
  

  موادمخدر گانرسي اقتصادي رفتار مصرف كنندبر

 
1برومند دكتر شهزاد  

 

  :چكيده 

قرن حاضر در همه كشورهاست و برنامه هاي مبارزه با اعتياد و  ائلمسئله مواد مخدر يكي از نگران كننده ترين مس

  .مجامع  بين اللملي قرارگرفته است  و ها در دستوركار دولتمواد مخدر 

اقتصـادي تبـديل شـده     -هاست كه به يكي از مسائل حاد اجتمـاعي  ايران سوء مصرف مواد مخدر و اعتياد سال در

  . است و شمار و درصد مصرف كنندگان مواد مخدر و معتادان در حال افزايش است 

 .سـت ا) اجتمـاعي و سياسـي    –اقتصـادي  (ابعـاد آن   دقيـق مسـئله در همـه    مبارزه با اين پديده مستلزم شناخت

مواد مخدر و اعتياد موفق خواهند بودكه با شناخت واقعگرايانه از مسئله طرح  برنامه هايي در امر مبارزه با ،بنابراين

پژوهشـي طراحـي   و برنامه هاي مبارزه بـا موادمخـدر براسـاس تحقيقـات      ها كه طرح زيرا در صورتي .و اجرا شوند

  .نشوند، نمي توان به موفقيت آنها  اميد چنداني داشت 

بررسي اقتصادي مواد مخدر ازديدگاه مصرف كننده وابسته به اين مواد مـي توانـد كمكـي بـراي درك      بدين لحاظ،

  .پديده اعتياد و مواد مخدر باشد

اي سـنتي اقتصـاد خـرد مـورد مطالعـه      هـ  نخست رفتار مصرف كننده مواد مخدر با توجه به فرضـيه  ،مقاله در اين

و سپس رابطه بين تقاضاي مواد مخدر و افزايش قيمت آن، رابطه بين ميل به مصرف مواد مخدر و مقـدار   گيرد مي

را حاضـر  مصرف آن و همچنين رابطه بين مصرف مواد مخدر وبزه كـاري از ديگـر  موضـوعات مـورد بحـث مقالـه       

  .شده استاي به ميزان مصرف مواد مخدر در ايران  شارهنيز ادر پايان  .دهند تشكيل مي

  

  .مخدر مصرف كننده مواد مخدر، كشش قيمتي مواد مخدر، مدل اعتياد عقالني، كشش تقاضاي مواد :كليدواژگان
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  اعتياد پژوهي □46

  

  :مقدمه 

حاضـر در   ائل قـرن يكي از موحشترين و نگران كننده ترين مسـ  ،مواد مخدر و اعتياد به اين مواد

ـ  ؛كاري و استفاده از مواد مخـدر وجـود دارد   رابطه مستقيمي بين بزه.تمام دنيا است كـه   طـوري ه ب

  .كاري مرتبط با استفاده از مواد مخدر است وقوع بزه دموار درصد 50در  شود گفته مي

در اين شرايط، بررسي اقتصادي مواد مخدر مي تواند كمكي براي درك پديده اي به نام اعتيـاد و  

در زمينـه مصـرف و خريـد و فـروش     تواند  مي دليلررسي اقتصادي به دو يك ب .مواد مخدر باشد

از يك سو، وسعت و بزرگي بازار مواد مخدر ايجاب مي كند كه مطالعـات  .مواد مخدر سودمند باشد

ميليـون   14در آمريكـا، حـدود   بـه عنـوان مثـال     .و تحقيقات اقتصادي در اين زمينه صورت گيرد

 50كنند و در نتيجه رقمي بـالغ بـر    مصرف ميرا ادمخدر غيرقانوني انسان به طور  دائم يكي از مو

كارهـاي  و  از سوي ديگر، سـاز  .مخدر در اين كشور است ميليارد دالر درآمد ناشي از مصرف مواد

، دليـل روانـي   مسـلماً  .دهـد  رفتار مصرف كنندگان مواد مخدر را تحت تـأثير قـرار مـي    ،اقتصادي

وجـود  اما بـا  .رف كننده عطش ناشي از حالت دروني آن فرد استاستفاده از مواد مخدر توسط مص

هـاي  رازبا اين تفاوت كه كـاالي مزبـور بـر روي با    ،شود اين، مواد مخدر نوعي كاال محسوب مي

در نتيجه ويژگي خالف كارانه توزيع مـواد مخـدر باعـث بوجـود آمـدن       .شود غيرقانوني مبادله مي

ـ     ر آنجا كهبازارهاي موازي مي شود تا  ه فتارهاي اقتصادي عرضـه كننـدگان و تقاضـا كننـدگان ب

  .صورت خاصي از  عملكرد بازار صورت مي گيرد

اي است همانند ساير مصرف كننـدگان و   مصرف كننده مواد مخدر به طور  همزمان مصرف كننده

ي ها هاي بازار گاهي اوقات، واكنش در نتيجه وي در برابر نشانه ؛حال فردي است خالفكار در عين

  .عجيب و غافلگيرانه اي از خود نشان مي دهد

جـايگزين   بـر  هيچگونه ادعـايي مبنـي   شود پيشنهاد مي» موقعيت اقتصادي«بررسي هايي كه در 

بلكه شايد به صورت  مكملي بـراي   ؛علوم انساني در اين مورد نداردبويژه  ،شدن سهم ديگر علوم

  .باشدروشن شدن مطلب 

ي در ابتدا، به وسـيله  بررسـي تقاضـا شـروع مـي شـود و مسـئله        مطالعه يك بازار به صورت سنت

اساسي به صورت كشش يعني حساسـيت مصـرف كننـدگان مـواد مخـدر بـه قيمـت آن مطـرح         

منـع و  كـه بـه دنبـال    ها  مصرف خود را با افزايش قيمت، آيا مصرف كنندگان مواد مخدر .دشو مي

طور ضمني موضوع عبارت اسـت از  ه ب. دهند كاهش مي شود، حادث ميها  سركوب از جانب دولت

  .قيمت مورد انتظار ناشي از منع برسد –بحث در مورد كاهش گسترش مصرف كه بايد به اثر 



 
 
 
 
 

   47 □ار مصرف كنندگان مواد مخدر بررسي اقتصادي رفت

  

هاي كم و بيش منطقي مصـرف كننـدگان    بايد توجه را معطوف به ويژگي) 1988(1به عقيده بكر 

د مخدر نسبت بـه  كه مصرف كنندگان موا دده نشان مي 2بررسي هاي تجربي مكتب بكرين .كرد

مصرف كنندگان مذكور يا برنامه مصرف خود را تغييـر   ،برعكس .هاي بازار بي تفاوت نيستند نشانه

كنند و يا در آمدهاي قـانوني خـود را بـا درآمـدهاي      دهند يا ماده مخدرديگري را جايگزين مي مي

  .كارانه تركيب مي كنند تا خود را با تغييرات محيط خويش تطبيق دهند خالف

آيا مصرف كنندگان مواد مخدر در انتخاب خود آزاد هستند؟ براساس محورهـاي اساسـي اقتصـاد    

خرد كه مصرف كننده را فردي منطقي در انتخاب مصرف خود مي داند با توجـه بـه اينكـه مـواد     

آيا مصرف كننده آن داراي آزادي در انتخاب اسـت ؟ بـه عقيـده     ،مخدر مضر براي سالمتي است

مصرف كنندگان مواد مخدر جزء عوامل اقتصادي مسئول جامعه به شمار نمي روند  ،دبرخي از افرا

 .ه اسـت شدبلكه افرادي هستند كه رفتارهاي اقتصادي آنها به علت مصرف مواد مخدر غيرطبيعي 

بار مواد مخدر را تجربه كرد، بـه   كه اگر يك فرد فقط يكاست اين ديدگاه بر اين اساس بنا شده 

ه در اين مواد وجود دارد شخص مصـرف كننـده اختيـار و اراده خـود را از دسـت      علت ماده اي ك

براساس اين ديدگاه فرد معتاد ديگـر بـه عاليـم     .خواهد داد و به مصرف بيشتر تشويق خواهد شد

قابل مقاومت به مصرف  بلكه فقط به صورت  يك نياز غير ،دهد ناشي از قيمت واكنش نشان نمي

اسـتفاده از   .منشـأ افـزايش مقـدار تقاضاسـت     ،غيرقابل مقاومت به مصرف اين نياز .دهد پاسخ مي

كه به عوارض مضر آن بـراي سـالمتي و    شود مخدر به يك رفتار غيرمنطقي تقاضا تبديل مي مواد

  .              داردنبستگي براي تهيه مواد اي  هاي بودجه محدوديت

كـه آن بـراي فـرد قائـل     را كننده و ارزشـي  رفتار مصرف :اين ديدگاه داراي معايبي است از جمله

