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»ي اصیلمقاله«
درخصوص دیسمنورهمردم ترکمن استان گلستانهاي خانگی باورهاي بهداشتی و درمان

*2، اکرم ثناگو2، لیال جویباري1نصیبه کر

چکیده
هاي خانگی استفاده در گذشته اقوام مختلف براي دردهاي خود از درمان: زمینه

ها و هاي سنتی براي بیمارياندیگري درمیتها نیز مانند هر قومترکمن. کردندمی
این مطالعه بررسی باورها و رفتارهاي انجامهدف از.انددردهاي موجود داشته

.مراقبتی مردم ترکمن استان گلستان در درمان دیسمنوره بوده است
گیري مبتنی بر هدف با نگاري پزشکی از طریق نمونهدر این مطالعه خرده مردم:روش

. به عمل آمدساختارنیمههاي محلی ترکمن مصاحبهانگردرمانو نفر از سالمندان50
،نویسدستضبط،هامصاحبه. استفاده شدها از روش مشاهده نیزبراي گردآوري داده

.بندي شدندکدگذاري و طبقه
دانستند و معتقد سالمت جسم و باروري میيهقاعدگی را نشان،گراندرمان: نتایج
استفاده از گیاهان دارویی، غذاي .شودز بدن خارج میخون کثیف اکهبودند

گردنبندي از سنگ آلقاش از جمله و مرغ و نیشکر،تخمبامخصوص روغن حیوانی 
برخی از درگیريو گوشههاي محلی براي کاهش دیسمنوره و اجتناب از حمامدرمان

.بوده استقاعدگیيهمشاهده شده در دوراز رفتارهاي ، هاي اجتماعیفعالیت
و دوران ورد دیسمنوره در م،مردم ترکمنبرخی از باورها و رفتارهاي : گیرينتیجه

این رفتارها و تالش براي شناسایی . قاعدگی مفید و برخی دیگر مضر بوده است
سازي براي حذف رفتارهاي مضر در تقویت باورها و رفتارهاي بهداشتی و فرهنگ

هداشتی درمانی جاري کشور به منظور ارتقاي تلفیق پزشکی عامیانه با سیستم ب
. شودسالمت مردم توصیه می

.، استان گلستان، ترکمنپزشکینگاريدیسمنوره، قوم: کلیديواژگان
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مقدمه
).1(استاي لگن ترین نوع درد دورهشایع،دیسمنوره

شود و یکی از اك اطالق میدیسمنوره به قاعدگی دردن
و به عنوان درد لگنی ) 2(مشکالت شایع طب زنان است 

،این اختالل. پیونددحاد در حوالی زمان قاعدگی به وقوع می
اي است که با توجه به وضعیت ترین نوع درد دورهشایع

). 3(کنندآن را به دو دسته تقسیم می،پاتولوژیکی آناتومیکی
جود قاعدگی دردناك در غیاب بیماري و،اولیهيدیسمنوره

وریزيوقوع خون،ثانویهيقابل اثبات لگنی و دیسمنوره
پاتولوژیک لگنی مثل مشکالتقاعدگی دردناك در اثر 

هاي لگنی آندومتریوز و بیماري التهابی لگن و یا لیومیوم
تا 40را وانک و همکاران شیوع دیسمنوره اولیه ). 4(است 

40ان عاملی که سالیانه باعث هدر رفتن درصد و به عنو95
. )6و5(اندد، ذکر کردهشومیلیون ساعت کاري در آمریکا می

کیفیت زندگی ي کنندهیکی از عوامل مختل،وجود دیسمنوره
اگر با عالیمی اًخصوص. استهاي اجتماعی زنان و فعالیت

حوصلگی، سردرد، خستگی، تهوع، استفراغ، اسهال، بی:مانند
رغم علی).7(گرفتگی عضالنی همراه باشدو لرز،

برخورد و کنترل درد ناشی از ينحوه،هاي پزشکیپیشرفت
هاي بهداشتی چنان یکی از معضالت در مراقبتقاعدگی هم

