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  چكيده
گياهي  صمغ) Frankincense(كندر  .))ص(ر گرامي اسالم پيامب( زياد گردد ، كودك هرگاه در شكم مادر با كندر تغذيه شود دلش قوي و عقلش به زنان باردار كندر بخورانيد:مقدمه

ترين مهم. د نام برده شده استاي كه اثر تقويت هوش و حافظه دارعنوان مادههدر طب سنتي و پزشكي اسالمي از كندر ب. آيددست ميهب Boswelliaهاي مختلف گياه است كه از گونه
 با توجه به استفاده گسترده از .شودها و تقويت حافظه ميثير بر اين ناحيه موجب افزايش انتقال پيامأ عصاره كندر با تجايگاه يادگيري و حافظه در مغز، هيپوكامپ است، احتماالً

-1386تفاده از كندر در دوران بارداري در زنان تحت پوشش مراكز بهداشتي در ماني شهرستان مشهد در سال  وضعيت اس،اضر حيمطالعههاي طب سنتي و اسالمي در كشور، در توصيه
 . بررسي شده است1385

اي انتخاب گيري چند مرحله افراد واجد شرايط طي نمونه.كننده به مراكز بهداشتي درماني مورد مصاحبه قرار گرفتند زن باردار مراجعه900تعداد مقطعي  در اين پژوهش :هاروشمواد و 
 .استفاده شد  SPSSافزارها از نرمجهت پردازش داده.  هفته بود2/26 هفته و ميانگين آن 41 تا 4سن بارداري در زنان باردار مورد پژوهش بين . شدند
ان مصرف كندر از يك نوبت در طي بارداري تا مصرف روزانه در كل دوران بارداري ميز. منظور با هوش شدن كودك از كندر استفاده كرده بودنداز مادران به)  درصد2/29( نفر 263 :نتايج

 در.  داراي تحصيالت ديپلم و باالتر بودنددرصد 2/60كننده از كندر داراي تحصيالت زير ديپلم و  درصد از مادران استفاده8/39.  روز از دوران بارداري بود2/74طور متوسط هو بمتفاوت 
 .  درصد از مادران تهوع يا ساير عوارض جزيي همراه با مصرف كندر گزارش گرديد4/5اي در بارداري مشاهده نشد و تنها در كننده هيچ عارضهمادران مصرف درصد از 6/94

 هوشي كودكان هثير آن بر بهرأ تعيين ميزان ت تحقيقات تكميلي براي،كننده قواى ذهنى و حافظه در زندگى و موفقيت انسان با توجه به اهميت يادگيري و نقش تعيين:گيرينتيجه
 .شود آن با ساير كودكان توصيه ميهمقايس كندر و هكنندمتولد شده از مادران مصرف

  

   .ي، طب سنتي كندر، باردار:هاي كليديواژه
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Abstract: 
 

Introduction: A narration by the holy prophet of Islam reads “Feed pregnant women with frankincense so that they will have intelligent 
and brave children. Frankincense is a plant gum which is obtained from different species of Boswellia. In Islamic and traditional 
medicine, frankincense has been named as a substance which improves intelligence and memory. Hippocampus is the most important part 
of learning and memorizing in the brain and frankincense juice, probably by influencing this area, increases the conduction of sensory 
signals and improves memory. Noting the extensive use of the Islamic and traditional medicine recommendations in the country, in this 
study, we investigated the use of frankincense in pregnant women referring to health care centers in Mashahd between July, 2005 and 
October, 2006. 
Method: In this cross-sectional survey, 900 pregnant women referring to health care centers in Mashhad were interviewed. The 
participants were selected through a multi stage sampling procedure. Gestational age of the participants was between 4 to 41 weeks and 
the mean of gestational age was 26.2 weeks. The collected data were analyzed by SPSS software.  
Results: 263 (29.2%) pregnant women ate frankincense in order to have intelligent babies. The rate of frankincense use varied from once 
in the pregnancy period to constant daily use during this period and the mean use was 74.16 days. 60.2% of the participants had high 
school diploma or higher degrees and 39.8% had degrees lower than high school diploma. In 94.6% of the mothers using frankincense, 
no side effect was observed and only 5.4% of mothers reported nausea or some slight side effects. 
Conclusion: Noting the importance of learning and the constructive role of mental abilities and memory in human success, it is 
recommended that more complementary research be conducted to determine the effect of frankincense on children’s IQs in case-control 
studies.  
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  مقدمه
به زنان باردار كندر بخورانيد، كودك هرگاه در شكم مادر با كندر تغذيه شود 

 باتر حافظه قوي )).ص(پيامبر گرامي اسالم ( دلش قوي و عقلش زياد گردد
بازخواني ر ذهن و تر دبيشهاى علمى اندوختهنگهداري  ،ترفراگيرى سريع

 و حافظه تقويت براي مختلفي دارويي گياهان .دارد ها ارتباطتر آموختهسريع
 (Saffron)زعفران به توانمي ميان آن از كه انداستفاده شده فراموشي درمان

سنا  و) 3( (Ginko biloba) ، جينكوبيلوبا)2 ((Ginger)، زنجبيل)1 (
(Senna)) 4 (كندر  اسالمي، و سنتي طب بعمنا در و كرد اشاره

