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  چكيده
تواند  ميگياهي ل با طب نوين مها در تعا در زمينة پيشگيري و درمان بيماريالني طو طب سنتي ايران با پيشينة :مقدمه و هدف

ها و رويكرد جوامع به مصرف گياهان دارويي و  در اين راستا، شناخت سليقه. بسياري از مشكالت بهداشتي و پزشكي را حل نمايد
گزاران صنعت  ريزان و سياست اي براي برنامه ماي شايستهتواند راهن كنندگان، مي ها و پيشنهادهاي مصرف ديدگاه  به  توجههمچنين 

  .دارويي كشور در بازيابي اصالت و فرهنگ گذشته مصرف اين مواد دارويي باشد كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است
و با تكميل ي اي تصادف گيري خوشه و روش نمونه يهاي موردنياز اين مطالعه از طريق تحقيق پيمايش داده :روش بررسي

هاي  روشو با استفاده از  آوري گرديد جمع)جامعه زنان اصفهاني(پرسشنامه به روش مصاحبه حضوري از جامعه آماري تحقيق 
موجود  SPSSافزار  نرمدر و رسم جداول متقاطع كه  )دو –آزمون آماري كي ( و آمار استنباطي) فراواني و درصد(توصيفي آمار 

  .يل قرار گرفتمورد تجزيه و تحلاست، 
اند و  از گياهان دارويي استفاده نموده ، جامعه غني، متوسط و ضعيفطبقات از افراد قابل توجهي رصد نتايج نشان داد د :ها يافته
مندي افراد در  عليرغم وجود عالقه. اند درصد افراد اين طبقات، نسبت به استفاده از اين تركيبات تمايلي نشان نداده 11حدود   فقط
ها افراد را با محدوديت  قات غني، متوسط و ضعيف، مسائلي چون گراني و غيربهداشتي بودن محصوالت عرضه شده در عطاريطب

در بار  3تا  2بين تنها را دارويي مذكور حصوالت درصد افراد جامعه تحقيق، م 4/45مصرف مواجه ساخته است به طوري كه 
ن نتايج نشان داد از نظر استفاده از داروهاي گياهي بين پاسخگويان سه طبقه از نظر همچني .اند مورد استفاده قرار دادهطول سال 

اند كه بيشترين ميزان  درصد افراد از اين نوع محصوالت استفاده نموده 8/65به طوري كه  داري وجود داشت آماري تفاوت معني
  .بوده است )درصد 4/18(و كمترين آن در طبقه ضعيف ) درصد 9/44(آن در طبقه متوسط 

  گياهان دارويي، داروهاي گياهي، نظرسنجي، اصفهان :واژگان گل
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 ...بررسي رويكرد زنان شهر اصفهان در 

 

  مقدمه
گياه درماني دانشي كهنسال است كه ريشه در اعماق تاريخ      

هاي اصلي مكاتب طبي مشهور از  دارد و همواره يكي از پايه
هاي باستاني مصر، هند، آشور، بابل،  قبيل مكاتب رايج در تمدن

اهميت  .]1[وايران و نيز طب اسالمي بوده است  چين يونان
،  داروسازي  محققين  كه  است  اي اندازه  به  گياهان دارويي

كنند و  جستجو مي  را در گياهان  و يكم  بيست  قرن  داروهاي
  ، گياهان آينده  پزشكي  مشكالت  حالل  ند كههست معتقد
  ضدسرطان  داروي  ترين موفقطوري كه امروزه به  .باشند مي

 1سرخدار  از درخت  دارد كه  نام  لسودر بازار، تاك  شده  عرضه
  مناسب  ابزاري  عنوان  به  از گياهان دارويييا  و شود تهيه مي

  ].2،3[ است  ماالريا ياد شده  بيماري  كنترل  براي
هاي  ظرفيت ،طب سنتي ايران با پيشينة چند صد ساله     

ل متعا ها دارد كه در و درمان بيماري بااليي در زمينة پيشگيري
تواند بسياري از مشكالت بهداشتي و پزشكي  با طب نوين مي
كه طب سنتي ايران عمدتاً بر پاية  يياز آنجا. را حل نمايد

در كشور آن بسط و توسعة  ،باشد مياستفاده از گياهان دارويي 
 ،هاي گسترش صنعت گياهان دارويي است نه تنها يكي از راه

ترين راه  مناسب 2بهداشتجهاني توصية سازمان بنا به كه بل
با  .باشد ميبراي دسترسي عموم به طب مطمئن و ارزان قيمت 

  گياه  در سيستم  تحولي  كوچكتريناين حال متأسفانه هنوز 
ها  در عطاري  و ابتدايي  غيربهداشتي  صورت  به  كه  سنتي  درماني
درصد  80  كه  طوري  به  .]4[ است  نداده  رخ ،شود مي  عرضه

داروهاي عرضه شده در برخي از كشورها منشاي گياهي و 
يافته كاربرد گياهان دارويي  طبيعي دارند و در كشورهاي توسعه

درصد  90معطر به شدت افزايش يافته به طوري كه هم اكنون 
 .]5،6[كنند  مردم اين كشورها از داروهاي گياهي استفاده مي

درصد از سكنه دنيا  80ن بهداشت جهاني طبق گزارش سازما
هاي  دهند از عصاره هاي اوليه بهداشتي ترجيح مي براي مراقبت

در حال حاضر در ]. 7[گياهي يا ماده موثر آنها استفاده نمايند 
 100حدود  و فعاليت دارند  هزار واحد عطاري 5از   ، بيش ايران

    گياهي  داروي  انعنو  بهنيز   موجود در ايران  گونه گياهي 200تا
  
  

                                           
1 Taxus baccata   2 WHO 

  

