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Abstract
Background and purpose: The use of medicinal plants are suggested during pregnancy. In this
study we aimed at assessing the knowledge, attitude, and practice of pregnant women on using medicinal
plants during pregnancy in Sari, Iran.
Materials and methods: In a cross-sectional study, 307 postpartum women referring to health
centers were recruited in 2014. Data was collected using a validated questionnaire consisting of sociodemographic information and some items about the knowledge, attitude and practice on the use of
medicinal plants during pregnancy. The data was analyzed using descriptive analysis, Chi-square and t-test.
Results: The most familiar medicinal plants were mint (96.7%), sour orange blossom (89.6%),
and cinnamon (85.7%). The most common reasons for using such plants during pregnancy were that they
were believed to be safe and having no complications (80.5%). Almost half of women (48%) used at
least one of these plants throughout their pregnancy of which mint (31%), sour orange blossom (28.5%)
and sisymbrium sophia (22%) were the most common. Use of medicinal plants was advised to majority of
the women by their mothers (37.8%). The majority of women (95.7%) had positive attitude towards using
medicinal plants in pregnancy.
Conclusion: Use of medicinal plants during pregnancy is increasing and expectant mothers are
positive about such uses. On the other hand, there is a lack of information about using medicinal plants in
this time, therefore, raising the awareness of women and health care providers on advantages and
disadvantages of medicinal plants during pregnancy is recommended.
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فاطمه عبدالهی

چكیده
سابقه و هدف :با توجه به اهمیت مصرف گیاهان دارویی در دوران بارداری ،این مطالعه آگااهی ،نگار

و ممکرارد

زنان باردار شهرستان ساری نسبت به گیاهان دارویی را در دوران بارداری بررسی میکند.
مواد و روشها :مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی -مقطعی بوده که بار روی  703ماادر تاازه زایماان کارده مراجعاه
کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ساری در سال  3737انجام شاد .ابازار جما آوری اطالماا ررسنانامهای شاام
اطالما جمعیتشناختی و سه حیطه آگاهی ،نگر

و ممکررد زنان نسبت به استفاده از گیاهان دارویی در دوران بارداری

بود .دادهها با آزمونهای آماری توصیفی و آزمونهای تی و کای دو تحکی شد.
یافتهها :بیشترین شناخت نمونهها از گیاهان دارویای مرباوط باه نعناا(  39/3درصاد ،،بهاار ناارن

 93/9درصاد ،و

دارچین  98/3درصد ،بود .شای ترین دلی استفاده از گیاهان ،بیخطر بودن و موارض کمتر رو هاا  90/8درصاد ،باود.
حدود نیمی از نمونه ها  89درصد ،حداق از یک گیاه در دوران بارداری استفاده کرده که شای ترین آنان نعنا(  73درصد،،
 89/8درصد ،و خاک شیر  88درصد ،بود .اکثر نمونهها در طول دوران بارداری و به توصیه مادر خاود 73/9

بهار نارن

درصد ،از گیاهان دارویی استفاده نمودهاند .نگر

اکثر زنان  38/3درصد ،نسبت به مصرف گیاهان دارویی مثبت بود.

استنتاج :با توجه به افزایش کاربرد گیاهان دارویی و نگر

مثبت مادران نسابت باه مصارف آن در دوران باارداری و

همچنین به دلی تاثیرا ناشناخته آن ،برنامهریزی جهت افازایش آگااهی ماادران و کارکناان بهداشاتی از مزایاا و معایا
گیاهان دارویی ریننهاد میگردد.
واژه های کلیدی :گیاهان دارویی ،بارداری ،نگر ،آگاهی ،کاربرد

مقدمه
ویتامین و یا مرم غذایی موجود است و هر ماه بیش از

مطالعا ننان داده است که  30-90درصد مردم دنیاا،

 3000مورد به این تعداد افزوده میشود .،8

جهت مراقبتهای اولیه ازگیاهان دارویی استفاده میکنناد .،3-7
در این زمیناه ،Food and Drug Administration FDA

یک مطالعه مروری ،میزان مصرف گیاهان دارویای

تخمینزده است که بیش از  83000مورد داروی گیااهی،

را در زنان بااردار کناورهاای توسعاه یافتاه 38 ،درصاد

مولف مسئول :فاطمه عبداللهی -ساری :کیکومتر  39جاده خزرآباد ،مجتم داننگاهی ریامبر امظم ،داننرده بهداشت

