    . فروشـد   دارد و بقيـه را مـي        مـي   فروشندة جزء، سهم خود را بر     . فروخت  مي

 گـرم   200 تـا  50«: اي گفـت    سـاله    29ف كننـدة    مـرد مـصر   » .فروشد   نفر مي  500روزي به   
 ».خرند  تومان مي5000 تا 3000شايد گِرمي . برند خيلي سود مي. خرند مي

فروشـي، ناشـي از     بيشتر فروشندگان عقيده داشتند كه فروش مواد، حداقل در سطح خرده          
مصرف كنندة  مرد  . كنند  نياز و فقر حاصل از اعتياد است و باندهاي خاصي در آن فعاليت نمي             

اي   سـاله    22مرد مصرف كنندة    » .ام، معتاد بوده است     من هركسي را كه ديده    «: اي گفت   ساله   30
تواند خرج    كسي كه به آن نتيجه برسد كه ديگر نمي        ]. باند خاصي باشند  [كنم    فكر نمي «: گفت

: يـده داشـت   اي عق   سـاله    28مرد مصرف كنندة    . »كند  مواد خودش را در بياورد، اين كار را مي        
فقـط كـافي اسـت    . با خارج هم ارتباط ندارنـد . هايي هستند كه اصالً كارشان اين است    گروه«

  ».رود سازد و مي آيد، برايشان مي بار مي اي يك هفته. يك مهندس شيمي با پول بخرند
اكثر فروشندگان گفتند كه قيمت كراك نوسان داشته        : قيمت كراك و هزينة مصرف آن     

نيمي از  . هاي متفاوتي دادند    اما مصرف كنندگان جواب   .  ثابتي نداشته است   گاه قيمت   و هيچ 
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تر شده است و دليل آن را كـم شـدن مـواد در           ها گفتند كراك طي مدت مصرفشان گران        آن
چهـارم مـصرف كننـدگان     يـك . د دانستنهاي نيروي انتظامي  مقطعي از زمان، به دليل طرح   
گونـه ذكـر    تر شـده اسـت و دليـل آن را ايـن          ارزان به تدريج عقيده داشتند كه قيمت كراك      

مـرد  . اند و كراك جاي بقية مـواد را گرفتـه اسـت             هاي كراك بيشتر شده     كردند كه فروشنده  
 200چناني ندارد، فقط در حـد         ي تغيير آن  عمده فروش در  «: اي گفت   ساله   30مصرف كنندة   

  ».فروشي تغيير محسوس باشد ر خردهشايد د.  تومان است300 تا
 5/1 تـا  1 گـرم و اكثـراً بـين         7 تا 5/0مصرف كنندگان كراك، ميزان مصرف خود را از         

هـا بـستگي      هزينة مصرف به ميزان مصرف آن     .  بار در روز ذكر كردند     4 تا 3گرم و حداقل    
 تومـان ذكـر     20000 تـا  10000 تومان و بيـشتر، روزي       45000 تا 10000داشت كه روزي    

 تومـان هزينـه پرداخـت       10000 تـا  8000ر گرم كـراك،     اكثر مصرف كنندگان براي ه    . شد
  .كردند مي
  

  بحث
خوبي   نتايج اين مطالعه نشان داد كه كراك، مادة نسبتاً جديد در ايران، جايگاه خود را به               

رود تا گوي سبقت را از سـاير          در بازار توزيع و مصرف مواد در تهران باز كرده است و مي            
نتـايج ارائـه شـده دربـارة        . بربايـد ) ترياك يا هـروئين   (مواد افيوني سنتي موجود در كشور       

عرضة مواد در اين مقاله، در راستاي مصاحبة فرماندة انتظامي اسـتان تهـران در ارديبهـشت                 
 در جمع خبرنگاران است كه ذكر كردند از ميزان دو تُن موادمخـدر كـشف شـده در             1387

بقه نداشته اسـت و نـسبت بـه         ، تا آن زمان سا    1387ماهة نخست سال     استان تهران در يك   
جـم، ارديبهـشت      به نقل از خبرگزاري جـام     (دهد    درصدي نشان مي    100سال قبل، افزايش    

همچنين بخش بررسي كيفـي وضـعيت تقاضـاي كـراك در ايـن طـرح تحقيقـاتي                  ). 1387
و بررسي آمار رسمي كـشور كـه براسـاس آخـرين مطالعـة          ) 1389فرهوديان و همكاران،    (

