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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 socio-

demographic 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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 گزارش کوتاه

 ساری در زنان شهرستان گیاهان دارویی در دوران بارداری کاربرد
 

     1سمیرا اکراسرایان

     2فرشته رستمی  

    3چراتی جمشید یزدانی  

 4فاطمه عبدالهی   

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

 .کندبررسی می را در دوران بارداری نسبت به گیاهان دارویی دار شهرستان ساریبارزنان 

مراجعاه  ماادر تاازه زایماان کارده 703مقطعی بوده که بار روی  -مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی ها:مواد و روش
شاام   ایماا  ررسنانامهآوری اطالانجام شاد. ابازار جما  3737در سال  به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ساریکننده 

در دوران بارداری نسبت به استفاده از گیاهان دارویی  زنانشناختی و سه حیطه آگاهی، نگر  و ممکررد اطالما  جمعیت
 .شدکای دو تحکی   و های تیآزمون های آماری توصیفی وها با آزمونداده .دبو

درصاد، و  9/93درصاد،، بهاار ناارن    3/39ط باه نعناا)  ها از گیاهان دارویای مرباوترین شناخت نمونهبیش ها:یافته
درصاد، باود.  8/90هاا  تر رو خطر بودن و موارض کمترین دلی  استفاده از گیاهان، بیدرصد، بود. شای  3/98دارچین  

 درصد،، 73نا)  آنان نعترین ای که شری استفاده کرده احداق  از یک گیاه در دوران بارددرصد،  89حدود نیمی از نمونه ها  
 9/73ها در طول دوران بارداری و به توصیه مادر خاود  درصد، بود. اکثر نمونه 88درصد، و خاک شیر   8/89بهار نارن   

 درصد، نسبت به مصرف گیاهان دارویی مثبت بود. 3/38اند. نگر  اکثر زنان  درصد، از گیاهان دارویی استفاده نموده

و  در دوران باارداری آن نسابت باه مصارف کاربرد گیاهان دارویی و نگر  مثبت مادران با توجه به افزایش استنتاج:
کارکناان بهداشاتی از مزایاا و معایا  و آگااهی ماادران  ریزی جهت افازایشآن، برنامهبه دلی  تاثیرا  ناشناخته  چنینهم

 گردد.ریننهاد می گیاهان دارویی
 

 آگاهی، کاربردنگر ، ،گیاهان دارویی، بارداریواژه های کلیدی: 
 

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

 .،3-7 کننادمی های اولیه ازگیاهان دارویی استفادهمراقبت جهت
 ،FDA  Food and Drug Administration در این زمیناه

 مورد داروی گیااهی، 83000بیش از که  زده استتخمین

ویتامین و یا مرم  غذایی موجود است و هر ماه بیش از 
 .،8 شودبه این تعداد افزوده می مورد 3000

گیاهان دارویای میزان مصرف یک مطالعه مروری، 
 دادرص 38 ه،اه یافتاای توسعاورهااردار کنازنان ب را در

 

 E- mail: abdollahizagh@gmail.com               جاده خزرآباد، مجتم  داننگاهی ریامبر امظم، داننرده بهداشت  39کیکومتر  :ساری -فاطمه عبداللهیمولف مسئول: 

 کارشناس بهداشت ممومی، داننرده بهداشت، داننگاه مکوم رزشری مازندران، ساری، ایران .3

 ، داننرده بهداشت، داننگاه مکوم رزشری مازندران، ساری، ایرانگروه بهداشت ممومیکارشناس ارشد اریدمیولوژی، . 8

 ، داننگاه مکوم رزشری مازندران، ساری، ایرانداننرده بهداشتمرکز تحقیقا  مکوم بهداشتی،  یدمیولوژی،گروه آمار و ار داننیار،. 7

 ، ساری، ایرانبهداشت، داننگاه مکوم رزشری مازندران داننرده ،گروه بهداشت ممومی . استادیار،8

 : 38/3/3738تاریخ تصوی  :            88/8/3738 تاریخ ارجا) جهت اصالحا  :             87/8/3738 تاریخ دریافت 
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میاازان در زنااان باااردار ایااران  .،8 نمااوده اسااتگاازار  

