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تاریخ پذیزش1399/06/30:

بررسی میزان تجویز داروهای گیاهی توسط پزشکان در نسخ دارویی
شوارُ صفحِ:
داروخانه دولتی شهر یزد
هحسي ًبي هيبدیً ،1دا ارباب تفتيٍ ،2حيد رهضاًي* ،3هْسا تَکلياى اردکاًي،4
هزین اکزهي ،5ػليهحود رًجبز جوال آبادی

6

هقدهِ :دارٍّای گیاّی یىی اس پزوارتزدتزیي رٍػّای عة هىول در عزاعز جْاى ّغتٌذ .اس ایيرٍ السم اعت وِ هغالؼات دلیك در
هَرد ٍضؼیت دارٍّای گیاّی در جَاهغ فَرت تگیزدّ .ذف اس ایي هغالؼِ تزرعی هیشاى ًغخ تجَیشؽذُ دارٍّای گیاّی تَعظ
پشؽىاى ٍ تأثیز هتغیزّایی هاًٌذ جٌظ ،هذرن تحقیلی ،عيًَ ،ع تخقـ پشؽىاى ،فقَل هختلف عال ،هٌثغ تْیِ دارٍ ،لیوت دارٍ ٍ
هیشاى پَؽؼ تیوِ تز آى اعت.
رٍش بزرسي :هغالؼِ فَق اس ًَع تَفیفی – تحلیلی ٍ همغؼی هیتاؽذ .ایي تحمیك در همغغ سهاًی  1فزٍردیي تا  30اعفٌذ عال
 1395در دارٍخاًِ دٍلتی ؽْز اًجام ؽذ .تؼذاد ً 1824غخِ دارٍیی تا اعتفادُ اس فزهَل آهاری وَوزاى تِدعت آهذ ٍ تا اعتفادُ اس
لیغتّای تْیِ ؽذُ ،هیشاى ًغخ تجَیشؽذُ حاٍی دارٍّای گیاّی هَرد ارسیاتی لزار گزفت .اعالػات جوغآٍریؽذُ در عِ دعتِ ولی
ؽاهل هؾخقات دهَگزافیه پشؽىاى ،ؽاخـّای ًغخ تجَیشی ٍ دارٍی هَجَد در ًغخِ تا اعتفادُ اس ًزمافشار  ٍ SPSS version 16تا
تْزُگیزی اس آسهَى آهاری وای دٍ هَرد تجشیِ ٍ تحلیل لزار گزفت.
ًتایج :اس ً 1824غخِ تزرعی ؽذُ تٌْا ً 120غخِ حاٍی دارٍّای گیاّی تجَیش ؽذُ تا هیاًگیي  1/05 ± 0/22للن دارٍی گیاّی در
ّز ًغخِ تَدً 114 .غخِ ( 95درفذ) ٍ ً 6غخِ ( 5درفذ) ،تِتزتیة حاٍی یه ٍ دٍ للن دارٍگیاّی تجَیشؽذُ تَد .راتغِ هؼٌیداری
تیي هیشاى تجَیش دارٍّای گیاّی ٍ هذرن تحقیلی (ًَ ،(P = 0/041ع تخقـ ( ٍ )P;0/04جٌغیت پشؽىاى (ٍ (P = 0/009جَد
داؽت اها راتغِ هؼٌیداری تیي هیشاى تجَیش ًغخ حاٍی دارٍّای گیاّی ٍ فقل تجَیش ( ٍ )P;0/866عي پشؽىاى ()P = 0/089
تِدعت ًیاهذ.
ًتيجِگيزی :تا در ًظز گزفتي ًتایج ایي هغالؼِ ،هیشاى تجَیش دارٍّای گیاّی تَعظ پشؽىاى ون هیتاؽذ.
ٍاصُّای کليدی :دارٍی گیاّیً ،غخِ ،پشؽىاى
ارجاعً :ثی هیثذی هحغي ،ارتاب تفتی ًذا ،رهضاًی ٍحیذ ،تَولیاى اردواًی هْغا ،اوزهی هزین ،رًجثز جوال آتادی ػلی هحوذ .بزرسي هيشاى تجَیش
دارٍّای گياّي تَسط پششكاى در ًسخ دارٍیي دارٍخاًِ دٍلتي شْز یشد .هجلِ ػلوی پضٍّؾی داًؾگاُ ػلَم پشؽىی ؽْیذ فذٍلی یشد 1399؛ 28
(.3144-52 :)10