  آموزش و  ، درمان بهداشت  و توسط وزارت  شده  شناخته  برجسته
  ].8[ست ا  شده  معرفي  دارويي  و توليد گياهان  تهيه  براي  پزشكي

  به  داروسازي  صنايع  و نياز مبرم  جمعيت  امروزه افزايش     
  و همچنين توليد دارو  مواد اوليه  عنوان  به  دارويي  گياهان
و   ، آرايشي غذايي  صنايع در  دارويي  ثره گياهانومواد م  اهميت

اين  و تجارت  ، توليد، مصرف كشت  شده  سبب  بهداشتي
آمارهاي منتشره . ]9[ برخوردار باشد  خاصي  از اهميتگياهان 
هاي جديد در علوم  دهنده اين است كه با وجود پيشرفت نشان

مصنوعي مشابه مواد موثر گياهي،  شيمي و داروسازي و عرضه
نه تنها از ميزان كشت و توليد گياهان دارويي كاسته نشده بلكه 

با اين حال،  ].10[توليد و مصرف آنها افزايش نيز يافته است 
پيشينه بسيار طوالني در مصرف    رغم علي ،كشور ما متأسفانه در

ان درخشان خود در مورد دانش گياه سابقهگياهان دارويي و 
سينا  دارويي و وجود دانشمنداني همچون ابوريحان بيروني، ابن

  يك  عنوان  به دارويي  هاي فراوان گونه  و رازي، همچنين تنوع
  هاي اقتصادي و در نتيجه توانايي  از ديدگاه  طبيعي  غني  منبع
طور كه  ، هنوز آن دارويي  گياهان  در توليد و صادرات  بالقوه

ينه شناسايي، اهلي كردن و كشت انبوه اين شايسته است در زم
 .گياهان گام اساسي برداشته نشده است

ها و رويكرد جوامع به مصرف گياهان  شناخت سليقه     
ها و پيشنهادهاي  ديدگاه  به  توجهدارويي و همچنين 

ترين عامل در  كنندگان گياهان دارويي به عنوان اصلي مصرف
ريزان  راهنماي خوبي براي برنامه تواند بازار گياهان دارويي، مي

ريزي  با برنامهتا گزاران صنعت دارويي كشور باشد  و سياست
فرهنگ مصرف داروهاي شاهد بازيابي اصالت و  مناسب علمي

ميزان شناخت و براين اساس، در تحقيق حاضر  .باشيمگياهي 
اي ديرينه در زمينه طب  ديدگاه زنان شهر اصفهان كه سابقه

نسبت به مصرف اين گياهان به اشكال سنتي و  گياهي دارد،
آن جهت شناخت معايب و مزاياي آنها، ) مدرن(فرآوري شده 

هاي  عالوه بر اين نقش ويژگي. مورد بررسي قرار گرفته است
مختلف فردي، اجتماعي و اقتصادي در استفاده يا عدم استفاده 

 . از مواد مذكور مورد سنجش قرار گرفته است
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و همكاران بادي نقدي  

 

  هاها  ششمواد و رومواد و رو
و  1يهاي مورد نياز اين مطالعه از طريق تحقيق پيمايش داده     

با تكميل پرسشنامه به روش مصاحبه حضوري از جامعه آماري 
كه براساس مطالعات  از آنجايي. آوري گرديد تحقيق جمع

صورت گرفته، بيش از دو سوم زنان خواهان استفاده از گياهان 
هستند، لذا در اين تحقيق،  هاي درماني عاميانه دارويي با روش

زنان ساكن شهر اصفهان به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته 
ابتدا شهر براي گردآوري اطالعات مورد نياز، ]. 11[شد 

با توجه به شاخص قيمت زمين كه هر ساله توسط اصفهان 
گروه قيمت سه شود به  اداره كل اقتصاد و دارايي استان تهيه مي

با توجه به اينكه اقشار غني . قسيم شديين تباال، متوسط و پا
غالباٌ در مناطق گران قيمت شهر، اقشار متوسط غالباٌ در مناطق 
با قيمت متوسط و اقشار ضعيف اغلب در مناطق ارزان قيمت 

باشند، بر اين اساس جامعه آماري اين تحقيق در  شهر ساكن مي
قرار  بندي و مورد بررسي سه گروه غني، متوسط و ضعيف طبقه

كه آمار مربوط به تعداد جمعيت  همچنين، از آنجايي. گرفت
جامعه در هر يك از طبقات مذكور، موجود نبود لذا در هر 

 ساكنينبلوك و در هر بلوك تمام  2به صورت تصادفي  طبقه
گيري اين مطالعه  بدين ترتيب طرح نمونه .زن آن انتخاب شدند

گرفت و پس از اي تصادفي شكل  گيري خوشه به روش نمونه
و تجزيه و تحليل نتايج آن،  2انجام يك مطالعه راهنما
تحقيق  3ها به منظور افزايش اعتبار اصالحات الزم در پرسشنامه

گيري و مصاحبه حضوري با  در ادامه با انجام نمونه .صورت پذيرفت
نفر  240دست آمده از نظرات و پيشنهادهاي مختلف ه افراد، اطالعات ب
جمعيت نمونه اين مطالعه، استخراج و مورد ارزيابي قرار وارد شده در 

نفر در طبقه متوسط و  96نفر در طبقه غني،  82، كه از اين تعداد گرفت
در چند افراد اين بررسي نظرات  در. اند نفر در طبقه ضعيف قرار داشته 62

  :باشد ميكه به شرح زير  شده استچارچوب كلي تحليل 
  ده از گياهان دارويياستفاده يا عدم استفا -1
ها و بررسي تغييرات آن نسبت به  ميزان مراجعه به عطاري -2

