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3، سيدعلي ضيايي2، فرزانه مفتون*1ژيال صديقي
 

 

 

 استاديار پژوهش، پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي -1

 استاديار پژوهش، پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي -2

 استاديار پژوهش، پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي -3

 51تهران، خيابان انقالب، خيابان فلسطين جنوبي، خيابان شهيد وحيد نظري، پالك : درس مكاتبهآ*

 )021 (6480805: ، نمابر)021 (6480804: پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي، تلفن

 jsadighi@ihsr.ac.ir :پست الكترونيك
 

 چكيده

طب مكمل شامل   . از هزاران سال قبل مورد استفاده بوده است        طـب گياهي به عنوان يكي از روش هاي طب مكمل،             :مقدمـه 

گروهـي از روش هـاي درمانـي غيـر آكادمـيك اسـت كه از حدود سه دهه قبل تحت عنوان طب جايگزين و سپس به عنوان                
  درصد جمعيت جهان از تركيبات گياهي      60طبق آمار سازمان جهاني بهداشت بيش از        . مكمـل هـاي طب رايج ناميده شده اند        

به طور كلي   . مي كنند كه اين آمار در كشورهاي توسعه نيافته باالتر و در كشورهاي توسعه يافته كمتر است                بـراي درمـان اسـتفاده       
استفاده از درمان هاي گياهي در دنيا رو به افزايش بوده و همچنان استانداردهاي اين روش و چگونگي ارتباط آنها با اصول طب رايج                        

 . مورد اختالف است

انجام شده » تعيين ميزان آگاهي و نگرش در خصوص طب گياهي و ميزان استفاده از اين روش          « اين پژوهش با هدف      :دفه

اين . بوده است )  سال 15گروه سني باالي     (جمعيت شهر تهران   شامل    مطالعه تحتجمعيت  تحليلي و    ،مطالعـه نـوع   . اسـت 
 . انجام شده استاي  شهخونمونه گيري به روش  در شهر تهران 1382مطالعه در سال 

 درصد از جمعيت تحت مطالعه از طب گياهي آگاهي   6/75.  نفر تحت بررسي قرار گرفتند4123 در اين مطالعه  :يافته ها 

 درصد كل  60بيش از .  درصد افراد آگاه از طب گياهي از آن استفاده كرده بودند  8/50 درصد كل افراد و  4/38داشته و 
 درصد جمعيت مناطق نيز از اين روش استفاده كرده  19-70ران از اين روش آگاه بوده و بين  جمعيت مناطق مختلف شهر ته

طريقه آشنايي با طب گياهي اغلب از طريق اطرافيان       . تمامي مناطق جهت استفاده از طب گياهي هزينه كرده بودند    . بودند
افراد اغلب به كادر غير پزشكي . زياد اعالم كردند اغلب استفاده كنندگان از طب گياهي ميزان تاثير اين روش را    . بوده است

زنان، متاهلين . مراجعه كرده و عمدتاً به علت بيماري هاي گوارشي، تنفسي و اعصاب و روان از اين روش استفاده كرده بودند   
 . و سالمندان بيشتر از ساير گروه ها از طب گياهي استفاده كرده بودند   

االي افراد نسبت به طب گياهي و ميزان استفاده باال از اين روش در جامعه، انجام تحقيقات           با توجه به آگاهي ب : نتيجه گيري   

منسجم در خصوص تعيين ميزان اثربخشي اين روش و برنامه ريزي جهت چگونگي ارايه اين روش در آموزش هاي            
 در دسترس قرار دادن روش هاي  به طور كلي، سياستگذاران امر سالمت در راستاي     .  دانشگاهي امري ضروري به نظر مي رسد  

اثربخش و پيشگيري از اثرات نامناسب احتمالي بايد نظام آموزشي مورد نياز و نظام ارزيابي اثربخشي اين روش ها را تعيين              
 .  نمايند

 

  طب گياهي، طب مكمل، آگاهي، بينش، عملكرد، تهران:گل واژگان

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

1383     فصلنامه گياهان دارويي، سال چهارم، شماره سيزدهم، زمستان 

 

  .. . آگاهي، بينش و عملكرد: طب گياهي

 

