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  دهيچك
 تعداد رانيا در .است داشته يصعود روند ايدن يكشورها از ياريبس در ييدارو اهانيگ از يريبكارگ رياخ يها لسا طول در

 ،ييدارو اهانيگ بكارگيري با مرتبط عوامل از اطالع يطيشرا نيچن در .كنند يم استفاده را اهانيگ يعيطب يها گونه مردم از ياديز
 به توجه با .است موثر ،ييدارو اهانيگ بكارگيري گسترش يراستا در افراد رفتار رييغت منظور به مداخله و يرسان اطالع امكان
 با مرتبط عوامل نييتع منظور به مطالعه نيا )…و زعفران مرزنجوش، آويشن، روناس،( ييدارو اهانيگ ديتول در زدي استان تياهم

 كه اي نامه پرسش از استفاده با و پيمايش روش به مطالعه اين .است گرفته انجام زد،ي شهر نيساكن توسط ييدارو اهانيگ از استفاده
 صورت ،)شد دوربرآ 75/0 معادل نامه پرسش اين براي شده محاسبه كرونباخ آلفاي( شد، دييتأ آن ييايپا و ظاهري ييروا
 استفاده يتصادف يا وشهخ يريگ نمونه روش از نمونه انتخاب يبرا كه بودند زدي شهر نيساكن شامل مطالعه مورد جامعه .رفتيپذ

 SPSS16 يآمار افزار نرم از ها داده ليتحل و هيتجز يبرا نيهمچن .گرفتند قرار مطالعه مورد نفر 500 مجموع در و است شده
 كه داد نشان ها افتهي از يبرخ ياجتماع -ياقتصاد و يشناخت تيجمع يرهايمتغ ريسا دادن قيتطب از پس .است شده استفاده
 يدار معني شكل به پلميد يليتحص مدرك يدارا افراد در مردان، از شتريب يدار معني شكل به زنان در ييدارو اناهيگ يريبكارگ

 ارتباط نيهمچن .بود ها مهيب انواع ريسا از شتريب يدار معني شكل به دولتي بيمه داراي افراد و يليتحص گريد يها گروه از شتريب
  .نداشت وجود ييدارو اهانيگ بكارگيري با ياقتصاد تيوضع و مهيب اهانه،م درآمد زانيم شغل، سن، نيب يدار معني

  
  .زدي شهر ،ياهيگ يداروها ،ييدارو اهانيگ :يديكل هاي واژه

  
  مقدمه
 مسلم طور به است طبيعت از يئجز انسان كه آنجا از
 عرضه را آن مداواي گياه طبيعت بيماري، هر براي
 گياهان با بيماريها درمان قهساب اساس اين بر .است كرده

 زمين كره روي بر انسان زيست تاريخ قدمت به دارويي
 طي اسكريپ مؤسسه ).1381 ،امامي و همكاران( .است

 گياهان صنعت رشد سوم هزاره به ورود از قبل هاي سال
 1996 سال در مالي گردش دالر ميليارد 1/3 با را دارويي
   تا 15 حدود رقمي سوم هزاره ابتدايي هاي سال براي

 تنها  نه بيني  پيش اين .بود كرده بيني  پيش دالر ميليارد 20
 مذكور، صنعت مدت اين در بلكه نبود، واقع ميزان از بيش
 نهيزم در .)Raskin et al., 2002( است داشته رشد 25%
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 صورت كشور داخل در يمطالعات ييدارو اهانيگ مصرف
 )1380( ابمج و آور نيك مطالعه به توان مي كه است گرفته
 داروسازان دانش ارزيابي به خود مطالعه در كه نمود اشاره

 نشان آنها قيتحق يها يافته .پرداخت گياهي داروهاي از
 كار به شهري هاي داروخانه در پاسخگويان %7/66 كه، داد

 گياهي داروهاي مورد در قبالً %9/11 دارند، اشتغال
 مورد در وييدار و پزشكي منابع به %45 و اند ديده آموزش
 دانش نمره متوسط .دارند دسترسي گياهي داروهاي

 نمره ).15 حداكثر( بود 31/9 بررسي اين در داروسازان
 در داروسازي-پزشكي اطالعاتي منابع به كه داروسازاني
 طور به داشتند، دسترسي گياهي داروهاي خصوص

 منابع اين به كه بود داروسازاني از باالتر يدار معني
 داد نشان تحقيق اين هاي يافته نيهمچن .داشتندن دسترسي

 در اطالعاتي منابع به بهتري دسترسي كه داروسازاني كه
 علمي اطالعات داراي دارند، گياهي داروهاي خصوص
 افزايش با بنابراين هستند، ها فرآورده اين مورد در بيشتري
 هاي برنامه به اي فزاينده نياز گياهي، داروهاي مصرف
 وجود زمينه اين در داروسازان براي كارا و نمدو آموزشي

 شهر مردم از ،يتلفن يسنج نظر در )1385( يدرفش .دارد
 وي يها افتهي .كرد سوال ييدارو اهانيگ درباره تهران
 استفاده ياهيگ يدارو از انيپاسخگو از %62 كه داد نشان
 درمان يبرا ياهيگ يدارو از انيپاسخگو از %47 .كردند

 را نعنا عرق انيپاسخگو از %37 .كردند يم دهاستفا درد دل
 .كردند يم استفاده شناختند يم كه ياهيگ يدارو عنوان به
 نيمهمتر از را بودن ضرر يب ان،يپاسخگو %47 اعتقاد به

