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 چكيده
 اهانيگ مصرف زانيم يبررس حاضر، ةمطالع انجام از هدف مختلف، يها يماريب درمان و يريشگيپ در ييدارو اهانيگ از استفاده قدمت به توجه با :هدف و سابقه
 .باشد يم كيدموگراف عوامل با آن ارتباط و رانيا در 19-ديكوو وعيش زمان در يعيطب يداروها و ييدارو

 قياز طر نيآنال ةپرسشنام قيها از طر انجام شد. داده 1399 نيفرورد 31 تا 26 ني، برانيفرد در ا 298 يبر وب بر رو يمبتن يمقطع ةمطالع نيا :ها روشمواد و 
 نيا جينتاهاي رگرسيون لجستيك ساده و چندگانه استفاده و  هاي آماري از مدل ور بررسيبه منظ شد. يآور پ و تلگرام جمعا مانند واتس ياجتماع يها رسانه
 .شد داده نشان) درصد CI 95( درصد 95 نانياطم فواصل و) OR( شانس نسبت صورت به ها روش

 انيخانواده، دوستان و آشنا يكه اعضا ينشان داد، افراد جينتادرصد بود.  3/50مطالعه برابر با  نيدر ا يعيطب يو داروها ييدارو اهانياستفاده از گ زانيم :ها افتهي
 زانيم نيشتريب. كردند يم استفاده يعيطب يداروها و ييدارو اهانيگ از نيريسا از شتريب) OR=72/1 درصد، CI 95: 01/1 – 96/2مبتال بودند ( 19-ديبه كوو هاآن

 .بود يكوه پونه و بابونه ن،يدارچ ل،يزنجب شن،يآو اهانيگ به مربوط بيترت به ييدارو اهانيگ از استفاده
، 19-ديكوو درمان و يريشگيپ در خصوصاً مرتبط هاي فرآورده و ييدارو اهانيگ از استفاده به جامعه مردم از يمين حداقل ةعالق و اعتماد به توجه با :يريگ جهينت

 تداخالت و عوارض مصرف، ةنحو مورد در حيصح يرسان اطالع منظور به ييها استيس رسد اتخاذ يم نظر به جامعه، در داروها نيا از درست ةاستفاد براي
 .ي استضرور يماريب نيا زمان در يعيطب يداروها و ييدارو اهانيگ ةنيزم در معتبر اطالعات كسب يها راه و ياحتمال

 ياهيگ يها هفرآورد ،ييدارو اهانيگ ،SARS-CoV-2 ويروس، 19كوويد : ها واژهديكل
 

 

 ه:مقدم
، تعدادي از بيماران با عالئم 2019از اواخر ماه دسامبر سال 

شبيه پنوموني در شهر ووهان كشور چين به مراكز درماني 
مراجعه كردند. به سرعت تعداد بيماران با اين عالئم افزايش 
يافت و توجه زيادي را نه تنها در اين كشور بلكه در سراسر 

ن پنوموني، با توجه به . علت اي)2 ،1(دنيا به خود جلب كرد 
ويروس جداسازي شده از مجاري تنفسي تحتاني اين بيماران، 

ها و متعلق به جنس بتا بود كه  يك نوع جديد از كروناويروس
) و بيماري ناشي از nCoV-2019آن را كروناويروس جديد (

گذاري  ) نامCOVID-19( 19 -آن را بيماري ويروسي كرونا
، تا تاريخ )4(ازمان جهاني بهداشت . براساس آمار س)3(كردند 

ترتيب  ، در سراسر دنيا و در كشور ايران به2020دسامبر سال  6
نفر به اين بيماري مبتال  1,016,835 و 65,257,767تعداد 

نفر نيز بر اثر اين  49,695و  1,513,179 همچنيناند و  شده
ف با طي 19-اند. از نظر عالئم باليني، كوويد بيماري جان باخته

اي از تظاهرات، شامل بيماراني بدون عالمت تا  گسترده
) و اختالل Septic Shockبيماراني همراه با شوك عفوني (

 ترين  ترين و شايع . مهم)5( يابد عملكرد در چند ارگان بروز مي

  99مهر : افتيدر خيارت
 99بهمن  تاريخ پذيرش:
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%)، 98عالئم اين بيماري جديد و ناشناخته عبارتند از: تب (
و درد %)، خستگي 55%)، تنگي نفس (76سرفة خشك (

عالئمي نظير سردرد، سرفه  همچنين. )7، 6(%) 44ماهيچه (
) و اسهال و استفراغ نيز ممكن Hemoptysisهمراه خون ( به

هاي  است وجود داشته باشند. افراد مسن و داراي بيماري
 -هاي قلبي اي همانند ديابت، پرفشاري خون، بيماري زمينه

ال و عوارض اين هاي عروق مغزي در برابر ابت عروقي و بيماري
گيري اين  . با وجود اعالم همه)8(باشند  بيماري مستعدتر مي

عنوان يك مشكل جدي براي سالمت  بيماري و بيان آن به
عمومي جامعه از سوي سازمان جهاني بهداشت، تا كنون 

اختصاصي جهت پيشگيري و درمان آن معرفي نشده  يدارو
 است.