 -1استبدیبر رشتٍ فبرمبسیًتیکس ،گريٌ فبرمبسیًتیکس ،داوشکدٌ داريسبزی ،داوشگبٌ علًم پسشکي ي خدمبت بهداشتي درمبوي شهید صديقي یسد ،یسد ،ایران.
 -2داريسبز عمًمي ،گريٌ فبرمبسیًتیکس ،داوشکدٌ داريسبزی ،داوشگبٌ علًم پسشکي ي خدمبت بهداشتي درمبوي شهید صديقي یسد ،یسد ،ایران.
 -3استبدیبر رشتٍ فبرمبسیًتیکس ،گريٌ فبرمبسیًتیکس ،داوشکدٌ داريسبزی ،داوشگبٌ علًم پسشکي ي خدمبت بهداشتي درمبوي شهید صديقي یسد ،یسد ،ایران.
 -4داوشجًی داريسبزی ،گريٌ فبرمبسیًتیکس ،داوشکدٌ داريسبزی ،داوشگبٌ علًم پسشکي ي خدمبت بهداشتي درمبوي شهید صديقي یسد ،یسد ،ایران.
 -5رياوپسشک ،گريٌ رياوپسشکي ،داوشکدٌ پسشکي ،داوشگبٌ علًم پسشکي ي خدمبت بهداشتي درمبوي شهید صديقي یسد ،یسد ،ایران.
 -6استبدیبر رشتٍ فبرمبکًگىًزی ،گريٌ فبرمبکًگىًزی ي مرکس تحقیقبت علًم داريیي ،داوشکدٌ داريسبزی ،داوشگبٌ علًم پسشکي ي خدمبت بهداشتي درمبوي شهید
صديقي یسد ،یسد ،ایران.
*(وًیسىدٌ مسئًل)؛ تلفه ،83538283418 : :پست الکتريویکي ، vramezani@razi.tums.ac.ir: :صىديق پستي8915173149 :
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هجلِ ػلوي پضٍّشي داًشگاُ ػلَم پششكي شْيد صدٍقي یشد

تاریخ دریافت1399/04/25:

درخؾاى ایي هَضَع ٍ ٍجَد داًؾوٌذاى هؾَْر هاًٌذ سوزیای

هقدهِ

راسی اعواػیل جزجاًی ٍ اتَػلی عیٌا ،اهزٍسُ تَجِ ووتزی تِ

اعتفادُ اس گیاّاى تِػٌَاى دارٍ هَضَػی اعت وِ اس دٍراى

آى ؽذُ اعت ( .)11تا تَجِ تِ هغالة فَق تقوین گزفتِ ؽذ

لذین تا وٌَى هَرد تَجِ تؾز تَدُ اعت ( .)1,2دارٍّای گیاّی

وِ هغالؼِای در هَرد ارسیاتی هیشاى تجَیش دارٍّای گیاّی در

تا داؽتي  4عیغتن افلی چیٌی عٌتیٌّ ،ذی عٌتی (آیَرٍدا)،

ًغخ دارٍیی اس عَی پشؽىاى ٍ ارتثاط آى تا ؽاخـّای ایؾاى

غزتی ٍ عٌتی ػزب یىی اس پزوارتزدتزیي رٍػّای عة هىول

اس جولِ عي ،جٌظ ،هذرن تحقیلی ٍ ًَع تخقـ اًجام

ٍ جایگشیي در عزاعز جْاى ّغتٌذ ٍ ًمؼ هْوی در

پذیزد .ایي هَضَع هیتَاًذ تقَیزی رٍؽي ٍ دلیك اس جایگاُ

هزالثتّای تْذاؽتی ایفا هیوٌٌذ ( .)3,4عاسهاى جْاًی

دارٍّای گیاّی در عة ًَیي را در اختیار ها لزار

تْذاؽت ( )WHOدارٍّای گیاّی را تِػٌَاى هؤلفِ افلی

دّذ.

هزالثتّای اٍلیِ عالهت تؾخیـ دادُ اعت ( .)1دارٍّای

تز گیاّاى دارٍیی در تزًاهِ آهَسؽی ًظام پشؽىی وؾَر تاؽذ.

گیاّی هؼوَالً حاٍی عیف ٍعیؼی اس تزویثات فؼال دارٍیی
ّغتٌذ وِ در تؼضی هَارد هؾخـ ًیغت وذام یه اس ایي

رٍش بزرسي

تزویثات اثز درهاًی را ایجاد هیوٌذ ( .)5در آهزیىا عی عالیاى

ایي هغالؼِ اس ًَع تَفیفی – تحلیلی ٍ همغؼی هیتاؽذ .ایي

اخیز فزٍػ دارٍّای گیاّی تَعؼِ یافتِ اعت ( .)6تا تَجِ تِ

تحمیك در همغغ سهاًی  1فزٍردیي تا  30اعفٌذ عال  1395در

ػذم آگاّی اس اثزتخؾی ٍ تیضزر تَدى گیاّاى دارٍیی در

دارٍخاًِ ؽْیذ دوتز چوزاى تحت ًظارت داًؾىذُ دارٍعاسی

آهزیىا ،اعتفادُ تیؼ اس اًذاسُ دارٍّای گیاّی هَضَػی

داًؾگاُ ػلَم پشؽىی ؽْیذ فذٍلی یشد اًجام ؽذ .تزای تِدعت

ًگزاىوٌٌذُ هیتاؽذ (ّ .)7زچٌذ اعتفادُ اس دارٍّای گیاّی در

آٍردى اعالػات هٌاعة اس ًغخ دارٍیی یه لیغت حاٍی

درهاى تغیاری اس تیواریّا رٍ تِ پیؾزفت اعت ٍلی ًگزاًی

اعالػات هزتَط تِ ًغخِ (آساد یا تیوِای تَدى ،تؼذاد الالم ول ٍ
الالم دارٍیی گیاّی در ًغخِ ،لیوت دارٍی گیاّی ،فقل تجَیش،