 انيپاسخگو از %48 نظر از .دانند يم ياهيگ يدارو محاسن
 از %67 .ندارد يمشكل چيه ياهيگ يدارو از استفاده
 يدارو از يماريب درمان يبرا دهند يم حيرجت انيپاسخگو

 حيترج كه يانيپاسخگو از %55 .كنند استفاده ياهيگ

 را پزشك زيتجو كنند، استفاده ييايميش يدارو از دهند يم
 كه يانيپاسخگو از %67 .نمودند عنوان خود ليدل نيمهمتر
 ضرر يب كنند استفاده ياهيگ يدارو از دهند يم حيترج
 از %49 .نمودند عنوان خود ليدل نيمهمتر را بودن

 ياهيگ يدارو از استفاده زانيم كه بودند معتقد انيپاسخگو
 .است شده شتريب گذشته به نسبت تهران مردم نيب در

 ياهيگ يداروها يريبكارگ زانيم )1386( يآذر و يسرشت
 شهركرد يدرمان -يبهداشت مراكز به كننده مراجعه زنان در
 از استفاده زانيم مطالعه نيا در .ندداد قرار يبررس مورد را

 پژوهش يواحدها %3/85 و بوده %3/63 ياهيگ يداروها
 افراد %6/62 .اند داشته ياهيگ يداروها به يمثبت نگرش
 .ندارد يا عارضه چيه ياهيگ يداروكه  بودند معتقد

 با يسرماخوردگ ياهيگ يدارو مصرف علت نيتر عيشا
   .بود بومادران تفادهاس مورد اهيگ نيتر عيشا و 47/29%
 ياهيگ يدارو مصرف با كه اند نموده گزارش افراد 60%
 طور به افراد %4/43 .است شده درمان كامالً آنان يماريب

 از يبيترك آنان %62 و كيسنتت و ياهيگ يدارو از همزمان
 زنان %4/62 .اند كرده استفاده مصرف بار هر در را اهانيگ

 دارو با اهيگ زمان هم مصرفكه  بودند معتقد مطالعه مورد
 آنان .كردند ياطالع يب اظهار نهيزم نيا در اي ندارد ضرر

 .اند شده عوارض دچار ياهيگ يداروها مصرف با 8/7%
 خود معالج پزشك به را ياهيگ يدارو مصرف 9/55%

 به اطالع عدم علت نيتر عيشا كه بودند نداده اطالع
 گزارش )%9/39( اهيگ بودن ضرر يب و يعيطب را پزشك
 كمتر التيتحص و درآمد كه يافراد يبررس نيا در .كردند

 ياهيگ يدارو از شتريب داشتند سال 29 تا 20 نيب سن و
 دار معني يآمار نظر از ارتباط نيا اما كردند يم استفاده

 ارتباط اهيگ مصرف اب مزمن يماريب به ابتال نيب .نبود
 )1387( انهمكار و يمراد .داشت وجود يدار معني يآمار
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 ياجتماع -ياقتصاد و يشناخت تيجمع عوامل يبررس
 را تهران شهر نيساكن ياهيگ يداروها يريبكارگ با مرتبط
 دادن قيتطب از پس ياهيگ يداروها بكارگيري .دادند انجام
 در ياجتماع -ياقتصاد و يشناخت تيجمع يرهايمتغ ريسا

 رگزه افراد در و زنان از كمتر يدار معني شكل به مردان
 از همسر افراد اي همسر يدارا افراد از كمتر نكرده، ازدواج
 يارزشمند ارتباط .بود فوت اي طالق علت به داده دست

 غالب استان اشتغال، تيوضع ،يليتحص تيوضع سن، نيب
 و )شهر اي روستا( سكونت غالب محل سكونت، محل

   خانوار، يرفاه يها ييدارا شاخص مه،يب پوشش
 اهانيگ /ياهيگ يداروها بكارگيري با مذهب /تيقوم
 يكنون يالگو رسد يم نظر به .نداشت وجود ييدارو

 از يتابع ،ييدارو اهانيگ /ياهيگ يداروها بكارگيري
 تيجمع در سالمت يها مراقبت بكارگيري يعموم يالگو
 تحت افراد داشتن قرار تابع يفعل طيشرا در و است

 آنها ياداقتص طيشرا و يليتحص تيوضع ها، مهيب پوشش
 و اعتقاد ،يآگاه )1381( همكاران و يگلشاد .ستين

 اصفهان شهر مردم در ياهيگ يداروها به نسبت عملكرد
 از %63 كه داد نشان جينتا .دادند قرار يبررس مورد را

 از %59 و متوسط تا فيضع يآگاه سطح يدارا مردان
 به اعتقاد نظر از .بودند خوب يآگاه سطح يدارا زنان

 گروه دو هر ها،يماريب درمان در ياهيگ يوهادار مصرف
 تيوضع نظر از و بودند يخوب اعتقاد سطح يدارا يجنس

 مصرف به نسبت فيضع يعملكرد گروه دو هر عملكرد
 و اعتقاد ،يآگاه زانيم يكل طور به .داشتند ياهيگ يداروها
 احتماالً كه بود مردان از بهتر نهيزم سه هر در زنان عملكرد