 مركز استان كشور انجام شـده اسـت         27 در   1386ت است كه در سال      بررسي سريع وضعي  
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نيز نشان دهندة افزايش كمي تقاضا براي مصرف اين ماده نسبت به بررسي سريع وضـعيت            
 درصد از معتـادان     8/52،  1383در سال   ). 1387نارنجيها و همكاران،    ( است   1383در سال   

 موردي از مصرف كراك در ميان        درصد هروئين مصرف مي كردند و      7/20كشور ترياك و    
كـه نگـاهي    حـالي  در). 1387به نقل از نارنجيها و همكاران،    (گروه نمونه گزارش نشده بود      

 درصـد مـصرف     4/38، بيـانگر    1386گذرا به نتايج طرح بررسي سريع وضـعيت در سـال            
 6/3 درصـد نـورجيزك و   1/4 درصـد كـراك،   6/26 درصد هـروئين،  2/19ترياك يا شيره،    

اين احتمال وجود دارد كه مـصرف كـراك، جـايگزين           . شيشه يا كريستال بوده است    درصد  
. مصرف ترياك شده باشد و تعدادي از غيرمصرف كنندگان قبلي به اين تعداد پيوسته باشند              

). 1389فرهوديان و همكـاران،     (اين تغيير در نتايج بخش ديگر اين مطالعه ديده شده است            
 افزايش تقاضا براي اين مـادة خطرنـاك، بهتـرين توجيـه             رسد كه   در هر صورت به نظر مي     

براي افزايش سريع عرضة آن باشد كه حتي در رشد بارز تعداد فروشندگان ايـن مـاده نيـز                   
  .عينيت يافته است

از طرفـي،   . از زمان وارد شدن كراك به بازار مواد كشور، قيمت آن نوسان داشته اسـت              
ي در رنگ، طعم، بو، شـكل و خلـوص كـراك در طـي      بسياري از افراد دربارة اينكه تغييرات     

اين احتمال وجود دارد كـه      . عقيده بودند   زمان اتفاق افتاده و كيفيت آن افت كرده است، هم         
تغييرات در توزيع كراك كه ناشي از تغييرات در توليد، ترانزيت و ورود، ميـزان تقاضـا يـا                   

صـورت تغييـرات      را بيـشتر بـه    تغييرات در سختگيري نيروي انتظامي بوده و اثـرات خـود            
در بسياري موارد، علت اين كاهش خلـوص ايـن اسـت كـه              . خلوص ماده نشان داده باشد    

وقتي بازار مصرف به وجود آمد و مادة مخدر توسط فروشندگان شناخته شد، كيفيت كمتر،               
تواند با كاهش خلوص، سود بيشتري نصيب         دهد و فروشنده مي     ميزان تقاضا را كاهش نمي    

متحد نيز در گزارشي رسمي بيان كرده است كه در كشورهايي كه منشأ               سازمان ملل . كندخود  
موادمخدرشان از افغانـستان اسـت، در بـسياري از مـوارد، كـاهش در توليـد يـا عرضـه، نـه                       

  ).2003متحد،  سازمان ملل(كند  صورت تغيير قيمت، بلكه به شكل كاهش خلوص بروز مي به
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فروشي    دهندگان عقيده داشتند كه فروش مواد در سطح خرده         در اين مطالعه، اكثر پاسخ    
فروشندگان كـراك، وضـعيت اقتـصادي خـود را          . به دليل نياز و فقر حاصل از اعتياد است        

تـري از مـصرف     ضعيف و زير متوسط دانستند و از نظر اقتصادي و اجتماعي سـطح پـايين              
ممكـن اسـت مطالعـه، ايـن        . تندكنندگان اين ماده داشتند و همگي به اين ماده اعتيـاد داشـ            

فروشنده به افـراد مراجعـه   (سوگيري را داشته باشد كه چون عمدة فروشندگان از يك منبع         
از سطح خاص اجتماعي جامعه بودنـد؛ ولـي درآمـد ماهانـة             ) كننده به مراكز درماني بودند    

 اكثر افراد    تومان و براي   200,000 تا 100,000اي ملي، اغلب بين       خانوار معتادان در مطالعه   
با توجه به اينكه    ). 1387نارنجيها و همكاران،    ( تومان گزارش شده است      300,000كمتر از   