 ها يجايگاه گياهان دارويي در درمان بيمار
گيري از گياهان به اندازة خود بشر  درمان و شفا با بهره

منظور استفاده از گياهان دارويي، نتيجة  قدمت دارد. آگاهي به
واسطة آن  هاي مختلف است كه به ها مبارزه عليه بيماري سال

ها و  ها، ميوه انسان آموخته، داروهاي خود را در پوست، دانه
 . )9(كند وجو  هاي گياهان جست ديگر بخش

سمت استفاده از گياهان دارويي يا  در حال حاضر جهان به
رود كه هم باعث ترميم و تقويت  داروهاي مرتبط پيش مي

ويژه سيستم ايمني بدن كه پس از آن  هاي بدن (به سيستم
  درستي با مهاجمان خارجي مبارزه كند) و هم تواند به مي

زاي  اريموجب كمك به آن جهت از بين بردن عوامل بيم
. در كشور ايران )10(شوند  مختلف بدون عوارض جانبي مي

بودن پوشش گياهي و فرهنگ عامة مردم و  نيز با توجه به غني
قدمت طب سنتي ايران، گياهان دارويي جهت درمان  همچنين

هاي مختلف توسط مردم مورد استفاده  و پيشگيري از بيماري
زاده  پارياب و رئيس. براساس مطالعة )12 ،11(گيرند  قرار مي

 69كه در استان فارس انجام شده است،  )13() 1393(سال 
درصد افراد استفاده از گياهان دارويي را در زمان بيماري خود 

) در 1384همكاران (سال  و باقري چنين اند. هم ترجيح داده
اي كه با هدف تعيين رويكرد زنان شهر اصفهان در  مطالعه

 درصد  8/65جام دادند، اين ميزان را استفاده از طب گياهي ان

فر و همكاران نيز  . در مطالعة حيدري)14(گزارش دادند 
درصد افراد استفاده از گياهان دارويي را  6/88مشخص شد كه 

اند  ها مؤثر دانسته در مجموع جهت پيشگيري يا درمان بيماري
)15(. 

با توجه به مطالعات قبلي در زمينة ميزان مصرف گياهان 
هاي مختلف  ويي در ايران جهت پيشگيري و درمان بيماريدار
 19-با درنظرگرفتن اهميت و شيوع بيماري كوويد همچنينو 

دسامبر سال  6(از نظر موارد ابتال به اين بيماري تا تاريخ 
)، نياز به )16(باشد  كشور اول دنيا مي 15، ايران جزء 2020

زمان شيوع انجام يك مطالعه در زمينة گياهان دارويي در 
رو  رسد. از اين نظر مي بيماري كروناويروس جديد، ضروري به

هدف از انجام مطالعة حاضر، بررسي ميزان مصرف گياهان 
، ديدگاه 19 -دارويي و داروهاي طبيعي در زمان شيوع كوويد

منابع كسب  همچنينافراد نسبت به اثرات گياهان دارويي و 
ميزان توجه آنان به اطالعات افراد جهت انتخاب گياهان و 

 باشد. عوارض و تداخالت احتمالي موارد مصرفي مي
 ها: مواد و روش

 كنندگان شركت
، رانيدر ا نفر 298 روي بر بر وب  ي مبتن يمقطع ةمطالع نيا
 يدسترس منظور بهانجام شد.  1399 فروردين 31الي  26بين 

 گوناگون در نقاط ديعقا و ها فرهنگبه افراد با  شتريهرچه ب
 يماريب وعيش طيبه شرا توجه  با همچنينمختلف كشور و 

 قيناشناس از طر نيآنال ةپرسشنام قيها از طر كرونا، داده
 شد. يآور جمع تلگرام و اپ واتس همانند ياجتماع يها رسانه

معيارهاي واجد شرايط بودن در اين مطالعه عبارت بودند از: 
كت در مطالعه سال، (ب) تمايل به شر 18(الف) سن بيشتر از 

افراد  همچنينو (ج) توانايي خواندن و نوشتن به زبان فارسي. 
 سال از مطالعه خارج شدند.  18سال و سنين كمتر از  65باالي 
 از استفاده نسبت نييتعطرح  يهدف اصل نكهيتوجه به ا با

n=z2ول از فرم بود ياهيگ يداروها
1-α/2p(1-p)/d2 يراب 

 برآورد pنوع اول،  يخطا αكه  ،شدحجم نمونه استفاده  نييتع
 يخطا نييخطا (دقت) است. با تع زانيم dو  جامعه در نسبت

 384/0برابر با  pو  06/0(دقت)  يخطا حداكثر ،05/0نوع اول 
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 252))، حجم نمونه برابر با 17و همكاران ( يقيصد ة(مطالع
 كامل يده پاسخ عدم احتمال به توجه با كهدست آمد  نفر به

 تا يريگ نمونه تينها در مطالعه دقت شيافزا هتج و افراد
 .افتي ادامه نفر 300 توسط ها پرسشنامه ليتكم