  .رد و انكار مي كند، شود يم

است كه وي سـعي در بـه حـداكثر رسـانيدن     مواجه يك مصرف كننده دائمي با طيفي از انتخاب 

كه متغيرهاي اساسي آن عبارتند دارد مطلوبيت مصرف موادمخدر خود دريك محيط تحريك آميز 

  .آورد وجود ميه تي كه مواد مخدر براي وي بدرآمد، قيمت ها، وابستگي و لذ :از

بحث در مورد اقتصاد مواد مخدر با يك مشكل اساسي مواجه است، زيرا ما را در برابر يـك تضـاد   

سو، سعي داريم بررسي و تحليل مواد مخدر را با استفاده از ابزارهـاي سـنتي    از يك .قرار مي دهد

از  .بودن مصرف كننده مواد مخدر را رد مي كنـيم  زيرا فرضيه غيرمنطقي ؛اقتصاد خرد انجام دهيم

                                                
١-Gary Becher 
٢-Becrerienne 
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مصرفي عادي نيسـت بلكـه كـااليي اسـت غيرقـانوني كـه داراي        سوي ديگر، مصرف موادمخدر

  .است كه مطالعه آن در همه جنبه ها ما را دچار مشكل مي كند يهاي ويژگي

بطه بين تقاضـاي مـواد   رابه ابتدا  .گيرد ترتيب مورد بررسي قرارميه در اين مقاله موضوعات زير ب

سپس بررسي ميل به مصـرف   شود و پرداخته مي) كشش قيمتي تقاضا(مخدر و افزايش قيمت آن 

رابطـه بـين مصـرف مـواد مخـدر و      و در نهايـت   موادمخدر و كاهش نيافتن آن با مصرف بيشـتر 

  .بررسي شده استكاري  بزه

  

  ؟آيا تقاضاي مواد مخدر با افزايش قيمت آن كاهش مي يابد )1

عموماً مقـدار  . واكنش مصرف كنندگان مواد مخدر زماني كه قيمت آن افزايش مي يابد را در نظر بگيريم 

  .مصرف يك كاال با افزايش قيمت آن كاهش مي يابد، بنابراين كشش تقاضا نسبت به قيمت منفي است 

ـ   %) x(افزايش قيمت  ،است)  -1(هنگامي كه كشش برابر  دازه باعث كاهش مصرف بـه همـان ان

است و ) -1و0(كشش آنها بين ، به عبارت ديگر اند، بعضي از كاالها داراي كشش ضعيف. شود مي

كـه   اين بدان معناست كه مصرف كننده نمي تواند از مصرف آن صرفنظر كنـد؛ بـرعكس ،زمـاني   

است ، يك تغيير مثبت هر چند ناچيز باعث كـاهش  )  – 1(كشش زياد است يعني كشش كمتر از 

  .دشو اد مصرف ميبسيار زي

بندي كرد؟ آيا كشش همـه انـواع مـواد مخـدر      توان طبقه موادمخدر را در كدام گروه از كاالها مي

ايـن   هكنندگان نسبت به قيمت موادمخدر مشـابه اسـت؟هم   يكسان است؟آيا واكنش همه مصرف

هـا ايفـا    هـاي عمـومي جلـوگيري ومنـع توسـط دولـت       سؤاالت نقش مهمي را در تعيين سياست

  .كنند مي

عمومـاً منجـر بـه     ،در واقع، افزايش جلوگيري و منع و در نتيجه افزايش ريسك خريـد و فـروش  

آيا بايـد منتظـر شـد تـا در نتيجـه ايـن       . دشو افزايش قيمت توسط توزيع كنندگان مواد مخدر مي

  سياست ها مصرف كنندگان به كاهش مصرف خود واكنش نشان دهند ؟
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  خدركشش قيمتي تقاضاي مواد م

هفتـاد مـيالدي    دهـه ، درابتـداي  )1971( 3و استانلي گـراپ 2، جيمز كوچ)1967 (1مؤلفيني نظير آرتورليتل

اين فرضيه بيان كننـده طـرز   . كشش است معتقد بودند كه تقاضاي مواد مخدر نسبت به افزايش قيمت بي

كـه   است ر چنين بودهمواد مخددر باره چهره غالب .تفكر آن زمان در مورد مصرف مواد مخدر بوده است 

در صورت باالرفتن قيمت، فرد معتاد براي جبران افزايش قيمت دست به اقدامات بزهكارانه بيشتري مـي  

  .زند تا بتواند در آمد الزم براي خريد مقدار مورد نياز خود از مواد مخدر را تأمين كند

و جيمـز   4هـاردرز  هاي جديدي  توسط افـرادي ماننـد جـان    ميالدي نظريه هفتاد دههدر نيمه 

معتاد بـه هـروئين    مصرف روزانه مواد مخدر افرادكرد  بيان مي، پيشنهاد شد كه )1977( 5روماست

  .بيشتر از نياز واقعي آنهاست

اين دو محقق مدل جديـدي   .گيرند در نتيجه اين افراد امكان كشش تقاضا به قيمت را در نظر مي

ذيري تقاضا برحسـب درجـه وابسـتگي شـخص     آن كشش و كشش ناپ كنند كه در را پيشنهاد مي

ايش قيمت هروئين بـا يكـديگر   زمعتاد به موادمخدر و امتناع وي از مصرف به منظور واكنش به اف

ـ   8و نانسـي سـپرويل   7و لسترسـيلورمن  6جورج بـران . شوند تركيب مي ن بـاال بـه   ادر تأييـد محقق

 هـاي آمـاري و بـه طـور  تصـادفي از      تحقيق آنها برپايه داده .پردازند گيري كشش تقاضا مي اندازه

هـا،   بـر اسـاس ايـن يافتـه     .انجام شـد  9در ديترويت 1973تا ژوئية  1970هاي ماهانه نوامبر  داده

مصرف را به كمك تعيين ميزان است كه آن تر  و مناسب يستمصرف هروئين قابل اندازه گيري ن

هـاي   و قيمت آن در مـاه كشش بستگي به درجه خلوص هروئين .دست آورده هاي كششي ب كننده

خلـوص هـروئين    ةكشش در دراز مدت براساس درج ،اين تحقيقنتايج براساس . قبل داشته است

    اسـت،  درصـد  10تـا   درصـد  5/2هنگامي كه درجه خلوص هروئين بـين  .كند بسيار كم تغيير مي

  .مصرف مي شوددرصدي  5/2افزايش قيمت باعث كاهش  درصد 10

  

                                                
١- Arthur  little 
٢- James Koch 
٣- stanly Grupp 
٤- JohnHardreas 
٥- James Roumasset 
٦- George Brown 
٧- Lester silverman 
٨- Nancy sprwill 
٩- Detroit 
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  ت موارد كشش پذيري متفاو

بلكـه بـه سـطح     ،حساسيت مصرف كنندگان مواد مخدر به قيمت نه تنها به تغييرات قيمت فعلـي 

اگر قيمت در سطح پـايين باشـد، قطعـاً تعـداد مصـرف       .داردبستگي هاي قبلي نيز  افزايش قيمت

كـه قيمـت    هنگـامي  .كنندگان حاضر بر روي بازار به اندازه زماني كه قيمت باال باشد، نخواهد بود

كنند در صـورتي كـه    تعداد زيادي از مصرف كنندگان تفنني خود را به بازار معرفي مي ين است،پاي

  2و رونالـد وگـل  1روژر بلر. خود را به بازار معرفي مي كنندواقعي ن اوقتي قيمت باالست فقط معتاد

معتقدند هنگامي كه قيمت پايين است تقاضا داراي كشش و زماني كـه قيمـت باالسـت     )1973(

  .ضا بي كشش استتقا

خواهـد بـود و منحنـي تقاضـا بـه صـورت        ) قدرمطلق (كشش نسبت به قيمت، نزولي 

شدت با اين نظريه مخالفند وبه دفاع ه ب) 1983( 4و ويليام الشستيچ 3مايكل وايت .محدب است

به عقيده آنهـا در سـطح قيمـت پايين،كشـش     . و وگل بر مي خيزند از فرضيه كامالً مخالف از بلر

كشش متقـاطع  (نسبت به قيمت بسيار ضعيف و در سطح قيمت باال،كشش بسيار زياد است  تقاضا

شوند كه جانشـيني بسـيار زيـادي     همچنين آنها متذكر مي). و منحني تقاضا به صورت  مقعر است

هنگامي كـه قيمـت هـروئين افـزايش مـي يابـد و يـا        . بين هروئين و ساير مواد مخدر وجود دارد

  . سازد كننده، هروئين را به وسيله ماده مخدر ديگري جانشين مي شود مصرف كمياب مي

بـه  .الشسـتيچ اسـت    درحمايت از نظريه وايـت و  )1976( 6و پيترستولوف 5هاي دانيل لوين نظريه

نظر آنها تعداد افراد آماده به ترك اختياري مصرف مواد مخدر همزمان با افزايش قيمـت هـروئين   