(Frankincense)معرفي هوش و كننده حافظهتقويت ماده يك عنوانبه  نيز 
 B.sacraدرخت تنه از گياهي است كه صمغ يك  كندر).6 و 5(است  شده

،Boswellia serrata Roxb و  B.carteri اين ديگر هايگونه يا 
 اثر بر شودمي يافت خاورميانه و آفريقا هندوستان، شمال در كه درخت
-مي خارج رنگي سفيد شيره صورتبه درخت، تنه طولي در شكاف ايجاد
از  بعد و شودمي سخت كوچك قطرات صورتبه هوا در معرض كه شود
 هاياشكي، توده اي،گلوله اي،قطعه هايشكل به درخت از كردن جدا

 ايقهوه به زرد مايل قرمز، به مايل زرد روشن، زرد هايرنگ به و نامنظم
ترين جايگاه يادگيري و نظر به اينكه مهم .باشدمي سبز به مايل سفيد يا

ثير بر اين ناحيه أ عصاره كندر با تحافظه در مغز، هيپوكامپ است، احتماالً
 ،دير باز  از.)7( شودها و تقويت حافظه ميموجب افزايش انتقال پيام

 است گرفته قرار فادهاست مورد عطرسازي و طب مذهبي، در مراسم كندر
 مثل اثرات آن از ديگري خواص كندر، روي بر امروزي مطالعات اما در
 و درد دهنده آرامبخش، كاهش التهاب، ضد سرطان، ضد و تومور ضد

 بر نيز ايران در اخيراً. است گرفته نظر قرار مورد خون چربي آورنده پايين
 انسان و حيوان ظهحاف تقويت و يادگيري افزايش سرعت در اثركندر روي

 كه آنجا از. است آمده دستبه مثبتي نتايج و شده انجام تحقيقاتي
 جانبي عوارض داراي و محدود، گرانقيمت زمينه اين در صناعي داروهاي

 حل راه طبيعي روهاياد از و استفاده طب گياهي از گيريبهره است،
  .رسدمي نظربه منطقي

هاي طب سنتي و اسالمي در كشور، يها توجه به استفاده گسترده از توصب
مطالعه حاضر وضعيت استفاده از كندر در دوران بارداري در زنان  در

- 1386تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهرستان مشهد در سال 
  . بررسي شده است1385

   هامواد و روش
اي انجام شد بدين صورت چند مرحلههگيري در اين پژوهش بنمونه

 مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستايي شهرستان صورت كه كليه
 "2 مشهد"، "1 مشهد"مشهد در زير مجموعه سه طبقه مراكز بهداشت 

ي يمتناسب با تعداد مراكز شهري و روستا . قرار گرفتند"3 مشهد"و 
طور تصادفي تعداد هتحت پوشش مراكز بهداشت شماره يك، دو و سه، ب

 7، از مركز بهداشت شماره يك،  خانه بهداشت11 مركز شهري و 5
 خانه 7 مركز شهري و 3 خانه بهداشت از شماره دو و 11مركز شهري و 

عنوان خوشه انتخاب شدند و سپس از هر خوشه بهداشت از شماره سه به
صورت غير احتمالي در گيري بهبه نسبت جمعيت تحت پوشش آن، نمونه

پس  س.ز انجام شددسترس تا تكميل حداقل حجم نمونه مختص هر مرك
شدند و با نظر مشاور محترم آمار، تعدادي از اين مراكز بهداشتي انتخاب 

 به اين مراكز انتخاب و با استفاده از ابزار نمونه پژوهش از بين مراجعين
سن . آوري شداطالعات الزم جمعروش مصاحبه نامه و بهپرسش

جهت . ته بود هف40 تا 1بارداري در زنان باردار مورد پژوهش بين 
  .استفاده شد هاي آمار توصيفيو روش  SPSSافزارها از نرمپردازش داده

   نتايج
كه ماني شهر مشهد  دركننده به مراكز بهداشتي زن باردار مراجعه900از 

از كندر ) %2/29( نفر 263، در مدت يك سال مورد مصاحبه قرار گرفتند
منظور با هوش به%) 7/89( نفر 236از اين تعداد . استفاده كرده بودند

از ... زيبا شدن و قدرتمند شدن و براي ، )%3/10( نفر 27و شدن كودك 
 9/10ميانگين سن بارداري در زمان استفاده . كندر استفاده كرده بودند

 بارداري آغاز 20 مادران مصرف كندر را قبل از هفته %90  وهفته بود
ر طي بارداري تا مصرف ميزان مصرف كندر از يك نوبت د. كرده بودند

 روز از دوران 2/74طور متوسط هروزانه در كل دوران بارداري متفاوت و ب
 از مادران كندر را بين مدت يك ماه تا كل بارداري %5/75 .بارداري بود

 از مادران استفاده كننده از كندر داراي %8/39. استفاده كرده بودند
. ت ديپلم و باالتر بودند داراي تحصيال%2/60تحصيالت زير ديپلم و 