  هاي گذشته سال

                                           
1 Survey Research  
2 Pilot Study 
3 Validity 

  

  مندي افراد نوع مصرف گياهان دارويي و ميزان رضايت -3
نظراتي در مورد مزايا، معايب و نواقص شيوه مصرف سنتي  -4

  گياهان دارويي
هي و گياطب نوين بررسي رويكرد جامعه در استفاده از  -5

  سنتيبا طب مقايسه آن 
گياهان  مصرفثر در توسعه وثير پارامترهاي مختلف مات -6

  دارويي
يا بسته  االت بازوها درچارچوب س گونه پرسش با طرح اين     

و به منظور ارزيابي ديدگاه افراد در موارد پيشگفته، روش 
در كه  1هاي آماري و رسم جداول متقاطع تجزيه و تحليل

براي اين منظور از . موجود است، به كار رفت SPSSافزار  نرم
آزمون آماري (و آمار استنباطي) فراواني و درصد(توصيفي آمار 
  .]12[ استفاده شد) 2دو –كي 

  

  نتايج
هاي تحقيق،  پرسشنامه طراحي شده در چارچوب اطالعات     

ها و پيشنهادهاي  دست آمده از سنجش ديدگاهه نتايج ب
در ارتباط با استفاده از گياهان دارويي در را  ها هكنند مصرف

هر يك از اين محورها در . كند بندي مي چندين محور تقسيم
از نظر موقعيت مكاني  فسه گروه طبقاتي غني، متوسط وضعي

  :باشند مورد بحث واقع شده كه به شرح زير مي
  
  استفاده يا عدم استفاده از گياهان دارويي -1

افراد نسبت به استفاده از طب  ، تمايل1جدول شماره      
براساس اطالعات اين جدول، به طور . دهد گياهي را نشان مي

هاي  متوسط ميزان مصرف گياهان دارويي توسط افراد در گروه
اين ميزان به ترتيب  .درصد بوده است 2/89مختلف مورد بررسي 

درصد  85و 92، 89 حدود ضعيفغني، متوسط و  طبقاتبراي 
. باشد ميراين بيشترين ميزان مصرف در طبقه متوسط بناب. باشد مي

درصد افراد نسبت به استفاده از  11در مقابل، به طور متوسط حدود 
  .اند طب سنتي گياهي از خود تمايل نشان نداده

  

                                           
1 - Cross Tabulation 
2  - Chi-Square 
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 ...بررسي رويكرد زنان شهر اصفهان در 

 

  در طبقات مورد بررسي ز گياهان دارويياستفاده ا وضعيت -1شماره  جدول

  دهعدم استفا  استفاده  فراواني و درصد  طبقه
 
  غني

  9  73  فراواني
  0/11  0/89  درصد سطري

 
  متوسط

  8  88  فراواني
  3/8  7/91  درصد سطري

 
  ضعيف

  9  53  فراواني
  5/14  5/85  درصد سطري

 
  مجموع

  26  214  فراواني
  8/10  2/89  درصد سطري

  آزمون ارزش محاسباتي درجه آزادي داري سطح معني  هاي تحقيق يافته:خذام
  001/0293/14  Chi-square 

  
  طبقات مختلفر افراد د يسن وضعيت -2 شماره جدول

  فراواني و درصد  طبقه
 گروه سني

25-12 35-26 45-36 55 -46  65 -56  66> 

 
  غني

  0  11  8  22  24  17  فراواني
  0/0  4/13  8/9  8/26  3/29  7/20  درصد سطري
  0/0  0/55  9/22  3/33  9/42  1/32  درصد ستوني

 
  متوسط

  6  7  14  32  17  20  فراواني
  3/6  3/7  6/14  3/33  7/17  8/20  درصد سطري
  0/60  0/35  0/40  5/48  4/30  7/37  درصد ستوني

 
  ضعيف

  4  2  13  12  15  16  فراواني
  5/6  2/3  0/21  4/19  2/24  8/25  درصد سطري
  0/40  0/10  1/37  2/18  8/26  2/30  درصد ستوني

 
  مجموع

  10  20  35  66  56  53  فراواني
  2/4  3/8  6/14  5/27  3/23  1/22  درصد سطري
  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  درصد ستوني

  هاي تحقيق يافته: ماخذ
  

  سن  -2
هاي اجتماعي است كه اثرات گونـاگون   سن يكي از ويژگي     

ناپذيري بر افكار و اعمال افـراد هـر يـك از طبقـات      و اجتناب
در  اد نمونـه را افـر سـن  ، 2جـدول شـماره   . مورد بررسي دارد

  . دهد طبقات مختلف نشان مي
  دهد در هر يك از طبقات مورد بررسي افراد  نتايج نشان مي     
  

هاي مختلـف سـني داراي توزيـع مناسـب      نمونه در گروه
شـود بـاالترين تعـداد     به طوري كه مالحظه مي. باشند مي

افراد نمونه مورد بررسي در بين طبقات مختلف بـه طـور   
درصـد و   5/27سـال بـا    45تـا   36گروه سني متوسط در 

درصـد   2/4سال با  66كمترين آن در گروه سني باالتر از 
  . بوده است
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  گياهان دارويي تآگاهي افراد از اهمي ابررسي منش -3
شناسايي منشاي آگاهي افراد نسبت به اهميت دارويي      

گياهان جهت روشن نمودن منشاي اطالعاتي افراد در خصوص 
اي باشد چرا  تواند داراي اهميت ويژه ف طب گياهي ميمصار

رساني را به طور مثبت  توان اطالع كه با شناخت اين موضوع مي
منشاي آگاهي افراد در  3جدول شماره . و موثر انجام داد