است که ياین موضوع تحت تأثیر فاکتورهاي متعدد. است
ابهام در مورد ماهیت، طبیعت و تأثیر بهتوانمیاز آن جمله 

و در طول)8(اشاره کرد هاي کنترل آن درد و روشاین 
یشود که گاهی عوارضدیسمنوره نیز از داروهایی استفاده می

شامل دو بخش مکتوب و،طب سنتی ایران. )9(دارند
تبی است که از شامل کُ،شفاهی است که بخش مکتوب آن

جا مانده و بخش شفاهی آن شامل تجارب و گذشتگان به
که سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر انتقال اطالعاتی است 

. هاي مختلف بهداشتی و درمانی استیافته و حاوي روش
،تاریخی طوالنی و نیز اقوام، نژادهايایران به دلیل سابقه

هاي متفاوت، کشوري سرشار از تجارب و آرا ها و اقلیمزبان
آوري و خیر و تعلل در جمعأت. و عقاید طبی شفاهی است

ها موجب از دست رفتن قسمتی از این مکتوب کردن آن
يشود، تجاربی که شاید در بردارندهبها میتجارب گران

از طرفی  و معضالت پزشکی باشنداز رخیکلید حل ب
توسط سازمان جهانی بهداشت و یونیسف تغییر برخی آداب 

هاي عملیاتی پیشنهاد ثر در بهداشت در برنامهؤهاي مو سنت
باورها و اعتقادات مردمان هر قوم و هر ). 10(ت شده اس
زندگی به يگیري شیوههمواره باعث شکل،سرزمین

اقوام ،در گذشته. خصوص در این سرزمین بوده است
هاي خانگی استفاده مختلف براي دردهاي خود از درمان

ها براي بیماري،ها نیز مانند هر قوم دیگريترکمن. کردندمی
اقوام ها از آن. اندهاي سنتی داشتهدرمان،دو دردهاي موجو

، شمال ترکمنستانهستند که عمدتاً در آسیاي میانهتبارترك
به زبان ، و شرق ایران سکونت دارندغرب افغانستان و شمال

اغوز غربی سخن يشاخهتبارهاي تركزبانترکمنی از 
مذهب حنفیگویند و بیشتر آنان مسلمان سنی و پیرو می

تا به امروزها تقریباًفرهنگ و رسوم ترکمن). 11(هستند 
جا دارد تا دیر نشده این . نخورده باقی مانده استدست

این مطالعه انجام هدف از . یمیبا ارزش را ثبت نمايگنجینه
ستان بررسی باورها و رفتارهاي مراقبتی مردم ترکمن ا

.گلستان در درمان دیسمنوره بوده است

روش
تحلیل محتوي روشبهوکیفیاین مطالعه از نوع تحقیق 

گیرينمونهروشدر این پژوهش از .صورت گرفته است
ي شیوهبهگیرينمونهازبرخی موارددروهدفبرمبتنی

ابتدادر؛ شده استاستفاده) Snowball(گلوله برفی 
نمونهعنوانهببودند، دسترسدرکهرايراداف،محقق

نیابارا هانمونهيهیبقهاآنازدنیپرسباسپسوانتخاب
درکهدیشناسیمرايافرادایوفردشماایآ"کهالؤس
سمنورهیدیخانگيهادرمانخصوصهب،انهیعامطبينهیزم

.کردییشناسارا" باشدداشتهاطالعات
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ها  آوري دادهه رویکرد اصلی براي جمعدر این مطالع
روش از .و ساختار یافته بودساختار یافتهنیمهيمصاحبه

،االت مصاحبهؤس.مشاهده هم در برخی موارد استفاده شد
محقق از .  شدتر مییئو سپس جزصورت کلیبهابتدا 

هاي نمونه. دیپرساالت متفاوتی راؤکنندگان متفاوت سشرکت
- هاي محلی، درمانافراد کلیدي و آگاه،   ماماتحقیق شامل