 ابزار
اي كه  ساخته براي گردآوري اطالعات از پرسشنامة محقق

بود،  19 -شناختي و مرتبط با كوويد حاوي مشخصات جمعيت
، 35تا  18استفاده شد. پرسشنامه شامل اطالعاتي همچون سن (

هل (مجرد، تأ)، جنس (مرد، زن)، وضعيت <56و  55تا  36
هل)، تحصيالت (غيردانشگاهي، دانشگاهي)، اشتغال (شاغل، متأ

دار، دانشجو و بيكار)، محل سكونت (شهر،  بازنشسته، خانه
هاي مزمن (بلي، خير)، ابتالي اعضاي  روستا)، ابتال به بيماري

)، فوت (بلي، خير 19-خانواده، بستگان يا دوستان به كوويد
 19-علت ابتال به كوويد اعضاي خانواده، بستگان يا دوستان به

(بلي، خير)،  19-(بلي، خير)، تماس با افراد مبتال به كوويد
ديدگاه افراد نسبت به مؤثر دانستن گياهان دارويي يا داروهاي 
طبيعي جهت پيشگيري يا درمان در برابر ويروس كرونا جديد 

و اينكه آيا افراد از زمان شيوع (بلي، خير، اطالعي ندارم) 
ويروس كرونا جديد تا كنون از گياهان دارويي يا داروهاي 

منظور پيشگيري يا درمان در برابر اين بيماري استفاده  طبيعي به
كه افراد به سوال آخر پاسخ  اند (بلي، خير)، بود. درصورتي كرده

 شد كه ديگر سؤاالت دادند، از آنها درخواست مي مي "بلي"
مرتبط با مصرف گياهان دارويي يا داروهاي طبيعي از قبيل 
علت استفاده (پيشگيري، درمان، دورة نقاهت)، نحوة انتخاب 
گياه دارويي يا فرآوردة مرتبط، مشورت با پزشك يا داروساز، 
توجه به عوارض و تداخالت احتمالي داروي مصرفي با ساير 

ر طول يك هفته گياهان يا داروهاي مصرفي، دفعات استفاده د
و نحوة مصرف گياهان دارويي را تكميل كنند. الزم به ذكر 
است كه در برخي از سؤاالت كه چندين مورد به صورت 

كنندگان  توانست توسط افراد انجام شود، شركت زمان مي هم
 توانستند چند گزينه را انتخاب كنند. مي

راد در ابتداي پرسشنامه نيز براي اطمينان از درك يكسان اف
هاي دارويي  فرآورده"و  "گياه دارويي"از مفهوم كلمات 

، توضيحات هركدام از اين موارد به همراه مثال براي "گياهي
 آنها بيان شده بود.

 مالحظات اخالقي
اين پژوهش توسط كميتة اخالق دانشگاه علوم پزشكي 

) IR.TUMS.VCR.REC.1399.147تهران (كد اخالق: 
دگان از اهداف پژوهش و كنن تصويب شد. همة شركت

بودن اطالعات آگاه شدند و به آنها اطمينان داده شد كه  محرمانه
ها تنها جهت اهداف مطالعه استفاده خواهد شد.  اطالعات آن

كنندگان دريافت  رضايت آگاهانة آنالين از همة شركت همچنين
 شد.

 تحليل آماري
 انحراف"صورت  در اين مطالعه مقادير متغيرهاي كمي به

(درصد) "صورت  و مقادير متغيرهاي كيفي به "ميانگين ±معيار 
نشان داده شد. جهت بررسي عوامل مرتبط با استفاده  "فراواني

از گياهان دارويي و داروهاي طبيعي از روش رگرسيوني 
لجستيك ساده و چندگانه استفاده شد. نتايج اين روش 

 درصد 95) و فواصل اطمينان ORصورت نسبت شانس ( به
)CI 95 افزار  ها توسط نرم درصد) نشان داده شد. دادهSPSS 

 p>05/0مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و مقادير  16نسخة 
 دار در نظر گرفته شد. معني

 ها: يافته
 كنندگان  شناختي شركت هاي جمعيت ويژگي
 1جدولكنندگان در  شناختي شركت هاي جمعيت ويژگي

كنندگان  شركت نشان داده شده است. ميانگين سن
درصد) آنها زن  8/65نفر ( 196سال بود و  58/11±20/36

هل، متأدرصد)  1/58نفر ( 173كنندگان،  بودند. از كل شركت
نفر  149درصد) داراي تحصيالت دانشگاهي،  2/80نفر ( 239

درصد) ساكن شهر  3/97نفر ( 290درصد) شاغل و  0/50(
كنندگان اظهار  كتدرصد) از شر 8/23نفر ( 71 همچنين بودند.
اند كه اعضاي خانواده، دوستان و آشنايان آنها به  نموده
درصد) از آنها، فوت  7/10نفر ( 32اند و  مبتال شده 19كوويد