کاه  شدهگزار   درصد 3/39تا  درصد 8/83از  مصرف

 و کندر ،درصد 78  نعنا) ررمصرف ترین آنان به ترتی 

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

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

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

جاا کاه گیاهاان، طبیعای از آن .،3 باشاددارویی موثر می

باشند، این تصور که در مقایسه با داروهای شایمیایی، می

تااری دارنااد، سااب  افاازایش مصاارف آن خطاارا  کاام

کننادگان  زنان، مصارفکه  با توجه به این. ،30 شودمی

و با توجاه باه  ،33 انداصکی گیاهان دارویی گزار  شده

 مصارف همزمااندوران خاص بارداری و موارض ناشی از 

و نیز بر سالمت مادر و جنین  شیمیاییداروهای گیاهی و 

و مدم ریننیه استان مازندران  تنو) گیاهی باالبا توجه به 

میزان به کارگیری گیاهان دارویای در دوران  تحقیقاتی،

 ید.بارداری توسط زنان شهرستان ساری بررسی گرد
 

 مواد و روش ها
در یک مطالعه توصیفی، آگاهی، نگر  و کااربرد 

ماادر زایماان کارده کاه جهات  703گیاهان دارویی در 

 شهرستان به مراکز بهداشتی درمانی رس از زایمان مراقبت

. ، مراجعه کرده بودند، بررسای شاد3737در سال  ساری

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

07/0 =d ،08/0 =α)  .انتخاا  مراکاز  رو برآورد شد

باود، بادین صاور   ایمرحکهچند  ایخوشه به صور 

 مرکاز 8مختکف جغرافیایی شهر سااری،  سه ناحیه از که

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

شدند. تعداد انتخا   لیست مراکز به صور  قرمه کنی

تی به صاور  وزنای تعیاین و نمونه های هر مرکز بهداش

وارد مطالعاه در دساترس  گیارینمونه ها به رو  نموناه

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

با تولد نوزاد مرده و مدم رضایت به شارکت در مطالعاه 

محقا  سااخته  ررسنانامه ،بزار گردآوریا حذف شدند.

مکاوم  نفار از متخصصاین 8نظار باا  روایای آنکاه بوده 

ون اآزما ی بااای تاییاد و رایایاابهداشتی وگیاهان دارویا

ماادر باه فاصاکه دو هفتاه تسات شاد  70بر روی  ددامج

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

و بخش دوم مرباوط و مامایی  دموگرافیک هایهمنخص

بود. جهات  گیاهان داروییشناخت، نگر  و کاربرد به 

گیااه ررمصارف در  78، لیساتی از ارزیابی میزان شناخت

هاا از گیااه ماورد ایران تهیه و در صور  شناخت نموناه

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

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

خصوص کاربرد، نام، زمان و دلی  مصرف گیاه ررسایده 

  ماورد ساوالی لیرار 37زنان باا ررسنانامه نگر  شد. 

 گرفت. رزیابی قرارا

های توصایفی و آوری و با استفاده از آزمونها جم داده

 .تحکی  شد SPSS-18تی و کای دو در نرم افزار 
 

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

 درصاااد، و همساااران آناااان  79/97تحصااایال  زناااان  

در  درآمد خانوارسال بود.  38تر از درصد، بیش 87/93 

درصاد، در ساطپ راایین  83هاا  بیش از نیمای از نموناه

نفر، مادران  833درصد   30تومان، وحدود  300000> 

هاا باارداری اول ساکن شهر بودند. حدود نیمی از نموناه

 98هاا باا رو  سازارین  درصد، و اکثار زایماان 8/88 

 هفته بود. 79/79 ±80/8درصد، با میانگین سنی حامکگی 

همسااو بااا دیگاار مطالعااا ، میاازان آشاانایی زنااان از 

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

ها از گیاهان به ترتی  مربوط باه ترین شناخت نمونهبیش

 درصاد، و دارچاین 9/93درصد،، بهار ناارن    3/39نعنا)  

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

یه جوام  سنتی به مصارف آن و در دساترس باودن توص

 های قانونی از جمکه مکا  شاناختگیاهان بدون محدودیت

 .،33 باشداز گیاهان دارویی می

هااای میاازان بااه کااارگیری گیاهااان توسااط نمونااه

درصد، مناابه باا زناان بااردار دیگار نقااط  89رژوهش  
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درصااد از زنااان  90. در افریقااا، ،3،9،37 کنااور باااال بااود