 تومـان ذكـر شـد، بـه نظـر           20,000 تـا  10,000هزينة مصرف كراك در اكثر موارد، روزي        
رسد اكثر فروشندگان كراك براي تأمين هزينة مصرف و ساير مخارج خـود، نـاگزير بـه               مي

افزاري بـا     ، مقابلة سخت  سوي ديگر از  (غيرقانوني از جمله فروش مواد هستند       انجام اعمال   
و درنتيجه افزايش نيـاز شـخص بـه كـسب           (فروشندگان مواد، موجب افزايش قيمت مواد       

. شود  و پرسودتر شدن قاچاق مواد مي     ) درآمد بيشتر و نياز بيشتر به كسب درآمد غيرقانوني        
ان جديدتري اقدام به فـروش مـواد بـراي تـأمين            شود كه مصرف كنندگ     اين امر موجب مي   

فروشي در اين افراد ناشي از فقـر          پس احتماالً فروش مواد در سطح خرده      . هزينة خود كنند  
گذاران مبارزه با موادمخدر ارزشمند باشـد تـا           اين موضوع ممكن است براي سياست     . است

ايـت از معتـادان اهتمـام       افزاري با قاچاق مواد، در درمـان و حم          به جاي فقط مبارزة سخت    
عمـده  البته نبايد فراموش كرد كه اصـوالً بانـدهاي خـاص، بيـشتر در سـطح         . بيشتري كنند 

دهـي    شـهري ماننـد تهـران در سـازمان          انـد و احتمـاالً ايـن بانـدها در كـالن             ي فعـال  فروش
  . فروشي تأثير دارند خرده

واد در ايران اقدام بـه  در اين مطالعه ديده شد كه تعداد چشمگيري از مصرف كنندگان م 
وقتـي نتـايج ايـن مطالعـه بـا پـژوهش كيفـي وزيريـان و                 . فروش و پخش مواد مي كردند     

شـود كـه براسـاس آن، بيـشتر مـصرف كننـدگان مـواد،                 مقايسه مـي  ) a) (2006(همكاران  
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كـه بـيش از       مشكالت اندكي در مراحل اولية شروع مصرف مواد ذكر كرده بودند، درحـالي            
تر اعتياد، درگيري قانوني و پليـسي داشـتند    پس از مدتي و در مراحل پيشرفتهنيمي از افراد    

، ايـن   )b(  ،2006(وزيريان و همكاران،    (ها حمل و استفاده از مواد بود          ترين علل آن    كه مهم 
آيد كه در عمـدة مـوارد در كـشور مـا احتمـاالً اخـتالالت شخـصيتي و                     نتيجه به دست مي   

عامل ابتال به مصرف مواد نيست؛ بلكـه فقـر و فـشار مـالي               شناختي    هاي قبلي زيست    زمينه
شـود فـرد،      ناشي از هزينة مصرف مواد و مشكالت شغلي متعاقب آن است كه موجب مـي              

كند و فرد با يا  گيري نهايي تفاوتي ايجاد نمي هرچند اين موضوع در نتيجه   . ناگزير بزه نمايد  
شود، ولي شايد اين نويـد را         رد مي بدون اختالل شخصيت، درنهايت دچار اختالل در كارك       

هاي   براي مسئوالن كشور داشته باشد كه توسعة اقدامات درماني و كاهش آسيب و حمايت             
گيري   صورت، اين نتيجه    هر  در. آگهي اعتياد در كشور ما مؤثرتر باشد        اجتماعي در بهبود پيش   

  .نياز به مطالعات اختصاصي دارد
ترين عوامـل    به يك ماده، از مهم 1 دسترسي سطحمطالعات گوناگون نشان داده است كه       
 و 4؛ گمكرليــدز1987 3 و برونــسويك،2مــسري(شــروع و ادامــة مــصرف آن مــاده اســت 

رو   در حال حاضر، با افزايش ميزان و آسـاني دسترسـي بـه كـراك روبـه                ). 2010همكاران،  
شـتن بـه    ندا  عالوه بر اين، دسترسـي    . هستيم كه از مواد خطرناك موجود در كشورمان است        

فرهوديـان و   (عنوان دليل اولين مصرف كراك در بسياري از افراد ذكر شده است               ترياك، به 
ها داراي اين پيام مهم براي مسئوالن مقابله بـا مـواد اسـت كـه                  اين يافته ). 1389همكاران،  