 در.  ريال برآورد شد5260متوسط هزينه پرداخت شده در طول درمان 
اي در بارداري مشاهده نشد  از مادران مصرف كننده هيچ عارضه6/94%

 از مادران تهوع يا ساير عوارض جزيي همراه با مصرف %4/5و تنها در 
  . ه است بودترين علت ترك مصرف كندركندر گزارش گرديد كه عمده

  بحث
 اين تمايل كشور ما تاريخچه قوي استفاده از طب سنتي دارد كه اخيراً

 پزشكان، ماماها و ديگر هوسيلهاين روش ها حتي ب. رو به افزايش است
له اطالعات أعليرغم اين مس. شوندكاركنان بهداشتي نيز تجويز مي

ژه در طي ويههاي طب رايج و سنتي باندكي درباره استفاده از روش
هاي اندكي بر روي اثربخشي و از طرفي پژوهش. حاملگي وجود دارد

وسيله ههاي طب مكمل و سنتي كه بسالم بودن طيف وسيعي از روش
. شود وجود دارد دوران بارداري استفاده ميدرخصوص زنان همردم و ب

 توسط كندربنابراين مطالعه حاضر با هدف بررسي وضعيت استفاده از 
اردار تحت پوشش مراكز بهداشتي و درماني شهرستان مشهد در زنان ب
با وجود شيوع باالي مصرف كندر توسط . انجام شد 1385-86هاي سال

يي در ارتباط با كنون هيچ مطالعه، تا%)2/29(در مشهد زنان باردار 
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ها انجام نشده اثربخشي و مزايا و مضرات احتمالي آن بر روي انسان
  . است

بر روي حيوانات آزمايشگاهي انجام شده اي ه مداخلهالع مطتنها چند
 تزريق داخل صفاقي  نشان دادند كهاست از جمله عاليي و همكاران

 15 و 10، 5، 2، 1 مختلف هاي غلظتبا عصاره آبكي كندرليتر  ميلي2/0
كه سرعت طورياثرات متفاوتي بر يادگيري دارد، به رت، بهدرصد 

اي افزايش طور قابل مالحظه درصد به10و  5هاي يادگيري در غلظت
اي بر  درصد تأثير قابل مالحظه2 و 1هاي ، ولي غلظت)P>05/0(يافت

 درصد نيز رو 15سرعت يادگيري نداشتند و سرعت يادگيري در غلظت 
 10 و 5هاي با غلظتكندر نيز عصاره هيدروالكلي تجويز . به كاهش بود

د اما تأثير آن در مقايسه باعث افزايش سرعت يادگيري شدرصد، 
  ).7(تر بود  درصد كم14 تا 12 عصاره آبكي كندبا

تجويز صمغ كندر در دوران آباد و همكاران تحقيق حسيني شريفدر 
 دو سويه tآزمون . هاي هيپوكامپوس نداشتبارداري اثري بر تعداد نورون
هاي هيپوكامپوس در داري در حجم نورونانشان داد كه افزايش معن

  .)P() 8>01/0( وجود دارد CA3احيه ن
ثير مثبت كندر را بر قدرت يادگيري و أ ت نيزپژوهشيك هاي يافته

به اين ترتيب . دهدحافظه نسل بعدي رت از طريق شيردهي نشان مي
چنين حافظه كوتاه مدت  و هم)P= 03/0(كه ميزان يادگيري 

)02/0=P(قابل هاي گروه مورد نسبت به گروه شاهد افزايش موش 
در ارتباط با حافظه دراز مدت نيز افزايش نسبي در گروه . توجهي داشت

صمغ كندر داروي گياهي است كه توانايي بنابراين  ).9(مورد مشاهده شد 
 اين بر اساس. افزايش حافظه را دارد و از لحاظ باليني ارزشمند است

واي ست يك دليل نورآناتوميكي در رابطه با افزايش ق ا ممكناتمطالع
ل ووولي مكانيسم دقيق مس. وجود داشته باشديادگيري و حافظه 

  .اثربخشي كندر هنوز مورد بحث است و بايستي روشن شود
 ساير مناطق الي مصرف كندر در مشهد و احتماالًبا توجه به شيوع با

توان توصيه كرد كه تحقيقات تكميلي براي تعيين ميزان تاثير ايران، مي
انجام شاهدي  -به صورت مورددكان متولد شده آن بر بهرة هوشي كو

كننده قواى ذهنى و تعيين به اهميت يادگيري و نقش چنين نظرهم. شود
تري در شود مطالعات بيشنسان توصيه مي اموفقيتحافظه در زندگى و 

زمينه اثرات كندر و آموزش نحوه و ميزان مصرف آن در طي بارداري 
  .انجام شود

  تشكر و قدرداني
حمايت مالي وهشگران به اين وسيله مراتب تقدير و تشكر خود را از پژ

رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي مشهد و همكاري معاونت پژوهشي 
كليه مراكز بهداشتي  و دانشگاه آزاد اسالمي بجنوردو معاونت پژوهشي 

چنين مادران گرامي كه درماني سطح شهر مشهد و مراكز روستايي و هم
 .ندداراعالم ميوصله در اين پژوهش شركت نمودند، با دقت و ح
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