بر پايه . دهد طبقات مختلف را نسبت به طب گياهي نشان مي
غني، درصد افراد در طبقه  4/63اطالعات به دست آمده، 

اين . اند اطالعات دارويي خود را از مطالعه منابع به دست آورده
  درصد و  5/38ميزان در طبقات متوسط و ضعيف به ترتيب 

 2/54دهد  نتايج همچنان نشان مي. درصد بوده است 3/11
درصد افرادي كه اطالعات طب گياهي خود را با مطالعه اخذ 

دو،  -ه آزمون كاي اند كه نتيج اند در طبقه غني بوده نموده

وجود تفاوت بين پاسخگويان سه طبقه از نظر معيار مطالعه را 
نتايج كسب اطالعات از ). 4جدول شماره (كند  تاييد مي

درصد افراد در طبقه متوسط  75دهد  گذشتگان نشان مي
. اند اطالعات دارويي خود را از گذشتگان خود به دست آورده

درصد و  6/72به ترتيب  اين ميزان در طبقات ضعيف و غني
درصد  6/45دهد  نتايج همچنان نشان مي. درصد بوده است 50

افرادي كه اطالعات طب گياهي خود را از منبع مذكور اخذ 
دو  -اند كه نتيجه آزمون كاي  اند در طبقه متوسط بوده نموده

دار بين پاسخگويان سه طبقه از نظر اين  وجود تفاوت معني
نتايج ديگر نشان ). 4جدول شماره (د كن منبع را تاييد مي

دهد دوستان در انتقال اطالعات طب گياهي به افراد سهم  مي
  . قابل توجهي ندارند

  

  بررسي منشاي آگاهي افراد نسبت به گياهان دارويي -3شماره  جدول

  فراواني و درصد  طبقه
  مطالعه  گذشتگان دوستان

  نباشد  باشد  نباشد  باشد نباشد باشد

  غني
  30  52  41  41  62  20 وانيفرا

  6/36  4/63  0/50  0/50  6/75  4/24 درصد سطري
  8/20  2/54  0/50  9/25  3/34  9/33 درصد ستوني

  متوسط
  59  37  24  72  73  23 فراواني

  5/61  5/38  0/25  0/75  0/76  0/24 درصد سطري
  0/41  5/38  3/29  6/45  3/40  0/39 درصد ستوني

  ضعيف
  55  7  17  45  46  16 فراواني

  7/88  3/11  4/27  6/72  2/74  8/25 درصد سطري
  2/38  3/7  7/20  5/28  4/25  1/27 درصد ستوني

  مجموع
  144  96  82  158  181  59 فراواني

  0/60  0/40  2/34  8/65  4/75  6/24 درصد سطري
  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100 درصد ستوني

  هاي تحقيق يافته: خذام
  

  آگاهي افراد از اهميت  ايدو متغير منش -  كيآزمون  -4 شماره جدول

  گياهان دارويي
  داري سطح معني  درجه آزادي ارزش محاسباتي نوع آگاهي

 965/0  2 072/0دوستان

 001/0  2 98/13 گذشتگان

 000/0  2 11/40 مطالعه
  هاي تحقيق يافته: خذام
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  بررسي نوع درمان  -4
 افراد در طبقاتموضوعات پيشين، نوع درمان عالوه بر      

هاي احتمالي، مورد سنجش قرار  در برابر بيماريمختلف و 
   .آمده است 5كه نتايج آن در جدول شماره  تفگر

 طبقـه در كه افرادي درصد  8/9دهد كه تنها  نتايج نشان مي     
. انـد  به درمان گياهي متوسل شده، اند غني با بيماري مواجه شده
 21درصـد و در طبقـه ضـعيف     3/7اين ميزان در طبقه متوسط 

همچنين از مجموع افرادي كـه از ايـن نـوع    . درصد بوده است
 9/25درصـد در طبقـه غنـي،     6/29انـد،   درمان اسـتفاده نمـوده  

. اند درصد در طبقه ضعيف بوده 4/44درصد در طبقه متوسط و 
ــتفاده   ــزان اس ــاالترين مي ــيميايي، ب ــان ش ــر درم ــدگان  از نظ   كنن

در مورد درمان گيـاهي  . اند متوسط بودهدر طبقه ) درصد 3/53(
دهـد بيشـترين    طـور كـه نتـايج نشـان مـي      نيز همان يشيمياي -

در طبقه ضـعيف بـوده اسـت كـه     ) درصد 3/48(فراواني افراد 
دار  دهنده معني ، نشان)5جدول شماره (دو  -نتيجه آزمون كاي 

بودن اختالف مشاهده شده بين پاسخگويان طبقات مختلـف از  
  .باشد درمان مينظر نوع 

  
  ها بررسي ميزان مراجعه به عطاري -5

هـا توسـط    ، دفعـات مراجعـه بـه عطـاري    6جدول شـماره       
نتايج اين جـدول  . دهد كنندگان طب گياهي را نشان مي مصرف

ــااليي از نشــان داد در تمــام طبقــات مــورد بررســي   درصــد ب
تـا   2را بين دارويي به شكل سنتي محصوالت ، كنندگان مصرف

به طوري كـه مالحظـه    اند مورد استفاده قرار دادهدر سال بار  3
درصـد   1/37و  9/47، 8/48شود اين ميزان به ترتيب معادل  مي

بـاالترين  كـه   براي طبقات غني، متوسط و ضعيف بـوده اسـت  
  بار در سال در طبقـه متوسـط    3تا  2فراواني مربوط به مصرف 

دو  -آزمون كاي  با اين وجود، نتيجه. بوده است) درصد 2/42(
داري در بين طبقات مختلف از نظر  محاسبه شده اختالف معني