 تيمسئول نوع و خود مادران از اطالعات تنگرف ليدل به
 يها گروه نيب در يدار معني اختالف .باشد يم خانه در آنها
 به نسبت اعتقاد و عملكرد ،يآگاه سطح نظر از يسن

 عملكرد مجموع در .نشد مشاهده ياهيگ يداروها مصرف
 .بود فيضع ياهيگ يداروها نهيزم در يجنس گروه دو هر

 زانيم و نگرش يبررس )1385( انهمكار و يطاهائصنوبر 
 يداروها مورد در سنندج شهر يپزشك جامعه يآگاه

 نيا جينتا براساس .دادند انجام را آنها زيتجو و ياهيگ
 به نسبت مثبت نگرش يدارا يآمار جامعه %2/55 پژهش
 ف،يضع يآگاه از %5/23 ،بودند ييدارو اهانيگ زيتجو
از  %7/16 و خوب يآگاه %2/37 متوسط، يآگاه% 22/2
 آنها زيتجو و ياهيگ يداروها نهيزم در يخوب اريبس يآگاه

 به اقدام مطالعه مورد جامعه از %4/81 .بودند برخوردار
 نيب .بودند نموده ييدارو اهانيگ از يكي حداقل زيتجو

 وجود يدار معني رابطه شغل و يآمار جامعه يآگاه زانيم
 و داروسازان به مربوط يآگاه نيشتريب كه يطور به داشت،
 به اقدام و شغل نيب .بود ماماها به مربوط يآگاه نيكمتر
 .داشت وجود يدار معني رابطه ياهيگ يداروها زيتجو

 نيشتريب %81 با يعموم پزشكان و %1/94 با داروسازان
 جامعه مطالعه، نيا يها افتهي طبق .اند داشته را زيتجو زانيم

 نسبت يبتمث نگرش و متوسط يآگاه سنندج شهر يپزشك
   .داشتند مارانيب درمان در ييدارو اهانيگ از استفاده به

 يداروهـا  مصـرف  زانيـ م )1385( همكاران و سرشتي
 .دادنـد  قرار يبررس مورد را شهركرد باردار زنان در ياهيگ
 يداروهـا  از اسـتفاده  زانيـ م كه داد نشان قيتحق نيا جينتا
ــگ ــان در ياهي ــاردار زن ــود %9/51 ب ــدها %7/91 .ب  يواح

 .داشـتند  ياهيـ گ يداروهـا  به نسبت يمثبت نگرش پژوهش
 مصـرف  كـه  بودنـد  معتقـد  مطالعـه  مـورد  افـراد  %15 تنها

 افـراد،  %9/55 .است مضر يباردار يط در ياهيگ يداروها
 اطـالع  خـود  معـالج  پزشك به را ياهيگ يداروها مصرف
 پزشـك،  بـه  اطـالع  عـدم  علت نيتر عيشا كه .بودند نداده
 عدم و )%1/39( ياهيگ يداروها دانستن ضرر يب و يعيطب
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 علـل  نيتـر  عيشـا  .شـد  گزارش )%8/34( پزشك پرسش
 يسـرماخوردگ  شامل بيترت به ياهيگ يداروها مصرف

 القــاء ديتشــد و )%4/17( شــكم درد نيتســك ،)1/29%(
 گـل  اسـتفاده  مورد اهيگ نيتر عيشا .بود )%7/11( مانيزا

 )%2/74( اردمـو  اكثـر  در آن اطالعات منبع .بود گاوزبان
 كـه  يافـراد  يبررسـ  نيـ ا در .شد گزارش شاوندانيخو

 يبـاردار  1- 3 ال،يـ ر 000/500/1 از شتريب ماهانه درآمد
ــ ــ يســن و يقبل ــا 20 نيب  از شــتريب داشــتند ســال 29 ت

 از ارتبـاط  نيـ ا امـا  بودند؛ كرده استفاده ياهيگ يداروها
 التيتحصـ  زانيم نيب نيهمچن .نبود دار معني يآمار نظر
 يدار معنــي يآمــار ارتبــاط يــيدارو اهــانيگ رفمصــ و

  .داشت وجود
 بـر  مـؤثر  هـاي  سـازه  يبررسـ  قيـ تحق نيـ ا يكل هدف
  .باشد يم زدي شهر در ييدارو اهانيگ مصرف
  :از عبارتند قيتحق نيا االتؤس
 تيجنسـ  و يـي دارو اهـان يگ از اسـتفاده  زانيـ م نيب ايآ
 دارد؟ وجود رابطه

 رابطـه  سـن  و يـي دارو اهانيگ از استفاده زانيم نيب ايآ
 دارد؟ وجود

 زانيــم و يــيدارو اهــانيگ از اســتفاده زانيــم نيبــ ايــآ
 دارد؟ وجود رابطه التيتحص

 رابطـه  شـغل  و ييدارو اهانيگ از استفاده زانيم نيب ايآ
 دارد؟ وجود

 درآمـد  زانيم و ييدارو اهانيگ از استفاده زانيم نيب ايآ
 دارد؟ وجود رابطه انهيماه

 و بـودن  مهيب و ييدارو اهانيگ از ستفادها زانيم نيب ايآ
 دارد؟ وجود رابطه بيمه نوع

 تيوضـع  و يـي دارو اهـان يگ از اسـتفاده  زانيم نيب ايآ
  دارد؟ وجود رابطه ياقتصاد