شایو)  .،38 انادباردار از گیاهاان دارویای اساتفاده کارده

 تواند ناشایباالی استفاده از گیاهان در دوران بارداری می

از نگر  مثبت زنان به گیاهان دارویی و یاا در دساترس 

تارین . ررمصارف،9،33 بودن بدون محادودیت آن باشاد

گیاهان در این مطالعه به ترتی  نعنا)، بهار نارن ، خاک 

 ترین گیاهاانشیر و کندر بود. در دیگر مطالعا ، ررمصرف

. باه ،9،9 اندرا نعنا)، کندر و گ  گاوزبان گزار  کرده

رسد تنو) گیاهان دارویی منطقاه و دسترسای باه نظر می

گیاهان دارویی، انتخا  گیاهان دارویی خاص را تحات 

مواف  باا زناان بااردار کناورهای  .،38 دهدتاثیر قرار می

هاای ، اکثار نموناه،33-33  و رو به توسعه ،33،39 توسعه یافته

ت به گیاهاان دارویای داشاته و این رژوهش، نگرشی مثب

 مصرف گیاهان در دوران بارداری را از داروهاای شایمیایی

درصد،. حدود دو سوم زناان  3/90دانستند  بیخطرتر می

تری نسبت باه معتقد بودند داروهای گیاهی موارض کم

درصااد آنااان تاارجیپ  8/99داروهاای شاایمیایی داشااته و 

گیااهی بارای دادناد در دوران باارداری از داروهاای می

تواناد نناانگر ها اساتفاده نمایناد. ایان نتاای  مایبیماری

نگر  مثبت زنان به گیاهان دارویای و یاا مادم آگااهی 

  .،33 زنان از اثرا  زیان بار احتمالی گیاهان دارویی باشد

های متفااو  باه دالیا  گیاهان دارویی در جمعیت

. در ایان بررسای، اکثار ،39،80 شاودمختکف مصرف می

یی را جهت حفظ سالمتی خود و نوزاد زنان گیاهان دارو

اند. بهاار ناارن  و نعناا در دیگار مطالعاا  استفاده نموده

 .،39 ایرانی نیز به این دلی  استفاده شده است

تارین زماان بر خالف نتای  اکثر مطالعا  که بایش

مصرف گیاهان دارویی را ساه ماهاه اول باارداری  کار 

های این راژوهش در طاول اکثر نمونه ،،7،38،39 اندکرده

 درصد،. 8/93اند  دوران بارداری از گیاهان استفاده کرده

هاا ماادر منب  اصکی کس  اطالما  در اکثر نموناه

. مصاارف ،38،33 فاارد، خااانواده و دوسااتان گاازار  شااد

های این رژوهش شای  بوده و از گیاهان دارویی در نمونه

ر  کااه توزیاا  و فاارو  گیاهااان، باادون نظاااییجاااآن

شود، این مهم باید مورد توجه مسولین بهداشتی انجام می

هاای چنین با توجه به دسترس باودن گوناهقرارگیرد. هم

متعادد گیاهااان دارویای در اسااتان مازنادران و بااه مکاات 

هاای خااص باه اثرا  ناشناخته گیاهان دارویی در گروه

خطاری گیاهاان در ویژه زنان باردار، بررسی در مورد بی

 ارداری با استفاده از مناب  ط  سنتی و متخصصایندوران ب

 امر صور  گیرد.
 

 سپاسگزاری
، 388مقاله از رایان ناماه دانناجویی  شاماره طار  

مصو  کمیته تحقیقا  دانناجویی داننارده بهداشات 

 داننگاه مکوم رزشری مازندران تهیه شده است.

 

References 

1. World Health Organization. General guidelines 

for methodologies on research and evaluation 

of traditional medicine. Geneva. World Health 

Organization .2005 

2. World Health Organization Geneva: WHO 

traditional medicine Strategy. 2002-2005. 

Available From: http://www.wpro.who.int/ 

health_technology/book_who_traditional_me

dicine_strategy_2002_2005.pdf. Accessed 

May 2, 2015. 

3. Farnsworth NR, Soejarto D. Global importance 

of medicinal plants in: The conservation of 

medicinal plants. Akereb O, Heywood V. 

Cambridge. Cambridge University Press; 

1991. p. 25-51. 

4. O'Malley P, Trimble N, Browning M. Are 

Herbal Therapies Worth the Risks? Holistic 

Nursing Practice 2005; 19(1): 44-47. 