بـه شـرطي كـه    : مؤلفين مذكور فرضيه خود را چنين بيان مي كنند از نظر تئوري،. اضافه مي شود

ايـن   درد و رنج ناشي از نرسيدن مواد مخدر به بدن در حد صفر و قابـل تحمـل فـرض شـود، در    

تـر كننـد و بـدين ترتيـب افـزايش       ن مي توانند فاصله بين ترزيقات خود را طـوالني اصورت معتاد

كـه يـك    به اسـتثناي مـواردي   ،برعكس. مي شود قيمت باعث تشويق اين روش خود محدوديتي

د، كـاهش قيمـت باعـث برانگيختـه     شو واحد اضافي از مصرف هروئين باعث مطلوبيت بيشتر مي

  .شد خواهدشدن ميل به مصرف 
                                                
١-Roger Blair 
٢- Ronald vogel 
٣- Michael white 
٤- William Lushsetich 
٥- Deniel levine 
٦- peter stoloff 
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  مكتب بكرين و كشش تقاضاي مواد مخدر

 سري باعث انجام يك )1988( 3من و مايكل گروس 2، كوين مورفي1ي بكررمدل توسعه توسط گ

تحقيقات تجربي بر روي مصرف همه موادي كه باعـث اعتيـاد و وابسـتگي شـخص مـي شـوند،       

يك قسمت از اين تحقيقات برگرفته از نظريـه  . بندي شده است الكل، قمار و شرط دخانيات،: مانند

گروه ديگري مستقل از مكتـب بكـرين   .بكرين و مبتني برعقالني  بودن رفتار مصرف كننده است

وضع گيري كرده و قوياً ويژگي كشـش پـذيري تقاضـاي مـواد مخـدر را تأييـد       در همان جهت م

در يك مقاله كشش قيمتـي تقاضـاي هـروئين را     )1995( 4جاناتان كالكينر ،بدين ترتيب. كنند مي

 .اسـت ) -5/1(ارقـام معمـولي  ) لحاظ قـدرمطلق  به(كند كه بيشتر از  ارزيابي مي) -5/1و - 1(بين

از  ،)1995( 6و هنـري اسـتافر   5شالوپكا مرن جهتي است كه توسط فرادست آمده در هماه نتايج ب

 اين افراد كشـش قيمتـي تقاضـاي كوكـائين را    . دست آوردنده مورد آزمايش قراردادن مدل بكر ب

        7از طرفـي جـان وان ارز   .تخمين زده انـد  -1/  6و  - 1/  8و هروئين را بين  -1/1و - 72/0ينب

ه تاريخي كشش قيمتي تقاضا براي ترياك را قبـل از جنـگ جهـاني    براساس يك مطالع) 1995(

  .است)  -1(و در دراز مدت ) -0/ 7(در كوتاه مدت : دوم در اندونزي فعلي تخمين زده است 

مواد مخدر بايد با ديگر مـواد ماننـد دخانيـات و الكـل مقايسـه       دست آمده در مورده نتايج  قبلي ب

) قدرمطلق از نظر(د مخدر معموالً نسبت به ساير مواد بيشتر شايان ذكر است كه كشش موا .شوند

ها بـر مصـرف    اوالً سطح باالي قيمت مواد مخدر و ثانياً بي تأثير بودن قيمت: است و اين به دليل

تحقيقي كه توسط بكـر، گـروس مـن و مـورفي بـر روي مصـرف سـيگار بـين         .مواد مخدر است 

  -7/0و  -0/  8يمتي تقاضا در بلند مدت را بـين  انجام گرفت ، كشش ق 1985و  1955هاي  سال

  .تخمين زده است  - 0/  4و كشش دركوتاه مدت را 

نيز تفاوت بين كوتاه مـدت و بلنـد مـدت را توسـط تحقيقـاتي بـه اثبـات         )1991(الوپكا  ش مرفرا

رسانيده است و در ضمن وي تأييد مي كند كه طبقه فقير نسبت به تغييرات قيمت سـيگار بيشـتر   

  .ندهستحساس 

                                                
١- Gary Becker 
٢- Kevin Murphy 
٣- Michael Grossman 
٤- Janathan coulkins 
٥- Framr chaloupka 
٦- Henry staffer 
٧- jean van ours 
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اگر ماليات بر دخانيات دو برابر شـود  : دشو دست آمده توسط مطالعه وي چنين خالصه ميه نتايج ب

 درصـد  6تـا   درصـد  4بـين  آن مصـرف   شـود،  درصد مي 15باعث افزايش قيمت سيگار به اندازه 

. كاهش مي يابد و همچنين جوانان بيشتر از بزرگساالن نسبت به تغييرات قيمت حسـاس هسـتند  

به نتايج مشابهي در موردكشش قيمتي تقاضا بر روي شرط بندي مسـابقه    )1991( 1 بيليا پامالمو

در بلندمدت تقريباً دو برابر كشـش  )  -0/  7(كشش قيمتي تقاضا . اسب سواري دست يافته است 

 (1982) 3وجورج تـوچن  2درمورد الكل برحسب بررسي فيليپ كوك.است ) -0/ 3( دركوتاه مدت

،كشش تقاضـا بـراي    (1985)4نبراساس مطالعات هانس.برآورد شده است ) -1/  8(رابر كشش ب

  .تخمين زده شده است 1براي آبجو نزديك به  و)  - 1و  -0/  8( الكل بين 

  

  ميل مصرف به مواد مخدر با مقدار مصرف كاهش نمي يابد؟ راچ)2

ند، هسـت يمـت آن حسـاس   مطالعات تجربي نشان مي دهند كه مصرف كنندگان موادمخـدر بـه ق  

قبـل از آنكـه   .هاي بـازار غيرعـادي نيسـت    واكنش مصرف كنندگان مواد مخدر به نشانه ،بنابراين

بتوان نتيجه گيري كردكه مصرف كننده  مواد مخدر مصرف كننده اي همانند ديگران اسـت يـك   

ريج كـه از آن  بـه تـد   مصرف كننده يك كـاال  معموالً، .دشوجنبه از رفتار آنها بايد روشن و واضح 

حاضر به پرداخت مقدار كمتري از درآمد خـود بـراي خريـد آن كاالسـت در      كاال مصرف مي كند

برعكس، مصرف مواد مخدر باعـث افـزايش حيـرت آور     .نتيجه خط تقاضا با قيمت نزول مي كند

شود و مبالغ اختصاص يافتـه درآمـد بـه ايـن مـواد نسـبت بـه مقـدار          نيازها به اين گونه مواد مي

  .هاي قبلي افزايش مي يابد مصرف

  

  هاي بي تفاوتي  فرضيه محدب نبودن منحني

به طور خالصـه،  .گيرد صورت  محدب در نظر مي اقتصاد خرد منحني ترجيحات مصرف كننده را به

كه مصرف خـود را   مصرف كننده ترجيح مي دهد كه يك مجموعه از كاالها را مصرف كند تا اين

  .ر كندفقط به يك كاالي خاص منحص

                                                
١- Pamela Mobilia 
٢- Phillip cook 
٣- George Touchen 
٤- Hanssen 
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ـ ده مواد مخدر را استثنا در نظـر بگ نبسيار وسوسه انگيز است كه مصرف كن و 1مايكـل وايـت  . ريمي

دهند كـه مصـرف    و معتقدند كه مصرف كنندگان موادمخدر ترجيح مي (1992) 2برتراند لومانسير

در نتيجـه   .خود را  فقط بر روي يك كـاال متمركـز كننـد و آن هـم مصـرف مـواد مخـدر اسـت        

اي بي تفاوتي اين چنين مصرف كنندگاني به صورت مقعـر اسـت يـا بـه عبـارت ديگـر       ه منحني

  .مصرف كننده به طور دائم سبدي از كاالها را در حد افراط انتخاب خواهد كرد

ها كه بيانگر مصـرف ماهانـه مـواد     عرض رادر نظر بگيريم، مصرف وي بر روي محور ”الف“ فرد 

محـدوديت   (ab)خـط   .محور طولها نشان داده مي شود مخدر است و مصرف سايركاالها بر روي

كاهش قيمت ، وي را تشـويق  .صفر است  )الف(مصرف مواد مخدر فرد  (a) ةدر نقط .بودجه است

افـزايش   (oc)كند و مصرف وي از صـفر بـه مقـدار     به شناخت و افراط در مصرف مواد مخدر مي

تغيير سبد كاالهاي (» اثر جانشيني « و ) كاهش قيمت ناخت ماده در پيش(3» شركت«اثر .يابد مي

با يكديگر تركيب شده و باعـث مصـرف بـيش از    ) دنبال كاهش قيمت يكي از كاالها ه مصرفي ب

فرد فقـط مصـرف    .هاي بي تفاوتي مقعر است ند و اين همان ويژگي منحنيشو حد مواد مخدر مي