  روشها و مواد
 در و بـوده  يهمبسـتگ  -يفيتوصـ  نـوع  از پژوهش نيا

 اسـتفاده  )Survey Research( شيمـا يپ فـن  از آن ياجـرا 
 از پـژوهش  نيـ ا در اطالعـات  يآور عجم يبرا .است شده

 آن )Face validity( يظــاهر يــيروا كــه يا نامــه پرســش
 نيهمچنـ  .ديـ گرد استفاده شد، دييأت فن نامتخصص توسط
 اسـتفاده  ييبازآزما روش از نامه پرسش ييايپا نييتع جهت
 هـاي  طيـف  اعتبـار  بـردن  بـاال  براي تحقيق اين در .ديگرد
 نامـه  پرسش آن، روايي و متغيرها سنجش در استفاده مورد

 نظـر  و شـد  ارائه مربوطه كارشناسان و اساتيد از برخي به
 كرونباخ آلفاي محاسبه براي .گرديد اعمال ايشان اصالحي

 افـزاري  نـرم  بسـته  از اوليـه،  نامه پرسش 30 تكميل از پس
SPSS ايـن  بـراي  شـده  محاسـبه  آلفـاي  كـه  شـد  استفاده 
ـ  .شـد  بـرآورد  75/0 معـادل  نامـه  پرسش  كـه  معنـي  دينب
 را وابسـته  متغيـر  %75 نامـه  پرسـش  در موجـود  هاي گويه

  .دهد مي توضيح
 سن، جنس،( يفرد اطالعات بخش دو از نامه پرسش

 )…و مهيب درآمد، شغل، الت،يتحص خانوار، افراد تعداد
 اهــانيگ مصــرف علــل مــورد در يتخصصــ ســواالت و

 نگـرش  و اطالعـات  كسـب  منبـع  اهان،يگ نوع ،ييدارو
 يبـرا  .بـود  شـده  ليتشك يدرمان اهيگ خصوص در افراد

 يريـ گ نمونـه  روش از مطالعـه  مـورد  افـراد  به يدسترس
 هاي داده كه اين فرض با .دش استفاده يتصادف يا خوشه
 گمشـده  هاي داده آنها بين در يا و غيرنرمال هدآم بدست
 بـا  )نفـر  500( نمونـه  حجـم  حداكثر ،باشد داشته وجود
 .گرديـد  انتخـاب  اي خوشـه  تصـادفي  گيري نمونه روش
 منطقـه  3 در عـدد  500 تعـداد  به قيتحق يها نامه پرسش

 و شـدند  عيـ توز زديـ  شـهر  )يشهر يبند ميتقس نظر از(
 يآور جمـع  افراد از ميمستق يپرسشگر صورت به ها داده
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 شـهر  تيـ جمع به توجه با ها نامه پرسش عيتوز .دنديگرد
 سـاس برا .گرفـت  انجـام  منطقه هر تيجمع تعداد و زدي

 زديـ  شهر تيجمع كل زد،ي آمار مركز از شده گرفته آمار
 منطقـه  سـاكن  نفر 146027 كه بود نفر 458603 با برابر

 سـاكن  نفر 165564 دو، منطقه ساكن نفر 147012 ك،ي
 هـر  تيـ جمع بـه  توجـه  بـا  .بودنـد  يشهردار سه منطقه
 منطقـه  :شـد  عيـ توز صورت نيا به ها نامه پرسش منطقه،

 منطقه و نامه پرسش 160 دو منطقه ،هنام پرسش 160 كي
 و هيـ تجز جهـت  حاضـر  قيتحق در .نامه پرسش 180ه س

 اسـتفاده  )16 نسـخه ( SPSS افـزار  نـرم  از ها داده ليتحل
 تعـداد  ،)سال براساس( سن جنس، :مستقل ريمتغ .ديگرد
 التيتحصـ  سـطح  تأهـل،  تيوضـع  ،)نفـر ( خانوار افراد

 ،)مـاه  در ومانت( درآمد مه،يب شغل، ،)تدريس هاي سال(
 :وابسـته  ريـ متغ .سـال  در سـفر  تعداد و مسكن تيوضع

   .)دوره در مصرف تعداد( ييدارو اهانيگ مصرف
  

  تايجن
ــروزه ــانيگ مصــرف ام ــيدارو اه ــم در ي ــار اني  اقش

 كـه  يا گونـه  به دارد، يمتفاوت يها بازتاب مردم مختلف
 بـه  را آن مصـرف  و دانسته مناسب و مثبت را آن يبرخ

 بـه ( گـر يد يبرخـ  و دهنـد  يم حيترج ييايميش يداروها
 نيـ ا .داننـد  ينمـ  مناسـب  را آن مصـرف  )مختلف ليدال
 و مصـرف  زانيـ م ييشناسـا  و يبررسـ  هـدف  با قيتحق

 انجـام  زديـ  شـهر  مـردم  نيب در ييدارو اهانيگ به اعتقاد
 شـهر  يشـهردار  قـه منط 3 افراد منظور نيا به .است هشد
ـ  گرفتـه  قـرار  يبررس و قيتحق مورد زدي  قيـ طر از و دان

 مـورد  يآمارهـا  و اطالعـات  شده ميتنظ يها نامه پرسش
 اهـان يگ مصرف زانيم تينها در و ندشد يآور جمع نظر
 ماهانـه،  درآمـد  فـاكتور  سـه  گـرفتن  نظـر  در بـا  ييدارو