E- mail: abdollahizagh@gmail.com

 .3کارشناس بهداشت ممومی ،داننرده بهداشت ،داننگاه مکوم رزشری مازندران ،ساری ،ایران
 .8کارشناس ارشد اریدمیولوژی ،گروه بهداشت ممومی ،داننرده بهداشت ،داننگاه مکوم رزشری مازندران ،ساری ،ایران
 .7داننیار ،گروه آمار و اریدمیولوژی ،مرکز تحقیقا مکوم بهداشتی ،داننرده بهداشت ،داننگاه مکوم رزشری مازندران ،ساری ،ایران
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گاازار

سمیرا اکراسریان و همکاران

شده کاه

مجادد بر روی  70ماادر باه فاصاکه دو هفتاه تسات شاد

نعنا(  78درصد ،و کندر

 .،α=0/93بخااش اول ررسناانامه ،سااواال مربااوط بااه

 89/7درصد ،،زنیاان  88/9درصاد ،،آوینان شایرازی

منخصههای دموگرافیک و مامایی و بخش دوم مرباوط

 38/9درصاااد ،و تخااام شاااربتی  38/9درصاااد ،باااوده

و کاربرد گیاهان دارویی بود .جهات

مصرف از  83/8درصد تا  39/3درصد گزار
ررمصرف ترین آنان به ترتی

به شناخت ،نگر

است  .،9-9فاکتورهای زیاادی بار باه کاارگیری گیاهاان

ارزیابی میزان شناخت ،لیساتی از  78گیااه ررمصارف در

دارویی موثر میباشاد  .،3از آنجاا کاه گیاهاان ،طبیعای

ایران تهیه و در صور شناخت نموناههاا از گیااه ماورد

میباشند ،این تصور که در مقایسه با داروهای شایمیایی،

نظر ،نمره یک و در غیر این صور نماره صافر کسا

افاازایش مصاارف آن

می نمودند .مجمو( نمرا  ،میزان آگاهی فرد اسات .در

خطاارا کاامتااری دارنااد ،سااب

میشود  .،30با توجه به این که زنان ،مصارف کننادگان

خصوص کاربرد ،نام ،زمان و دلی مصرف گیاه ررسایده

شدهاند  ،33و با توجاه باه

زنان باا ررسنانامه  37ساوالی لیرار ماورد

اصکی گیاهان دارویی گزار

دوران خاص بارداری و موارض ناشی از مصارف همزماان
داروهای گیاهی و شیمیایی بر سالمت مادر و جنین و نیز
با توجه به تنو( گیاهی باال استان مازندران و مدم ریننیه

شد .نگر

ارزیابی قرار گرفت.
دادهها جم آوری و با استفاده از آزمونهای توصایفی و
تی و کای دو در نرم افزار  SPSS-18تحکی شد.

تحقیقاتی ،میزان به کارگیری گیاهان دارویای در دوران
بارداری توسط زنان شهرستان ساری بررسی گردید.

یافته ها و بحث
میانگین سانی نموناه  89/33±8/9ساال باود .میازان

مواد و روش ها

تحصااایال زناااان  97/79درصاااد ،و همساااران آناااان
و کااربرد

 93/87درصد ،بیشتر از  38سال بود .درآمد خانوار در

در یک مطالعه توصیفی ،آگاهی ،نگر

گیاهان دارویی در  703ماادر زایماان کارده کاه جهات

بیش از نیمای از نموناههاا  83درصاد ،در ساطپ راایین

مراقبت رس از زایمان به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان

< 300000تومان ،وحدود  30درصد  833نفر ،مادران

ساری در سال  ،3737مراجعه کرده بودند ،بررسای شاد.

ساکن شهر بودند .حدود نیمی از نموناههاا باارداری اول

تعداد نمونه با فرمول آماری مطالعا توصیفی ،p =9/3

سازارین 98

 )α =0/08 ،d =0/07برآورد شد .رو
به صور

انتخاا مراکاز

خوشهای چند مرحکهای باود ،بادین صاور

 88/8درصد ،و اکثار زایماانهاا باا رو

درصد ،با میانگین سنی حامکگی  79/79 ±8/80هفته بود.
همسااو بااا دیگاار مطالعااا  ،میاازان آشاانایی زنااان از

