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»ي اصيلمقاله«

درخصوص ديسمنورهمردم تركمن استان گلستانهاي خانگي باورهاي بهداشتي و درمان

*2، اكرم ثناگو2، ليال جويباري1نصيبه كر

چكيده
هاي خانگي استفاده در گذشته اقوام مختلف براي دردهاي خود از درمان: زمينه

ها و هاي سنتي براي بيماريانديگري درميتها نيز مانند هر قومتركمن. كردندمي
اين مطالعه بررسي باورها و رفتارهاي انجامهدف از.انددردهاي موجود داشته

.مراقبتي مردم تركمن استان گلستان در درمان ديسمنوره بوده است
گيري مبتني بر هدف با نگاري پزشكي از طريق نمونهدر اين مطالعه خرده مردم:روش

. به عمل آمدساختارنيمههاي محلي تركمن مصاحبهانگردرمانو نفر از سالمندان50
،نويسدستضبط،هامصاحبه. استفاده شدها از روش مشاهده نيزبراي گردآوري داده

.بندي شدندكدگذاري و طبقه
دانستند و معتقد سالمت جسم و باروري مييهقاعدگي را نشان،گراندرمان: نتايج
استفاده از گياهان دارويي، غذاي .شودز بدن خارج ميخون كثيف اكهبودند

گردنبندي از سنگ آلقاش از جمله و مرغ و نيشكر،تخمبامخصوص روغن حيواني 
برخي از درگيريو گوشههاي محلي براي كاهش ديسمنوره و اجتناب از حمامدرمان

.بوده استقاعدگييهمشاهده شده در دوراز رفتارهاي ، هاي اجتماعيفعاليت
و دوران ورد ديسمنوره در م،مردم تركمنبرخي از باورها و رفتارهاي : گيرينتيجه

اين رفتارها و تالش براي شناسايي . قاعدگي مفيد و برخي ديگر مضر بوده است
سازي براي حذف رفتارهاي مضر در تقويت باورها و رفتارهاي بهداشتي و فرهنگ

هداشتي درماني جاري كشور به منظور ارتقاي تلفيق پزشكي عاميانه با سيستم ب
. شودسالمت مردم توصيه مي

.، استان گلستان، تركمنپزشكينگاريديسمنوره، قوم: كليديواژگان

11/8/90: تاريخ پذيرش5/8/89: تاريخ دريافت

و عضو دانشجوي كارشناسي پرستاريـ 1
دانشگاه علوم تحقيقات دانشجويي، كميته

، ايرانپزشكي گلستان
09101060929: و ايميلتلفن

nasibeh.kor2008@yahoo.com

ي آموزش پرستاري، استاديار ادكترـ 2
، مركزپرستاري و مامايي بويهيهدانشكد

دانشگاه علوم پزشكي تحقيقات پرستاري ، 
، ايرانگلستان
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مقدمه
).1(استاي لگن ترين نوع درد دورهشايع،ديسمنوره

شود و يكي از اك اطالق ميديسمنوره به قاعدگي دردن
و به عنوان درد لگني ) 2(مشكالت شايع طب زنان است 

،اين اختالل. پيونددحاد در حوالي زمان قاعدگي به وقوع مي
اي است كه با توجه به وضعيت ترين نوع درد دورهشايع

). 3(كنندآن را به دو دسته تقسيم مي،پاتولوژيكي آناتوميكي
جود قاعدگي دردناك در غياب بيماري و،اوليهيديسمنوره

وريزيوقوع خون،ثانويهيقابل اثبات لگني و ديسمنوره
پاتولوژيك لگني مثل مشكالتقاعدگي دردناك در اثر 

هاي لگني آندومتريوز و بيماري التهابي لگن و يا ليوميوم
تا 40را وانك و همكاران شيوع ديسمنوره اوليه ). 4(است 

40ان عاملي كه ساليانه باعث هدر رفتن درصد و به عنو95
. )6و5(اندد، ذكر كردهشوميليون ساعت كاري در آمريكا مي

كيفيت زندگي ي كنندهيكي از عوامل مختل،وجود ديسمنوره
اگر با عاليمي اًخصوص. استهاي اجتماعي زنان و فعاليت

حوصلگي، سردرد، خستگي، تهوع، استفراغ، اسهال، بي:مانند
رغم علي).7(گرفتگي عضالني همراه باشدو لرز،