که به نحوي از طبگران محلی، سالمندان، و سایر افرادي
در مصاحبه به نفر 50.بود،کنندمیاستفاده کرده وعامیانه

نفر4محلی، درمانگرنفر16.شرکت نمودندتفکیک زیر 
- مردم محلی و سالمند آشنا به درماننفر 30ماماي محلی و 

شرکت یافتههاي نیمه ساختارهاي خانگی در مصاحبه
ترکمن و بومی منطقه که توسط مجري طرحها داده.نمودند

دستورالعملباها مطابقتحلیل دادهوگردآوري،است
.انجام شد"تحلیل محتوا"

براياجازهو گان،کنندشرکتازآگاهانهرضایتهمچنین، 
گمنامیفظحاز نظر . صورت گرفتهمصاحبضبط

هنگامبهچنینهموتحقیقمراحلتمامدرکنندگانشرکت
اجازه کنندگانشرکتواطمینان داده شدهادادهانتشار

.مطالعه را ترك نمایندزمانهرداشتند، در 

نتایج
باورها و رفتارهاي "موید مضامین برگرفته شده از این مطالعه
درمان دیسمنوره، باور در،مراقبتی مردم ترکمن استان گلستان

هاي پیشگیري و روشو رفتار در مورد ماهیت قاعدگی،
این "مذهبی و اجتماعی، تسکین درد، رفتارهاي بهداشتی

- قاعدگی را نشانهمشارکت کنندگان در مطالعه . باشددوره می

دانستند و معتقد بودند خون سالمت جسم و باروري میي
براي دختران ترکمن زنان و. شودمیکثیف از بدن خارج

هاي از رفتارهاي متنوعی از جمله درمانکاهش دیسمنوره 
غذاي .کردندگیاهی، تغذیه درمانی و سنگ درمانی استفاده می

آویزان کردن مرغ و نیشکر، تخمبامخصوص روغن حیوانی 
حمام نگرفتن، دوري از اماکن ، گردنبندي از سنگ آلقاش

دیگر از ،هاي اجتماعییتاز برخی فعالگیريمذهبی و گوشه
ییاگرچه برخی از باورها.رفتارهاي دوره قاعدگی بوده است

که در ذیل آمده است محو شده و یا در حال محو شدن 
ی تها به عنوان شناختی از باورهاي بهداشباشد اما ذکر آنمی

.خالی از فایده نخواهد بود
"باور و رفتار در مورد ماهیت قاعدگی"

دانند و قاعدگی را روندي طبیعی می،مطالعهافراد مورد 
مقرر کرد و وجود آن را براي را آنوندخداکهمعتقدند

،چرا که معتقدنددانند،میسالمت جسم و باروري ضروري
هاي نقل قول.شودخون کثیف از بدن خارج می

کنندگان در این مطالعه، در بین دو گیومه آورده شده شرکت
ها به زبان ترکمنی بوده است که در قولبرخی از نقل. است

. ها استفاده شده استمتن حاضر از برگردان فارسی آن
رفع راو کمردردودشباعث ریختن خون کثیف از بدن می"

".خون کثیف است،خون خارجه در هنگام قاعدگی.کندمی

".توانایی و باروري فرد استينشانه"

مادر به خاطر ،استي سالمتی فردنشانه،چون قاعدگی"
برد و به ها میغذا درست کرده و به همسایهاش خوشحالی

".دهدها نیز اطالع میآن

یعنی اگر قبل از .قاعده باشدفرد نباید،در هنگام ازدواج نیز"
".بهتر است،رسیدن به سن قاعدگی ازدواج کند

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

سال بعد از رشد سینه و شروع آن یکاستسالگی 16
".است

را به برخی افراد خودشدنقاعدهمعموالً،زنان ترکمن"
ها گویند که معتمد آنبه فردي میمعموالًدهند،اطالع می

خواهر،مادر،:مثل. تر باشدها نزدیکبوده و از بقیه به آن
"...عمو وزن:گاهی اقوامی ماننددوستان،