  . دهد ها را نشان نمي ميزان مراجعه به عطاري

  
  مختلف كنندگان گياهان دارويي در طبقات بين استفادهمقايسه نوع درمان در  -5شماره  جدول

  عدم بيماري  گياهي شيميايي  شيميايي  گياهي  فراواني و درصد  طبقه

  غني
  60  6  8  8  فراواني

  2/73  3/7  8/9  8/9  درصد سطري
  2/39  7/20  7/26  6/29  درصد ستوني

  متوسط
  64  9  16  7  فراواني

  7/66  4/9  7/16  3/7  درصد سطري
  8/41  0/31  3/53  9/25  درصد ستوني

  ضعيف
  29  14  6  13  فراواني

  8/46  6/22  7/9  0/21  درصد سطري
  0/19  3/48  0/20  4/44  درصد ستوني

  مجموع
  153  29  30  28  فراواني

  8/63  1/12  5/12  7/11  درصد سطري
  0/100  0/100  0/100  0/100  درصد ستوني

  آزمون  ارزش محاسباتي درجه آزادي داريسطح معني  هاي تحقيق يافته: خذام
    005/0  8  06/22  Chi-square 
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  مختلف طبقاتدر كنندگان  دهاستفاميزان مراجعه به عطاري  -6شماره  جدول

  بيش از شش بار  چهار تا شش بار  دو تا سه بار  يك بار  ام مراجعه نكرده  فراواني و درصد  طبقه

  غني
  2  3  40  23  14  فراواني

  4/2  7/3  8/48  0/28  1/17  درصد سطري
  7/16  0/13  7/36  9/47  2/29  درصد ستوني

  متوسط
  4  12  46  15  19  فراواني

  2/4  5/12  9/47  6/15  8/19  درصد سطري
  3/33  2/52  2/42  3/31  6/39  درصد ستوني

  ضعيف
  6  8  23  10  15  فراواني

  7/9  9/12  1/37  1/16  2/24  درصد سطري
  0/50  8/34  1/21  8/20  3/31  درصد ستوني

  مجموع
  12  23  109  48  48  فراواني

  0/5  6/9  4/45  0/20  0/20  درصد سطري
  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  درصد ستوني

 آزمون ارزش محاسباتي درجه آزادي داريسطح معني هاي تحقيق يافته: خذام

      065/0  8  71/14 Chi-square 

  

  
  بررسي مصرف نسبت به سال گذشته  -6

ميزان استفاده از گياهان دارويي نسبت به سال گذشته به      
 مندي افراد در ميزان عالقهتغير  عنوان يك پارامتر مهم در

  ).7 شماره جدول( مصرف مورد بررسي قرار گرفت
نشان داد اختالفات مشاهده شده در طبقات مختلف  نتايج     

از اعتبار مصرف نسبت به سال گذشته از لحاظ ميزان 
با اين وجود، اطالعات جدول . باشد داري برخوردار نمي معني

دهد مصرف نسبت به سال گذشته با باالترين فراواني  نشان مي
بدون تغيير ) درصد 1/62در مجموع (فراد در همه طبقات ا

درصد افراد مصرف خود را  9/17عالوه بر اين . مانده است
 . اند درصد افراد نيز افزايش داده 20كاهش و 

  
مندي، گراني و غير بهداشتي بودن گياهـان   بررسي عالقه -7

  دارويي
ـ   گياهان دارويي كاهش مصرف      ا توسط طبقه غني جامعـه ي

و همچنين تعداد مراجعـات   گياهان دارويي ثابت ماندن مصرف
به طب سنتي بيانگر معايب و ) بار در سال 3تا  2(اندك جامعه 

  باشـد و بررسـي آن از    نواقصي است كه در اين طب مطرح مي

  
عـواملي چـون   بر ايـن اسـاس   . اي برخوردار است اهميت ويژه

و تـاثير آن در  گران بودن و غيربهداشتي بودن اين محصـوالت  
نتايج اين بررسي در . مورد بررسي قرار گرفتصرف افراد مكاهش 

رغـم   اطالعات جدول، عليبر اساس . ، آمده است8 جدول شماره
بـااليي  منـدي   عالقـه درصد افراد در طبقات مختلـف   3/63اينكه 

وجود مسايلي چون گراني  نسبت به استفاده از طب گياهي دارند،
در عمــل افــراد را بــا  ،هــا عطــاري محصــوالت عرضــه شــده در

  . محدوديت مصرف زياد و دايمي مواجه ساخته است
گياهان دارويي معيار گراني از نظر مشاهدات به دست آمده      

اختالف افراد طبقات مختلف ها، در بين  عرضه شده در عطاري
اي كه  به گونه). 9جدول شماره (دهد  ي را نشان ميدار معني

   پاسخگويان نسبت به اين موضوع نظر موافقدرصد بااليي از 

اين در حالي است كه مشاهدات به  .اند داشته )درصد 3/46(
دست آمده مربوط به معيار غير بهداشتي بودن محصوالت 

دار قابل توجهي را  مذكور در بين طبقات مختلف اختالف معني
را درصد افراد  30ديدگاه بيش از با اين حال، . دهد نشان نمي

به عنوان را بايد ت به غيربهداشتي بودن اين محصوالت نسب
  . معضل بزرگ در طب سنتي دانستيك 
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  كنندگان در بين استفادهميزان مصرف گياهان دارويي نسبت به سال گذشته  -7شماره  جدول