اي پس  در مطالعه. بهتر است ميزان كنترل خود را با نوع مواد و ميزان خطر آن متناسب كنند         
 زلزلة بم نيز، بازماندگان بم خواستار تفاوت برخورد پليس بين فروشندگان مواد مختلف               از

مراتب   ها عقيده داشتند كه نيروي انتظامي بايد با فروشندگان هروئين برخوردي به             آن. شدند
كـه    صـورتي   در). 1385رادگودرزي و همكاران،    (شديدتر از فروشندگان ترياك داشته باشد       

حدي شديد باشد كه فـرد   تر مانند حشيش و ترياك به  و فروش مواد سبك  نظارت بر توزيع  
                                                           
1- accessibility  2- Messeri  3- Brunswick  4- Gamkrelidze 
   



 47 شماره ،دوازدهم اجتماعي، سال رفاهپژوهشي ـ فصلنامة علمي 

  
314 

اش در زماني كوتـاه نباشـد، ممكـن     معتاد به اين مواد، قادر به دسترسي به مادة مورداستفاده   
اي بـراي اولـين مـصرف مـادة           تـر، انگيـزه     است دسترسي بيشتر يا برابـر بـه مـواد سـنگين           

تـر بـراي فـرد        كه شيفت مـصرف، بـه مـواد سـنگين          به ويژه تري مانند كراك شود؛       سنگين
  .تر است ولين مصارف ارزانبه مواد، در ا وابسته

اين مطالعه نشان داد كه اطالعات درمانگران دربـارة تركيـب و خلـوص و نحـوة تهيـة             
است كه دانستن اين موضـوع در درمـان بيمـاران، بـراي             در حالي   اين  . كراك ضعيف است  

به . هاي مربوط به پرهيز از مواد ضروري است  داروها و توصيهتصميم در نوع درمان و دوز
ي كه در جهت آمـوزش درمـانگران انجـام شـده            قابل توجه رسد با وجود اقدامات       نظر مي 

موقع و بدون سانسور به عامة مردم،  رساني به روز درمانگران اعتياد و اطالع است، آموزش به
  .دگذار  كنندة مناسبي بر آنان مياثر پيشگيري

پژوهشگران در انجام اين تحقيق از همكاري بسيار زياد مصرف كنندگان و درمـانگران              
ضمن اينكه دليل همكاري افراد ممكن است اين        . و حتي فروشندگان مواد برخوردار بودند     

موضوع بوده باشد كه بعضي از مصرف كنندگان، از بيماران و مراجعه كنندگان پژوهشگران              
اي از انگيـزه بـراي بهبـود وضـعيت شخـصي و               توانـد نـشانه     اند، مي  در مراكز درماني بوده   

هـاي مبـارزه بـا موادمخـدر، از      اجتماعي و همچنين، همكاري افراد جامعه در اجراي برنامه      
با توجه بـه اينكـه      . اي، پيشگيري اوليه، درمان و بازتواني نيز باشد         جمله رويكردهاي مقابله  

هاي مناسب و جـايگزين همـراه          گسترده به درمان   كه با دسترسي    صورتي  عرضة كم مواد در   
تـوان    ، مـي  )b(  ،2005( و همكـاران     1دگنهـارت (شـود     باشد، موجب كنترل شيوع اعتياد مي     

  .شده، مداخالت الزم را ارتقا داد براساس نگرش مخاطبان و با تكيه بر شواهد علمي بومي
ايـن مطالعـه عمـده      در  : هـايي مواجـه بودنـد       پژوهشگران در اين مطالعه با محـدوديت      

هرچنـد كـه    . شوندگان مرد و مجرد بوده و وضـعيت اقتـصادي متوسـطي داشـتند              مصاحبه

                                                           
1- Degenhardt 
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نسبت سني و جنسي مصرف كنندگان نمونه در اين مطالعه، به دليل قابل مقايـسه بـودن بـا                   
تواند از نقاط قوت ايـن مطالعـه قلمـداد گـردد؛ ولـي              نسبت مصرف كنندگان در جامعه مي     

هاي ايـن مطالعـه اسـت كـه ارائـه             نندگان نوجوان و زن يكي از ضعف      تعداد كم مصرف ك   
  .نظرات اين گروه را محدود كرده است
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