"هاي پیشگیري و تسکین دردروش"

گیري هاي پیشروش،دیسمنورهمردم ترکمن براي رهایی از
هایی بارز  از موارد زیر مثال. اندهو تسکین درد متنوعی داشت
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استفاده از گیاهان دارویی، تهیه نیمرو :باشدها میاین روش
نیشکر، استفاده از سنگ مخصوص، دعا و ویانبا روغن حیو

. استراحت کردن و رژیم غذایی،وضعیت دادن به بدن، گرما
:قبیلاز از گیاهان دارویی ایرانی همانند دیگر اقوام ها ترکمن
درخت بیون، زنجبیل و دارچین، سیاه دانه، سیر، يریشه

و لیمو ترش، خرما، و همچنینآویشن و پونه، تخم بادیان
فندق استفاده 

کنندگان به موارد زیر اشاره برخی از شرکت. کردندمی
:داشتند

جوشاندند و درخت بیون را میيریشه،مردم منطقه کالله"
".کردنداستفاده می

نوشیدنی زنجبیل و دارچین را با هم مخلوط کرده و با آن "
".کردنددرست می

شروع قبل یا بعد ازبلعیدن سیر خام به صورت حبه،"
".معمول بودقاعدگی

سیاه دانه را در،ها در هنگام بروز درداي از ترکمنعده"
".خوردندکردند و میجوش دم میآب

همراه را به که نیم ساعت دم کشیدهکوهیيآویشن و پونه"
به این صورت که ابتدا یک قاشق .خوردندمیعسل گرم 

کرارطور تخورند و همینعسل و سپس محلول را می
".یابددرد کاهش می،دقیقه استراحتپنجبعد از .شودمی

"کردند که شکم استفاده میتخم بادیان را نیز براي درد
".نوعی داروي گیاهی است

سریع برطرف ،د و دردنوشننبات را با لیمو ترش میچاي"
".دوشمی

مردم ترکمن عالوه بر گیاهان دارویی در درمان دیسمنوره 
يزرد و دنبهروغن،مرغ و نیشکرتخم،حیوانیاز روغن

درمان روغن سیاه . کردندگوسفند هم براي درمان استفاده می
مدفوع گاو و یا گوسفند با از ترکیب کردندیگري است که

.یدآمیدستهروغن گاو ب

مرغ و روغن حیوانی و نیشکرتخم؛استفاده از غذاي مقوي"
عسل و خرما و نبات رایانیگوسفند قربايخوردن دنبهیا 

".استمفید 

را مرغگوسفند قربانی روغن تهیه کرده و با آن تخمياز دنبه
قزل شکر یانیشکر ه آنخورند و گاهی بکرده و مینیمرو

عمل باعث نرم شدناین ،هابه اعتقاد ترکمن.کننداضافه می
.شودو در نتیجه کاهش درد میشکم 

اي، براي کاهش درد ناشی از یهاز دیگر رفتارهاي تغذ
بهگوسفند قربانی يهوغن دنبتوان به افزودن رقاعدگی می

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

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

توان به مورد زیر باشد، از جمله مییرفتارهاي منسوخ م
:اشاره کرد

را با مخلوط کردن روغن گاو و مدفوع از روغن سیاه که آن"
".کردنداستفاده می،آوردنددست میهگوسفند ب

برخی از رفتارها بسیار پسندیده است و در حال حاضر نیز 
:شوداستفاده می

گرماي زیاد باعثکند واز خرما که انرژي زیادي تولید می"
".ندنکاستفاده می،شوددر بدن می

"دانندکته با نیشکر را نیز مفید مییا  خوردن فندق"

ها باعث کاهش درد داغ نیز به اعتقاد آنخوردن نبات"
".شودمی

آنان. قاعدگی پرهیز غذایی داشتنديدر دورهنترکممردم 
باعث کاهش مشکالت دورهپرهیز غذاییمعتقد بودند 