 بـا  دهنـدگان  پاسـخ  مسافرت تيوضع و مسكن تيوضع
ــراد ياجتمــاع - ياقتصــاد تيوضــع  و شــد دهيســنج اف
 يـي دارو اهانيگ با درمان به بتنس افراد نگرش نيهمچن
  .شد ييشناسا
 كـه  داد نشـان  قيـ تحق از حاصـل  يفيتوص يها افتهي

 بودنـد  زن آنهـا  از %6/66 و مـرد  ان،يپاسخگو از 4/33%
 %6/54 سـال،  20 از كمتـر  يسنّ گروه در آنها %8/24 كه
 يسـنّ  گـروه  در %)6/20( يمـابق  و سـال  40 تـا  20 نيب

 يسنّ نيانگيم كه يطور به ؛داشتند قرار سال 40 از باالتر
 )45/15 =اريـ مع انحراف( سال 31/38 مطالعه مورد افراد

 مورد افراد تياكثر .بود سال 75 تا 18 نيب يسنّ دامنه با
 بودنـد  )مالـك ( منـزل  صاحب و متأهل محصل، مطالعه،

  ).1 جدول(
 را آنها% 4/33 و زنان را تحقيق اين پاسخگويان% 6/66
 از نفـر  155 و زنـان  از نفـر  316 كـه  دادنـد  تشكيل مردان
 از نفـر  29 و كردنـد  مـي  اسـتفاده  دارويي گياهان از مردان
داد  نشان دو، خي آزمون .كردند نمي استفاده دارويي گياهان

كه بين ميزان استفاده از گياهان دارويي و جنسـيت رابطـه   
 از اسـتفاده  ميـزان  ، رابطـه 2جدول . داري وجود دارد معني

  .دهد مي نشان را جنسيت و دارويي گياهان
 سـني  گـروه  به متعلق% 8/24 پاسخگويان، كل جمع از
 سال 20-40 سني گروه به متعلق% 6/54 سال، 20 از كمتر

 نفـر  144 كه شود مي شامل را سال 40 از بيشتر% 6/20 و
 نفـر  101 و سـال  20-40 بين نفر 256 و سال 20 از كمتر
 .كردنـد  مي استفاده دارويي گياهان از سال 40 از بيش افراد

 گياهـان  از اسـتفاده  ميـزان  بـين  كه داد نشان دو خي آزمون
 ،3 جـدول  .نـدارد  وجـود  يدار معني رابطه سن و دارويي
 نشان را افراد سن و دارويي گياهان از استفاده ميزان رابطه
  .دهد مي
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  انيپاسخگو يفرد يها يژگيو -1 جدول
 درصدفراواني متغير سطوح متغير درصد فراواني متغير سطوح متغير

 )سال( سن
  وضعيت 24/8 124 20 از كمتر

 مسكنمالكيت

 72/4 362 مالك
 27/6 138 مستاجر 54/6 273 20-40
 20/6 103 40 از باالتر

 سفر تعداد
 52 260 بار يك سالي

 جنسيت
 2/24 121 سال در بار يكاز بيش 33/4 167 مرد
 8/23 119 سال در بار چند 66/6 333 زن

 هلتأ وضعيت
 36/6 183 مجرد

  درآمد
 )تومان( ماهيانه

 16/6 83 150000 از كمتر
 52/6 263 400000-150000 63/4 317 متاهل

 اشتغال وضعيت

 30/8 154 150000 از بيشتر 22/2 111 كارمند

 38/6 193 محصل

  سطح
 تحصيالت

 3/6 18 سواد بي
 4/6 32 ابتدايي 18/4 92 دار خانه

 8/5 29 راهنمايي 19 95 آزاد
 8/34 174 ديپلم 1/8 9 بيكار

  بيمه وضعيت

 2/14 71 ديپلم فوق 2/20 101 آزاد
 2/35 126 باالتر و ليسانس 4/16 82 كارگري
  8/32 164 دولتي

 6/15 78 ساير
  

  تيجنس و ييدارو اهانيگ از استفاده زانيم نيب رابطه -2 جدول

 جمع
 جنس

 ييدارو اهانيگ از استفاده زانيم
 زن مرد

 كم 158 69 227

 متوسط 136 61 197

 زياد 22 25 47

 كل 316 155 471
  

 سن و ييدارو اهانيگ از استفاده زانيم نيب رابطه -3 جدول

 جمع
  استفاده ميزان سن

 سال 20 از كمتر سال 20-40 سال 40 از شتريب دارويي گياهان از

 كم 57 130 40 227

 متوسط 49 011 47 197

 زياد 8 25 14 47

 كل 114 256 101 471
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  التيتحص زانيم و ييدارو اهانيگ از استفاده زانيم نيب رابطه -4 جدول

 جمع

 تحصيالت ميزان
 از استفاده ميزان

 ييراهنما پلميد پلميد فوق سانسيل دكترا و سانسيل فوق دارويي گياهان
 و ييابتدا
 سواديب