رف كننده ماده مخدر است، در را كه از قبل مص ”ب“فرد ،درحال حاضر. دشو كننده ماده مخدر مي

امـا ايـن   . دشـو  وي از ماده مخدر مي) افراطي(كاهش قيمت باعث مصرف بسيار زياد .ريمينظر بگ

  ).اثر درآمدي (افزايش درآمد وي ناشي از كاهش قيمت است  ةعمل نتيج

 هاي بي تفاوتي پذيرفته نيست، زيرا براساس مطالعات تجربي نشـان داده  فرض مقعر بودن منحني

شده است كه كشش تقاضاي مواد مخدر در بلند مدت بيشتر از كوتـاه مـدت اسـت و ايـن نشـان      

دهنده اين نكته است كه تا چه حد مصرف مـواد مخـدر و سـاير مـواد اعتيـاد آور، در طـول دوره       

مكمل بودن اين مواد به وارونه شدن منحني به صورت  محدب به طرف مركـز   .مكمل يكديگرند

  .دشو ي بي تفاوتي مصرف كننده، تعبير ميمختصات منحني ها

هـاي بـي تفـاوتي بـه درجـه كنتـرل مصـرف         مقعر بـودن منحنـي   از نظر تحليلي، بحث در مورد

مورد هروئين نيز نشان داديم كه مصرف كنندگان همه قـدرت خريـد خـود را     حتي در. گردد مي بر

). خريد سايركاالها( سازند ميكنند و زندگي عادي و معمولي خود را رها ن صرف خريد هروئين نمي

فقط در مورد مصـرف كننـدگاني صـادق     ،فرضيه تخصيص همه درآمد فرد به مصرف مواد مخدر

كنيم كه كااليي اسـت هماننـد    اي فرض مي گونهه ما مواد مخدر را ب. است كه كامالً وابسته باشند
                                                
١-Michael white 
٢-Bertrand Lemencier 
٣-Effect de participation 
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. شود حدب نشان داده ميساير كاالها و به عبارت ديگر منحني آن به وسيله  منحني بي تفاوتي م

كنـد تـا زمـاني كـه      كند، كشش كاهش پيدا نمـي  مصرف كننده مقدار بسيار كم آن را مصرف مي

وابستگي افزايش نيابد و به واسطه همه اين داليل، مـا منحنـي  بـي تفـاوتي مـواد مخـدر را بـه        

  .صورت  محدب فرض مي كنيم 

  

  فرض تغيير در سليقه مصرف كننده 

نتيجه منحني بي تفاوتي مقعر پذيرفتـه   ض مصرف بدون اعتدال مواد مخدر و دراز آنجايي كه فر

اقتصـاد خـرد سـنتي برفـرض ثابـت      .دهيم  نشد، شايسته است كه شق ديگري را مورد توجه قرار

ترجيحات خود راتغييـر نمـي دهـد     بودن سليقه مصرف كننده مبتني است و مفروض است كه فرد

  ).بر هم نمي زندرا تعادل (

مي توان تصوركرد كه مواد مخدر مانند ساير دخانيات داراي اين ويژگي اند كه ميـل   ،اينوجود با 

الكـل   ،به عبارت ديگر. به مصرف آن به تدريج كه دوره مصرف طوالني تر شود، افزايش مي يابد

روز ديروز آنها نياز به آن را نمي دانستند، امـ . و دخانيات باعث تغيير سليقه مصرف كننده مي شوند

بـراي از   …ديگر نمي توانند از آن صرفنظر كنند و فردا آنها مصرف خـود را قطـع خواهنـد كـرد    

  .سرگرفتن آن درماههاي بعدي 

ها بحث كردنـي   سليقه ها و رنگ« مدل پيشنهادي توسط جورج استيگلر و گري بكر تحت عنوان 

دونويسنده فـوق سـعي    .كنند را رد مي خرد و هرگونه تغيير درمدل سنتي اقتصاد) 1977( 1نيستند 

ـ    دارند نظـر  ه نشان دهند كه نشانه هاي قيمتي براي توضيح رفتار مصرف كننده انفـرادي كـافي ب

هدف آنها نشان دادن اين موضوع است كـه هـر گونـه    .رسد و نيازي به تغيير در فرضيه نيست مي

. ت و درآمد افراد اسـت تغيير در رفتار مصرف كننده به سادگي قابل توضيح به وسيله  تغييرات قيم

اگر فردي شروع به مصرف مواد مخدركند نه به دليل تغيير سليقه وي بلكه بـه دليـل تغييـري در    

  .محيط پيرامون شخص است) قيمت و درآمد(

. مورد مواد مخدر، هزينه نهايي مصرف موادمخدر با سن وطول مدت اعتياد افـزايش مـي يابـد    در

افـزايش  . مخدر بر روي شخص كاهش و اعتيـاد افـزايش مـي يابـد     زيرا با مقدار برابر، تأثير مواد

را » نشـئگي «فعلي ناشي از مصرف هروئين، هزينه نهايي آينده الزم براي همان مقدار » نشئگي«

                                                
١- De Gustibus Non Est Disputandum 
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آينده بايد مصرف كننـده  » نشئگي«ديروز بر روي هزينه » نشئگي«اثر  بنابراين،. دهد افزايش مي

اين، چنين مكانيسمي مخالف با اعتياد افـراد بـه مـواد    وجود با . را وادار به كاهش به مصرف نمايد

از اين پس و با فـرض اينكـه    .شود براي مقدار معيني از موادمخدر نشئگي حاصل كمتر مي. است

، مصرف كننـده  ) كشش ناپذيري(مصرف كننده بدون حساسيت به افزايش قيمت موادمخدر است 

  .بايد مصرف هروئين خود را افزايش دهد

يابـد،   تدريج كه اثر آن كاهش ميه كه، تقاضا بدون كشش باشد، مقدار هروئين مصرفي ب زماني تا

شوند كه اعتياد به هروئين كـه بـه افـزايش مقـدار      استيگلر و بكر خاطر نشان مي .يابد افزايش مي

و بكر بدون اشـاره   استيگلر .د، نتيجه كشش ناپذيري تقاضاست و نه علت آنشو مصرفي تعبير مي

به جاي آنكه كـاهش  (دهندكه چرا مقدار مصرف هروئين  ه تغيير سليقه مصرف كننده توضيح ميب

درمقايسه با مصرف هاي پيشين افزايش مي يابد و چگونه اين افزايش بـدون حساسـيت بـه    ) يابد

  .افزايش قيمت است 

ـ   دهد كه مصرف مواد استيگلر اجازه مي و رهيافت بكر ده قـرار   مخدر در زمره  تئوري مصـرف كنن

تقاضاي مواد مخدر مستقل از قيمت آن افزايش مي يابد و اين به  ،گيرد، براساس نظر اين مؤلفين

البته اين پيش بيني خيلي قانع كننده به نظر نمي رسد زيـرا يـك   . دليل اعتياد مصرف كننده است

ي اوقـات بـه   پرهيز و امتناع مي گذرد و گـاه  ةمصرف كننده ابتدا از مرحله مصرف بسيار به مرحل

  .مراحل معقول و مناسب مي رسد

  

                         (1988)مدل اعتياد عقالني 

اكثر مواقع خود را در شرايطي  مي بينند كه مايـل بـه تـرك و مصـرف مـواد       بسياري از افراد در

زيـاده روي   مخـدر  زيرا آنها موقعيت و شرايط اطرافيان خود را كه درمصرف مـواد .ندشو مخدر مي

 .گيرنـد  مخـدر مـي   كرده اند، مشاهده مي كنند و براي احتراز از اين اوضاع تصميم به تـرك مـواد  

مخدر را بـه مصـرفي    بنابراين نتايج كامالً قابل پيش بيني آينده، مصرف فعلي مصرف كننده مواد

  .معتدل و معقول وادار مي كند

   ) 1991(سـال  من در في وگروساي است كه توسط بكر، مور توسعه يافته نظريه» اعتياد عقالني«

تغييـرات تقاضـاي    )1977 ركبو  رگلقبلي  استي نظريهبرخالف ( نظريهدر اين  .استپيشنهاد شده 

تغييرات درتقاضا، ناشـي   .شود نظر گرفته نمي موادمخدر مد نظر است و رشد تقاضاي موادمخدر در



 
 
 
 
 

  اعتياد پژوهي □56

  

ويژگي تضـاد در اعتيـاد در   .  ستقضاوت وي از اثرات متضاد مواد مخدر ا و از رفتار مصرف كننده

  ).مسامحه(و اعتياد ) اجبار(وابستگي : دو عامل قابل تشخيص است

فرد عقاليي سبدي از كاالهاي مورد نياز خود را بـه صـورتي انتخـاب مـي كندكـه نيازهـاي وي       