که از سه ناحیه مختکف جغرافیایی شهر سااری 8 ،مرکاز

گیاهان دارویی باال بود  39درصاد زناان ناروژ.،38،33 ،

 833نمونااه ،و  9مرکااز روسااتایی  39نمونااه ،،از روی

مربوط باه

لیست مراکز به صور قرمه کنی انتخا شدند .تعداد

بیشترین شناخت نمونهها از گیاهان به ترتی
نعنا(  39/3درصد ،،بهار ناارن

 93/9درصاد ،و دارچاین

نمونه های هر مرکز بهداشتی به صاور وزنای تعیاین و

 98/3درصااد ،بااود .اسااتفاده دیرینااه گیاهااان دارویاای،

نموناهگیاری در دساترس وارد مطالعاه

توصیه جوام سنتی به مصارف آن و در دساترس باودن

شدند و رضایت شفاهی از آنان اخذ شد .مادران بیمار و

گیاهان بدون محدودیتهای قانونی از جمکه مکا شاناخت

با تولد نوزاد مرده و مدم رضایت به شارکت در مطالعاه

از گیاهان دارویی میباشد .،33

نمونه ها به رو

حذف شدند .ابزار گردآوری ،ررسنانامه محقا سااخته

میاازان بااه کااارگیری گیاهااان توسااط نمونااههااای

بوده کاه روایای آن باا نظار  8نفار از متخصصاین مکاوم

رژوهش  89درصد ،مناابه باا زناان بااردار دیگار نقااط
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نمااوده اساات  .،8در زنااان باااردار ایااران میاازان

بهداشتی وگیاهان دارویاای تاییاد و رایایاای باا آزمااون

کاربرد گياهان دارویي در دوران بارداری در زنان

کنااور باااال بااود  .،37،9،3در افریقااا 90 ،درصااد از زنااان

زنان گیاهان دارویی را جهت حفظ سالمتی خود و نوزاد

باردار از گیاهاان دارویای اساتفاده کاردهاناد  .،38شایو(

استفاده نمودهاند .بهاار ناارن و نعناا در دیگار مطالعاا

باالی استفاده از گیاهان در دوران بارداری میتواند ناشای

ایرانی نیز به این دلی استفاده شده است .،39

از نگر

بودن بدون محادودیت آن باشاد  .،33،9ررمصارفتارین

مصرف گیاهان دارویی را ساه ماهاه اول باارداری کار

نعنا( ،بهار نارن  ،خاک

کردهاند  ،،39،38،7اکثر نمونههای این راژوهش در طاول

گیاهان در این مطالعه به ترتی

شیر و کندر بود .در دیگر مطالعا  ،ررمصرفترین گیاهاان
را نعنا( ،کندر و گ گاوزبان گزار

دوران بارداری از گیاهان استفاده کردهاند  93/8درصد.،
منب اصکی کس

کردهاند  .،9،9باه

اطالما در اکثر نموناههاا ماادر
شااد  .،33،38مصاارف

نظر میرسد تنو( گیاهان دارویی منطقاه و دسترسای باه

فاارد ،خااانواده و دوسااتان گاازار

گیاهان دارویی ،انتخا گیاهان دارویی خاص را تحات

گیاهان دارویی در نمونههای این رژوهش شای بوده و از

تاثیر قرار میدهد  .،38مواف باا زناان بااردار کناورهای

آنجاااییکااه توزی ا و فاارو

توسعه یافته  ،39،33و رو به توسعه  ،،33-33اکثار نموناههاای

بهداشتی انجام میشود ،این مهم باید مورد توجه مسولین

این رژوهش ،نگرشی مثبت به گیاهاان دارویای داشاته و

قرارگیرد .همچنین با توجه به دسترس باودن گوناههاای

مصرف گیاهان در دوران بارداری را از داروهاای شایمیایی

متعادد گیاهااان دارویای در اسااتان مازنادران و بااه مکاات

بیخطرتر میدانستند  90/3درصد .،حدود دو سوم زناان

اثرا ناشناخته گیاهان دارویی در گروههاای خااص باه

معتقد بودند داروهای گیاهی موارض کمتری نسبت باه

ویژه زنان باردار ،بررسی در مورد بیخطاری گیاهاان در

داروهاای شاایمیایی داشااته و  99/8درصااد آنااان تاارجیپ

دوران بارداری با استفاده از مناب ط سنتی و متخصصاین

میدادناد در دوران باارداری از داروهاای گیااهی بارای

امر صور گیرد.

بیماریها اساتفاده نمایناد .ایان نتاای مایتواناد نناانگر
نگر

مثبت زنان به گیاهان دارویای و یاا مادم آگااهی

زنان از اثرا

سپاسگزاری
مقاله از رایان ناماه دانناجویی شاماره طار ،388

زیان بار احتمالی گیاهان دارویی باشد .،33

گیاهان دارویی در جمعیتهای متفااو باه دالیا
مختکف مصرف میشاود  .،80،39در ایان بررسای ،اکثار

گیاهااان ،باادون نظااار

مصو

کمیته تحقیقا دانناجویی داننارده بهداشات

داننگاه مکوم رزشری مازندران تهیه شده است.
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