  بدون تغيير مانده  كمتر شده  بيشتر شده  فراواني و درصد  طبقه

  غني
  55  14  13  فراواني

  1/67  1/17  9/15  درصد سطري
  9/36  6/32  1/27  درصد ستوني

  متوسط
  56  20  20  فراواني

  3/58  8/20  8/20  درصد سطري
  6/37  5/46  7/41  درصد ستوني

  ضعيف
  38  9  15  فراواني

  3/61  5/14  2/24  درصد سطري
  5/15  9/20  3/31  درصد ستوني

  مجموع
  149  43  48  فراواني

  1/62  9/17  0/20  درصد سطري
  0/100  0/100  0/100  ستونيدرصد 

  آزمون  ارزش محاسباتي درجه آزادي داريسطح معني هاي تحقيق يافته: خذام
    605/0  4  724/2 Chi-square 

  
  
  

  مندي، گران بودن و بهداشتي نبودن گياهان دارويي ميزان عالقهبررسي  -8شماره  جدول
  فمخال خيلي  مخالف  دانم نمي  موافق  خيلي موافق  متغير  طبقه

  

  مندي عالقه
  0  6  13  58  5  فراواني

  0/0  3/7  9/15  7/70  1/6  درصد سطري
  0/0  3/35  2/38  2/38  9/13  درصد ستوني

  گران بودن
  0  8  30  37  7  فراواني

  0/0  8/9  6/36  1/45  5/8  درصد سطري
  0/0  6/29  9/46  3/33  4/18  درصد ستوني

  بهداشتي نبودن
  0  16  29  22  15  فراواني

  0/0  5/19  4/35  8/26  3/18  صد سطريدر
  0/0  1/29  2/37  1/30  5/45  درصد ستوني

  

  مندي عالقه
  0  6  12  60  18  فراواني

  0/0  3/6  5/12  5/62  8/18  درصد سطري
  0/0  3/35  3/35  5/39  0/50  درصد ستوني

  گران بودن
  0  4  27  46  19  فراواني

  0/0  2/4  1/28  9/47  8/19  درصد سطري
  0/0  8/14  2/42  4/41  0/50  تونيدرصد س

  بهداشتي نبودن
  1  19  35  26  15  فراواني

  0/1  8/19  5/36  1/27  6/15  درصد سطري
  0/100  5/34  9/44  6/35  5/45  درصد ستوني
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  مندي، گران بودن و بهداشتي نبودن گياهان دارويي ميزان عالقهبررسي  -8شماره  جدولادامه 
  فمخال خيلي  مخالف  دانم نمي  موافق  يلي موافقخ  متغير   طبقه  فمخال خيلي

  
  مندي عالقه

  1  5  9  34  13  فراواني
  6/1  1/8  5/14  8/54  0/21  درصد سطري
  0/100  4/29  5/26  4/22  1/36  درصد ستوني

  گران بودن
  0  15  7  28  12  فراواني

  0/0  2/24  3/11  2/45  4/19  درصد سطري
  0/0  6/55  9/10  2/25  6/31  درصد ستوني

  بهداشتي نبودن
  0  20  14  25  3  فراواني

  0/0  3/32  6/22  3/40  8/4  درصد سطري
  0/0  4/36  9/17  2/34  1/9  درصد ستوني

  

  مندي عالقه
  1  0  34  152  36  فراواني

  4/0  1/7  2/14  3/63  0/15  درصد سطري
  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  درصد ستوني

گران بودن
  0  27  64  111  38  فراواني

  0/0  3/11  7/26  3/46  8/15  درصد سطري
  0/0  0/100  0/100  0/100  0/100  درصد ستوني

  بهداشتي نبودن
  1  55  78  73  33  فراواني

  4/0  9/22  5/32  4/30  8/13  درصد سطري
  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  درصد ستوني

  
  

  گراني و  مندي، هاي عالقهدو متغير - آزمون كي -9شماره  جدول
  گياهان داروييبهداشت 

  داري سطح معني  درجه آزادي ارزش محاسباتي نوع آگاهي

 منديعالقه
54/11  8  173/0  

  000/0  6  56/26  گراني

  059/0  8  98/14  بهداشت
  

  

  داروهاي گياهي از بررسي تمايل افراد به استفاده  -8
توجه به اشكال ، ي گياهان دارويينتدر مقابل مصرف س     

درخور توجه بوده كه نتايج آن در  فرآوري شده آن نيزمدرن و 
  . آمده است 10جدول شماره 

براساس اطالعات اين جدول، بين پاسخگويان سه طبقه از      
داري در سطح يك  نظر استفاده از داروهاي گياهي تفاوت معني

درصد  8/65شود،  به طوري كه مالحظه مي. درصد وجود دارد
اند كه بيشترين ميزان  نوع محصوالت استفاده نمودهافراد از اين 

و كمترين آن در طبقه ) درصد 9/44(آن در طبقه متوسط 
  .بوده است) درصد 4/18(ضعيف 

  
ارجحيت مصرف داروهاي گياهي نسبت به گياهان  -9

  دارويي 
داروهاي گياهي نسبت به گياهان دارويي مصرف ارجحيت      
جدول ( د بررسي قرار گرفتموراز ديد افراد مختلف نيز 

  به دست آمده از لحاظ اين دو  - نتايج آزمون كي. )11شماره 
 .داري است ويژگي در بين طبقات مختلف داراي اختالف معني
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 مجموع

 ضعيف



 

 ...بررسي رويكرد زنان شهر اصفهان در 

 

، )درصد 3/36(افراد باالترين درصد پاسخگويي بر اين اساس 
بوده است كه اين ميزان در طبقه لي موافق ه خيگزينمربوط به 