 19-علت ابتال به كوويد اعضاي خانواده، دوستان و آشنايان به
 اند. را بيان كرده
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 )n=298كنندگان ( شركت 19-ديو مرتبط با كوو يشناخت تيجمع يها يژگي. و1جدول

 (درصد) فراواني كنندگان شركتمشخصات 

 سن

18-35 )4/55 (165 
36-55 )3/38 (114 

56> )4/6 (19 
 20/36 ± 58/11 ميانگين ±انحراف معيار 

 جنس
 102) 2/34( مرد
 196) 8/65( زن

 هلتأوضعيت 
 125) 9/41( مجرد

 173) 1/58( هلمتأ

 تحصيالت
 59) 8/19( غيردانشگاهي

 239) 2/80( دانشگاهي

 وضعيت اشتغال

 149) 0/50( شاغل

 55) 5/18( دار خانه
 10) 4/3( بازنشسته
 75) 2/25( دانشجو
 9) 0/3( بيكار

 محل سكونت
 290) 3/97( شهر
 8) 7/2( روستا

 هاي مزمن ابتال به بيماري
 268) 9/89( خير
 30) 1/10( بلي

 19-دوستان و آشنايان به كوويد ابتال اعضاي خانواده،
 227) 2/76( خير
 71) 8/23( بلي

 19-علت كوويد فوت اعضاي خانواده، دوستان و آشنايان به
 266) 3/89( خير
 32) 7/10( بلي

 19-تماس با افراد مبتال يا مشكوك به كوويد
 250) 9/83( خير
 48) 1/16( بلي

 2019 روسيكروناو يماري: ب19-ديكوو

 
 

 ميزان استفاده از گياهان دارويي و داروهاي طبيعي
ميزان استفاده از گياهان دارويي و داروهاي طبيعي در اين 

درصد بود. ميزان استفاده از اين موارد در  3/50مطالعه برابر با 
درصد  5/50و  0/50ترتيب برابر با  ) به4مردان و زنان (جدول

سال و بزرگتر از  55تا  36سال،  35تا  18هاي سني  و در گروه
 درصد بود. در  1/21و  1/49، 5/54ترتيب برابر با  سال به 56

ميان افرادي كه از گياهان دارويي و/يا داروهاي طبيعي استفاده 
)، بيشترين گياهان دارويي مورد استفاده =150nكرده بودند (

 3/33درصد)، زنجبيل ( 46ترتيب عبارت بودند از: آويشن ( به
درصد) و پونة كوهي  20درصد)، بابونه ( 25چين (درصد)، دار

بيان  2در جدولدرصد) كه براساس ميزان مصرف افراد  3/15(
 شده است.

 



 و همكاران ندباغيا 

  229 ---1399سوم، پاييز  ة، شمارسال يازدهم 

 
 )n=150كنندگان ( . فراواني استفاده از گياهان دارويي و داروهاي طبيعي در مصرف2جدول

 (درصد) فراواني نام گياه  
 69) 0/46( شنيآو  1
 50) 3/33( ليزنجب  2
 38) 3/25( نيدارچ  3
 30) 0/20( بابونه  4
 23) 3/15( يكوه ةپون  5
 16) 7/10( عناب ةويم  6
 16) 7/10( اسطوخدوس  7
 15) 0/10( نعناع  8
 13) 7/8( گاوزبان  9

  9) 0/6(  ريس ةحب  10
 9) 0/6( انيب نيريش  11
 8) 3/5( دانه اهيس  12
 8) 3/5( يختم گل  13
 7) 7/4( اسپند ةدان  14
 7) 7/4( زعفران  15
 6) 0/4( ركيپن گل  16
 5) 3/3( سبز يچا  17
 5) 3/3( دانه به  18
 4) 7/2( عنبرنسارا  19
 4) 7/2( مرزنجوش  20
 4) 7/2( زردچوبه  21
 4) 7/2( انهيراز ةويم  22
 3) 0/2( گزنه  23
 3) 0/2( سرخارگل  24
 3) 0/2( بيالط سنبل  25
 2) 3/1( بارهنگ  26
 1) 7/0( سنگ نيج  27
 1) 7/0( بنفشه گل  28
 1) 7/0( زيگشن تخم  29

 
درصد) استفاده از  0/50نفر ( 149كنندگان،  از كل شركت

گياهان دارويي يا داروهاي طبيعي جهت پيشگيري يا درمان 
ثر مؤدرصد) غير 8/21نفر ( 65دانستند،  ثر ميمؤرا  19-كوويد

مطابق  همچنيندرصد) نيز اطالعي نداشتند.  2/28نفر ( 84و 

نفر از آنان از گياهان دارويي يا داروهاي طبيعي  150 ،3جدول
استفاده كرده  19-منظور پيشگيري يا درمان در برابر كوويد به

درصد) از گياه دارويي،  7/68نفر ( 103بودند كه از اين تعداد 
درصد)  3/23نفر ( 35درصد) از داروهاي طبيعي و  8نفر ( 12
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درصد)  7/94نفر ( 142از هر دو مورد استفاده كرده بودند. 
درصد)  3/5نفر ( 8و  19-منظور پيشگيري از بيماري كوويد به

نيز جهت درمان يا در دوران نقاهت از گياهان دارويي و 
 داروهاي طبيعي استفاده كرده بودند.