5. Mothupi MC. Use of herbal medicine during 

pregnancy among women with access to 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jm
um

s.
m

az
um

s.
ac

.ir
 a

t 9
:2

5 
+

04
30

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 M

ay
 3

1s
t 2

01
7

Archive of SID

www.SID.ir

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-9276-fa.html


   
 و همکاران سمیرا اکراسریان     

 911     4931 دی،  411دوره بيست و ششم، شماره      مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                       

 گزارش کوتاه

public healthcare in Nairobi, Kenya: a cross-

sectional survey. BMC Complement Altern 

Med 2014; 14(1): 432. 

6. Sereshty M, Azari P, Rafiean M, Kheiri S. 

Use of herbal medicines by pregnant women 

in Shahr-e-Kord. J Reprod Infertil 2006; 

7(2): 125-131. 

7. Javadi M, Torkamandi H, Rajabi M, Moeini 

A, Khanavi M, Gholami K, et al. Adverse 

drug reactions of herbal medicines during 

pregnancy amongst Iranian women. Res 

Pharm Sci 2012; 7(5): S980. 

8. Dabaghian H F, Abdollahi Fard M, Shojaei 

A, Kianbakht S, Zafarghandi N, Goushegir 

A. Use and Attitude on Herbal Medicine in a 

Group of Pregnant Women in Tehran. Journal 

of Medicinal Plants 2012; 1(41): 22-33. 

9. Sereshty M, Azeri P. Evaluation of the use of 

herbal medicines in women referred to health 

centers in the shahrekord. Journal Knowledge 

and Health 2007; 2(4): 21-28. 

10. Adams J, Lui C-W, Sibbritt D, Broom A, 

Wardle J, Homer C, et al. Women's Use of 

Complementary and Alternative Medicine 

During Pregnancy: A Critical Review of the 

Literature. Birth 2009; 36(3): 237-245. 

11. Nordeng H, Havnen GC. Impact of socio-

demographic factors, knowledge and attitude 

on the use of herbal drugs in pregnancy. Acta 

Obstet Gynecol Scand 2005; 84(1): 26-33. 

12. Biglo MH, Effati F, Mohammadi A. Atitude, 

knowledge and practice of pregnant woman 

to medicinial plants in women reffering  

to Al-zahra health center, 2012. National 

Conference on natural products and medicinal 

plants. P 160 (Persian). 

13. Sattari M, Dilmaghanizadeh M, Hamishehkar  

 

H, Mashayekhi SO. Self-reported Use and 

Attitudes Regarding Herbal Medicine Safety 

during Pregnancy in Iran. Jundishapur J Nat 

Pharm Prod 2012; 7(2): 45-49. 

14. Nergard CS, Ho TPT, Diallo D, Ballo N, 

Paulsen BS, Nordeng H. Attitudes and use of 

medicinal plants during pregnancy among 

women at health care centers in three regions 

of Mali, West-Africa. J Ethnobiol Ethnomed 

2015; 11(1): 1. 

15. Nordeng H, Al-Zayadi W, Diallo D, Ballo N, 

Paulsen BS. Traditional medicine practitioners’ 

knowledge and views on treatment of 

pregnant women in three regions of Mali. J 

Ethnobiol Ethnomed 2013; 9(1): 67. 

16. Cuzzolin L, Francini‐Pesenti F, Verlato  

G, Joppi M, Baldelli P, Benoni G. Use of 

herbal products among 392 Italian pregnant 

women: focus on pregnancy outcome. 

Pharmacoepidemiol Drug Saf 2010; 19(11): 

1151-1158. 

17. Kim Sooi L, Lean Keng S. Herbal Medicines: 

Malaysian Women’s Knowledge and Practice. 

Evid Based Complement Alternat Med 2013; 

2013: 438139. 

18. Tabatabaee M. Use of herbal medicine 

among pregnant women referring to Valiasr 

hospital in Kazeroon, Fars, South of Iran. 

JMP 2011; 1(37): 96-108. 

19. Fakeye TO, Adisa R, Musa IE. Attitude and 

use of herbal medicines among pregnant 

women in Nigeria. BMC Complement Altern 

Med 2009; 9(1): 53. 

20. Nordeng H, Havnen G. Use of herbal drugs 

in pregnancy: a survey among 400 Norwegian 

women. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2004; 

13(6): 371-380. 

 

 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jm
um

s.
m

az
um

s.
ac

.ir
 a

t 9
:2

5 
+

04
30

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 M

ay
 3

1s
t 2

01
7

Archive of SID

www.SID.ir

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-9276-fa.html


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