صد از بيشترين مقدار فراواني برخوردار بوده در 2/40غني با 
  .است

  
  مختلف طبقاتاستفاده از داروهاي گياهي در  -10شماره  جدول

  عدم استفاده  استفاده  فراواني و درصد  طبقه

  غني
  24  58  فراواني

  3/29  7/70  درصد سطري
  3/29  7/36  درصد ستوني

  متوسط
  25  71  فراواني

  0/26  0/74  درصد سطري
  5/30  9/44  د ستونيدرص

  ضعيف
  33  29  فراواني

  2/53  8/46  درصد سطري
  2/40  4/18  درصد ستوني

  مجموع
  82  158  فراواني

  2/34  8/65  درصد سطري
  0/100  0/100  درصد ستوني

  آزمون  ارزش محاسباتي  درجه آزادي داريسطح معني هاي تحقيق يافته: خذام
    001/0  2  7/13 Chi-square 

  

  كنندگان از طب سنتي گياهي بررسي ارجحيت مصرف داروهاي گياهي از ديد استفاده -11ماره ش جدول
  فمخال خيلي  مخالف  دانم نمي  موافق  خيلي موافق  فراواني و درصد  طبقه

  غني
  0  6  16  27  33  فراواني

  0/0  3/7  5/19  9/32  2/40  درصد سطري
  0/0  1/26  8/25  5/41  9/37  درصد ستوني

  متوسط
  0  11  23  31  31  فراواني

  0/0  5/11  0/24  3/32  3/32  درصد سطري
  0/0  8/47  1/37  7/47  6/35  درصد ستوني

  ضعيف
  3  6  23  7  23  فراواني

  8/4  7/9  1/37  3/11  1/37  درصد سطري
  0/100  1/26  1/37  8/10  4/26  درصد ستوني

  مجموع
  3  23  62  65  87  فراواني

  3/1  6/9  8/25  1/27  3/36  درصد سطري
  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  صد ستونيدر

 آزمون ارزش محاسباتي درجه آزادي داري سطح معني هاي تحقيق يافته: خذام

     004/0  8  34/22 Chi-square 
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  يگياهطب عوامل مؤثر در توسعه  -10
تبليغات، حذف شامل در اين مقوله چهار عامل      

ش قيمت كاه ،ها و توجه به داروهاي گياهي عطاري
داروهاي گياهي و بيمه آنها و در نهايت توليد گياهان با 

ثير هر يك از آنها در اكيفيت باال در نظر گرفته شد و ت
از ديدگاه افراد مختلف مورد بررسي و  يگياهطب  سعهتو

شماره  نتايج اين بررسي در جدول. سنجش قرار گرفت
  . آمده است 12

  

  گياهيطب ه عوامل موثر درتوسع -12 شماره جدول
  خيلي كم  كم متوسط  زياد خيلي زياد متغير  طبقه 

  

  تبليغات
  0  9  2  11 60 فراواني

  0/0  0/11 4/2  4/13 2/73 سطريدرصد
  0/0  3/64 1/11  8/26 9/35 ستونيدرصد

  ها عطاري حذف
  3  7 25  20 27 فراواني

  7/3  5/8 5/30  4/24 9/32 سطريدرصد
  3/6  2/29 4/42  6/47 3/40 ستونيدرصد

  بيمه
  0  0 11  13 58 فراواني

  0/0  0/0 4/13  9/15 7/70 سطريدرصد
  0/0  0/0 0/55  1/27 7/34 ستونيدرصد

  كيفيت
  0  0  2  11 69 فراواني

  0/0  0/0 4/2  4/13 1/84 سطريدرصد
  0/0  0/0 2/18  7/29 9/36 ستونيدرصد

  

تبليغات
  0  3  9  19 65 فراواني

  0/0  1/3 4/9  8/19 7/67 يسطردرصد
  0/0  4/21 50  3/46 9/38 ستونيدرصد

  ها حذف عطاري
  21  6 22  18 29 فراواني

  9/21  3/6 9/22  8/18 2/30 سطريدرصد
  8/43  25 3/37  9/42 3/43 ستونيدرصد

  بيمه
  0  3  6  18 69 فراواني

  0/0  1/3  3/6  8/18  9/71  سطري درصد
  0/0  0/75  0/30  5/37  3/41  ستوني درصد

  كيفيت
  2  3  3  13 75 فراواني

  1/2  1/3  1/3  5/13 1/78 سطريدرصد
  0/100  0/100  3/27  1/35 1/40 ستونيدرصد

  

تبليغات
  0  2  7  11 42 فراواني

  0/0  2/3 3/11  7/17 7/67 سطريدرصد
  0/0  3/14 9/38  8/26 1/25 ستونيدرصد

  ها حذف عطاري
  24  11 12  4 11 فراواني

  7/38  7/17 4/19  5/6 7/17 سطريدرصد
  0/50  8/45 3/20  5/9 4/16 ستونيدرصد

  بيمه
  1  1  3  17 40 فراواني

  6/1  6/1  8/4  4/27  5/64  سطري درصد
  0/100  0/25 0/15  4/35 24 ستونيدرصد

  كيفيت
  0  0  6  13 43 فراواني

  0/0  0/0 7/9  0/21 4/69 سطريدرصد
  0/0  0/0 5/54  1/35 0/23 ستونيدرصد

  هاي تحقيق  يافته: خذام
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 متوسط

 غني

 ضعيف



 

 ...بررسي رويكرد زنان شهر اصفهان در 

 

ثري در توسـعه  وتبليغات نقش بسيار مـ دهد  نشان مينتايج      
در طبقـات مختلـف جامعـه دارد بـه      گياهـان دارويـي   مصرف

بـا ايـن   . اند درصد افراد نظر خيلي موافق داشته 6/69طوري كه 
باتي دو محاسـ  -وجود، نتايج به دسـت آمـده از آزمـون كـاي     

دار قابـل تـوجهي را در ايـن خصـوص در بـين       اختالف معني
). 13جدول شماره (دهد  پاسخگويان طبقات مختلف نشان نمي