ون درصد) از اين افراد بد 7/64نفر ( 97ذكر است كه  قابل 
مشورت با پزشك يا داروساز، از اين موارد استفاده كرده بودند 

درصد از آنان به عوارض و تداخالت احتمالي موارد  3/47و 

مصرفي با ساير گياهان يا داروهاي مورد استفاده توجهي 
درصد  3/83( كردن اين موارد، روش دم بر  اند. عالوه نداشته

اد) از پركاربردترين درصد افر 8/39افراد) و روش جوشاندن (
هاي مورد استفاده براي گياهان دارويي بوده است.  روش

صورت ميانگين،  درصد افراد به 68ميزان مصرف، در  همچنين
 بار در هفته بوده است. 4كمتر/ مساوي 

 
 )n=150. توزيع فراواني متغيرهاي مرتبط با مصرف گياهان دارويي يا داروهاي طبيعي (3جدول

 (درصد) فراواني بط با مصرف گياهان دارويي يا داروهاي طبيعيمتغيرهاي مرت

 يي يا داروهاي طبيعيوعلت استفاده از گياهان دار
 142) 7/94( پيشگيري

 6) 0/4( درمان
 2) 3/1( نقاهت

 53) 3/35( بلي مشورت با پزشك يا داروساز قبل از مصرف
 97) 7/64( خير

 79) 7/52( بلي توجه به عوارض و تداخالت احتمالي
 71) 3/47( خير

 حاالت استفاده
 103) 7/68( گياه دارويي

 12) 0/8( داروي طبيعي
 35) 3/23( هر دو

 ميانگين دفعات استفاده در هفته

 59) 3/39( بار 2يا  1
 43) 7/28( بار 4يا  3
 26) 3/17( بار 6يا  5

 22) 7/14( بار يا بيشتر 7

 رويي يا داروهاي طبيعينحوة انتخاب گياهان دا

 31) 7/20( توصية دوستان
 58) 7/38( توصية خانواده

 45) 0/30( مطالب فضاي مجازي
 31) 7/20( راديو و تلويزيون
 36) 0/24( كتب علمي مرتبط

 53) 3/35( توصية متخصصين پزشكي يا داروسازي
 12) 0/8( ساير موارد

 )n=138نحوة مصرف گياهان دارويي (

 20) 5/14( صورت تازه ستفاده از گياه بها
 38) 5/27( شده صورت خشك استفاده از گياه به

 115) 3/83( كردة گياه استفاده از دم
 22) 9/15( استنشاق دود حاصل از سوزاندن گياه

 55) 8/39( فاده از جوشاندة گياهياست
 5) 6/3( گياه در آب سرد ةاستفاده از خيساند

 12) 7/8( ها ساير روش
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عوامل مرتبط با استفاده از گياهان دارويي و داروهاي 
 طبيعي

متغيري (مدل رگرسيون لجستيك  هاي تك نتايج تحليل
ساده) و چندمتغيري (مدل رگرسيون خطي چندگانه) براي 
بررسي عوامل مرتبط با استفاده از گياهان دارويي و داروهاي 

نتايج تحليل  نشان داده شده است. 4جدولطبيعي در 
متغيري نشان داد، در مقايسه با سالمندان، بزرگساالن جوان  تك

)14/14 – 43/1 :CI 95  ،50/4درصد=ORسال  ) و ميان
)58/11 – 13/1 :CI 95  ،62/3درصد=OR بيشتر از گياهان (

اند. افرادي كه اعضاي  دارويي و داروهاي طبيعي استفاده كرده
مبتال بودند،  19-ا به كوويدخانواده، دوستان و آشنايان آنه

كردند  برابر بيشتر از ساير افراد از اين موارد استفاده مي 72/1
)96/2 – 01/1 :CI 95  ،72/1درصد=OR ميزان استفاده از .(

گياهان دارويي و داروهاي طبيعي در افراد روستايي باالتر از 
درصد،  CI 95: 60/0 – 32/15افراد ساكن در شهر بود (

04/3=OR،( دار نبود  لحاظ آماري معني اما اين اختالف به
)177/0=p.( 

 )n=298هاي رگرسيوني لجستيك ساده و چندگانه ( تعيين عوامل مرتبط با استفاده از گياهان دارويي و داروهاي طبيعي با استفاده از روش. 4جدول 

 متغير
فراواني 
 (درصد)

)95% CI (OR P )95% CI (ORAdj P 

 سن (سال)
 007/0 72/5) 60/1 – 48/20( 010/0 50/4) 43/1 – 14/14( 90) 5/54( 35تا  18
 056/0 28/3) 97/0 – 09/11( 030/0 62/3) 13/1 – 58/11( 56) 1/49( 55تا  36
 - 1 - 1 4) 1/21( و بيشتر 56

 جنس
 - 1 - 1 51) 0/50( مرد
 650/0 86/0) 50/0 – 50/1( 933/0 02/1) 63/0 – 65/1( 99) 5/50( زن