سیادی اس جولِ تذاخالت دارٍیی ٍ ػَارك جاًثی در ایي سهیٌِ

ارتثاط دعتِتٌذی دارٍیی تا تخقـ پشؽىاى ٍ تذاخل دارٍیی)،

ٍجَد دارد ( .)8دعتَرالؼول عاسهاى جْاًی تْذاؽت درتارُ

دارٍ گیاّی (ٍارداتی یا تَلیذ داخلی تَدى ،ؽىلدارٍیی ،راُ

ًظارت تز ایوٌی دارٍّای گیاّی در عیغتنّای دارٍیی تیاى

هقزف) تْیِ ؽذ ّنچٌیي هتغیزّای هزتَط تِ پشؽىاى

هیوٌذ وِ تقَر اؽتثاّی هثٌی تز تیضزر تَدى دارٍّای

تجَیشوٌٌذُ ؽاهل اعالػات جٌغیت ٍ هذرن تحقیلی اس رٍی

عثیؼی ٍجَد داردّ .نچٌیي اهىاى تذاخل تیي دارٍّای گیاّی

هْز ًظام پشؽىی ٍ عي آىّا اس عاهاًِ ًظام پشؽىی وؾَر

ٍ دارٍّای ؽیویایی هیتَاًذ تاػث ایجاد هؾىالت جذی در

دریافت گزدیذ .عپظ حجن ًوًَِ وِ تؼذاد ول ًغخ تزرعی ؽذُ

عالهتی هقزفوٌٌذگاى ؽَد ( .)9 ,10اس عزف دیگز ،تیواراى

در یه عال اعت را اس فزهَل .

=( nدر ایي فزهَل ; N

اس هٌاتغ لاتل اػتواد تغیار هحذٍد در هَرد اعتفادُ اس دارٍّای

حجن ًوًَِیآهاری ; t ،اًذاسُ هتغیز در تَسیغ عثیؼی وِ تزاتز تا

گیاّی تزخَردار ّغتٌذ ٍ رایجتزیي هٌاتغ هؾاٍرُ در هَرد

 1/96اعت ; P ،درفذ تَسیغ ففت در جاهؼِ وِ تزاتز تا  5درفذ

دارٍّای گیاّی ،دٍعتاى ٍ ًشدیىاى ّغتٌذ ( .)4اس ّذفّای

در ًظز گزفتِ هیؽَد ; q ،درفذ افزادی وِ فالذ آى ففت در

فارهاوَگٌَسی ،ارسیاتی دارٍّای گیاّی اعت ( )11وِ

جاهؼِ ّغتٌذ وِ تزاتز تا  5درفذ در ًظز گزفتِ هیؽَد; d ،

دارٍعاساى هتخقـ در ایي ػلن تایذ عؼی وٌٌذ تا اعالػاتؾاى

تفاضل ًغثت ٍالؼی ففت در جاهؼِ وِ تزاتز تا  5درفذ در ًظز

در هَرد دارٍّای گیاّی ٍ دارٍدرهاًی تزای پاعخگَیی تْتز تِ

گزفتِ هیؽَد ).تِدعت آٍردین .در ًتیجِ ً 1824غخِ در یه

هقزفوٌٌذُ ٍ دیگز تینّای هزالثتی تاال تثزًذ ( .)12هثالً

عال یا ً 456غخِ در ّز فقل هَرد ارسیاتی لزار هیگیزد .اس

اعتفادُ اس دارٍّای گیاّی در وؾَر آلواى تیي پشؽىاى ٍ هزدم

جذٍل اػذاد تقادفی تزای تؼییي رٍسّای ارسیاتی ًغخ اعتفادُ

رًٍك یافتِ اعت اها در وؾَر ایزاى تا ٍجَد عاتمِ عَالًی ٍ

ؽذ .در هزحلِ تؼذ اعالػات ًغخ دارٍیی تا هزاجؼِ تِ دارٍخاًِ

هجلِ داًشگاُ ػلَم پششكي ٍ خدهات بْداشتي ـ درهاًي شْيد صدٍقي یشد
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ّنچٌیي ایي هغالؼِ هیتَاًذ هثٌایی تزای ٍرٍد درٍط هثتٌی

] [ DOI: 10.18502/ssu.v28i10.4924

هحسي ًبي هيبدی ٍ ّوكاراى

ؽوارُ ًغخ،
داًشگاُ تز
دختزهؾخـ
داًشجَیاىّای
چوزاى در رٍس
شيَعدوتز
ؽْیذ
اعاط …
ّای ایزاى
چاقي در

وِ عثمِتٌذی لیوتّا تِفَرت ووتز اس 15000تَهاى ،تیي

جوغآٍری ٍ هَرد تزرعی لزار گزفت.

 15000تا  30000تَهاى ،تیؾتز اس  30000تَهاى تَد (جذٍل .)2

تجشیِ ٍ تحليل آهاری

تا تَجِ تِ ًتایج آسهَى آهاری وای دٍ ،تیي فقَل هختلف اس ًظز

ایي هغالؼِ  14هتغیز هزتَط تِ ًغخ دارٍیی حاٍی دارٍّای

تجَیش دارٍّای گیاّی ،اختالف آهاری هؼٌادار ٍجَد ًذارد

SPSS

(( )P;0/866جذٍل  .)2اس تیي ً 120غخِ حاٍی دارٍ گیاّی ،تٌْا

ً ،version 16تایج حافل اس ارسیاتی هتغیزّا هَرد تزرعی آهاری

 64ػذد ( 53/3درفذ) تَعظ پشؽىاى هتخقـ یا فَقتخقـ

لزار گزفت .اس آسهَى وای دٍ تزای ارسیاتی هؼٌادار تَدى یا ًثَدى

تجَیش گزدیذُ تَد .وِ اس ایي تؼذاد ،تیؾتزیي تجَیش دارٍ گیاّی

اختالفات حافل اس ًتایج اعتفادُ ؽذ.