  :ندا كاالها بر دو نوع.برسدحداكثر به  )ارضاء و مطلوبيت ناشي از مصرف آن كاالها(

ميـزان  . مصرف كننـده دارد  كه تأثيرات فرعي بر c(t)و يك ماده مخدر  y(t)» اديع«كاالهاي 

را » سرمايه اعتياد«كه ميزان  اهميت تأثيرات فرعي بستگي به مصرف هاي قبلي مواد مخدر دارد

از مصـرف   ،سرمايه اعتياد، نشان دهنده تأثيرات منفي مواد مخدر در حال حاضر. كنند مشخص مي

  .است گذشته مواد مخدر

و  c(t)آورد بسـتگي بـه مصـرف موادمخـدر      دسـت مـي  ه مطلوبيتي كه شخص از مصرف خود ب

 :و ميزان سرمايه اعتياد دارد y(t)كاالهاي عادي 
U (t) = u ( c (t) ;s (t) ;y (t) ) 
  : تعبير مي كند، وابستگي و عادت كلمه اعتياد دو تأثير مجزاي مواد مخدر را

شود و يـادآور ايـن نكتـه اسـت كـه       نشان داده مي (Us)به وسيله  )مسامحه(عادت  -
مطلوبيت ناشي از مصرف موادمخدر بـا   .يابد اثرات مواد مخدر با مقدار مصرفي آن كاهش مي

   .هرچه مصارف قبلي بيشتر باشد، اعتيـاد شـديدتر اسـت    .يابد ميزان افزايش عادت كاهش مي

( Us =  du < 0) .  
       ds  

  كاهش مي دهد؛ S(t)مطلوبيت مصرف آينده را با افزايش سرمايه اعتياد مصرف در حال حاضر، 

 شود و مبـين ايـن نكتـه اسـت كـه هرچـه       نشان داده مي (UCS)به وسيله  )اجبار(وابستگي 

   .شودشديدتر كنوني فرد ميل به مصرف مواد  مصرف پيشين مواد مخدر بيشتر باشد،

 U CS =  du 
            dcds 

  .دهد مي شود  كه مصرف پيشين، مطلوبيت نهايي مصرف فعلي را افزايش وابستگي باعث 

  

U CS =   dum
  

 
           dcds  

 از يـك  .شـود  بنابراين، انتخاب مصرف كننده مواد مخدر به وسيله تأثيرات منحرف آن محدود مي

رف مصـ ، بايد بـه  و از طرف ديگر) وابستگي(به مصرف بيشتر مواد مخدر است  طرف، وي مجبور
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زيرا مصرف فعلي مواد مخدر باعث افزايش سرمايه اعتياد مـي شـود و   عادت كند؛  كمتر موادمخدر

  .دهد مطلوبيت كل آينده وي را كاهش مي

 اند، آنها سطحي ازمصرف درحـال حاضـرموادمخدر   مصرف كنندگان منطقي و عقاليي فرض شده

}c(t){دهد حل مدل را تشكيل ميكنندكه در رابطه با متغيرهاي زير راه  را انتخاب مي.  

- (σ)بيشـتر   تر باشد، مصرف كننده ، نرخ به روز درآوردن، هرچه اين نرخ به واحد نزديك

  .مصرف آينده را كاهش مي دهد

- (Ucs)اثر مثبت وابستگي بر مطلوبيت كل ،.  

- (Us)، اثر منفي عادت بر مطلوبيت كل.  

- (δ) نرخ كاهش مصارف گذشته در طول زمان ،هنگامي كه ،(δ)    نزديك واحـد اسـت

  .اثرات مصرف فعلي مواد مخدر در مطلوبيت آينده بسيار شديد است 

  .مورد رفتار مصرف كنندگان بسيار وابسته به مواد مخدر روشن مي كند مدل فوق سه نكته را در

هر چه افراد ارزش كمتري براي آينده قائل شوند، يعني هر چه نـرخ بـه روز درآوردن آنهـا بيشـتر     

، بيشتر آنها مايل به قبول يك درجـه عـادت بـاالتر بـه درجـه وابسـتگي       ) ك به واحدنزدي(باشد 

فردي كه به آينده اهميت چنداني نمي دهد، هر چه بيشتر مصرف خـود   ،به عبارت ديگر. شوند مي

دارد؛ هر چند كه افـزايش عـادت كـه اثـرات      دهد تا سطح رضايت فعلي را ثابت نگه را افزايش مي

سبت به اثرات مفيد يك اثر وابستگي ضعيف تر خواهد بـود كـه وي را بـه افـزايش     آينده بر رفاه ن

اعتبار  اي كه آينده خود را بي مصرف كننده. كند ارضاء آينده ناشي از مصرف مواد مخدر هدايت مي

كـه فـردا بايـد مقـدار      نيستداند، به تأثير فوري مواد مخدر بي اعتناست و نگران اين موضوع  مي

  .تا به مطلوبيت مشابه دست يابد اد مخدر مصرف كندبيشتري ازمو

تـر از ديگـران در برابـر موادمخـدر تسـليم       افرادي كه ارزش كمتري براي آينده قايلند بسيار آسان

 تـا به طورسنتي اقتصاددانان معتقدند كه افراد ارزش بيشتري براي يك دالر امروز قائلند . شوند مي

كـاهش ارزش پـول   .به روز درآوردن آنها بيشتر از صفر اسـت  براي يك دالر فردا ، يعني كه نرخ 

  .آينده معموالً به وسيله  عدم اطمينان به آينده توضيح داده مي شود

خـود ارزش   ةتوان اين موضوع  را عموميت داده و در نظر گرفت كـه همـه افـراد بـراي آينـد      مي

در واقـع،   كـه  ه و معتقدنـد به هيچ عنوان متقاعـد نشـد   1وكيزي موليگان كربگري .كمتري قايلند

اختصـاص  ريـزي و اتخـاذ تصـميم هـايي      به برنامه كهبعضي از افراد مدت زمان نسبتاً طوالني را 

                                                
١- Casey Mulligan 
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هـاي تكميلـي    براي مثال با خريد بيمـه ؛ هند كه ريسك و عدم اطمينان آينده را كاهش دهندد مي

انتخاب بـين  . آورد دست ميه ب آينده ارزش خود را كنند و افراد آينده خود را تأمين مي ، بازنشستگي

پس انداز و مصرف، يك فرد را با فرد ديگري براساس ميل هر يك به تحقق بخشيدن اين چنين 

ـ     .سازد  گذاري، متفاوت مي سرمايه بخـت   تبراي يك فرد به همان انـدازه عقاليـي اسـت كـه بلي

عقاليـي   ،موليگـان  و بكـر  ةبه عقيـد  .كند عمر ةآزمايي خريداري كند كه فردي ديگر خود را بيم

با وجود  .عمر ندارد ةاي به خريد بيم است كه  بليت بخت آزمايي خريداري شود اگر كه فرد عالقه

يقينـاً،  . دهـد  كند، اما رضايت زمان حال را كاهش مـي  اين كه بيمه عمر آينده شخص را تأمين مي

ـ  خكمـي دارد، امـا    شدن بسيار بخت آزمايي شانس برنده تخريد بلي بسـيار نـاچيزي    أثيرريـد آن ت

بكر معتقد است كه هيچ دليلـي بـراي آنكـه     ،موادمخدر اين مسئله بادن ربا قياس ك .بردرآمد دارد

ارزش آينده كاسته شود و از مطلوبيتي كه درنتيجه امتناع كردن مصرف موادمخدر بـه وي دسـت   

 وجود ندارد، دهد 

  

  ندبرابر موادمخدر نيست همه افراد داراي مقاومت يكسان در

، مصـرف فعلـي مـواد    (δ) هر چه نرخ كاهش ارزش درطول زمان مصرف پيشين بيشـتر باشـد   -

و باعـث منفـي شـدن مطلوبيـت آينـده وي       شود مخدر يك فرد بيشتر به سرمايه اعتياد تبديل مي

ترخواهـد   ضعيف ،(δ)مقابل تأثيرات مواد مخدربيشتر مقاوم باشد  بنابراين، هر چه فرد در. دشو مي

يعنـي، بتوانـد مـواد مخـدر را      ؛چه قدرت مانوردهي وي در برابر مواد مخدر بيشتر باشـد  بود و هر

كه تأثيرات منفي بر آينـده وي   قبل از آن( نسبت به فرد ديگري در مدت طوالني تري مصرف كند

  .)خود را نشان دهند

ه اعتياد اثرات  اين گون حضور ،مدل فوق نشان مي دهدكه چگونه مصرف كنندگان در انتخاب خود

آينده صـورت   يك تأثير مثبت در ند و اين به منظور ايجادنك مي متعادلرا  )عقاليي ةمصرف كنند(

زنـدگي   ة دور موادمخـدر  ةگيرند كـه اسـتفاده كننـد    مورفي نتيجه مي من و گروس بكر،. گيرد مي

  .مصرف خود را هدايت مي كند

  