61

 مقدمه

كمل، از هزاران        طـب گياهـي بـه عنوان يكي از روش هاي طب م            

طب مكمل  . سـال قـبل مـورد استفاده افراد جوامع مختلف بوده است           

شامل گروهي از روش هاي درماني غير آكادميك است كه از دهه هاي             

ــر  1980 و 1970 ــب جايگ ــنوان ط ــت ع  Alternative)ين  تح
Medicine)        و ســپس بــه عــنوان مكمــل هــاي طــب رايــج

(Complementary medicine)  به طور كلي . ندنامـيده شده ا

طور گسترده در   ه  كه ب است  مداخالت پزشكي   ايـن نـوع درمان شامل       

در نيز طور معمول   ه  شوند و ب   هـاي پزشكي آموزش داده نمي      دانـشكده 

مطالعـات دو دهه اخير نشان       .باشـند  هـا در دسـترس نمـي       بيمارسـتان 

حتي بدون مشورت   روش ها   مي دهد كه وسعت و شيوع استفاده از اين          

ميزان شيوع  . اهنگي با پزشكان رسمي در حال گسترش است       و يـا هم   

: اسـتفاده از حـداقل يكـي از روش هـاي طب مكمل در دنيا عبارتند از                

، بلژيك  ) درصد 34(، آمريكا   ) درصد 46(، استراليا   ) درصد 33(انگلستان  

30(و آلمان  )  درصد 18(، هلند   ) درصد 49(، فرانسه   ) درصـد  66 – 75(

 ]. 1) [ درصد20 -

پيش  سال   5000اولين نوشته ها در زمينه گياهان دارويي به حدود               

بنابراين قرن ها است كه مردم از گياهان براي         . در زمان سومري ها باز مي گردد      

در طول تاريخ گياهان به عنوان غذا      . بهـبود و سالمت خويش استفاده مي كنند       

 ].2[يا دارو جهت درمان و يا پيشگيري استفاده شده اند 

 ارتباط طب گياهي با ساير درمان هاي رايج، ضعيفتر  1897  از سال    

در آن سال فردريك باير آسپيرين را سنتز كرده و به دنيا معرفي . شد

آسپيرين مشتق بي خطرتري نسبت به نمونه طبيعي آن يعني  . كرد

اسيد سالي سيليك بود كه از پوست درخت بيد به دست مي آمد و در      

اين ]. 3[ عنوان داروي ضددرد استفاده مي شد طب قديم و جديد به

و طب  ) جديد(ارتباط روزبه روز ضعيفتر و شكاف بين طب مدرن  

كارخانه هاي دارو سازي نيز فاصله بين مصرف   . سنتي عميقتر شد

سنتي گياهان به عنوان غذا را زيادتر كرده و با مصرف قرص ها و   

 ]. 4[ياهي را كم رنگ كردند    مكمل هاي ويتاميني نقش استفاده از مكمل هاي گ    

 درصد 80     طبق آمار سازمان جهاني بهداشت در حال حاضر حدود  

از جمعيت جهان از تركيبات گياهي براي درمان استفاده مي كنند كه  

اين آمار در كشورهاي توسعه نيافته باالتر و در كشورهاي توسعه يافته 

صرف   د دالر ميليار 22 بالغ بر 1997طبق آمار سال  . كمتر است

 درصد مربوط به داروهاي  50محصوالت گياهي شده كه از اين رقم    

 درصد متعلق به داروهاي تجويز شده با  50بدون نياز به نسخه و 

 رقمي  2002بازار جهاني گياهان دارويي در سال . نسخه بوده است

 درصد بازار كل         20اين رقم حدود       ميليارد دالر بوده است كه 30بالغ بر 

 ] . 4[ي دنيا را تشكيل مي دهد          داروي 

     با توجه به وجود سابقه تاريخي توليد و مصرف گياهان دارويي در  

كشور ايران، تاكنون مطالعه اي مبني بر تعيين ميزان شناخت و مصرف 

تعيين   لذا در راستاي. گياهان دارويي در كشور انجام نشده است

در بخش  جهت كاربرد مناسب طب گياهي ريزي  برنامهضرورت 

، اين مطالعه با هدف بررسي ميزان آگاهي، بينش و ميزان بهداشت و درمان

 . استفاده از طب گياهي در جمعيت شهر تهران طراحي و انجام شد

 