هزتَط تِهتخققاى جزاح ػوَهی (31/2درفذ) ،داخلی ٍ هغش ٍ

گیاّی را هَرد ارسیاتی لزار هیدّذ .تا اعتفادُ اس ًزمافشار

پزٍپَسال ایي پضٍّؼ ،تَعظ وویتِ اخالق داًؾگاُ ػلَم

وای دٍ حاوی اس اختالف آهاری هؼٌادار در تجَیش دارٍ گیاّی تیي

پشؽىی ؽْیذ فذٍلی هَرد تأییذ لزار گزفتِ اعت (وذ اخالق:

ایي چْار تخقـ تا عایز تخقـّا هیتاؽذ ( .)P;0/04ووتزیي

.)IR.SSU.MEDICINE.REC.1396.73

هیشاى تجَیش دارٍ گیاّی ًیش در تخقـّای للة ،عة وار ٍ غذد
ّز یه تا فزاٍاًی  0/08درفذ تَد (دادُّا در جذٍل ًؾاى دادُ

ًتایج

ًؾذُ اعت)ً .تایج ًؾاى هیدّذ وِ در ً 78غخِ ارتثاط هغتمین
ًتایج حافل اس تزرعی ً 1824غخِ تا هیاًگیي تؼذاد دارٍ 3/1

تیي گزٍُ درهاًی دارٍ گیاّی تا تخقـ پشؽه ٍجَد دارد ٍ در

درفذ در ّز ًغخِ در دارٍخاًِ ؽْیذ دوتز چوزاى ًؾاى هیدّذ

ً 42غخِ تیي گزٍُ درهاًی دارٍ گیاّی تا تخقـ پشؽه ارتثاط

وِ تٌْا ً 120غخِ حاٍی دارٍّای گیاّی هیتاؽذ ٍ هیشاى تجَیش

هغتمین ٍجَد ًذارد (جذٍل ّ .)2یچوذام اس پشؽىاى فزآٍردُّای

دارٍّای گیاّی تَعظ پشؽىاى هؼادل  6/6درفذ هیتاؽذ.