  عدم پايداري درتقاضاي مواد مخدر 

، تالش بر اين است كه نظريه هاي ساده انگارانه كه اعتياد را فقط به يـك  لهمقادر اين قسمت از 

دام مواد مخدر بيفتد، بـه   بار در اگرفردي فقط يك. گيرد مورد ارزيابي قرار، عادت تقليل مي دهند
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مصـرف خـود را تقريبـاً بـه طـور نامحـدود        ،منظور دفع كردن محدوديت هاي وابستگي و عادت

به صورت  نامحدود افزايش  دمواد باي قاچاقست كه تقاضا و ا ن به معني آنافزايش مي دهد و اي

به شرطي كه مصرف كنندگان مواد مخدر نميرند يا به طور  واقعي تـر، ميـزان مـرگ و ميـر      ؛يابد

 ،پيام بسيار واضح و روشن اسـت  .ن جديد جبران شودامعتاد ةمصرف كنندگان مواد مخدر به وسيل

مصرف خود را بيشتر از پيش افزايش دهد، بايد مصرف كـل موادمخـدر    مصرف كننده اي اگر هر

زيرا فقـط افـزايش بسـيار     ،البته اين موضوع بسيار دور از واقعيت است .در يك كشور افزايش يابد

ايـن ثبـات در    .شـود  بعضي از كشورها ثبات تعداد مصرف كنندگان مشاهده مـي  ضعيف و حتي در

 مـورفي و  ، دارد كـه بـه وسـيله مـدل بكـر      در اقتصـاد خـرد   ياساس و بنيـاد  ،سطح اقتصادكالن

  .         من نشان داده مي شود گروس

يك فرد قادر است از يك مرحله مصرف مواد مخدر به مرحله كم و بـيش   ن،ابه عقيده اين محقق

اگر رفتار هر فرد به وسيله تعادل هاي بدون ثبات متـوالي مشـخص   . طوالني ترك مواد عبور كند

مجموع اين چنين رفتارهايي تابع تقاضاي كل موادمخـدر   ،)بدون موادمخدر با مواد مخدر يا(شود 

  .دست مي دهده ب ،را كه شديداً تناوبي است

مصرف كنندگان مـواد مخـدراكثراً از دو    دليلمعتقدندكه به دو )  1988؛  1991(من  گروس و بكر

  :مرحله متوالي عبور مي كنند

ايي مصرف مواد مخدر، در دوره اي كه  سرمايه اعتياد صفر است، مصـرف  اوالً، درطول مرحله ابتد

 كننده سعي در حداكثر كردن مطلوبيت فوري خود دارد؛ بدون اينكه تأثيرات انتخاب فعلي خـود در 

يابد و به مصـرف   در طول اين دوره، رشد مقدار مصرفي ثابت يا افزايش مي .آينده را در نظر بگيرد

  .دهد اثر عادت را مي كننده اجازه افزايش

مصرف منظم مواد مخدر كه برحسب فرد مي تواند كم و بيش سـريع باشـد،    ةمدت مرحل در ثانياً،

  .آورد، آگاهي مي يابد وجود ميه مصرف كننده به تأثيراتي كه مواد مخدر در آينده ب

مواد مخـدر  تواند از مرحله وابستگي به  دهد كه يك فرد مي تركيب اين دو دوره مصرف نشان مي 

  .دست آورد و سپس به مواد مخدر روي آورده عبوركند و آزادي خود را ب

را به منظور حداكثر كردن مطلوبيت ناشي از استفاده مواد مخدر افـزايش   در ابتدا، فرد مصرف خود

سپس با مواجه شدن با رشد سرمايه اعتياد خويش كه باعث برانگيخته شدن اثرات منفـي   .دهد مي

 از يـك تعـادل ناپايـدار بـا    حاضـر  مـدل   ،بنـابراين  .گيـرد  ميم به ترك مواد مخدر ميد، تصشو مي

 ،زمان بين تعـادل اول و تعـادل دوم  . كند موادمخدر به يك تعادل ناپايدار بدون موادمخدر عبور مي
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يعني زمان الزم براي ترك مواد مخدر به اندازه زماني است كه شخص براي كـاهش آينـده خـود    

سرمايه اعتياد به دليل ترك مـواد كـاهش    د از مدت زماني بدون مصرف مواد مخدر،بع .الزم دارد

مراحل مصرف موادمخدر بـه انـدازه اي از   .و فرد از نو به مصرف مواد مخدر روي مي آورد يابد مي

 ، (δ)يعنـي كـه    .قبل را دارد ةهم فاصله دارند كه فرد زمان الزم براي از بين بردن تأثيرات مرحل

  .زمان مصرف گذشته پايين است  در نرخ كاهش

  

  آيا مي توان رابطه اي بين مصرف موادمخدر و بزه كاري برقرار كرد؟)  3

موادمخدر گران است و معتادان بادست زدن به اعمال بزهكارانـه سـعي در افـزايش درآمـد خـود      

هـوم معتـاد،   اين جمله با تكيـه بـر مف   .جمله باال قابل تأمل و بحث انگيز است قسمت دوم، .دارند

گيرد كه حاضر است دسـت بـه هركـاري     مصرف كننده را مانند برده اي از مواد مخدر در نظر مي

مصرف كننـده مـواد مخـدر     ،به عبارت ديگر.دست آورده بزند تا درآمد الزم براي مصرف خود را ب

 ةداراي ويژگي خاصي است كه محدوديت هاي بودجه اي براي وي مطرح نيسـت زيـرا وي همـ   

رعايـت   ويژه دربـاره رفتار وي ب .كند اي را به وسيله جرم و جنايت جبران مي هاي بودجه ديتمحدو

  .ها در مقايسه با مصرف كننده سنتي كامالً متفاوت است محدوديت

  :بين مواد مخدر و بزهكاري شايسته بحث و گفتگو است  ةمفهوم رابط

اد مخدر سوق مي دهد و نه خـالف  براي بعضي اين زندگي بزهكارانه است كه فرد را به سوي مو

د بلكـه  شـو  بعضي ديگرمعتقدند كه اين ماده مصرفي  نيست كه باعث جرم و بزهكـاري مـي   آن،

كـه   هنگـامي  .دشـو  كـه باعـث جـرم و جنايـت مـي      منع و جلوگيري از آن اسـت  بودن، غيرقانوني

طـور   بـه ممنوعيت شديدتر مي شود قيمت ها افزايش مي يابند، به سبب كشـش تقاضـا، مصـرف    

ماننـد بايـد    محسوسي كاهش مي يابد اما آن دسته از مصرف كنندگاني كه بر روي بازار باقي مـي 

هاي مجرمانه خود را افزايش دهند تا بتوانند افزايش قيمت را جبران نمايند بـه عبـارت    كه فعاليت

آيـا افـزايش منـع و    . ديگر عرضه جرم نسبت به افزايش قيمت مواد مخـدر كشـش پـذير اسـت     

هاي مثبت عرضـه جـرم بـا قيمـت      د؟ چگونه واكنششوهكاريهاي بالقوه مي زجلوگيري مانع از ب

مباحـث فـوق    شـوند؟  ها با يكديگر تركيب مي هاي منفي يا افزايش  مجازات مواد مخدر و واكنش

ده اند و منجر به انجام تحقيقات تجربـي بـه منظـور    شباعث برانگيختن بحث هاي جالب و داغي 

  .استكردن مسئله شده  روشن و واضح
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  مشكالت موجود در تحقيقات تجربي 

پـل  . بزهكـاري اختصـاص يافتـه اسـت     به رابطه بين موادمخـدر و  زياديتحقيقات تجربي بسيار 

شوند  هاي خشن نمي ها مرتكب جرم كه هروئيني ايده مربوط به اين   )1985 – 1992( 1گلدشتين

مصرف هروئين و جـرائم خشـن يـك كواريـانس     دهد كه بين  وي نشان مي .كند را بشدت رد مي

  .وجوددارد

 .شـود  مي  توضيح داده دم اطميناني كه بر روي بازار غيرقانوني حاكم است،عكه به وسيله  اي رابطه

نـه پـل   ايـن،  بـا وجـود   .برند سر ميه و تعارض دائم ب جايي كه فروشندگان و خريداران در نبرد در

مفهوم عليت بلند مـدت را  توضـيح نمـي دهنـد و      )1981 ( 2و نه مك برايد )1985 (گلدشتين 

همچنين آنها هيچگونه پاسخي به  اين سؤال كه آيا افزايش مصرف مواد مخدر همراه با افـزايش  

بين مصرف مواد مخـدر و   ةمطالعات و تحقيقات بسياري در مورد رابط. دهند  بزهكاري است، نمي

نظر خود را بـه   )1980 (4و آن وايت 3ز بچمنجيم.بزهكاري بدون مواد مخدر صورت گرفته است 