ب آترش، ماست و يغذاهاي محرك، ادویه، میوه. دشومی
غذاهاي گرم و آب جوشیده وسرد و غذا با طبع سرد را منع

.کنندپیشنهاد میرا 
، هاگرفتن دعا و استفاده از سنگ:هایی از قبیلاز درمان

وضعیت دادن به بدن مثل دراز کشیدن و پاها را باال قرار 
دوره استراحت کردن در اینماساژ کمر و،دادن همچنین
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قرار دادن خمیر . شده استاستفاده میتسکین دردبراي
درد مفید کاهش براي نیززیر شکم رايترش بر ناحیه

.دانستندمی
ها به دلیل اعتقادات مذهبی براي تسکین درد ناشی از ترکمن

را به صورت گردنبند به گیرند و آندعا میمالدیسمنوره از 
هاي یا آن را در آب معمولی گذاشته تا خط،اندازندگردن می

آن کنند وآن پاك شود و سپس کاغذ را در جایی دفن می
.خورندآب را می

قاش به نام آلیگوشبراي رفع درد دیسمتوره از سنگ سه"
به این صورت که آن را به صورت گردنبند .کردنداستفاده می

".کردندیمدرست کرده و به گردن خود آویزان 

به این ،یک تمرین مناسبی نیز براي کاهش درد دارند"
که زیر سر چیزي صورت که پاها را باال برده و بدون آن

کمر را يماماهاي محلی ماساژ ناحیه. بگذارد دراز بکشد
چون احتمال رحم را ماساژ دادينباید ناحیه.کنندتوصیه می

".پارگی رحم وجود دارد

".نگین بلند کرد و باید بیشتر استراحت کردنباید چیزهاي س"

از خمیر مایه استفاده ،براي به موقع شدن عادت ماهیانه"
به این صورت که خمیر را دو روز در اتاق نگه .کنندمی

رحم قرار يرا مدتی در ناحیهداشته تا ترش شود و آن
".یابدپس از مدتی درد کاهش می،دهندمی

"مذهبی و اجتماعی این دورهرفتارهاي بهداشتی و "

زنان ترکمن در این دوره معتقدند که حمام گرفتن و آب زدن 
سه روز اول قاعدگی . شوددرد رحم میباعث عفونت و

به مساجد و اماکن زیارتی . دهندکارهاي سنگین انجام نمی
در . ها نباید به اماکن مقدس رفتچون به اعتقاد آن،روندنمی

عصبی و منزوي و . شوندیرات رفتاري میدچار تغی،این دوره
. روندگردش نمیزیاد به مهمانی وو حوصله هستندبی
ولی تا حد امکان در این ،بدن باید در طول دوره تمیز باشد"

رفتند، چون اعتقاد شستند و زیاد حمام نمیدوره بدن را نمی
. داشتند ممکن است آب وارد بدن شده و ایجاد عفونت کند

محلی و افراد مسن امروزه نیز آن را توصیه ماماهاي
".کنندمی

برخی دیگر از رفتارها که هم اکنون منسوخ شده است، براي 
نام پاالن که به دو طرف آن نخ وصل و به اي از پارچه": مثال

کردند و به دلیل شرم و استفاده میبود، به شلوار متصل
کردند میاستفاده شده را دفنيپارچه،حیایی که داشتند

".تا کسی آن را نبیند

روز سهکارهاي سنگین را در اجتناب از اعتقاد دارند باید "
".چون در این روزها درد بیشتر است،اول بیشتر رعایت کرد

روند و به قرآن و سجاده به مساجد و اماکن زیارتی نمی"
".زننددست نمی

صورت نوزادان تازه متولد به، نبایدشويوقتی قاعده می"
".شده نگاه کرد

هاي برجسته مربوط به در جدول شماره یک برخی از یافته
.طب عامیانه دیسمنوره آورده شده است