برخورد و كنترل درد ناشي از ينحوه،هاي پزشكيپيشرفت
هاي بهداشتي چنان يكي از معضالت در مراقبتقاعدگي هم

است كه ياين موضوع تحت تأثير فاكتورهاي متعدد. است
ابهام در مورد ماهيت، طبيعت و تأثير بهتوانمياز آن جمله 

و در طول)8(اشاره كرد هاي كنترل آن درد و روشاين 
يشود كه گاهي عوارضديسمنوره نيز از داروهايي استفاده مي

شامل دو بخش مكتوب و،طب سنتي ايران. )9(دارند
تبي است كه از شامل كُ،شفاهي است كه بخش مكتوب آن

جا مانده و بخش شفاهي آن شامل تجارب و گذشتگان به
كه سينه به سينه از نسلي به نسل ديگر انتقال اطالعاتي است 

. هاي مختلف بهداشتي و درماني استيافته و حاوي روش
،تاريخي طوالني و نيز اقوام، نژادهايايران به دليل سابقه

هاي متفاوت، كشوري سرشار از تجارب و آرا ها و اقليمزبان
آوري و خير و تعلل در جمعأت. و عقايد طبي شفاهي است

ها موجب از دست رفتن قسمتي از اين مكتوب كردن آن
يشود، تجاربي كه شايد در بردارندهبها ميتجارب گران

از طرفي  و معضالت پزشكي باشنداز رخيكليد حل ب
توسط سازمان جهاني بهداشت و يونيسف تغيير برخي آداب 

هاي عملياتي پيشنهاد ثر در بهداشت در برنامهؤهاي مو سنت
باورها و اعتقادات مردمان هر قوم و هر ). 10(ت شده اس
زندگي به يگيري شيوههمواره باعث شكل،سرزمين

اقوام ،در گذشته. خصوص در اين سرزمين بوده است
هاي خانگي استفاده مختلف براي دردهاي خود از درمان

ها براي بيماري،ها نيز مانند هر قوم ديگريتركمن. كردندمي
اقوام ها از آن. اندهاي سنتي داشتهدرمان،دو دردهاي موجو

، شمال تركمنستانهستند كه عمدتاً در آسياي ميانهتبارترك
به زبان ، و شرق ايران سكونت دارندغرب افغانستان و شمال

اغوز غربي سخن يشاخهتبارهاي تركزبانتركمني از 
مذهب حنفيگويند و بيشتر آنان مسلمان سني و پيرو مي

تا به امروزها تقريباًفرهنگ و رسوم تركمن). 11(هستند 
جا دارد تا دير نشده اين . نخورده باقي مانده استدست

اين مطالعه انجام هدف از . يميبا ارزش را ثبت نمايگنجينه
ستان بررسي باورها و رفتارهاي مراقبتي مردم تركمن ا

.گلستان در درمان ديسمنوره بوده است

روش
تحليل محتوي روشبهوكيفياين مطالعه از نوع تحقيق 

گيرينمونهروشدر اين پژوهش از .صورت گرفته است
ي شيوهبهگيرينمونهازبرخي موارددروهدفبرمبتني

ابتدادر؛ شده استاستفاده) Snowball(گلوله برفي 
نمونهعنوانهببودند، دسترسدركهرايراداف،محقق

نيابارا هانمونهيهيبقهاآنازدنيپرسباسپسوانتخاب
دركهديشناسيمرايافرادايوفردشماايآ"كهالؤس
سمنورهيديخانگيهادرمانخصوصهب،انهيعامطبينهيزم

.كردييشناسارا" باشدداشتهاطالعات
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ها  آوري دادهه رويكرد اصلي براي جمعدر اين مطالع
روش از .و ساختار يافته بودساختار يافتهنيمهيمصاحبه

،االت مصاحبهؤس.مشاهده هم در برخي موارد استفاده شد
محقق از .  شدتر مييئو سپس جزصورت كليبهابتدا 

هاي نمونه. ديپرساالت متفاوتي راؤكنندگان متفاوت سشركت
- هاي محلي، درمانافراد كليدي و آگاه،   ماماتحقيق شامل

كه به نحوي از طبگران محلي، سالمندان، و ساير افرادي
در مصاحبه به نفر 50.بود،كنندمياستفاده كرده وعاميانه