 هلتأوضعيت 
 - 1 - 1 61) 8/48( مجرد

 468/0 27/1) 67/0 – 41/2( 652/0 11/1) 70/0 – 76/1( 89) 4/51( هلمتأ

 تحصيالت
 712/0 88/0) 44/0 – 75/1( 705/0 12/1) 63/0 – 98/1( 31) 5/52( غيردانشگاهي

 - 1 - 1 119) 8/49( دانشگاهي

 وضعيت اشتغال

 - 1 - 1 72) 3/48( شاغل
 381/0 89/1) 46/0 – 79/7( 918/0 07/1) 30/0 – 85/3( 5) 5/50( بازنشسته

 354/0 47/1) 65/0 – 29/3( 309/0 38/1) 74/0 – 57/2( 31) 4/56( دار خانه
 718/0 77/0) 19/0 – 19/3( 821/0 86/0) 22/0 – 31/3( 4) 4/44( دانشجو
 626/0 85/0) 44/0 – 63/1( 740/0 10/1) 63/0 – 91/1( 38) 7/50( بيكار

 محل سكونت
 - 1 - 1 144) 7/49( شهر
 284/0 48/2) 47/0 – 15/13( 177/0 04/3) 60/0 – 32/15( 6) 0/75( روستا

 هاي مزمن ابتال به بيماري
 - 1 - 1 137) 5/51( خير
 641/0 82/0) 35/0 – 92/1( 420/0 73/0) 34/0 – 56/1( 13) 3/43( بلي

ده، دوستان ابتال اعضاي خانوا
 19-و آشنايان به كوويد

 - 1 - 1 107) 1/47( خير
 066/0 85/1) 96/0 – 55/3( 049/0 72/1) 00/1 – 96/2( 43) 6/60( بلي

فوت اعضاي خانواده، دوستان 
 19-و آشنايان به علت كوويد

 - 1 - 1 132) 6/49( خير
 883/0 94/0) 39/0 – 26/2( 480/0 31/1) 62/0 – 73/2( 18) 2/56( بلي

تماس با افراد مبتال يا 
 19-مشكوك به كوويد

 - 1 - 1 124) 6/49( خير
 893/0 95/0) 48/0 – 89/1( 563/0 20/1) 65/0 – 23/2( 26) 2/54( بلي

        OR: Odds Ratio, OR: Odds Ratio Adjusted 
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نتايج تحليل چندمتغيري نشان داد كه ميزان  همچنين

دارويي و داروهاي طبيعي در بزرگساالن استفاده از گياهان 
درصد،  CI 95:60/1–48/20جوان بيشتر از سالمندان بود (

72/5=ORAdj ميزان استفاده از اين موارد در  همچنين)؛
 CI: 97/0–09/11سال بيشتر از سالمندان بود ( بزرگساالن ميان

لحاظ آماري  )؛ اما اين اختالف بهORAdj=28/3درصد،  95
افرادي كه اعضاي خانواده، دوستان  ).p=056/0ود (دار نب معني

برابر بيشتر از  85/1مبتال بودند،  19-و آشنايان آنها به كوويد
ساير افراد از گياهان دارويي و داروهاي طبيعي استفاده 

 ).OR=85/1درصد،  CI 95: 96/0 – 55/3كردند ( مي
 گيري: بحث و نتيجه

ظور ارتقاي سالمتي، من  در سراسر جهان بسياري از مردم به
ها، از طب سنتي يا مكمل  ها و يا درمان آن پيشگيري از بيماري

كنند كه در اين ميان، گياهان دارويي از جايگاه  استفاده مي
باشند و در موارد مختلفي همانند درمان  اي برخوردار مي ويژه

هاي عفوني،  ها، ميگرن، سردرد، كنترل ديابت و بيماري سرطان
عنوان مثال  به .)19 ،18(شوند  و ويروسي استفاده ميباكتريايي 

استفاده از  2003زمان با اپيدمي ويروس سارس در سال  هم
سزايي  شده از طب سنتي چين سهم به گياهان دارويي برگرفته

در زمان  .)20(در كمك به پيشگيري و درمان افراد داشته است 
ن شيوع ويروس سارس، استفاده از گياهان طب سنتي چي

همراه داروهاي ديگر، عالئم سرفه، مشكالت تنفسي و تب را  به
توجه به اينكه ويروس   . با)21(طور چشمگيري كاهش داد  به

سارس و بيماري كروناويروس جديد هر دو از خانوادة 
يا  ها هستند، شايد بتوان از گياهان دارويي كروناويروس

 19-ويدتركيبات طبيعي در كمك به پيشگيري و يا درمان كو
رو آزمايشات مختلفي بر روي  . از اين)22(بهره گرفت 

منظور بررسي اثرات  شده از گياهان به تركيبات متنوع مشتق
 .)23(در حال انجام است  19-ها در جهت كنترل كوويد آن

مطالعات اخير نشان داده است كه استفاده از طب سنتي چين 
به ارتقاي  منجر هاي استاندارد،  همراه استفاده از مراقبت به