گیاّی را تِ تٌْایی تزای درهاى تیواریّا وافی ًویداًٌذ تٌاتزایي

هیاًگیي تؼذاد الالم دارٍّای گیاّی تجَیش ؽذُ در ّز ًغخِ

در ّز ًغخِ ػالٍُ تز دارٍی گیاّی ،دارٍی ؽیویایی ًیش ٍجَد

 1/05 ± 0/22تَد وِ اس تیي ً 120غخِ حاٍی دارٍ گیاّی ،در

دارد وِ تجَیش ایي دٍ در وٌار ّن هٌجز تِ افشایؼ تذاخالت

ً 114غخِ ( 95درفذ)  1للن ٍ در ً 6غخِ ( 5درفذ)  2للن دارٍ

دارٍیی هیؽَد .اس تیي ً 120غخِ حاٍی دارٍّای گیاّی114 ،

گیاّی تجَیش ؽذُ تَد .اس ًظز تجَیش دارٍّای گیاّی تیي گزٍُّای

ًغخِ فالذ تذاخل دارٍیی ٍ تٌْا ً 6غخِ دارای تذاخل دارٍیی

عٌی هختلف پشؽىاى اختالف آهاری هؼٌادار ٍجَد ًذارد

اعت (جذٍل  .)2تا تَجِ تِ جذٍل  ،3هیشاى تجَیش دارٍّای

(( )P;0/089جذٍل  .)1اختالف آهاری هؼٌادار در هیشاى ًغخ

گیاّی تَلیذ داخل تَعظ پشؽىاى تیؾتز اس دارٍّای گیاّی

تجَیشی تَعظ پشؽىاى هزد ٍ سى تا تَجِ تِ جذٍل ٍ 1جَد دارد

ٍارداتی اعت 97 .هَرد اس دارٍّای گیاّی تِ فزم خَراوی ٍ 23

( .)P;0/009هیشاى تجَیش دارٍّای گیاّی تَعظ پشؽىاى ػوَهی

هَرد تِ فزم هَضؼی تَدًذ (جذٍل  .)3وِ اس ایي تؼذاد ،ؽزتت ٍ

( 6/7درفذ) ،پشؽىاى هتخقـ ( 8درفذ) ٍ پشؽىاى فَقتخقـ

لزؿ تیؾتزیي فزاٍاًی ،پواد ٍ وزم ووتزیي فزاٍاًی ًغثت تِ تمیِ

( 3درفذ) هیتاؽذ وِ ًتایج آسهَى فیؾز حاوی اس ٍجَد اختالف

اؽىال دارٍ داؽتٌذ (جذٍل  .)3دارٍّایی تا وارتزد تیواری تٌفغی

آهاری هؼٌادار در تجَیش دارٍّای گیاّی تیي پشؽىاى فَقتخقـ،

تا فزاٍاًی ً 38غخِ ( 31/7درفذ) اس تیي ً 120غخِ ،تیؾتزیي

هتخقـ ٍ ػوَهی اعت (( )P;0/041جذٍل  .)1اس تیي 120

فزاٍاًی را تِ خَد اختقاؿ دادًذ ،دارٍّایی تا وارتزد تیواری

ًغخِ ٍاجذ دارٍ گیاّی تٌْا الالم گیاّی ً 6غخِ تحت پَؽؼ

گَارؽی تا فزاٍاًی ً 33غخِ ( 27/5درفذ) ،دارٍّای ضذ

تیوِ لزار داؽتٌذ ٍ ً 114غخِ آساد تَدًذ (جذٍل  .)2هیاًگیي

التْابّا ،ضذ اعپاعنّا ٍ تغىیيدٌّذُّای درد تا فزاٍاًی 17

لیوت دارٍّای گیاّی تجَیش ؽذُ  11730 ± 16484تَهاى تَد

ًغخِ ( 14/1درفذ) ،دارٍّای اػقاب ٍ سًاى ّز یه تا فزاٍاًی 9
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هالحظات اخالقي

اػقاب ( 17/2درفذ) ٍ وَدواى ( 10/8درفذ) تَدً .تیجِ آسهَى
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ًغخِ ( 7/5درفذ) ،تمَیتی ٍ هىول ٍ ضذ حغاعیت ٍ خارػ ّز

فزاٍاًی ً 4غخِ ( 3/3درفذ) در رتثِّای تؼذی لزار گزفتٌذ

یه فزاٍاًی ً 5غخِ ( 4/2درفذ) ٍ ولیِ ٍ هجاری ادرار ّن تا

(دادُّا در جذٍل ًؾاى دادُ ًؾذُ اعت).

جذٍل  :1تزرعی هیشاى تجَیش یا ػذم تجَیش دارٍّای گیاّی تز اعاط ؽاخـ پشؽىاى در ًغخ دارٍیی دارٍخاًِ دٍلتی ؽْز یشد
شاخص پششكاى

ًسخ حاٍی دارٍی

ًسخ فاقد

گياّي

دارٍی گياّي

(385 )95/1
(954 )93/5
(273 )90/7
(92 )93/9
1704
(1319 )92/7
(385 )96
1704
(775 )93/3
(635 )92
(294 )97
1704

(20 )4/6
(66 )6/5
(28 )9/3
(6 )6/1
120
(104 )7/3
(16 )4
120
(56 )6/7
(55 )8
(9 )3
120

کل ًسخ

(405 )100
(1020 )100
(301 )100
(98 )100
1824
(1423 )100
(401 )100
1824
(831 )100
(690 )100
(303 )100
1824

ًتيجِ آسهَى
P = 0/089

P = 0/009

P = 0/041

جذٍل  :2تزرعی هیشاى تجَیش دارٍّای گیاّی تز اعاط ؽاخـ ًغخ در ًغخ دارٍیی دارٍخاًِ دٍلتی ؽْز یشد
شاخص ًسخ

تؼداد (درصد) ًسخ

ٍضؼیت تیوِای دارٍی گیاّی در ًغخ

تیوِ
آساد
جوغ ول

)95(114
)5(6
)100(120

لیوت دارٍی گیاّی

ووتز اس  15000تَهاى
 15000تا  30000تَهاى
تیؾتز اس  30000تَهاى
جوغ ول
تْار
تاتغتاى
پاییش
سهغتاى
جوغ ول
دارد
ًذارد
جوغ ول
دارد
ًذارد
جوغ ول

)76/66(92
)19/16(23
)4/16(5
)100(120
)28/33(34
)21/66(26
)20(24
)30(36
)100(120
)65(78
)35(42
)100(120
)5(6
)95(114
)100(120

فقل تجَیش

ارتثاط درهاًی دارٍی گیاّی تا تخقـ پشؽه

تذاخل دارٍیی
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ووتز اس  35عال
گزٍُ عٌی
 35تا  50عال
 51تا  60عال
تیؾتز اس 60عال
جوغ ول
هزد
جٌغیت
سى
جوغ ول
ػوَهی
هذرن تحقیلی
تخقـ
فَق تخقـ
جوغ ول
*آسهَى آهاری وای دٍ

تؼداد (درصد)

تؼداد (درصد)

تؼداد (درصد)

] [ DOI: 10.18502/ssu.v28i10.4924

هحسي ًبي هيبدی ٍ ّوكاراى

جذٍل  :3تزرعی هیشاى تجَیش دارٍّای گیاّی تز اعاط ؽاخـ دارٍ در ًغخ دارٍیی دارٍخاًِ دٍلتی ؽْز یشد
شيَع چاقي در داًشجَیاى دختز داًشگاُّای ایزاى …
تؼداد (درصد) ًسخ حاٍی دارٍّای

شاخص دارٍ

گياّي

راُ هقزف

خَراوی
هَضؼی
جوغ ول

)80/8(97
)19/2(23
)100(120

اؽىال دارٍ

لزؿ
ؽزتت
وپغَل
پَدر
لغزُ
پواد
وزم
جوغ ول

)20/8(25
)20/8(25
)19/2(23
)14/2(17
)10(12
)9/2(11
)5/8(7
)100(120

گیاّی تجَیش وزدُاًذ ٍلی ّیچوذام اس پشؽىاى دارٍ گیاّی را

بحث

تِتٌْایی تزای درهاى تیواراى هٌاعة ًویداًٌذ ( .)13در
دارٍّای گیاّی یىی اس رایجتزیي رٍػّای عة هىول ٍ