 روش مطالعه

  سال 15مقطعـي بـوده و در گـروه سـني باالي              از نـوع   مطالعـه      

ا حجم نمونه ب  .  انجام شده است   1382 و در سال     جمعـيت شهر تهران   

  و  درصد2 از طـب گياهـي و دقت      درصـد   30احتـساب ميـزان آگاهـي       

2 = design effect   نمونه گيري. محاسبه شد نفـر  4050مـساوي 

آوري  ها توسط پرسشنامه جمع  داده ه و اي انجـام شـد     بـه روش خوشـه    

مورد تجزيه و تحليل قرار  SPSS نرم افزاري هـا در برنامه    داده .ندشـد 

در ايـن مطالعـه شامل تعيين فراواني و         آزمـون هـاي آمـاري       . گـرفتند 

در اين مطالعه   . ميانگـين و آزمـون هاي كاي دو و آناليز واريانس بودند           

 . از نظر آماري معني دار محسوب شده است05/0 كمتر از  pمقادير

 

 نتايج

.  نفر در شهر تهران تحت مطالعه قرار گرفتند 4123     در اين بررسي   

  درصد 48حت مطالعه را زنان و جمعيت ت)  نفر2144( درصد 52

 از كل جمعيت تحت مطالعه . را مردان تشكيل داده اند)  نفر1979(

محصل يا )  نفر814(درصد 7/19شاغل و )  نفر1452( درصد 2/35

)  نفر255( درصد 2/6خانه دار و  )  نفر1282(درصد 2/31دانشجو و 

)  نفر2392( درصد 58. بيكار بودند)  نفر319( درصد 7/7بازنشسته و 

 8/3مجرد و )  نفر1576( درصد 2/38از افراد تحت مطالعه متاهل و   

 783( درصد 19در اين مطالعه . بيوه يا مطلقه بودند)  نفر155(درصد 

در گروه  )  نفر1050( درصد 5/25 سال و 15-19در گروه سني  ) نفر

 30-39در گروه سني )  نفر791( درصد 1/19 سال و 20-29سني 

 3/10 سال و 40-49در گروه سني )  نفر683(صد در6/16سال و 

)  نفر393( درصد 5/9 سال و 50-59در گروه سني )  نفر423(درصد 

ميانگين سني افراد تحت .  سال و باالتر قرار داشتند60در گروه سني 

ميانگين مدت و )  سال16= انحراف معيار( سال 1/35مطالعه 

 = نحراف معيارا( سال 10تحصيالت جمعيت تحت مطالعه مساوي 

 . بوده است)  سال5/4
از افـراد تحـت مطالعه با طب گياهي         ) درصـد  6/75( نفـر     3119     

 مشخصات افراد آگاه از روش طب       1در جدول شماره    . آشـنايي داشتند  

درصـد از   9/11 طـبق ايـن جـدول،   . گياهـي نـشان داده شـده اسـت    

درصد  3/7ا،  ه با طب گياهي آشنايي داشتند، از طريق رسانه       افرادي كه   

  درصد موارد از طريق اطرافيان و      6/67مـوارد از طـريق كادر پزشكي،        

درصـد مـوارد از طـريق مطالعـه كـتاب با طب گياهي آشنا شده                2/13

كه به طب گياهي آشنا بودند، معتقد بودند كه  درصد از افرادي7 .بـودند 

درصد معتقد بودند كه   6/41 .دهد ه مي يايـن روش را كـادر پزشكي ارا       

درصد نيز معتقد بودند كه هر       3/44ايـن روش را كـادر غير پزشكي و          
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 1/7 .دهند  مي ارايهايـن روش را     ) پزشـكي و غيـر پزشـكي      (دو كـادر    