نفر4محلي، درمانگرنفر16.شركت نمودندتفكيك زير 
- مردم محلي و سالمند آشنا به درماننفر 30ماماي محلي و 

شركت يافتههاي نيمه ساختارهاي خانگي در مصاحبه
تركمن و بومي منطقه كه توسط مجري طرحها داده.نمودند

دستورالعملباها مطابقتحليل دادهوگردآوري،است
.انجام شد"تحليل محتوا"

براياجازهو گان،كنندشركتازآگاهانهرضايتهمچنين، 
گمناميفظحاز نظر . صورت گرفتهمصاحبضبط

هنگامبهچنينهموتحقيقمراحلتمامدركنندگانشركت
اجازه كنندگانشركتواطمينان داده شدهادادهانتشار

.مطالعه را ترك نمايندزمانهرداشتند، در 

نتايج
باورها و رفتارهاي "مويد مضامين برگرفته شده از اين مطالعه
درمان ديسمنوره، باور در،مراقبتي مردم تركمن استان گلستان

هاي پيشگيري و روشو رفتار در مورد ماهيت قاعدگي،
اين "مذهبي و اجتماعي، تسكين درد، رفتارهاي بهداشتي

- قاعدگي را نشانهمشاركت كنندگان در مطالعه . باشددوره مي

دانستند و معتقد بودند خون سالمت جسم و باروري ميي
براي دختران تركمن زنان و. شودميكثيف از بدن خارج

هاي از رفتارهاي متنوعي از جمله درمانكاهش ديسمنوره 
غذاي .كردندگياهي، تغذيه درماني و سنگ درماني استفاده مي

آويزان كردن مرغ و نيشكر، تخمبامخصوص روغن حيواني 
حمام نگرفتن، دوري از اماكن ، گردنبندي از سنگ آلقاش

ديگر از ،هاي اجتماعييتاز برخي فعالگيريمذهبي و گوشه
يياگرچه برخي از باورها.رفتارهاي دوره قاعدگي بوده است

كه در ذيل آمده است محو شده و يا در حال محو شدن 
ي تها به عنوان شناختي از باورهاي بهداشباشد اما ذكر آنمي

.خالي از فايده نخواهد بود
"باور و رفتار در مورد ماهيت قاعدگي"

دانند و قاعدگي را روندي طبيعي مي،مطالعهافراد مورد 
مقرر كرد و وجود آن را براي را آنوندخداكهمعتقدند

،چرا كه معتقدنددانند،ميسالمت جسم و باروري ضروري
هاي نقل قول.شودخون كثيف از بدن خارج مي

كنندگان در اين مطالعه، در بين دو گيومه آورده شده شركت
ها به زبان تركمني بوده است كه در قولبرخي از نقل. است

. ها استفاده شده استمتن حاضر از برگردان فارسي آن
رفع راو كمردردودشباعث ريختن خون كثيف از بدن مي"

".خون كثيف است،خون خارجه در هنگام قاعدگي.كندمي

".توانايي و باروري فرد استينشانه"

مادر به خاطر ،استي سالمتي فردنشانه،چون قاعدگي"
برد و به ها ميغذا درست كرده و به همسايهاش خوشحالي

".دهدها نيز اطالع ميآن

يعني اگر قبل از .قاعده باشدفرد نبايد،در هنگام ازدواج نيز"
".بهتر است،رسيدن به سن قاعدگي ازدواج كند

."بهتر است روز ازدواج قاعده نباشداگر قاعده شده بود،"
سالگي و قبل از 12بعد از ،مناسب و معمول قاعدگيسن "

سال بعد از رشد سينه و شروع آن يكاستسالگي 16
".است

را به برخي افراد خودشدنقاعدهمعموالً،زنان تركمن"
ها گويند كه معتمد آنبه فردي ميمعموالًدهند،اطالع مي

خواهر،مادر،:مثل. تر باشدها نزديكبوده و از بقيه به آن
"...عمو وزن:گاهي اقوامي ماننددوستان،

"هاي پيشگيري و تسكين دردروش"

گيري هاي پيشروش،ديسمنورهمردم تركمن براي رهايي از
هايي بارز  از موارد زير مثال. اندهو تسكين درد متنوعي داشت
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استفاده از گياهان دارويي، تهيه نيمرو :باشدها مياين روش
نيشكر، استفاده از سنگ مخصوص، دعا و ويانبا روغن حيو