هغالؼِ دیگز در ٌّذٍعتاى  1درفذ اس پشؽىاى تجَیش دارٍ

جایگشیي در عزاعز جْاى ّغتٌذ وِ اهزٍسُ تغیاری اس هزدم اس

گیاّی را تزای تیواراى خَد داؽتِاًذ ( .)14در آلواى هغالؼِای

آى تِهٌظَر هزالثتّای اٍلیِ عالهت اعتفادُ هیوٌٌذ .در ایي

وِ تَعظ ّ ٍ Glassenوىاراى در عال  2012اًجام پذیزفت

تحمیك ،عؼی ؽذُ اعت وِ هیشاى تجَیش دارٍّای گیاّی

افشایؼ هقزف دارٍّای گیاّی اس  52درفذ در عال  1970تِ

تَعظ پشؽىاى ؽْز یشد تا تزرعی ًغخ دارٍیی ارجاع ؽذُ تِ

 70درفذ در عال ً 2010ؾاى دادُ ؽذُ اعت .در ایي هغالؼِ

دارٍخاًِ تخققی ؽْیذ دوتز چوزاى یشد هَرد تزرعی لزار

تمزیثاً  20درفذ اس دارٍّای گیاّی تِ فزٍػ رعیذُ تز اعاط

گیزد .عثك هغالؼِای وِ در تحزیي اًجام ؽذ تمزیثاً ًیوی اس

ًغخِ ٍ  80درفذ اس آىّا تذٍى ًغخِ تَدُ اعت ( .)3در

پشؽىاى داًؼ ٍ آگاّی وافی در هَرد دارٍّای گیاّی داؽتٌذ

هغالؼِای وِ در ؽْز تْزاى تَعظ خاًَی ٍ ّوىاراى اًجام ؽذ

اها هیشاى توایل آىّا تِ هقزف دارٍّای گیاّی تیؾتز اس هیشاى

پظ اس تزرعی ً 5040غخِ دارٍیی اس  3دارٍخاًِ هٌتخة در

تجَیش ایؾاى تَدً .تایج هغالؼِ  Mahmood Hilalتوایل

هٌاعك هختلف ؽْز تْزاى ،هؾخـ ؽذ وِ در ول ،توایل

پشؽىاى تِ ارتما داًؼ خَد ًغثت تِ دارٍّای گیاّی ًؾاى

پشؽىاى تِ تجَیش دارٍّای گیاّی ون هیتاؽذ (هؼادل 4درفذ)

هیدّذ ّنچٌیي پشؽىاى در ایي هغالؼِ هؼتمذًذ وِ داًؼ

( .)8ایي هیشاى در همایغِ تا ًتیجِ هغالؼِ حاضز ًؾاى هیدّذ

وافی در وٌار ّشیٌِ ون یىی اس ػَاهل اعتفادُ هٌغمی دارٍّا

وِ هیشاى تجَیش دارٍی گیاّی در ؽْز یشد ( 6/6درفذ) تیؾتز

اعت ( .)4هغالؼِ حاضز ًؾاىدٌّذُ درفذ ًغثی پاییي (6/6

اعت وِ ایي اهز احتواالً تِ خاعز عٌتیتز تَدى ؽْز یشد ٍ

درفذ) تجَیش دارٍّای گیاّی تَعظ پشؽىاى ؽْز یشد

اػتماد پشؽىاى ٍ هزدم تِ درهاىّای عٌتی اعت .عثك ایي

هیتاؽذ .در هغالؼِای وِ عاسهاى جْاًی تْذاؽت ( )WHOدر

هغالؼِ ّیچوذام اس پشؽىاى فزآٍردُّای گیاّی را تِ تٌْایی

داًؾگاُ الگَط ًیجزیِ اًجام دادُ  60درفذ اس پشؽىاى دارٍ

تزای درهاى تیواریّا وافی ًویداًٌذ .تٌاتزایي در ّز ًغخِ
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ًَع دارٍ

داخلی
ٍارداتی
جوغ ول

)85/8(103
)14/2(17
)100(120
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ایي دٍ در وٌار ّن هٌجز تِ افشایؼ تذاخالت دارٍیی هیؽَد.