 9/32 .دهندگان اين شيوه نداشتند    هيدرصـد نيـز اطالعـي در مـورد ارا         

 3/34. درصـد معـتقد بـودند كـه طب گياهي روشي بسيار علمي است            

درصد  9ن روش به ميزان كم علمي بوده و         درصـد معـتقد بودند كه اي      

درصد نيز اطالعي از     8/23. دانستند نيز اين روش را روشي علمي نمي      

طب آشنايان با   درصد از    7/33 .ميـزان علمي بودن اين روش نداشتند      

درصد به ميزان كم به      8/37گياهـي، ايـن روش را بـه ميـزان زياد و             

ش را به ديگران توصيه     درصد اين رو  3/13. كردند ديگـران توصيه مي   

درصد  8/38 .درصد نيز توصيه خاصي را اعالم نكردند       2/15كـرده و    ن

كـه بـا طـب گياهـي آشـنايي داشتند، معتقد بودند كه طب                از كـساني  

درصد معتقد بودند كه     5/37. گياهـي داراي كارآيـي درماني زياد است       

 دبودندرصد نيز معتقد     2/2اين شيوه داراي كارآيي درماني كم است و         

درصد نيز ابراز كردند كه اطالعي       5/21. كه فاقد كارآيي درماني است    

  .راجع به ميزان كارآيي درماني اين روش ندارند
 نفر از افراد تحت مطالعه از روش طب گياهي استفاده كرده            1583     

بنابراين ميزان شيوع استفاده از طب گياهي در كل افراد تحت مطالعه            . بودند

 و ميـزان شيوع استفاده از طب گياهي در بين          ) 4123/1583 ( درصـد  4/38

 

 

  .است) 3119/1583 (درصد 8/50 طب گياهي آشنايي داشتند، كساني كه با
توزيع فراواني جمعيت مناطق مختلف شهر   2جدول شماره در      

 نشان طب گياهياستفاده از ميزان آگاهي و ميزان تهران برحسب 

شهر جمعيت تمامي مناطق از درصد   60 بيش از  .داده شده است

 3منطقه جمعيت  جزه ب(نسبت به طب گياهي آگاهي داشتند تهران 

درصد  73 تا درصد 19 بين. )=000/0p( )درصد آگاهي داشتند 48كه 

از طب گياهي استفاده نيز از جمعيت هر كدام از مناطق شهر تهران 

  ). =000/0p( ه بودندكرد

 بين كساني كه از طب گياهي استفاده   از3طبق جدول شماره      

 8/34. روش را بسيار مفيد اعالم كردند اين درصد  3/57كرده بودند، 

درصد آن را بدون تاثير درماني  4/4درصد نيز تاثير درماني آن را كم و 

درصد از  9/9 .درصد نيز پاسخ نامشخص داشتند 5/3. اعالم كردند

درصد به  1/71 و يپزشككادر كنندگان از اين روش به توصيه  استفاده

پزشكي (درصد به توصيه هر دو كادر  5/13پزشكي و غيرتوصيه كادر 

  .درصد پاسخ نامشخص داشتند 5/5. از آن استفاده كرده بودند) و غيرپزشكي
از بين تعداد بار مراجعه جهت استفاده از طب  4     طبق جدول شماره   

ي گوارشي و اولويت دوم بيماري ها)  درصد5/21(اولويت اول  گياهي،

 

  - فراواني جمعيت آگاه از طب گياهي برحسب شاخص هاي آگاهي  توزيع- 1جدول شماره 
 1382 -شهر تهران 

 جمعيت آگاه از روش طب گياهي )درصد(تعداد 

 رسانه ها )9/11 (371

 كادر پزشكي )3/7 (228

 اطرافيان )6/67 (2108

 مطالعه  )2/13 (412

 طريقه آشنايي با روش

 كادر پزشكي )7 (219

 كادر غيرپزشكي )6/41 (1299

 كادر پزشكي و غيرپزشكي )3/44 (1381

 نمي داند )1/7 (220

 ارائه دهندگان روش

 زياد )9/32 (1027

 كم )3/34 (1069

 غيرعلمي )9 (281

 نمي داند )8/23 (742

 ميزان علمي بودن روش

 زياد )7/33 (1051

 كم )8/37 (1179

 عدم توصيه )3/13 (415

 نامشخص )2/15 (474

يزان توصيه روش به م

 ديگران

 زياد )8/38 (1210

 كم )5/37 (1169

 بدون تاثير )2/2 (69

 نمي داند )5/21 (671

 ميزان تاثير روش
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 استفاده از ي و  جمعيت مناطق مختلف شهر تهران بر حسب ميزان آگاهتوزيع فراواني - 2جدول شماره 