مصرف كنندگان با مصرف بسيار زياد مواد مخدر، (سه گروه از بازداشت شدگان معطوف داشته اند 

كـه مصـرف كننـدگان     اند كردهو مشاهده ) ديگران  مصرف كنندگان با مصرف بسيار زياد الكل و

بـه عبـارت    .دهند ت حساسيت نشان ميمخدر كمتر از سايرين نسبت به سختي و شدت مجازا مواد

  .تهديد به زندان و مجازات اثر كمتري بر روي اين افراد دارد ،ديگر

كنند  بين جرم و افزايش قيمت هروئين اشاره مي ةبه رابط )1975 (6من و لسترسيلور 5جورج بران

ـ   .كننـد  و رابطه اي بين سطح قيمت ها و شدت فعاليت هاي مجرمانه برقرار مي ه حقـوق  تجـاوز ب

يابـد و افـزايش    ديگران و خشونت با مخارج اختصاص يافتـه بـه مصـرف هـروئين افـزايش مـي      

شدت مورد ه نتيجه گيري فوق ب .شود بازداشت ها باعث دلسردي و يأس مجرمين و بزهكاران مي

دهد كه غيـرممكن   تحقيق اين گروه نشان مي.گيرد  قرارمي )1990 ( 7اعتراض جان و مارسياچكن

توان رابطه اي ساده و عمومي بين ميزان مصرف مواد مخدر وميـزان بزهكـاري برقـرار    است كه ب

طرف مراكـز تـرك   ه را ب) ن شديدامعتاد( كنند بهتر است كه مصرف كنندگان آنها توصيه مي .كرد

                                                
١- Paul Goldstin 
٢- Duane McBride 
٣- James Bachman 
٤- Anne wite 
٥- George Brown 
٦- Lester silverman 
٧- jean and Marcia chaiken 
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كه براي كاهش بزهكاري مصرف را  به وسيله افزايش قيمت مواد مخـدر    اعتياد هدايت كرد تا اين

  .محدود كرد

انـد   روشـني نشـان داده  ه توسط سريهاي زماني مقطعي ب )1996 ( 2و نانسي موكان 1وپ كورمنه

و ) 0/ 38= كشـش  (باعـث افـزايش سـرقت    ) مـاه   13در طـي  (كه افزايش مصرف  موادمخـدر  

درحقيقـت تحقيـق    .داشـته اسـت   )03/0= كشش (ها  تأثيركمتري بر سرقت خودرو و سرقت خانه

تعداد مرگ و ميرناشـي از   درحقيقت، مصرف مواد مخدر با .رسد ظر نمينه فوق خيلي قانع كننده ب

توانـد افـزايش يابـد زيـرا قيمـت       ميزان مرگ وميـر مـي   اوالً، .مصرف مواد مخدر در ارتباط است

يابد؛ مصرف كنندگان در اين وضعيت ترزيق را تـرجيح   مصرف كاهش مي ،افزايش و در نتيجه آن

تحقيقات اين دو محقـق اجـازه    .مخدر بر روي خود را ثابت نگهدارند دهند تا بتوانند تأثير مواد مي

و شايد محتاطانه تـر باشـد   ! برقراري يك رابطه عليت بين كاهش مصرف و بزهكاري را مي دهد

امـا   .درآمد اختصاص يافته به مواد مخدر و بزهكاري را به يكديگر مرتبط كرد ،كه به جاي مصرف

گرفت كه با تعداد مرگ و مير مي توان مخارج مصرف شده بـراي   توان نتيجه به هيچ عنوان  نمي

 در.كند ج روشني هدايت نمييا را به نتامتخمين موكان و گورمن  بنابراين ؛موادمخدر را تخمين زد

مخـدر و   توان گفت كه همبستگي بين مصرف مواد هاي انجام شده مي حاضر براساس تحقيقحال 

ـ  و حتي رابطه  ي و سببيدارد، اما رابطه عل بزهكاري وجود  نشـده  روشـني نشـان داده  ه بين آنهـا ب

  .ستا 

  

  مصرف مواد مخدر در ايران  ) 4

 گـزارش دفتـر    امـا براسـاس  .نـدارد  وجود كنندگان موادمخدر در كشور آمار دقيقي از تعداد مصرف

UNDCP 3 1380سـال  در(  ميليون نفـر   1/2دركشور حدود  مخدر كنندگان مواد تعداد مصرف (

  .شده استين زده تخم

                                                
١- Hope corman 
٢- Nanici Mocan 
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 بر بالغ 1380تعداد مصرف كنندگان مواد مخدر ايران در سال  1براساس مطالعات صورت گرفته «

نفر مصرف كننده تفنني وتصادفي نيمه معتاد كه دركمتر از  880000نفرمعتاد اصلي و  1150000

  .»شناخته شده است  د،نشش ماه به معتادان اصلي تبديل مي شو

  

  مار معتادان و ميزان مصرف روزانه مواد مخدر ش: 1جدول شماره 

  1378 - 79هاي  در سال)مشتقات ترياك (

  ترياك  شيره  هروئين و مرفين
  نوع مواد مخدر

  نوع مصرف كننده

  نفر 250000

  گرم درروز 0/ 3

  نفر 100000

  گرم در روز0/  65

  نفر 800000

  گرم در روز 2/  5
  ميانگين مصرف روزانه به گرم(اصلي 

  نفر 100000

  روز گرم در 0/ 05

  نفر 500000

  دروز گرم 0/ 1

  نفر 600000

  گرم در روز 0/ 35

  تفنني

  )ميانگين مصرف روزانه به گرم (

100000  

  روز گرم در 0/ 01

200000  

  دروز گرم 0/ 05

  نفر 100000

  گرم در روز 0/ 15

  تصادفي تفنني

  )ميانگين مصرف روزانه به گرم (

  جمع كل  نفر 1500000  نفر 170000  نفر 360000

  ميانگين مصرف روزانه  گرم در روز  5/1  گرم در روز 42/0  روز گرم در 0/ 22

  )برگرفته از تحقيق آقاي دكتر فريبرز رئيس دانا و آقاي احمد نخجواني (بازار غيرقانوني موادمخدردر ايران ،دفتر پژوهش هاي فرهنگي 

  

 20ق خوردن يا دودكردن به طـور متوسـط   مصرف كننده اي است كه هر روز از طري ،معتاد اصلي

بـار   كند و معتاد تفنني بيش از هفته اي دو گرم هروئين مصرف مي 3گرم شيره يا 10گرم ترياك، 

  .مصرف مي كند.... و هروئين  ،شيره ،بار ترياك وكمتر از ماهي يك

رده بـرآو 0/ 65تن با درجـه خلـوص    812، ميزان مصرف ترياك كشور )1(براساس جدول شماره 

  .تن تخمين زده مي شود 29/  6حدود  ميزان مصرف هروئين و مرفين نيز در .شده است

بـا ضـريب   (ارتباط معني داري بين سـهم معتـادان دسـتگير شـده و سـهم جمعيتـي هـر اسـتان         

معتادان كشور تقريباً به نسـبت جمعيـت هـر اسـتان      به عبارت ديگر،.وجود دارد )85/0همبستگي 

  )2جدول شماره ( .ددركشور پراكنده هستن

                                                
آقاي دكتر فريبرز رئيس دانا وآقاي احمد  ؛»با نگاهي به اقتصاد مواد مخدر در ايران « انوني موادمخدر درتهران بازار غيرق -١

.   1379 ،هاي فرهنگي پژوهش نخجواني ، دفتر  
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بنابراين ميزان مصرف موادمخدر در ايران در سال ثابت باقي نمي ماند و به دليل رشـد جمعيـت و   

  .افزايش عوامل اعتيادزا، مصرف مواد مخدر افزايش خواهديافت 

هـاي سـني    يكي ازمشكالت اساسي شيوع مصرف مواد مخـدر در ايـران تغييـر در سـاختار گـروه     

مـورد   1375 -1377هاي  ين به مراكز بازپروري، سن شروع اعتياد طي سالطبق آمار مراجع.است

ارائه  3بررسي قرارگرفته و ساختار آنها براساس سهم هر گروه سني محاسبه شده در جدول شماره

  .ده است ش

اند  كرده سالگي مصرف مواد مخدر را آغاز سهم كساني كه قبل از سن ده 3براساس جدول شماره 

سهم افرادي كه اعتياد آنها قبل .است افزايش يافته 1377در سال % 2/1به  1375 از صفر در سال

   بـه % 12 و از% 3/3 بـه % 1سالگي آغاز شد طي دو سال بـه ترتيـب از    15 -19 ياسالگي و 15از 

به عبارت ديگر، افراد مراجعه كننده به مراكز باز پـروري كـه قبـل از    .افزايش يافته است %  2/22

  .است افزايش يافته 1377در سال %  26به  1375در سال %  13تاد شده اند از سالگي مع 19
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  1377بررسي توزيع جغرافيايي مصرف موادمخدر در سال  : 2شماره جدول 