. استراحت كردن و رژيم غذايي،وضعيت دادن به بدن، گرما
:قبيلاز از گياهان دارويي ايراني همانند ديگر اقوام ها تركمن
درخت بيون، زنجبيل و دارچين، سياه دانه، سير، يريشه

و ليمو ترش، خرما، و همچنينآويشن و پونه، تخم باديان
فندق استفاده 

كنندگان به موارد زير اشاره برخي از شركت. كردندمي
:داشتند

جوشاندند و درخت بيون را مييريشه،مردم منطقه كالله"
".كردنداستفاده مي

نوشيدني زنجبيل و دارچين را با هم مخلوط كرده و با آن "
".كردنددرست مي

شروع قبل يا بعد ازبلعيدن سير خام به صورت حبه،"
".معمول بودقاعدگي

سياه دانه را در،ها در هنگام بروز درداي از تركمنعده"
".خوردندكردند و ميجوش دم ميآب

همراه را به كه نيم ساعت دم كشيدهكوهييآويشن و پونه"
به اين صورت كه ابتدا يك قاشق .خوردندميعسل گرم 

كرارطور تخورند و همينعسل و سپس محلول را مي
".يابددرد كاهش مي،دقيقه استراحتپنجبعد از .شودمي

"كردند كه شكم استفاده ميتخم باديان را نيز براي درد
".نوعي داروي گياهي است

سريع برطرف ،د و دردنوشننبات را با ليمو ترش ميچاي"
".دوشمي

مردم تركمن عالوه بر گياهان دارويي در درمان ديسمنوره 
يزرد و دنبهروغن،مرغ و نيشكرتخم،حيوانياز روغن

درمان روغن سياه . كردندگوسفند هم براي درمان استفاده مي
مدفوع گاو و يا گوسفند با از تركيب كردنديگري است كه

.يدآميدستهروغن گاو ب

مرغ و روغن حيواني و نيشكرتخم؛استفاده از غذاي مقوي"
عسل و خرما و نبات رايانيگوسفند قربايخوردن دنبهيا 

".استمفيد 

را مرغگوسفند قرباني روغن تهيه كرده و با آن تخمياز دنبه
قزل شكر يانيشكر ه آنخورند و گاهي بكرده و مينيمرو

عمل باعث نرم شدناين ،هابه اعتقاد تركمن.كننداضافه مي
.شودو در نتيجه كاهش درد ميشكم 

اي، براي كاهش درد ناشي از يهاز ديگر رفتارهاي تغذ
بهگوسفند قرباني يهوغن دنبتوان به افزودن رقاعدگي مي

يا"ساري ياغ"مرغ با تخمو خوردن آن و يا پختن چاي
شده را روغن گاو گرمو يا خوردن)روغن گاو(روغن زرد

.نام برد
برخي از رفتارها اگرچه نقل قول شده است اما، جزء 

توان به مورد زير باشد، از جمله مييرفتارهاي منسوخ م
:اشاره كرد

را با مخلوط كردن روغن گاو و مدفوع از روغن سياه كه آن"
".كردنداستفاده مي،آوردنددست ميهگوسفند ب

برخي از رفتارها بسيار پسنديده است و در حال حاضر نيز 
:شوداستفاده مي

گرماي زياد باعثكند واز خرما كه انرژي زيادي توليد مي"
".ندنكاستفاده مي،شوددر بدن مي

"دانندكته با نيشكر را نيز مفيد مييا  خوردن فندق"

ها باعث كاهش درد داغ نيز به اعتقاد آنخوردن نبات"
".شودمي

آنان. قاعدگي پرهيز غذايي داشتنديدر دورهنتركممردم 
باعث كاهش مشكالت دورهپرهيز غذاييمعتقد بودند 

ب آترش، ماست و يغذاهاي محرك، ادويه، ميوه. دشومي
غذاهاي گرم و آب جوشيده وسرد و غذا با طبع سرد را منع

.كنندپيشنهاد ميرا 
، هاگرفتن دعا و استفاده از سنگ:هايي از قبيلاز درمان

وضعيت دادن به بدن مثل دراز كشيدن و پاها را باال قرار 
دوره استراحت كردن در اينماساژ كمر و،دادن همچنين

www.SID.ir

www.smj.ajums.ac.ir/jentashapir
www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