 1382 – طب گياهي

 

 آگاهي از طب گياهي استفاده از طب گياهي

 فراواني درصد فراواني درصد
 منطقه

6/45 114/52 8/64 176/114 1 

7/57 222/128 64 347/222 2 

7/41 84/35 3/48 174/84 3 

5/58 270/158 6/79 339/270 4 

6/56 166/94 1/63 263/166 5 

8/70 113/80 5/78 144/113 6 

4/56 133/75 9/86 153/133 7 

3/73 146/107 1/78 187/146 8 

7/19 71/14 7/87 81/71 9 

67 106/71 7/66 159/106 10 

4/72 105/76 3/67 156/105 11 

9/65 88/58 9/75 116/88 12 

5/63 74/47 1/88 84/74 13 

1/62 174/108 3/81 214/174 14 

7/30 316/97 79 400/316 15 

4/68 114/78 4/86 132/114 16 

6/29 162/48 7/70 229/162 17 

8/67 90/61 9/78 114/90 18 

5/25 137/35 6/85 160/137 19 

8/23 298/71 6/86 344/298 20 

2/66 136/90 1/90 151/136 21 

 

 

 

  توزيع فراواني جمعيت استفاده كننده از طب گياهي برحسب – 3جدول شماره 

  1382 - شهر تهران -شاخص هاي عملكرد 

)درصد(تعداد   

 (n= )1583  

 

 جمعيت استفاده كننده از روش طب گياهي

 زياد )3/57 (907

 كم )8/34 (550

 بدون تاثير )4/4 (70

 نامشخص )5/3 (56

 ميزان تاثير روش 

 كادر پزشكي )9/9 (156

 كادر غير پزشكي )1/71 (1125

 كادر پزشكي و غيرپزشكي )5/13 (213

 نامشخص )5/5 (89

 ارايه دهندگان روش
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  حسب جمعيت شهر تهران برتوزيع فراواني  - 4جدول شماره 

 1382 -استفاده از طب گياهي ) بيماري(علت 

 بيماري تعداد درصد

5/21  گوارشي 455 
2/18  تنفسي 385 
8/16  اعصاب و روان 355 
6/10  موسكولو اسكلتال 224 

5/10   زيبايي-پوست  223 
3/6  اندوكرين 133 
5/4  ادراري تناسلي 96 
4/4  قلبي و عروقي 90 
9/2  گوش و حلق و بيني 61 
5/2  نامشخص 53 
8/0  عفوني 18 
6/0  دندانپزشكي 13 
3/0  چشمي 6 
05/0 ي  سكته مغز-فلج   1   
05/0  سرطان 1 

 جمع 2114 100

 

 
) درصد 8/16(بـيماري هـاي تنفـسي و اولـويت سـوم      )  درصـد 2/18(

علل عدم   5در جدول شماره    . بـيماري هـاي اعصاب و روان بوده است        

 استفاده كرده بودند، طب گياهيكه از    اسـتفاده از طـب رايج در افرادي       

علت موثرتر بودن   به  )  درصد 3/30 (اغلب افراد . نـشان داده شده است    

 .استفاده كرده بودندآن از گياهي طب 
 تومان 5400ميانگين مبلغ هزينه شده براي طب گياهي حدود      