للة ٍ ػزٍق اختقاؿ دادُ ؽذً .تایج حافل اس هغالؼِ

ًتایج ایي هغالؼِ گَاُ ایي هَضَع اعت وِ درفذ ووی اس ًغخ

ّ ٍ Williamsوىاراى ًؾاى هیدّذ وِ اس تیي پشؽىاى

دارای تذاخل دارٍیی تیي دارٍّای ؽیویایی ٍ گیاّی اعت در

هتخقـ ،هتخققیي اعفال (15/6درفذ) ٍ جزاحی ػوَهی

حالیوِ در هغالؼِ خاًَی ٍ ّوىاراى درفذ تاالیی اس ًغخ

( 15/1درفذ) تیؾتزیي درفذ تجَیش دارٍّای گیاّی را تِ خَد

دارای تذاخل تیي دارٍّای ؽیویایی ٍ گیاّی اعت ( .)8هغالؼِ

اختقاؿ دادًذ ٍ تخقـّایی هاًٌذ سًاى ٍ سایواى

اخیز ًؾاى هیدّذ وِ ارتثاط هؼٌاداری تیي عي ٍ هیشاى تجَیش

(10/9درفذ) ،رٍاًپشؽىی ( 9/9درفذ) ،ارتَپذی ( 5/2درفذ)،

دارٍّای گیاّی ٍجَد ًذارد اها اس لحاػ هیشاى تجَیش ،پشؽىاى

رادیَلَصی ( 4/7درفذ) در رتثِّای تؼذی درفذ تجَیش لزار

تا هحذٍدُ عٌی تاالتز تیؾتزیي تجَیش دارٍّای گیاّی را

گزفتٌذ ( )14وِ ایي ًتایج تمزیثاً هؾاتِ ًتایج تِدعت آهذُ

داؽتِ اًذ ،ػلت آى در گذؽتِ احتواالً هَرد اعتفادُ لزار گزفتي

هغالؼِ اخیز اعتّ .نچٌیي در هغالؼِای وِ در تحزیي اًجام

گیاّاى دارٍیی تِػٌَاى یىی اس تارستزیي رٍػّای درهاًی

ؽذ هتخققیي اعفال ٍ جزاحی ػوَهی تیؾتزیي درفذ را

اعت .پشؽىاى تا عي ون ٍ تاسُ فارؽالتحقیل تِػلت ػذم

تِخَد اختقاؿ دادًذ ( .)4در هغالؼِ خاًَی ٍ ّوىاراى ًیش

آؽٌایی ٍ ًذاؽتي تجزتِ وافی در خقَؿ وارآهذی دارٍّای

ووتزیي هیشاى تجَیش دارٍّای گیاّی تِ هتخققیي للة ٍ

گیاّی تجَیش ًغثتاً ووی در ایي هَرد داؽتِاًذ در حالیوِ در

ػزٍق ٍ تیؾتزیي هیشاى تجَیش تِگزٍُ درهاًی تٌفغی اختقاؿ

هغالؼِ خاًَی ٍ ّوىاراى اختالف آهاری هؼٌادار تیي عي

دادُ ؽذ ( .)8هغالؼِ حاضز ًؾاى هیدّذ وِ احتواالً تِ ػلت

پشؽىاى ٍ هیشاى تجَیش دارٍّای گیاّی ٍجَد دارد (.)8

لَی ظاّز ؽذى ؽزوتّای دارٍیی در تْیِ دارٍّای گیاّی،

پشؽىاى ػوَهی ٍ هتخقـ ًغثت تِپشؽىاى فَقتخقـ

ارائِ هحقَالت تاویفیت ٍ اثز درهاًی هٌاعة ًاؽی اس دارٍّا،

توایل تیؾتزی تِ تجَیش دارٍّای گیاّی داؽتٌذ وِ احتواالً

اػتماد پشؽىاى تِ تجَیش دارٍّای گیاّی تَلیذ داخل تیؾتز اس

ػلت آى عزٍوار داؽتي پشؽىاى فَقتخقـ تا تیواریّای

دارٍّای ٍارداتی اعتٍ .لی در هغالؼِای وِ در ؽْز تْزاى

تخققیتز ًغثت تِ عایز پشؽىاىٍ ،جَد دارٍّای ؽیویایی

اًجام ؽذ ،هیشاى تجَیش دارٍّای گیاّی ٍارداتی تَعظ پشؽىاى

تخققیتز ًغثت تِ دارٍّای گیاّی در ایي تیواریّا ،تذاخل

تیؾتز اعت .ؽایذ ایي هَضَع تِ دلیل اثزتخؾی هٌاعة

دارٍّای ؽیویایی تا دارٍّای گیاّی ٍ ػذم ٍجَد دارٍّای

دارٍّای گیاّی ٍارداتی ٍ تثلیغات واراهذ ؽزوتّای

اثزگذار در تیي دارٍّای گیاّی هَجَد در تاسار دارٍیی وؾَر

ٍاردوٌٌذُ در ؽْز تْزاى تاؽذ ( .)8در ایي هغالؼِ تیي فقَل

تزای ایي تیواریّا (هثل تیواری للة ٍ ػزٍق ،عزعاى ٍ )...

هختلف عال اس ًظز هیشاى تجَیش دارٍّای گیاّی اختالف

اعت .در فَرتیوِ ًتایج تِدعتآهذُ در هغالؼِ خاًَی ٍ

هؼٌاداری ٍجَد ًذارد وِ واهالً هؾاتِ ًتیجِ هغالؼِ خاًَی ٍ

ّوىاراى ووی هتفاٍت اعت ،هیشاى تجَیش دارٍّای گیاّی

ّوىاراى هیتاؽذ (ً .)8تیجِ آسهَى وای دٍ حاوی اس اختالف

تَعظ پشؽىاى ػوَهی ( 3/7درفذ) ٍ هتخقـ ( 3/5درفذ)

آهاری هؼٌادار در تجَیش دارٍ گیاّی تیي پشؽىاى هزد ٍ سى

تمزیثا تزاتز هیتاؽذّ .نچٌیي هیشاى تجَیش تَعظ پشؽىاى

اعت .تذیيگًَِ وِ هیشاى تجَیش دارٍّای گیاّی تَعظ

فَقتخقـ ( 7/4درفذ) هیتاؽذ ( .)8در تیي پشؽىاى

پشؽىاى هزد تیؾتز اس پشؽىاى سى اعت .در هغالؼِ ٍ Hilal

هتخقـ ،تِتزتیة هتخققیي جزاح ػوَهی ( 31/2درفذ)،

ّوىاراى در عال 2017

ًشدیه تِ  51درفذ اس

داخلی ( 17/2درفذ) ٍ وَدواى ( 10/8درفذ) تیؾتزیي تجَیش

ؽزوتوٌٌذگاى پشؽىاى هزد تَدًذ ٍ اختالف آهاری تیي

را داؽتٌذ وِ ایي تخقـّا در ارتثاط تا تیواریّای هختلف

جٌغیت را ًؾاى ًویدّذ ( .)4اها در هغالؼِ ٍ Williams

ّغتٌذّ .نچٌیي تِػلت ًثَد دارٍّای تخققی در تیي

ّوىاراى ًتیجِای هؾاتِ ًتیجِ هغالؼِ اخیز حافل ؽذُ اعت
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ػالٍُ تز دارٍ گیاّی ،دارٍ ؽیویایی ًیش ٍجَد دارد وِ تجَیش