161و همكارانكر

1390، زمستان 4ي رهي دوم، شماي علمي ـ پژوهشي جنتاشاپير، دورهفصلنامه
www.smj.ajums.ac.ir/jentashapir

قرار دادن خمير . شده استاستفاده ميتسكين دردبراي
درد مفيد كاهش براي نيززير شكم رايترش بر ناحيه

.دانستندمي
ها به دليل اعتقادات مذهبي براي تسكين درد ناشي از تركمن

را به صورت گردنبند به گيرند و آندعا ميمالديسمنوره از 
هاي يا آن را در آب معمولي گذاشته تا خط،اندازندگردن مي

آن كنند وآن پاك شود و سپس كاغذ را در جايي دفن مي
.خورندآب را مي

قاش به نام آليگوشبراي رفع درد ديسمتوره از سنگ سه"
به اين صورت كه آن را به صورت گردنبند .كردنداستفاده مي

".كردنديمدرست كرده و به گردن خود آويزان 

به اين ،يك تمرين مناسبي نيز براي كاهش درد دارند"
كه زير سر چيزي صورت كه پاها را باال برده و بدون آن

كمر را يماماهاي محلي ماساژ ناحيه. بگذارد دراز بكشد
چون احتمال رحم را ماساژ دادينبايد ناحيه.كنندتوصيه مي

".پارگي رحم وجود دارد

".نگين بلند كرد و بايد بيشتر استراحت كردنبايد چيزهاي س"

از خمير مايه استفاده ،براي به موقع شدن عادت ماهيانه"
به اين صورت كه خمير را دو روز در اتاق نگه .كنندمي

رحم قرار يرا مدتي در ناحيهداشته تا ترش شود و آن
".يابدپس از مدتي درد كاهش مي،دهندمي

"مذهبي و اجتماعي اين دورهرفتارهاي بهداشتي و "

زنان تركمن در اين دوره معتقدند كه حمام گرفتن و آب زدن 
سه روز اول قاعدگي . شوددرد رحم ميباعث عفونت و

به مساجد و اماكن زيارتي . دهندكارهاي سنگين انجام نمي
در . ها نبايد به اماكن مقدس رفتچون به اعتقاد آن،روندنمي

عصبي و منزوي و . شونديرات رفتاري ميدچار تغي،اين دوره
. روندگردش نميزياد به مهماني وو حوصله هستندبي
ولي تا حد امكان در اين ،بدن بايد در طول دوره تميز باشد"

رفتند، چون اعتقاد شستند و زياد حمام نميدوره بدن را نمي
. داشتند ممكن است آب وارد بدن شده و ايجاد عفونت كند

محلي و افراد مسن امروزه نيز آن را توصيه ماماهاي
".كنندمي

برخي ديگر از رفتارها كه هم اكنون منسوخ شده است، براي 
نام پاالن كه به دو طرف آن نخ وصل و به اي از پارچه": مثال

كردند و به دليل شرم و استفاده ميبود، به شلوار متصل
كردند مياستفاده شده را دفنيپارچه،حيايي كه داشتند

".تا كسي آن را نبيند

روز سهكارهاي سنگين را در اجتناب از اعتقاد دارند بايد "
".چون در اين روزها درد بيشتر است،اول بيشتر رعايت كرد

روند و به قرآن و سجاده به مساجد و اماكن زيارتي نمي"
".زننددست نمي

صورت نوزادان تازه متولد به، نبايدشويوقتي قاعده مي"
".شده نگاه كرد

هاي برجسته مربوط به در جدول شماره يك برخي از يافته
.طب عاميانه ديسمنوره آورده شده است

ديسمنوره در بين مردم تركمندر طب عاميانهبرخي از يافته هاي برجسته:1جدول شماره 

.شوددر قاعدگي خون كثيف از بدن خارج مي
.صورت نوزاد تازه متولد شده نگاه كندوران قاعدگي نبايد به در دزن 

براي كاهش دردقرار دادن خميرمايه ترش به دور شكم
.توصيه مي شودگوش به نام آل قاش سنگ سهگردنبندي با از استفاده براي رفع درد ديسمتوره 

ه كاغذ دعا در آن خيسانده شده است و يا خوردن آبي كبه گردنآويزان كردن وروستا روحانيگرفتن دعا از
.استبراي كاهش درد ديسمنوره غذاي مقوي شامل تخم مرغ و روغن حيواني و نيشكر مفيد 
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بحث