 كم 21 16 76 30 81 12 227

 متوسط 29 9 70 31 53 5 197

 زياد 8 3 15 6 10 5 47

 كل 49 28 161 67 144 22 471

  
 گروه دو دارويي گياهان كنندگان مصرف بيشترين

 ميزان كمترين و بودند ليسانس داراي و ديپلمه
 فوق مدرك داراي افراي به مربوط دارويي گياهان مصرف
 دو، خي آزمون از استفاده با .بودند دكترا و ليسانس
 و دارويي گياهان از استفاده ميزان بين كه شد مشخص

 ،4 جدول .دارد وجود يدار معني رابطه تحصيالت ميزان
 تحصيالت ميزان و دارويي گياهان از استفاده ميزان رابطه
  .دهد مي نشان را افراد
 محصل %6/38 ق،يتحق نيا در كننده شركت افراد كل از

 اهانيگ كنندگان مصرف نيشتريب هك بودند كارمند %2/22 و
 مصرف مقدار نيكمتر و بودند گروه دو نيهم هم ييدارو

 نيا با اما .بود %)8/1 (كاريب افراد به مربوط ييدارو اهانيگ
 از استفاده زانيم نيب كه داد نشان دو يخ آزمون وجود

  .ندارد وجود يدار معني رابطه شغل و ييدارو اهانيگ

 زانيم نيب كه شد مشخص دو يخ آزمون از استفاده با
 رابطه انهيماه درآمد زانيم و ييدارو اهانيگ از استفاده
  .ندارد وجود يدار معني

 گروه نيشتريب كه بودند مهيب يدارا افراد كل از 84%
 آزمون از استفاده با .شدند يم شامل زين را كنندگان مصرف

 ييدارو اهانيگ از استفاده زانيم نيب كه شد مشخص دو يخ
  .ندارد وجود يدار معني رابطه نبودن اي بودن مهيب و

 آزاد مهيب يدارا افراد و %8/32 يدولت مهيب يدارا افراد
 گروه نيشتريب كه دادند يم ليتشك را انيپاسخگو 2/20%

 .شدند يم شامل زين را ييدارو اهانيگ كنندگان مصرف
 از استفاده زانيم ريمتغ نيب كه داد نشان دو يخ آزمون

 .دارد وجود يدار معني رابطه مهيب نوع و ييدارو ناهايگ
 نوع و ييدارو اهانيگ از استفاده زانيم رابطه ،5 جدول

  .دهد يم نشان را افراد مهيب
  

  مهيب نوع و ييدارو اهانيگ از استفاده زانيم نيب رابطه -5 جدول

 جمع
  استفاده ميزان بيمه نوع

 آزاد يكارگر يدولت ريسا دارويي گياهان از

 كم 33 30 87 44 194

 متوسط 48 39 59 27 173

 زياد 18 9 11 3 41

 كل 99 78 157 74 408
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 ييدارو اهانيگ مصرف زانيم ريمتغ با رهايمتغ اسكور يكا يها آزمون يدار معني سطوح -6 جدول

 شغل بيمه نوع بيمه ماهيانه درآمد اقتصادي وضعيت تحصيالت ميزان  سن  جنسيت متغير

 447/0 001/0 * 759/0 547/0 802/0 011/0 * 246/0 008/0 * يارد معني سطح

  %5 سطح در :*
  

 گياهان از استفاده ميزان بين كه داد نشان دو خي آزمون
 مسافرت و مسكن تأهل، اقتصادي، وضعيت و دارويي
 سطوح ،6 جدول .نداشت وجود يدار معني رابطه
 ميزان متغير با متغيرها اسكور كاي هاي جدول يدار معني

  .دهد مي نشان را دارويي گياهان مصرف
 كل از كه داد نشان مطالعه نيا جينتا از گريد يبرخ
  كرده استفاده ييدارو اهانيگ از افراد %2/94 ان،يپاسخگو
 .بودند نكرده استفاده ييدارو اهانيگ از آنها %8/5 و بودند

 و يماريب درمان يبرا ييدارو اهانيگ از افراد 3/75%
 افراد %87 .اند كرده استفاده يريشگيپ يبرا فرادا 7/24%
 گرانيد به را ييدارو اهانيگ از استفاده كه اند داشته انيب

 تحت افراد %2/16 كه است ذكر به الزم .كنند يم هيتوص
 افراد %8/83 و اند بوده ييدارو اهانيگ با پزشك درمان
 كل از .اند بوده ياهيگ يداروها با پزشك درمان تحت
 ديبا ييدارو اهانيگ كه اند كرده انيب افراد %8/46 ،افراد
 اند كرده انيب افراد %2/53 و شود مصرف پزشك نظر تحت

 كه شود مصرف پزشك نظر تحت دينبا ييدارو اهانيگ كه
 از استفاده جهت را پزشكان با مشورت عدم ليدل 5/53%
 آنها بودن ضرر بدون را ياهيگ يداروها و دارويي اهانيگ
 مصرف قدمت را مشورت عدم ليدل %5/46 و ددانن يم
 .اند كرده ذكر امياال ميقد از ييدارو اهانيگ

 ،ييايميش يداروها مصرف با همزمان افراد 5/70%
 همزمان افراد %5/29 و اند كرده مصرف هم ييدارو اهانيگ
 مصرف ييدارو اهانيگ ،ييايميش يداروها مصرف با

 اهانيگ مصرف از را خود پزشك افراد %1/49 .اند نكرده

 مصرف از را خود پزشك %9/50 و اند كرده مطلع ييدارو
 اهانيگ به افراد %4/91 .اند نكرده مطلع ييدارو اهانيگ