بـه عنـوان پـارامتر    ها و توجه به داروهاي گياهي  حذف عطاري
مهم ديگر، داراي تاثير خيلي زياد از ديد پاسخگويان بوده است 

مـورد  (محاسـباتي  دو  -كه اين موضوع با توجه با ارزش كاي 
. باشـد  داراي اعتبـار بـااليي مـي   ) 13اشاره در جـدول شـماره   

باالترين درصد افراد دهد  نشان مي طبقاتبررسي اين متغير در 
ها در رونق طـب گيـاهي را خيلـي     تاثير حذف عطاري) 9/27(

بيمه كردن داروهـاي گيـاهي موضـوع ديگـري     . اند زياد دانسته
بـا بيمـه    داد كـه نشـان  تلف ات مخاست كه بررسي آن در طبق

كننـده   در نتيجه كاهش قيمت مصـرف  و كردن داروهاي گياهي
آن مي توان سطح تقاضاي افراد را رونق بخشـيد كـه ايـن امـر     

  خواهـد داشـت   گياهان دارويي را به دنبال  مصرفخود توسعه 
درصــد پاســخگويان تــاثير بيمــه را خيلــي زيــاد عنــوان  6/69(

اسـت كـه   ديگري له مهم ادارويي مس كيفيت گياهان). اند نموده
برخوردار نبـودن  . شود ديده ميها  امروزه كمتر در سطح عطاري
اسـت كـه    اي محدود كنندهعامل  ،گياهان دارويي از كيفيت باال

مختلـف كـاهش داده    طبقـات سطح مصرف اين گياهـان را در  
تواند افـزايش تقاضـا و    له و توجه به آن مياحل اين مس. است

هبود و رونق سطح زير كشـت گياهـان را بـه همـراه     در نتيجه ب
درصــد  9/77نتــايج ايــن قســمت حــاكي اســت . داشــته باشــد

پاسخگويان توليد محصوالت دارويي با كيفيت باال را در رونـق  
  .اند طب گياهي را بسيار موثر دانسته

  
  هاي موثر در توسعه طب گياهيدو متغير - ياآزمون ك -13شماره  جدول
  سطح معني داري درجه آزادي ش محاسباتيارز نوع آگاهي

  077/0  6  39/11 تبليغات

  000/0  8  02/39  ها حذف عطاري

  142/0  8  21/12  بيمه

  060/0  8  99/14 كيفيت

  هاي تحقيق يافته: خذام
  

  پيشنهادها
كه گران بودن، غيربهداشتي بودن، كيفيت پايين و  از آنجايي     

ي نامناسب به جاي نوع همچنين عرضه برخي از گياهان داروي
ها از جمله عوامل موثر در  مرغوب و اصلي آن در سطح عطاري

شود  عدم استقبال افراد از طب سنتي بوده است، لذا پيشنهاد مي
ربط شامل وزارت بهداشت، سازمان بازرسي و  هاي ذي سازمان

ها نظارت بيشتري اعمال  ها و ساير ارگان نظارت بر قيمت
ي توليد گياهان دارويي با تركيبات موثره همچنين برا. نمايند

باال، ضروري است كه وزارت جهاد كشاورزي اقدامات الزم را 
در خصوص انتقال تكنولوژي مناسب توليد و همچنين آموزش 

  .علمي توليدكنندگان اين دسته از گياهان، انجام دهد

  

نداشتن آگاهي برخي افراد، آنها را با محدوديت مصرف مواجه      
رغم برخورداري از آگاهي،  برخي ديگر نيز علي. وده استنم

اند كه در اين  نسبت به استفاده از طب گياهي تمايل نداشته
توان به عواملي نظير بهداشتي نبودن، كيفيت پايين،  خصوص مي

 .تقلب در ارايه محصوالت دارويي و گران بودن آنها اشاره نمود
كنندگان طب  يي از مصرفدر هر حال، با توجه به اينكه درصد باال

گياهي در طبقات مختلف جامعه، منشاي آگاهي خود را از مطالعه 
اند و از طرف ديگر درصد بااليي از اين افراد از  منابع ذكر كرده

كنند، لذا انتشار منابع اطالعاتي مانند  طب گياهي استفاده مي
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 در گسترش مصرف و توزيع آنها بين افراد جامعه... بروشورها و 
  . بسيار موثر است گياهان دارويي

بر اساس نقش و اهميت داروهاي گياهي و ارجحيت      
مصرف باالي آن نسبت به طب سنتي در نزد افراد جامعه، 

هاي حمايتي وزارت بهداشت  شود با اعمال سياست پيشنهاد مي
هاي مناسبي صورت  نظير بيمه نمودن اين محصوالت، اقدام

رده آن كه در حال حاضر به دليل گيرد تا مشكل مصرف گست
.باشد، تحقق يابد گران بودن با محدوديت مصرف روبرو مي

طب نوين گياهي در رسد در شرايط فعلي كه  به نظر مي     
بين اقشار مختلف مردم، به دليل وجود برخي از مشكالت 

تالش در  باشد، اي برخوردار نمي ساختاري از جايگاه شايسته

گياهان دارويي هايي به منظور توليد  كانيزمكارگيري مه جهت ب
و داروهاي گياهي با كيفيت باال، رعايت اصول مدرن علمي در 

بندي اين محصوالت و عرضه آنها با قيمت مناسب  بسته
  . تواند جايگاه طب سنتي را در درمان واالتر نمايد مي

  

  تشكر و قدرداني
ها سميه  در تهيه اين مقاله از همكاري ارزشمند خانم     

زاده و مرضيه كريمي دانشجويان گياهان  اميري، فاطمه دهقان
كاربردي شهيد فارسي اصفهان استفاده  -دارويي دانشگاه علمي 

  .شود گرديد كه تشكر و قدرداني مي
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