در مورد باورها و رفتارهاي مراقبتي مردم تركمن در اين مقاله 
گيري و تسكين درد، هاي پيشماهيت قاعدگي، روش

.ارائه شدين دوره مذهبي و اجتماعي ا، رفتارهاي بهداشتي
قاعدگي را ها و مشاهدات نشان داد، مردم تركمنمصاحبه

معتقدند خون دانستند وسالمت جسم و باروري ميينشانه
هايي از قبيل استفاده ازروش.شودكثيف از بدن خارج مي

براي كاهش ...روغن حيواني، گياهان دارويي، استفاده از 
خدا ،مردم تركمن معتقدند.شودگرفته ميكار ه ديسمنوره ب

ي سالمت جسم و برامقرر كرده و وجود آن قاعدگي را 
.استباروري ضروري 

پيشگيري و تسكين ي مورد استفاده برايهايكي از روش
يطب سنتي ايران با پيشينه. گياهان دارويي بوده است،درد

ها در تعامل با پيشگيري و درمان بيمارييطوالني در زمينه
تواند بسياري از مشكالت بهداشتي و ن گياهي ميطب نوي

ها و در اين راستا، شناخت سليقه. پزشكي را حل نمايد
رويكرد جوامع به مصرف گياهان دارويي و همچنين توجه به 

تواند راهنماي كنندگان، ميها و پيشنهادهاي مصرفديدگاه
گزاران صنعت دارويي ريزان و سياستاي براي برنامهشايسته

مصرف اين مواد يشور در بازيابي اصالت و فرهنگ گذشتهك
).12(دارويي باشد 

ستفاده از گياهان دارويي از قبيل زنجبيل و آويشن كه مردم ا

برخي از در گيرندكار ميه تركمن براي كاهش درد ب

ي در دو مطالعه.اثر درماني آن به تأييد رسيده استطالعات م

باليني عصارة اثرو ) 13(يل دارويي زنجباناثر گياهمجزا 

نشان داده ) 14(ديسمنورة اوليه كاهش آويشن شيرازي بر 

.شد

اعتقاد به مصرف داروهاي گياهي در يك بررسي در خصوص

داراي مورد مطالعه درصد از زنان 59،هادر درمان بيماري

). 15(برخوردار بودنداعتقاد خوبي و همچنين سطح آگاهي 

طبقات زنان ي از ادرصد قابل توجهيز در بررسي ديگري ن

غني، متوسط و ضعيف جامعه از گياهان دارويي استفاده 

بررسي به عمل آمده بر روي دختران ). 15(بودندنموده 

هاي دختران در درمان درد و ناراحتيدانشجو نيز نشان داد، 

).16(كنندديسمنوره از گياهان دارويي استفاده مي

،از روغن حيوانيشاره شد، مردم تركمن طور كه پيشتر اهمان
براي صورت خالص و چه به همراه چاي و يا غذا ه چه ب

در يك مطالعه روغن . كردندكاهش درد قاعدگي استفاده مي
). 17(ت ثرتر از پالسبو بوده اسؤماهي در درمان ديسمنوره م

در اين دوران امتناع برخي از غذاها از مصرفمردم تركمن 
هاي نوشيدنيي مردم چين نيز    طب عاميانهدر.كردندمي

از شودتلقي و توصيه ميثر ؤداغ در تسكين ديسمنوره م
خوردن غذاهاي سرد قبل و بعد از قاعدگي و در طول 

خوردن خرما ي حاضر،در مطالعه). 18(پرهيز شود قاعدگي 
دهد، موادي مانند مطالعات نشان مي. شده بودفندق توصيه و

و هستندو خرما كه سرشار از فيبر و كلسيم عدسيبرنجك،
براي ) پسته و فندقبادام،گردو،(موادي مانند مغزها
ولي موادي مانند چيپس و پفك كه ،نوجوانان مفيد است

حاوي چربي و نمك زياد است  براي درد قاعدگي مفيد 
آب جذب شده و در به دنبال مصرف زياد نمك،. نيست
يابد و سبب افزايش فزايش ميحجم خارج سلولي ا،نتيجه

شود و درد قاعدگي فشار در عروق از جمله عروق رحمي مي
طب در خصوص بررسي يك ). 19(دهد را شدت مي