 به افراد %6/8 و دارند اعتقاد هايماريب درمان در ييدارو
 كل از .ندارند اعتقاد هايماريب درمان در ييدارو اهانيگ

 افراد %2/32 و ييدارو اهانيگ به افراد %8/67 ان،يپاسخگو
  .داشتند اعتقاد هايماريب درمان در ييايميش يداروها به

 كه داد نشان قيتحق نيا از حاصل جينتا از گريد يبرخ
 نفر 52 با ساله 50 يسن گروه خانوار هر داخل افراد كل از
 يسن گروه و % 5/7 نفر 39 با ساله 40 يسن گروه ،5/10%

 كننده مصرف يسن گروه نيشتريب %3/7 نفر 36 با ساله 36
 اهانيگ افراد از %1/21 .بودند خانوار هر در ييدارو اهانيگ

 و كنند يم مصرف روزانه و معمول طور به را ييدارو
 مصرف درمان يبرا را ييدارو اهانيگ افراد از 8/79%
 زيتجو با را ييدارو اهانيگ افراد از %1/7 نيهمچن .كنند يم

 را ييدارو اهانيگ افراد زا %9/92 و كنند يم مصرف پزشك
 از افراد از %3/82 .كنند يم مصرف تجربه به توجه با

 از افراد از %7/17 و بودند يراض ييدارو اهانيگ مصرف
 آنها از %9/89 كه بودند يناراض ييدارو اهانيگ مصرف
 اثر يب را ييدارو اهانيگ مصرف از خود يتينارضا علت
 و تيمسموم ريظن يعوامل %4/3 و ييدارو اهانيگ بودن
 اهانيگ مصرف از خود يتينارضا علت را يماريب ديتشد
   .اند كرده يمعرف ييدارو
 مصرف با كه اند كرده انيب افراد از %8/4 افراد كل از

 مجموع نيا از كه اند شده عوارض دچار ييدارو اهانيگ
 ييدارو اهانيگ مصرف با كه اند كرده انيب افراد از 5/54%
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 مانند يعوارض دچار هيبق و تيحساس عارضه دچار
  .اند شده تشنج و سردرد نفس، يتنگ

 تومان 5000 ريز ماهانه كه اند كرده انيب افراد 2/55%
 )گروه نيشتريب( اند كرده نهيهز ييدارو اهانيگ ديخر يبرا
 اهانيگ ديخر يبرا تومان 10000 از شيب افراد از %6/3 و

 .شوند يم شامل را گروه نيكمتر كه اند كرده نهيهز ييدارو
 آنها از را ييدارو اهانيگ كه ياشخاص به افراد از 1/88%
 علت افراد از %3/65 كه داشتند اعتماد كنند يم هيته

 آنها از را ييدارو اهانيگ كه ياشخاص از خود تيرضا
 افراد از يبعض .اند دانسته اشخاص آن تجربه كنند يم هيته
 را ييدارو هانايگ كه ياشخاص از را خود يتينارضا ليدال
 متخصصان توسط يفيك كنترل عدم كردند، يم هيته آنها از

 نيا در .كردند انيب آنها يناكاف التيتحص و بهداشت
 منبع و يماريب نوع ،يمصرف اهيگ نوع با رابطه در قيتحق

 ياطالعات ييدارو اهانيگ مصرف جهت اطالعات كسب
 استفاده مورد ييدارو اهيگ نيشتريب .شد يآور جمع

 .باشد مي عناب و تخمه چهار بابونه، خاكشير، ،گاوزبان لگ
 درد دل و اعصاب ناراحتي ،يسرماخوردگ يماريب زمان در

 زمان در و مصرف مورد نيشتريب يدارا ياهيگ يداروها
 مصرف مورد نيكمتر يدارا يوير و درد نهيس يهايماريب

 منبع نيشتريب كتاب و ها عطاري خانواده، و ليفام .هستند
 كاركنان و دارويي گياهان كنندگان مصرف اطالعات كسب

 جهت اطالعات كسب منبع نيكمتر درمان و بهداشت
 انيپاسخگو طرف از ييدارو اهانيگ و داروها مصرف

  .ند ا بوده
  
  بحث
 ياجتماع ‐ ياقتصاد عوامل يبررس به مطالعه، نيا در
 .شد پرداخته زدي شهر در ييدارو اهانيگ كنندگان مصرف

 يشهردار منطقه سه در نامه پرسش 500 يرسبر نيا در
 صورت به منطقه هر تيجمع به توجه با زدي شهر

 استفاده با .شدند يآور جمع اطالعات م،يمستق يپرسشگر
 ت،يجنس يرهايمتغ نيب كه شد مشخص دو، يخ آزمون از
 از استفاده زانيم ريمتغ با مهيب نوع و التيتحص زانيم
 نيهمچن .ندارد وجود يدار معني رابطه ييدارو اهانيگ

 سن، يرهايمتغ نيب كه ديگرد مشخص آزمون نيا لهيبوس
 زانيم با شغل و مهيب انه،يماه درآمد ،ياقتصاد تيوضع

 .ندارد وجود يدار معني رابطه ييدارو اهانيگ از استفاده
 از يتابع ،ييدارو اهانيگ مصرف يكنون يالگو نيبنابرا
 مهيب نوع و التيتحص زانيم ت،يجنس همچون يعوامل
 شغل، انه،يماه درآمد تابع يفعل طيشرا در و باشد يم افراد
 انيپا در .ستين آنها ياقتصاد طيشرا و يسن يها گروه