 توقيفي مواد نسبت

  )كيلوگرم( معتادان هب

سهم جمعيت 

  )درصد(دركل 

سهم معتادان 

  )درصد(دركل 

    بيكاري نرخ

 )1375( 

  )رصدد(

معتادان   جمعيت استان

دستگير

  شده

  نام استان

ف
ردي

  

  1  خراسان  11128  6047661  7  10/ 3  10  5/ 94

  2  كرمان  2202  2004328  4/8  2  3/3  96/11

  3  بلوچستان و سيستان  668  1722579  9  6/0  8/2  00/27

  4  فارس  5168  3817036  2/10  8/4  3/6  05/3

  5  يزد  2775  750769  3/5  5/2  25/1  24/4

  6  هرمزگان  4431  1062155  3/8  6/1  7/1  34/5

  7  تهران  27198  11176239  6  4/21  6/18  60/0

  8  آذربايجان غربي  630  2496320  3/9  3/1  1/4  93/3

  9  اصفهان  2708  3923255  8  8/5  5/6  85/0

  10  وگلستان  مازندان  3154  4028296  7/9  7/7  7/6  57/0

  11  شرقي آذربايجان  1321  3325540  2/6  2/1  5/5  78/0

  12  گيالن  5742  2241896  4/13  3/5  7/3  18/0

  13  لرستان  4220  1584432  5/18  4  6/2  22/0

  14  كرمانشاه  2686  1778596  4/18  5/2  9/2  34/0

  15  خوزستان  6691  3746772  1/16  2/6  2/6  13/0

  16  بوشهر  1188  743675  7/7  1/1  2/1  73/0

  17  قم   1354  853044  7/5  2/1  4/1  45/0

  18  همدان   7957  1677957  9/8  4/7  8/2  06/0

  19  سمنان  1191  501447  5  1/1  8/0  44/0

  20  قزوين  3132  ــ  ـــ  9/2  ــ  13/0

  21  بويراحمد و كهكيلويه  644  544356  8/14  6/0  9/0  63/0

  22  اردبيل   610  1168011  4/13  5/0  9/1  62/0

  23  مركزي  3256  1228812  4/7  3  2  09/0

  24  زنجان   4431  1062155  3/8  6/1  7/1  05/0

  25  بختياري  و چهارمحال  945  761168  8  9/0  2/1  12/0

  26  كردستان  1245  1346383  8/8  1/1  2/2  08/0

  27  ايالم  330  487886  16  3  8/0  4/0

  جمع كل  107753  60055488  9  100  100  72/1

  ـ همان منبع مخدر و سالنامه هاي آماري مركز آمار ايرانمحاسبه شده بر پايه آمار ستاد مبارزه با مواد : مبناي محاسبه و مأخذ

  

  



 
 
 
 
 

  اعتياد پژوهي □66

  

  

  ساختار و سهم مراجعين به مراكز بازپروري  : 3شماره جدول 

  اعتياد  از ديدگاه سن شروع

  سن شروع اعتياد    1375سال   1376سال   1377سال 

  سالگي 15قبل از   94%  % 6/ 9  3/3%

  سالگي   19تا  15بين   8/11%  17%  2/22%

  سالگي  24تا  20بين   % 21/  9  % 29/  2  % 29 / 8

  سالگي  29تا  25بين   % 15/  6  20%/  6  % 19

  سالگي  34تا  30بين   % 15/ 6  % 12/  6  10%/  9

  سالگي  39تا  35بين   % 10/  7  % 6/  7  % 5/  8

  سالگي  44تا  40بين   % 6  % 3/  5  % 3

  امشخص سالگي يان44بعداز   % 12/  05  % 3/  5  % 6

  :مجموع   % 100  % 100  % 100

  

  قيمت مواد مخدر مصرفي - 5

اما در مقايسه با  نرخ تورم، نـرخ  .قيمت مواد مخدر همانند ساير كاالها در ايران افزايش يافته است

  .افزايش قيمت مواد مخدر  از نرخ تورم كاالهاي مصرفي كمتر بوده است 

طور  قابل مالحظـه اي افـزايش و دوبـاره در سـال     به  1377و  1376قيمت ترياك تنها در سال 

پس ازعمليات تهاجمي به منطقـه خـاك سـفيد و     1379در پايان سال  .كاهش يافته است 1378

ريال در سطح خـرده فروشـي    6000برخورد مرزي با قاچاقچيان، قيمت متوسط ترياك از هر گرم 

نيـز از  )بياباني (يمت عمده فروشي ق :ريال رسيده است 11000ريال و حتي  10000به ) ياباني خ(

 1380امـا در سـال   ؛ ميليون ريال افـزايش يافتـه اسـت    5/9و  9ميليون ريال به  5/4هركيلوگرم 

ريـال رسـيده    9000 )خيابـاني (و هر گرم آن به قيمت خرده فروشـي   قيمت ترياك كاهش يافت

نسـبت  (نسبي هـروئين  گرم هروئين است، قيمت  1گرم ترياك معادل  10كه هر  از آنجائي .است

به جاي آن كه قيمت هر گرم هروئين  1379اما در سال  .برابر است 10بسيار كمتر از  )به ترياك 

پـايين بـودن قيمـت     .ريال بوده اسـت  22000ريال باشد، تنها  64000در تهران به طور  متوسط 

  .ين است نسبي هروئين نسبت به ترياك يكي از عوامل عمده گرايش معتادان به سمت هروئ
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  ) 1379آبان (قيمت خرده فروشي مواد مخدر در تهران  : 4 شماره جدول

  حداكثر قيمت خرده

  گرم/ فروشي ريال

  حداقل قيمت خرده

  گرم/ فروشي ريال
  نام مواد مخدر

ف
ردي

  

  1  ترياك  5300  7500
  2  هروئين  20000  24000

  3  شيره سوخته ترياك  7500  13000
  4  مرفين  13200  15000

  

  گيري  جهنتي

هاي  كه مصرف كنندگان موادمخدر نسبت به نشانهاست به صورت  تجربي اطمينان حاصل شده 

با جانشين كردن يك ماده مخدر به  آنها به تغييرات قيمتي مواد مخدر .بازار بدون واكنش نيستند

ترك  و حتي براي بعضي با) دودي به ترزيقي (وسيله ديگري يا تغيير در نوع استعمال آن 

  .واكنش نشان مي دهند مصرف،

، مطالعات انجام شده بر روي كشش تقاضا هنوز نتايج واضحي را نشان نداده اند زيـرا  اين با وجود

 .متفـاوت اسـت   به طور  مسلم رفتار يك مصرف كننده دائمي با رفتار يك مصرف كننده تفننـي و 

يـز متفـاوت خواهـد    در نتيجه واكنش اين دو دسته نسبت بـه كشـش تقاضـاي آنهـا بـه قيمـت ن      

حتي تركيب گروه مصرف كنندگان مـؤثر   گران يا ارزان بودن ماده مخدر درتعيين اندازه بازار و.بود

  .است 

گاهي اوقات باعث افزايش قيمت و خلع يد موقـت مصـرف   نيز مخدر  جلوگيري و منع قانوني مواد

  .دشو كنندگان مي

اما در مقايسـه بـا  نـرخ تـورم،      .يش يافته استقيمت مواد مخدر همانند ساير كاالها در ايران افزا

  .نرخ افزايش قيمت مواد مخدر  از نرخ تورم كاالهاي مصرفي كمتر بوده است

به طور  قابل مالحظـه اي افـزايش و دوبـاره در سـال      1377و  1376قيمت ترياك تنها در سال 

ه خـاك سـفيد و   پس ازعمليات تهاجمي به منطقـ  1379در پايان سال  .كاهش يافته است 1378

ريال در سطح خـرده فروشـي    6000برخورد مرزي با قاچاقچيان، قيمت متوسط ترياك از هر گرم 

نيـز از  )بيابـاني  (ريال رسيده است قيمت عمده فروشـي   11000ريال و حتي  10000به ) بياباني (

 1380ال امـا در سـ    ميليون ريال افزايش يافتـه اسـت،   5/9و  9ميليون ريال به  5/4هر كيلوگرم 
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از  .رسيد ريال 9000به  )خياباني(و هر گرم آن به قيمت خرده فروشي  قيمت ترياك كاهش يافت

نسـبت بـه   (گرم هـروئين اسـت ، قيمـت نسـبي هـروئين       1گرم ترياك معادل  10كه هر  آنجائي

به جاي آن كه قيمت هر گرم هـروئين در   1379اما در سال  .برابر است 10بسيار كمتر از  )ترياك

پايين بودن قيمت نسـبي   .ريال بوده است 22000ريال باشد، تنها  64000هران به طور  متوسط ت

  .استبوده هروئين نسبت به ترياك يكي از عوامل عمده گرايش معتادان به سمت هروئين 
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