نشان داد،استان گلستان در مردم تركمن مقيم گنبد يعاميانه
گياهي به اسم ترشك را يخرد شده،مردم براي تسكين درد

).20(دهندمحل قرار ميدر
در قسمت پايين شكم متمركز همراه با قاعدگي معموالًدرد
نزديك به. كننددرصد زنان آن را تجربه ميپنجاهشود ومي

روز 3ـ1درصد زنان به علت ديسمنوره شديد به مدت يك 
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گرچه اين ا. گردندهاي روزانه ناتوان ميدر انجام فعاليت
تواند باعث خطرناك نيست، اما ميناراحتي معموالً

به الشعاع قرار گرفتن زندگي روزمره شخص شود،تحت
طوري كه خسارات اجتماعي و اقتصادي ناشي از ساعات كار 

. )21(فراتر از حد تصور است،تلف شده به دليل ديسمنوره
ترين شكايت ژنيكولوژيك در بسياري از ديسمنوره شايع

تواند منجر به غيبت آنان از دختران سنين بلوغ بوده كه مي
هايي كه مردم تركمن يكي از روش). 22(درسه يا كار گرددم

بردند استراحت كار ميهكاهش ديسمنوره بدر اين دوره براي
هاي مطالعات مختلف يافته.و پرهيز از كارهاي سخت بود

دهد كه تمرين درماني و فعاليت جسمي با كاهش نشان مي
).23(استديسمنوره مرتبط 

- هه مردم تركمن براي كاهش درد بهايي كيكي ديگر از روش
تغيير دادن وضعيت بدن بود به اين صورت كه ،بردندكار مي

رسد ميبه نظر. دادنددراز كشيده و پاها را باال قرار مي
افزايش جريان خون و متابوليسم در رحم حين تمرينات 

).24(ثيرگذار باشدأورزشي بر ديسمنوره ت

انگي براي درمان هاي خحاضر شناخت راهيمطالعه
جا كه استفاده از داروهاي گياهي در از آن. ديسمنوره بود

مقايسه با داروهاي صناعي از عوارض كمتري برخوردار 
رسد تا پس از انجام تحقيقات كافي منطقي به نظر مياست،

اين منطقه يكار گرفته شده در طب عاميانهههاي بدر روش
ضرري آن ثر بخشي و بياز ا،ر روشروي هبتوان با تحقيق 

شود كه اين مطالعه در در خاتمه پيشنهاد مي.مطمئن شد
دليل ه هاي ديگر و همچنين در قوميت تركمن بقوميت

.پراكنده بودن در ايران در مناطق ديگر هم انجام شود

تشكر و قدرداني
از درمانگران، سالمندان و مردم تركمن استان گلستان كه در 

اين . گرددت نمودند، صميمانه قدرداني مياين مطالعه مشارك
ي تحقيقات مطالعه با حمايت معنوي و مادي كميته

آوري دانشگاه علوم دانشجويي و معاونت تحقيقات و فن
.پزشكي گلستان انجام شده است
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The health beliefs and home remedies of the
Turkmen people for dysmenorrhea

Nasibeh kor1, Leila M Jouybari PhD 2, Akram Sanagoo PhD 2*

Abstract
Background: Using home remedies has a long history among many
of ethnic groups. The Turkmen people have their own special home
remedies too. The aim of this research was to study beliefs and
behaviors of the Turkmen people of Golestan province about
dysmenorrhea remedies.
Methods: In this micro-medical ethnography study using
purposeful sampling, the semi-structured interviews conducted with
50 traditional healers and elderly people. The observation also used
as gathering tool. All of the interviews were recorded, transcribed
verbatim, coded and categorized.
Results: The informants believed dysmenorreah as a sign of
physical health and reproduction which removes dirty blood from
body. Herbal medicine, special foods with butter, egg and cane,
using a necklace made of stone were some of common remedies to
relife dysmenorrheal. Avoid of shower and baths also were one of
prominent behavior during this period.
Conclusion: Some of beliefs and behaviors of the Turkmen people
about dysmenorrhea were beneficial and some harmful.
Recognizing these behaviors and attempting for strengthening the
healthy beliefs and behaviors are recommended in integrating folk
medicine with current health care services to promote people’s
health.

Keywords: Dysmenorrhea, Medical Micro-ethnography, Turkmen,
Golestan Province.
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