صفر تومان و حداكثر  حداقل. بود)  تومان82000= انحراف معيار (

توسط  هزينه پرداخت ميانگين  .هزينه شده استتومان  000/000/3

 تفكيك مناطق مختلف شهر تهرانبه  طب گياهيكنندگان از  استفاده

اختالف اين توزيع از نظر  . است نشان داده شده1دار شماره  ودر نم

 بيشترين 21منطقه با اين وجود، . )=7/0p (تدار نيس  آماري معني

 . را داشته استطب گياهيميانگين هزينه استفاده از 

ان        مشخصات جمعيتي افراد تحت مطالعه بر حسب ميزان آگاهي و ميز                 

گاهي  آ .  ت نشان داده شده اس        6استفاده از طب گياهي در جدول شماره                 

ميانگين      ).=000/0p(  است  بيشتر از آگاهي مردان         زنان از طب گياهي       

 بيشتر از گروه نااشنا با   گياهيطبگاه از     آمدت تحصيالت در جمعيت      

 سال بيشترين 39 تا 30هاي سني  گروه .)=02/0p(  استطب گياهي

را از اين روش آگاهي   سال كمترين15 - 19 سني آگاهي و گروه

كمترين آگاهي را  متاهلين، نسبت به مجردين . )=000/0p( داشتند

دانشجوها و / محصلين گروه ). =000/0p( از طب گياهي داشتند

دار بيشترين آگاهي  ها كمترين آگاهي و گروه خانه گروه بازنشسته

 ).=000/0p( از طب گياهي را داشتند

  اند  استفاده كردهطب گياهينان بيشتر از مردان از  ز     

)000/0p=.( كننده از  ميانگين مدت تحصيالت در جمعيت استفاده

 گروهي است كه از اين روش مدت تحصيالت كمتر از طب گياهي

 سال 15 تا 19هاي سني  گروه. )=02/0p( استفاده نكرده بودند

شترين استفاده را از    سال بي50كمترين استفاده و گروه سني باالي 

ها از   مجردين كمتر از ساير گروه. )=p 000/0( اين روش را داشتند

دار بيشترين  گروه خانه ).=000/0p(بودند طب گياهي استفاده كرده 

محصل كمترين استفاده را از   /استفاده از طب گياهي و گروه دانشجو

  ).=000/0p( اند اين روش كرده

 

 بحث و نتيجه گيري 

اروهاي گياهي در طي جنگ جهاني اول به خاطر كمبود دارو به      د

بعد از جنگ، صنايع دارويي رشد  . ميزان گسترده اي مصرف شدند

قانون پزشكي و داروسازي در   . زيادي يافته و پني سيلين كشف شد

 حق فروش داروي گياهي توسط عطاران به بيماران را لغو 1941سال 

جال عمومي شده و در نتيجه اين   همين مسئله باعث بروز جن. كرد

 حقوق اطباي گياهي مجددا ابقا شده و 1968در سال . قانون اجرا نشد

اين انجمن فارماكوپه   . انجمن پزشكي گياهي بريتانيا تاسيس شد

 1990اين كتاب با بازنگري در سال  . گياهي بريتانيا را منتشر كرد

 ]. 5[مجددا چاپ شد 

ي گياهي در ايران با مجوز وزارت      در حال حاضر ساخت داروها 

 بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي باشد و فروش اين داروها در   
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  بر حسب علل استفاده از طب گياهيكننده از   توزيع فراواني افراد استفاده– 5جدول شماره 

 1382 - شهر تهران -طب گياهي 

 گياهياستفاده از طب علت  تعداد درصد

3/30  گياهيدن طب موثرتر بو 480 
3/19  گياهيعوارض كمتر طب  306 
2/19  نامشخص/ ددان نمي 304 
3/11  هاي درماني استفاده به عنوان مكمل ساير روش 179 

 تحت تاثير محيط اجتماعي 174 11
8/5  گياهيدسترسي بهتر به طب  92 
5/1  گياهيآگاهي بيشتر از طب  24 
3/1  توصيه پزشك 20 
3/0  علل غير درماني 4 

 جمع 1544 100
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 1382 – مناطق شهر تهران حسبميانگين هزينه استفاده از طب گياهي بر  - 1 شماره نمودار
 