دیسمنوره در بین مردم ترکمندر طب عامیانهبرخی از یافته هاي برجسته:1جدول شماره 

.شوددر قاعدگی خون کثیف از بدن خارج می
.صورت نوزاد تازه متولد شده نگاه کندوران قاعدگی نباید به در دزن 

براي کاهش دردقرار دادن خمیرمایه ترش به دور شکم
.توصیه می شودگوش به نام آل قاش سنگ سهگردنبندي با از استفاده براي رفع درد دیسمتوره 

ه کاغذ دعا در آن خیسانده شده است و یا خوردن آبی کبه گردنآویزان کردن وروستا روحانیگرفتن دعا از
.استبراي کاهش درد دیسمنوره غذاي مقوي شامل تخم مرغ و روغن حیوانی و نیشکر مفید 
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بحث

در مورد باورها و رفتارهاي مراقبتی مردم ترکمن در این مقاله 
گیري و تسکین درد، هاي پیشماهیت قاعدگی، روش

.ارائه شدین دوره مذهبی و اجتماعی ا، رفتارهاي بهداشتی
قاعدگی را ها و مشاهدات نشان داد، مردم ترکمنمصاحبه

معتقدند خون دانستند وسالمت جسم و باروري میينشانه
هایی از قبیل استفاده ازروش.شودکثیف از بدن خارج می

براي کاهش ...روغن حیوانی، گیاهان دارویی، استفاده از 
خدا ،مردم ترکمن معتقدند.شودگرفته میکار ه دیسمنوره ب

ي سالمت جسم و برامقرر کرده و وجود آن قاعدگی را 
.استباروري ضروري 

پیشگیري و تسکین ي مورد استفاده برايهایکی از روش
يطب سنتی ایران با پیشینه. گیاهان دارویی بوده است،درد

ها در تعامل با پیشگیري و درمان بیمارييطوالنی در زمینه
تواند بسیاري از مشکالت بهداشتی و ن گیاهی میطب نوی

ها و در این راستا، شناخت سلیقه. پزشکی را حل نماید
رویکرد جوامع به مصرف گیاهان دارویی و همچنین توجه به 

تواند راهنماي کنندگان، میها و پیشنهادهاي مصرفدیدگاه
گزاران صنعت دارویی ریزان و سیاستاي براي برنامهشایسته

مصرف این مواد يشور در بازیابی اصالت و فرهنگ گذشتهک
).12(دارویی باشد 

ستفاده از گیاهان دارویی از قبیل زنجبیل و آویشن که مردم ا
برخی از در گیرندکار میه ترکمن براي کاهش درد ب

ي در دو مطالعه.اثر درمانی آن به تأیید رسیده استطالعات م
بالینی عصارة اثرو ) 13(یل دارویی زنجباناثر گیاهمجزا 

نشان داده ) 14(دیسمنورة اولیه کاهش آویشن شیرازي بر 
.شد

اعتقاد به مصرف داروهاي گیاهی در یک بررسی در خصوص
داراي مورد مطالعه درصد از زنان 59،هادر درمان بیماري

). 15(برخوردار بودنداعتقاد خوبی و همچنین سطح آگاهی 

طبقات زنان ي از ادرصد قابل توجهیز در بررسی دیگري ن
غنی، متوسط و ضعیف جامعه از گیاهان دارویی استفاده 

بررسی به عمل آمده بر روي دختران ). 15(بودندنموده 
هاي دختران در درمان درد و ناراحتیدانشجو نیز نشان داد، 

).16(کننددیسمنوره از گیاهان دارویی استفاده می
،از روغن حیوانیشاره شد، مردم ترکمن طور که پیشتر اهمان
براي صورت خالص و چه به همراه چاي و یا غذا ه چه ب

در یک مطالعه روغن . کردندکاهش درد قاعدگی استفاده می
). 17(ت ثرتر از پالسبو بوده اسؤماهی در درمان دیسمنوره م

در این دوران امتناع برخی از غذاها از مصرفمردم ترکمن 
هاي نوشیدنیي مردم چین نیز    طب عامیانهدر.کردندمی