شده است  19-پيامدهاي درماني در بيماران مبتال به كوويد

اشاره در   استفاده از گياهان دارويي مورد همچنين. )25 ،24(
طب سنتي همانند ريوند چيني، سير، پياز، ختمي و آويشن 
باغي يا تركيبات مؤثرة حاصل از بعضي از گياهان، به بهبود 

قابلة بدن با مشكالت ناشي از اين سيستم ايمني، پيشگيري و م
. ميزان استفاده از گياهان )27، 26(نمايد  بيماري كمك مي

دارويي در مطالعات مختلف، بسيار متفاوت گزارش شده است؛ 
درصد افراد در  80تا  70شود كه  صورت كلي تخمين زده مي به

سراسر دنيا جهت نيازهاي مراقبت سالمت اوليه از طب سنتي 
صديقي  همچنين. )28(كنند  گياهان دارويي استفاده ميو عمدتاً 

منظور بررسي  اي كه به ) در مطالعه1383و همكاران (سال 
آگاهي و بينش نسبت به طب مكمل و ميزان استفاده از اين 
خدمات در جمعيت شهر تهران انجام دادند، ميزان استفاده از 

اي  لعه، يا در مطا)17(درصد بيان كردند  4/38طب گياهي را 
ديگر كه به بررسي وضعيت مصرف گياهان دارويي در شهر قم 

درصد از افراد مورد مطالعه استفاده از  5/93، )15(پرداخته بود 
درد  منظور دل گياهان دارويي را گزارش داده بودند كه بيشتر به

درصد) از گياهان بهره  2/48درصد) و سرماخوردگي ( 4/48(
دليل متفاوت بودن  توان به ا را ميه گرفته شده بود. اين تفاوت

 -ميزان دسترسي افراد به گياهان دارويي، وضعيت فرهنگي
محيطي مرتبط  اجتماعي، محل سكونت افراد و تنوع زيست

منظور استفاده  دانست. در ارتباط با منبع كسب اطالعات افراد به
در  )29(اي كه توسط انوري  از گياهان دارويي نيز، در مطالعه

انجام گرديد، مشخص شد كه منبع آگاهي افراد در  1385سال 
درصد موارد،  8/78زمينة مصرف گياهان دارويي در حدود 

اطرافيان بوده است و راديو و تلويزيون كمترين نقش را در اين 
 زمينه داشته است. 

منظور پيشگيري از   نيز، افراد به 19-در زمان شيوع كوويد
هاي  ان دارويي و يا فرآوردهدرمان آن از گياه اين بيماري و

اند. با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش،  مرتبط بهره گرفته
درصد از افراد  3/50در ايران،  19-از زمان شيوع كوويد

كننده در مطالعه از گياهان دارويي يا داروهاي طبيعي  شركت
 اند. بيشترين گياهان  منظور مقابله با اين بيماري استفاده كرده به
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ورد استفاده، آويشن، زنجبيل، دارچين، بابونه و پونة كوهي م
بوده است. در مطالعات مرتبط نيز نشان داده شده است كه 

و تركيبات موجود در  آويشن از طريق بهبود سطح ايمني ذاتي
ها و كمك به سيستم ايمني  دارچين با افزايش سطح لوكوسيت

و  )30 ،27( 19-هاي ناشي از كوويد بيمار جهت جبران آسيب
تركيبات موجود در ريزوم زنجبيل و اسانس بابونه، با  همچنين

سازي پروتئاز كروناويروس  اثرات ضد التهابي و مهار فعال
 .)32، 31(توانند در مقابله با اين بيماري كمك نمايند  مي

در زمينة ارتباط سن با ميزان استفاده از گياهان دارويي و 
بر  يمبتنهاي ناشي از  تيمحدودبا توجه به داروهاي طبيعي، 

صورت قطعي بيان نمود كه  توان به نمي ،مطالعه نوب بود
بزرگساالن جوان و ميانسال در مقايسه با سالمندان، از اين 

اند. اما  بيشتر استفاده نموده 19-گيري كوويد موارد در زمان همه
صورت كلي بزرگساالن جوان و ميانسال، در مقايسه با  به

 اند. در تكميل پرسشنامه مشاركت بيشتري داشته سالمندان،
دهد كه  متغيري و چندمتغيري نشان مي هاي تك نتايج تحليل

ميزان استفاده از گياهان دارويي و داروهاي طبيعي، در افرادي 
مبتال  19-كه اعضاي خانواده، دوستان و آشنايان آنها به كوويد

توان بيان  رتي ميعبا بودند، بيشتر از ساير افراد بوده است. به
هايي كه احساس خطر بيشتري نسبت به  كرد كه افراد يا خانواده

اند، بيشتر از ساير افراد از گياهان  كرده ابتال به بيماري مي
توجه   با همچنيناند.  دارويي و داروهاي طبيعي استفاده نموده

، مشاهده شد كه ميان ميزان مصرف گياهان p-valueبه مقادير 
اروهاي طبيعي در زمان شيوع ويروس كروناي دارويي و د