.   داروخانه ها و برخي از داروخانه هاي گياهي و عطاري ها انجام مي شود                            

ي داشته اند         كارخانه هاي داروسازي گياهي در سال هاي اخير رشد چشمگير                         

و فارماكوپه رسمي داروي گياهي ايران توسط اداره دارو و غذاي وزارت                              

 .بهداشت درمان و آموزش پزشكي تدوين و نشر شده است                 

     در سطح جامعه پزشكان و داروسازان هنوز دانش گياهان دارويي  

از جمله سودمندبودن فراورده هاي گياهي و شناسايي انواع خطرناك 

 كامل وجود ندارد و مردم با دانش سنتي خود و عطاران آنها به طور

اين مسئله زماني وخيم تر . ممكن است دچار عواقب ناخوشايندي شوند 

مي شود كه انواع فراورده هاي گياهي خارجي با مارك هاي مختلف وارد   

كشور شده و در فروشگاه هاي گياهي عرضه مي شود و بسياري از آنها 

 .الزم استفاقد صالحيت و اعتبار 

     شناخت ميزان آگاهي و ميزان مراجعه افراد جامعه جهت استفاده از    

طب گياهي مي تواند برنامه ريزان بخش بهداشت و درمان را براي ارائه  

در اين . خدمات و تدوين برنامه هاي آموزشي مورد نياز ياري نمايد

العه  در اين مط.  طراحي و اجرا شد1382راستا مطالعه حاضر در سال 

 درصد از جمعيت تحت 6/75.  نفر تحت بررسي قرار گرفتند4123

 ايشان از طب گياهي  8/50مطالعه از طب گياهي آگاهي داشته و 

  درصد كل جمعيت مناطق مختلف60بيش از . استفاده كرده بودند
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  -ياهي مشخصات جمعيتي افراد تحت مطالعه بر حسب ميزان آگاهي و استفاده از طب گ– 6جدول شماره 

  1382 -شهر تهران 

 )درصد( استفاده از طب گياهي

 (n= )1583  

 )درصد(آگاهي از طب گياهي 

(n= 3119)  

 بلي خير بلي خير

 مشخصات جمعيتي

 مرد 7/72 6/21 5/43 5/56

 زن 4/78 6/21 9/56 1/43

)000/0 (p= )000/0 (p=  

 جنس

3/10 

)2/4( 

9/9 

)6/4( 

7/9 

)6/4( 

1/10 

)4/4( 

 ميانگين 

 )انحراف معيار(

)02/0 (p= )02/0 (p= 

 

 )سال(تحصيالت 

8/60 2/39 30 70 19 - 15 

8/57 2/42 6/21 4/78 29 - 20 

3/43 7/56 2/19 8/80 39 - 30 

7/44 3/55 24 76 49 - 40 

6/36 4/63 7/27 3/72 59 - 50 

  و باالتر60 3/72 7/27 7/62 3/37

)000/0 (p= )000/0 (p= 

 

 گروه سني

 مجرد 3/72 7/27 39 61

 متاهل 8/77 2/22 4/57 6/42

 بيوه/ مطلقه  8/76 2/23 7/59 3/40

)000/0 (p= )000/0 (p= 

 

 تاهل

 بيكار 5/75 5/24 7/42 3/57

 خانه دار 80 20 7/62 3/37

 دانشجو/محصل 9/70 1/29 9/39 1/60

 شاغل 3/75 7/24 1/46 9/53

 بازنشسته 7/70 3/29 9/56 1/43

)000/0 (p= )000/0 (p= 

 

 شغل

 
 درصد جمعيت 19-70شهر تهران از اين روش آگاه بوده و بين 

تمامي مناطق جهت . مناطق نيز از اين روش استفاده كرده بودند

اين نتايج مويد ميزان آگاهي . استفاده از طب گياهي هزينه كرده بودند

قابل ذكر است كه  . اين روش درماني استباال و استفاده قابل توجه از 

با  . هزينه هاي پرداخت شده از طيف گسترده اي برخوردار بوده است 

توجه به مقدار باالي انحراف معيار، مي توان دريافت كه ميانگين  

. شاخص مناسبي نبوده و طيف پرداخت هزينه ها بسيار گسترده است

افراد دريافت نشده و در    به بيان ديگر در برخي از موارد هزينه اي از    

بنابراين . برخي موارد افراد هزينه هاي بسيار گزافي را پرداخت كرده اند   

متوليان امر سالمتي بايد سيستم نظارتي مناسبي را براي اين نوع از   

 . خدمات طراحي و اجرا نمايند

.      طريقه آشنايي با طب گياهي اغلب از طريق اطرافيان بوده است 

 كه برداشت هاي شخصي اطرافيان نسبت به اين روش  قابل ذكر است

كمتر بر اساس شواهد علمي بوده و بر ميزان صحت آشنايي افراد با  

اين روش  تاثير گذاشته و مي تواند رويكرد و استفاده مناسب از طب   

لذا به نظر مي رسد كه با توجه به آگاهي  . گياهي را مخدوش نمايد

يزي جهت طريقه آشنايي جامعه با طب باالي افراد جامعه، برنامه ر

 . گياهي نيز اهميت مي يابد
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     اغلب افراد آگاه از طب گياهي معتقد بودند كه طب گياهي را هر  