از شودتلقی و توصیه میثر ؤداغ در تسکین دیسمنوره م
خوردن غذاهاي سرد قبل و بعد از قاعدگی و در طول 

خوردن خرما ي حاضر،در مطالعه). 18(پرهیز شود قاعدگی 
دهد، موادي مانند مطالعات نشان می. شده بودفندق توصیه و

و هستندو خرما که سرشار از فیبر و کلسیم عدسیبرنجک،
براي ) پسته و فندقبادام،گردو،(موادي مانند مغزها
ولی موادي مانند چیپس و پفک که ،نوجوانان مفید است

حاوي چربی و نمک زیاد است  براي درد قاعدگی مفید 
آب جذب شده و در به دنبال مصرف زیاد نمک،. نیست
یابد و سبب افزایش فزایش میحجم خارج سلولی ا،نتیجه

شود و درد قاعدگی فشار در عروق از جمله عروق رحمی می
طب در خصوص بررسی یک ). 19(دهد را شدت می

نشان داد،استان گلستان در مردم ترکمن مقیم گنبد يعامیانه
گیاهی به اسم ترشک را يخرد شده،مردم براي تسکین درد

).20(دهندمحل قرار میدر
در قسمت پایین شکم متمرکز همراه با قاعدگی معموالًدرد
نزدیک به. کننددرصد زنان آن را تجربه میپنجاهشود ومی

روز 3ـ1درصد زنان به علت دیسمنوره شدید به مدت یک 
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گرچه این ا. گردندهاي روزانه ناتوان میدر انجام فعالیت
تواند باعث خطرناك نیست، اما میناراحتی معموالً

به الشعاع قرار گرفتن زندگی روزمره شخص شود،تحت
طوري که خسارات اجتماعی و اقتصادي ناشی از ساعات کار 

. )21(فراتر از حد تصور است،تلف شده به دلیل دیسمنوره
ترین شکایت ژنیکولوژیک در بسیاري از دیسمنوره شایع

تواند منجر به غیبت آنان از دختران سنین بلوغ بوده که می
هایی که مردم ترکمن یکی از روش). 22(درسه یا کار گرددم

بردند استراحت کار میهکاهش دیسمنوره بدر این دوره براي
هاي مطالعات مختلف یافته.و پرهیز از کارهاي سخت بود

دهد که تمرین درمانی و فعالیت جسمی با کاهش نشان می
).23(استدیسمنوره مرتبط 

- هه مردم ترکمن براي کاهش درد بهایی کیکی دیگر از روش
تغییر دادن وضعیت بدن بود به این صورت که ،بردندکار می

رسد میبه نظر. دادنددراز کشیده و پاها را باال قرار می
افزایش جریان خون و متابولیسم در رحم حین تمرینات 

).24(ثیرگذار باشدأورزشی بر دیسمنوره ت

انگی براي درمان هاي خحاضر شناخت راهيمطالعه
جا که استفاده از داروهاي گیاهی در از آن. دیسمنوره بود

مقایسه با داروهاي صناعی از عوارض کمتري برخوردار 
رسد تا پس از انجام تحقیقات کافی منطقی به نظر میاست،

این منطقه يکار گرفته شده در طب عامیانهههاي بدر روش
ضرري آن ثر بخشی و بیاز ا،ر روشروي هبتوان با تحقیق 

شود که این مطالعه در در خاتمه پیشنهاد می.مطمئن شد
دلیل ه هاي دیگر و همچنین در قومیت ترکمن بقومیت

.پراکنده بودن در ایران در مناطق دیگر هم انجام شود

تشکر و قدردانی
از درمانگران، سالمندان و مردم ترکمن استان گلستان که در 

این . گرددت نمودند، صمیمانه قدردانی میاین مطالعه مشارک
ي تحقیقات مطالعه با حمایت معنوي و مادي کمیته

آوري دانشگاه علوم دانشجویی و معاونت تحقیقات و فن
.پزشکی 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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