دارٍّای گیاّی ،ووتزیي هیشاى تجَیش تِ تخقـّایی هاًٌذ
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فزاٍاًي ًسخ حاٍی دارٍّای گياّي

ٍ اًجام هغالؼِای هغتمین در سهیٌِ تزرعی ٍ تؼییي توایل

… را در تز
وٌٌذگاى
درفذ اس
74 هزددر حذٍد
پشؽىاى
ؽزوت ایزاى
داًشگاُّای
داًشجَیاى دختز
چاقي
ٍ شيَع

ًگزػ پشؽىاى ؽْز یشد ًغثت تِ تجَیش دارٍّای گیاّی

 پیؾٌْاد هیؽَد، تا تَجِ تِ ًتایج هغالؼِ اخیز.)14( هیگیزًذ

 ّنچٌیي تایذ راّىارّای هٌاعة جْت.ضزٍری هیتاؽذ

هغالؼِ ای هغتمین در سهیٌِ تزرعی ٍ تؼییي توایل ٍ ًگزػ

افشایؼ آگاّی پشؽىاى ًغثت تِ وارتزد ٍ هَضَع تذاخالت

ُپشؽىاى ؽْز یشد ًغثت تِ تجَیش دارٍّای گیاّی در آیٌذ

دارٍیی تا عایز دارٍّای تجَیشؽذُ در ًغخ پشؽىاى تِ هٌظَر

.هَرد تزرعی لزار گیزد

.واّؼ تزٍس ػَارك جاًثی دارٍیی هذًظز لزار تگیزد

ًتيجِگيزی

سپاطگشاری

تِفَرت ولی هغالؼِ حاضز ًؾاىدٌّذُ درفذ ًغثی پاییي

ایي همالِ تزگزفتِ اس پایاىًاهِ دوتزی ػوَهی دارٍعاسی

ٍ تجَیش دارٍّای گیاّی تَعظ پشؽىاى ؽْز یشد هیتاؽذ

ُتحت حوایت هالی داًؾگاُ ػلَم پشؽىی ؽْیذفذٍلی تَد

، عي،تِفَرت خالفِ هتغیزّایی چَى عغح تحقیالت

 هؤلفیي اس تواهی وغاًی وِ در جوغآٍری دادُّا.اعت

جٌغیت ٍ تخقـ پشؽىاى تز هیشاى تجَیش دارٍّای گیاّی

.ّوىاری ًوَدًذ تمذیز ٍ تؾىز هیًوایٌذ

 ّنچٌیي لیوت تاالی ایي.تَعظ پشؽىاى هَثز هیتاؽذ

 داًؾگاُ ػلَم پشؽىی ؽْیذ فذٍلی یشد:حاهي هالي

فزآٍردُّا تا تَجِ تِ غیز تیوِای تَدى آىّا هیتَاى یىیدیگز

. ٍجَد ًذارد:تؼارض در هٌافغ

 تا تَجِ تِ ًتایج فَق.اس ػَاهل تجَیش پاییي ایي فزآٍردُ تاؽذ
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Original Article
Introduction: Herbal medicines are one of the most widely used complementary therapies in the world.
Therefore, it is necessary to perform exact studies on the status of herbal medicines in communities. The aim
of this study was surveying the prescription amount of herbal medicines prescribed by physicians and the
effect of variables such as gender, degree of education, age, type of specialization of physicians, different
seasons, source of drug production, price and the rate of insurance coverage on it.
Methods: The current study was a descriptive-analytical and cross-sectional one. This research was
conducted in the period of April 1 to March 20, 2016 in a public pharmacy in Yazd. 1824 prescriptions were
obtained using Cochran's statistical formula and the amount of prescription containing herbal medicines was
evaluated using the prepared lists. The collected data in three general categories, including physicians'
demographic characteristics, prescriptions and their containing drugs specification were analyzed using
SPSS (version 16) software and using the Chi-square statistical test.
Results: Among the 1824 prescription examined, only 120 prescriptions contained herbal medicines with the
average number of 1.05 ± 0.22 herbal medicine items in each prescription. 114 prescriptions (95%) and 6
prescriptions (5%) included one and two herbal items, respectively. There was a significant relationship
between the amount of herbal medicine and the degree (P=0.041), type of specialization (P=0.04) and gender
of the doctors (P=0.009), however, there was no significant relationship between the amount of prescription
containing herbal medicines, the seasons of prescription (P=0.866) and the age of the physicians (P=0.089).
Conclusion: Considering the results of this study, the amount of herbal medicines prescribed by physician in
Yazd city is low.
Keywords: Herbal medicine, Prescription, Physicians.
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