اغلب افراد نيز طب  . دو كادر پزشكي و غيرپزشكي ارائه مي دهند

گياهي را علمي و موثر دانسته و استفاده از آن را به ديگران نيز توصيه     

استفاده كنندگان از طب گياهي نيز ميزان تاثير اين روش را  .مي كردند

. زياد اعالم كردند و اغلب به كادر غير پزشكي مراجعه كرده بودند

اغلب به علت بيماري هاي گوارشي، تنفسي و اعصاب و روان از اين 

روش استفاده كرده و علت عدم استفاده از روش رايج را موثرتر بودن  

شناخت متقاضيان طب .  رايج اعالم كردنداين روش نسبت به طب

گياهي نيز از اهميت بارزي برخوردار است كه مي تواند به متوليان امر   

طبق . سالمتي جهت برنامه ريزي و بسيج مناسب منابع ياري نمايد

دستاوردهاي اين مطالعه، زنان، متاهلين و سالمندان گروه اصلي  

 . متقاضيان طب گياهي مي باشند

ور كلي با توجه به علل استفاده از روش هاي مختلف طب      به ط

مكمل و ميزان تاثير مثبت آنها كه در برخي از مطالعات نيز مورد تائيد  

، انجام تحقيقات منسجم جهت تعيين ميزان ]6،7،8[بوده است 

اثربخشي اين روش ها امري ضروري است و اين ضرورت توسط برخي  

 ].9[ گرفته است از مطالعات نيز مورد تاكيد قرار

     آنچه كه در حال حاضر نياز توجه به طب گياهي را بارزتر مي نمايد 

عبارت است از استفاده زياد افراد جامعه از طب گياهي بدون آگاهي از  

خطرات بالقوه اين روش درماني، كه به واسطه بي تجربگي برخي از  

برخي . عطاران در تشخيص و تجويز مناسب داروها قابل تشديد است

 از تجويزكنندگان تجربي گياهان اطالعي از مكانيزم اثر داروها،  
 

مكانيزم و پاتوفيزيولوژي بيماري ها ندارند و بسياري از عطاران، جوان 

و كم سن بوده و فقط جهت كسب درآمد به اين حرفه روي آورده اند و 

ه  با اصول آموزشي اين علم راكه علمي تجربي و مبتني بر انتقال تجرب 

طور كلي سرمايه گذاري بر  به .از اشخاص متبحر است، آشنايي ندارند

آموزش هاي مدون گروه هاي پزشكي و آموزش هاي آكادميك گروه هاي  

  .پزشكي امري ضروري به نظر مي رسد

     متاسفانه علي رغم پشتوانه غني فرهنگي كشور از نظر طب   

ي شود و اغلب گياهي، اين روش در دانشكده هاي پزشكي تدريس نم

پزشكان با اين طب ناآشنا هستند و تنها وسيله روزآمد كردن اين 

در   . اطالعات دوره هاي بازآموزي و تبليغات شركت هاي دارويي است

سال هاي اخير درسنامه فارماكولوژي در دانشكده هاي پزشكي داراي   

اين درسنامه، ترجمه كتب  . فصل داروهاي گياهي شده است

به طور كلي به نظر مي رسد . يه و باليني كاتزونگ استفارماكولوژي پا

تدوين دوره هاي تكميلي آموزش طب گياهي ضرورت خود را نشان 

مي دهد و نتايج اين تحقيق كه مويد تقاضاي باالي مردم جامعه  

نسبت به اين خدمت است، لزوم آشنايي هر چه بيشتر پزشكان با طب  

 . گياهي را مشخص مي نمايد

ر كلي، با توجه به آگاهي باالي افراد نسبت به روش  طب                  بـه طـو   

گياهــي و ميــزان اســتفاده از ايــن روش در جامعــه، انجــام تحقــيقات 

منـسجم در خصوص بررسي ميزان اثربخشي و كارايي اين روش ها و              

بـرنامه ريـزي جهـت استانداردسـازي آنها و تعيين جايگاه اين طب در               

 .  امري ضروري و گريزناپذير استدرمان بيماران و آموزش دانشگاهي،
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