 ياهيگ يداروها ودارويي  اهانيگ با رابطه در يشنهاداتيپ
  :ستا شده ارائه

 و دار معني عامل تحصيالت ميزان اينكه به توجه با -1
 سطح افزايش ،باشد مي روييدا گياهان مصرف در مثبتي

 مصرف افزايش در مؤثر عاملي نداتو مي جامعه اطالعات
  .گردد دارويي گياهان
 اطالعات كسب منابع از حاصل نتايج -2

 كه اينست از حاكي دارويي گياهان كنندگان مصرف
 كنندگان مصرف آگاهي افزايش در مهمي عامل ها عطاري
 افزايش و ماندهيسا بنابراين ،باشند مي دارويي گياهان

 در بسزايي تأثير دتوان مي قشر اين تحصيالت و اطالعات
  .اشته باشدد دارويي گياهان مصرف

 وريآ جمع و توليد در سهم بيشترين كه آنجا از -3
 مشاركت جلب گيرد مي انجام روستاها در دارويي گياهان
 يداروها از ياطالعات بانك كي جاديا در انييروستا فعال

  .گردد مي پيشنهاد يتسن و ياهيگ
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 و اعصاب ناراحتي سرماخوردگي، بيماريهاي در -4
 مردم مصرف مورد بيشترين داراي گياهي داروهاي درد دل

 گياهان با مربوطه پزشكان نمودن آشنا بنابراين ،هستند
 پيشنهاد بيماران به آگاهي جهت مصرف مورد دارويي

   .گردد مي
 در بسزايي سهم انتشارات و كتب كه آنجايي از -5

 ،است داشته دارويي گياهان مصرف در مردم آگاهي افزايش
 كاري راه مينهز اين در مناسب منابع انتشار و چاپ به توجه
  .باشد مي مفيد

  
  مورد استفاده منابع

گياه  .1381 ،.ن نكوئي نائيني،و . ر.م، شمس اردكاني، .ا امامي، -
 ،تهران راه كمال، انتشارات. ها توسط گياهانبيماريدرمان  :درماني

  .هصفح 268
ــ ينظرســنج .1385، .ف ،يدرفشــ -     تهــران شــهر مــردم از يتلفن

ــاره ــانيگ دربـــ ــيدارو اهـــ ــل .يـــ ــترس قابـــ   در دســـ
:http:// hamshahrionline.ir/details/7649  

 زانيم .1385، .س ،و خيري .م ان،يعيرف ،.پ ،آذري ،.م ،سرشتي -
 و يبارور .شهركرد باردار زنان در ياهيگ يداروها مصرف
  .125-131): 2(7 ،ينابارور

 يداروها يريبكارگ زانيم يبررس .1386، .پ ،يآذر و ،.م ،يسرشت -
 .شهركرد يدرمان - يبهداشت مراكز به كننده مراجعه زنان در ياهيگ

   .20-26): 4(2 ،يتندرست و دانش
 يبررس .1385 ،.ص.م ،و هژير .ك، رشيدي ،.ن.س ،يطاهائصنوبر  -

 مورد در سنندج شهر يپزشك جامعه يآگاه زانيم و نگرش
 ،كردستان يپزشك علوم دانشگاه .آنها زيتجو و ياهيگ يداروها

11)3 :(48-44.   
 و ،.ن زادگان، صراف ،.ص ،يعسگر ،.ر ،يانصار ،.ا ،يگلشاد -

 يداروها به نسبت عملكرد و اعتقاد ،يآگاه .1381 ،.م بشتام،
   .21-29): 2(1 ،ييودار اهانيگ .اصفهان شهر مردم در ياهيگ

 تيجمع عوامل .1387، .ح، و انصاري. م، رمضاني، .م ،الكه يمراد -
 اهانيگ يريبكارگ با مرتبط ياجتماع -ياقتصاد و يشناخت
): 4(7 ،شيپا .در ساكنين شهر تهران ياهيگ يداروها /ييدارو
320-313.  

 از داروسازان دانش ارزيابي .1380 ،.ف مجاب، و .آور،ب نيك -
  .343-345): 5(8 پژوهنده، .گياهي هايدارو
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Abstract  

During recent years, using medicinal plants in many countries around the world has uptrend. 
In many types of people are using natural plants such circumstances knowledge of factors 
related to utilization of medicinal plants, information and possible intervention to change 
behavior in order to expand use of medicinal plants, is effective. Considering the importance of 
Yazd in the production of medicinal plants in this study to determine factors associated with the 
use of medicinal plants by the inhabitants of Yazd city, has been done. This study used a survey 
questionnaire that apparent validity and reliability was confirmed, was performed. Study 
population included residents of the city of Yazd were selected for sample from random cluster 
sampling was used and a total of 500 patients were studied. Also analyzed data from the 
statistical software SPSS (version 16) was used. After reconciling the demographic economic 
and other variables - social, some findings showed that the use of medicinal plants in the form 
of women significantly more than men, people with a degree diploma in the form of 
significantly higher than other academic and government insurance form significantly greater 
than other types of insurance was. The significant correlation between the residential area, age, 
occupation, monthly income, insurance and economic status using medicinal plants did not 
exist.  
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