چون تحصيالت، وضعيت اشتغال، ابتال يا  جديد و عواملي هم
هاي مزمن و فوت اعضاي خانواده، دوستان  عدم ابتال به بيماري

 ارتباط معناداري وجود ندارد. 19-و آشنايان به علت كوويد
مشخص شد كه پركاربردترين روش مصرف  همچنين

كردن و  هاي دم كنندگان، روش در بين شركت گياهان دارويي
تواند سهولت تهيه و  جوشاندن بوده است كه علت آن مي

ترين  بر اين مهم ها باشد. عالوه  استفاده از گياهان در اين روش
ترتيب عبارت بودند  منابع كسب اطالعات افراد در اين زمينه به

زي، از: توصية خانواده، توصية متخصصين پزشكي يا داروسا
هاي علمي مرتبط؛ كه  مطالب موجود در فضاي مجازي و كتاب

خواني دارد. از سوي ديگر نتايج  با نتايج مطالعات قبلي هم
كنندگان قبل از مصرف  درصد از شركت 7/64نشان داد كه 

گياهان دارويي يا داروهاي طبيعي با پزشك يا داروساز 
ز به حدود نيمي از افراد ني همچنينكنند و  مشورت نمي

تداخالت و عوارض احتمالي آنها با ساير داروها يا گياهان 
توجه به عوارض ناخواستة بعضي   نمايند. اين امر با توجه نمي

از گياهان دارويي و ايجاد سميت حاد در صورت مصرف 
تواند باعث بروز برخي  مي )33(مقادير بيش از حد مجاز 

رو  ود؛ از اينها و عوارض ناخواسته در افراد جامعه ش واكنش
 گزاران در اين زمينه ضروري است. لزوم توجه سياست

نظرگرفتن اين موضوع كه حدود نيمي  صورت كلي با در به
هاي مرتبط با آنها را مصرف  از مردم، گياهان دارويي و فرآورده

توجه اين موضوع در زمان  اهميت قابل همچنينكنند و  مي
توجه   و از سوي ديگر باهاي اپيدميك  ها و شيوع بيماري بحران

به تداخالت و عوارض مهمي كه برخي از گياهان و 
رسد  نظر مي توانند داشته باشند، به هاي مرتبط با آنان مي فرآورده

گذاران و مسئولين مرتبط در اين زمينه جهت  توجه سياست
توان از  بخشي به افراد ضروري باشد و در اين ميان مي آگاهي

اثرگذاري را در كسب اطالعات افراد دارند  هايي كه بيشترين راه
همانند متخصصين پزشكي يا داروسازي و فضاي مجازي 

توجه  منظور افزايش آگاهي بهره برد. الزم به ذكر است كه با  به
ترتيب  كه بيشترين ميزان مصرف گياهان دارويي، به  به اين

ي مربوط به گياهان آويشن، زنجبيل، دارچين، بابونه و پونة كوه
رساني عمومي مرتبط با اين  رسد اطالع نظر مي بوده است، به

تواند جزء  منظور افزايش سطح دانش افراد، مي گياهان به
نظر به  همچنينگذاران در اين زمينه باشد.  هاي سياست اولويت

 19-ميزان باالي مصرف گياهان دارويي در زمان شيوع كوويد
رساني  هت اطالعهايي ج تر سياست نياز است كه هرچه سريع

صحيح در مورد نحوة مصرف، عوارض و تداخالت احتمالي، 
هاي كسب اطالعات معتبر در زمينة گياهان دارويي و  راه

 رساني شود.  داروهاي طبيعي تدوين و به مردم اطالع
 هاي مطالعه محدوديت

  وب بر يمبتن تيمطالعه از ماه نيا يها تيمحدود ةعمد
بر وب،  مطالعات مبتني ريبه سا هيشب شود. يم يمطالعه ناش بودن
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و  يتيجمع يها يريكم، سوگ يده پاسخ زانيها م تيمحدود نيا
 تيبودند. محدود نترنتيبه ا يو دسترس اي انهيدر سواد را تنوع

كه مانع از توانايي د، آن بو يمقطع تيماهمطالعة حاضر،  گريد
فاده استو  19-/ كوويدبين متغيرهاي دموگرافيك ياستنباط عليت

محدوديت ديگري كه وجود  همچنين. است از داروي گياهي
هاي گياهان دارويي با گياهان  دارد، عدم توانايي انطباق نام

بودن اين مطالعه و  بر وب دليل مبتني دارويي اصلي است كه به
 كردن  منظور توضيح و يكسان حضور فيزيكي مخاطبان به عدم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شود.  هان مختلف ايجاد مياستنباط آنان از گيا
 تشكر و قدرداني:

اين مطالعه با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم 
-47430پزشكي تهران، تهران، ايران و در قالب طرح با كد

 الزم خود بر مقاله انجام شده است. نگارندگان 104-1-99
كنندگان كه در اين پژوهش ما را ياري  كلية شركت از دانند مي
 قدرداني نمايند. و ند، تشكركرد
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