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به شپش  يبر شدت آلودگ يو پونه کوه ريجوشانده س بيترک ياستفاده موضع ريتأث

 سر
 

  )Ph.D(*4 شهال خسروان، )Ph.D Student(3 مقدميريبص يمهد ،)M.D(2 مقدممحمدزاده نيحس ،)M.Sc(1 چهيپر ميمر
 رانیگناباد، گناباد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یموثر بر سالمت، دانشکده پرستار یعوامل اجتماع قاتیمرکز تحق ،یپرستار تیریسالمت جامعه و مد ،یگروه پرستار -1

 رانیا گناباد، گناباد، یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک عالمه بهلول، مارستانیب ینیبال قاتیواحد توسعه تحق ،یگروه طب سنت -2

 رانیتهران، ا ران،یا ی, دانشگاه علوم پزشکیپرستار یمراقبت ها قاتیمرکز تحق -3

 رانیگناباد، گناباد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یپرستار ،دانشکدهیپرستار قاتیمرکز تحق ،یپرستار تیریسالمت جامعه و مد ،یگروه پرستار -4

 ده يچك
. در باشديآموز مخصوصاً در دختران دانش يمشکل بهداشت کيعنوان  متعدد شپش سر هنوز به يهادرمان رغميعل هدف:

 .است شده يبه شپش سر بررس يبر شدت آلودگ يو پونه کوه ريجوشانده س بيترک ياستفاده موضع ريپژوهش تأث نيا
آموز دختر مقاطع دانش 120 يبر رو ،يامرحلهشده، به صورت چند يتصادف ينيبال ييآزمامطالعه از نوع کارها: مواد و روش

آموزان، از دانش يو شفاه نياز والد يکتب نامهتيو متوسطه اول مبتال به شپش سر شهر گناباد انجام، پس از اخذ رضا ييابتدا
در دو  %4کونيمتيدا ونيلوس گريو گروه د يو پونه کوه ريجوشانده س گروه کي، به ستيلو چک کينامه دموگرافپرسش ليتکم

 .شد يريگروز بعد از مداخله اندازه 14د و روز بع 7قبل،  يشدت آلودگ يهفته داده شد. فراوان کينوبت به فاصله 
 ني(، اما اP=001/0نشان داد ) يداريمعن يانجام مداخالت در هر دو گروه روند کاهش يبه شپش در ط يآلودگشدت  ها:يافته

 .(P>05/0نبود ) داريتفاوت در دو گروه  قبل، روز هفتم  و روز چهاردهم مداخله معن
 درمان شپش سر استفاده شوند. يتوانند برايم يو پونه کوه ريدهند که هر دو جوشانده سيما نشان م جينتا گيري:نتيجه

  
 با شپش يپونه، آلودگ کون،يمتيمکمل، دا يدرمان ها ر،يسهاي کليدي: واژه

 

 مقدمه
بدون بال و  ياحشره (Pediculus capitis) شپش سر

ن . انساشوديخوار بوده و انگل خارجي انسان محسوب مخون
و  (Pediculus capitis) تحت تأثير سه گونه شپش سر، بدن

مشکل عمده  کيو  [2،1]قرار دارد  (Phithrius pubis) عانه
. شپش به دو [4،3،1] باشديدر سراسر جهان م يبهداشت عموم

 يگذار)به اشتراک ميرمستقي)تماس سر با سر( و غ ميمستقروش 
و در دختران  [6،5،3] ابدييفرد آلوده( انتقال م يشخص ليوسا
 ييايميش يهاکش. جهت درمان شپش از حشره[7]است  ترعيشا

 ليشده است که مشکالت عمده شامل مقاومت به دلاستفاده 
 ،يمنيا ستميمختل کردن س ،ي، اثرات سم[1]استفاده مکرر 

در  انيم ني. در ا[8] باشدي، تشنج و مرگ م[5،1] هيقرن بيآس
 ليموج جديد مطالعات گسترده جهاني به دل رياخ يهاسال
 يمنيو ا ييايميش يهاکشهنگفت حشره يهانهيهز
مصرف  ترشيب تيمقبول زيو ن [8] ييو مواد غذا ستيزطيمح

. [9]آغاز شده است  ،يعيو محصوالت طب ياهيگ يداروها

دافع حشرات، ضد تخم،  مانند يخواص يدارا اهانياز گ يبرخ
 Lansium). عصاره برگ دوک [1] کش هستندآفت

domesticum Corr)  درصد و باالتر جهت درمان  15با غلظت
، مخلوط روغن [10] يعيکش طبحشره کيعنوان شپش به

، سرکه [12] نيو دارچ پتوسي، اسانس اکال[11] سيو آن تونيز
شده  يضد شپش معرف تيبا خاص اهانيجمله گ از [13] ديسف

 .هستند تدر مطالعا
است که از  ياهانيگ نيتريمياز قد يکي (Garlic) ريس

 يهايناراحت رينظ ييآن در درمان دردها يياثرات دارو ربازيد
ضد  تيرفته است و خاص کاربه هايزدگشيسردرد و ن ،يقلب

پاستور گزارش شده  ييتوسط لو 1858آن در سال  ييايباکتر
 يبر رو اهيگ نيموجود در ا Allicin)) نيسي. آل[14]است 
مقاوم به  يهالوکوکيمثبت از جمله استاف گرم يهايباکتر

 کانسيالب دايها )کاندقارچ ،يگرم منف يباکتر ن،يليسيمت
(Candida albicans)سيناليکوموناواژي، تر (Trichomonas 

vaginalis)کايتيستوليانتاموبا هها )اختهي(، مخمرها و تک 

 1/3/1400 تاريخ پذيرش: 28/7/1399تاريخ دريافت:    Khosravan@gmu.ac.ir      09151778241 تلفن:نويسنده مسئول،  *

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

oo
m

es
hj

ou
rn

al
.s

em
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 11

https://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6691-en.html


 1400آذر و دي (، 86 ي)پياپ 6، شماره 23جلد                                  کومش

768 

 

(Entamoeba histolytica) )[15]وزيارديها )ژ، انگل 
(Giardiosis) )[16]2و 1نوع  مپلکسيها )هرپس س، ويروس 

(Herpes Simplex Type 1 and 2)سايتومگالو ويروس ، 
(Cytomegalovirus) انساني، آنفلوآنزا (influenza) ،

 هاي عامل پنوموني، ويروس(Rhinovirus) رينوويروس
(Pneumonia)دزي، ا (AIDS) و کروناويروس 

(Coronavirus)داشتن  ليبه دل اهيگ ني. اباشدي( موثر م
 (Thiosulfate and sulfur) و سولفور وسولفاتيت باتيترک
 يو دورکنندگ ياهيضد تغذ ،يکشتخم ،يکشاثرات حشره يدارا
 ريس اهيگ باتي. ترکباشديم زياز حشرات ن ياديتعداد ز يرو
روده حشرات  يرو توانديم ينيپروتئ تيبا ماه نيچون لکتهم

 تي. فعال[17] ها شودوارد همولنف آن زيمؤثر بوده و ن
آفات مختلف نشان داده شده است  هيعل رياسانس س يکشحشره

 يبوم ييدارو اهانيگ نيترو فراوان نيترازجمله مهم يپونه کوه
 مجاريدرمان تهوع، التهاب  يبرا ياست که در طب سنت رانيا

 ي. پونه کوه[18] شوديکار گرفته مهب يياشتهاينفخ و ب ،يتنفس
شده است  شپش گرفته يپولکس به معناي فارس نياز واژه الت

. [21] باشديم يقو يکروبيضد م اتيخصوص يو دارا [19]
و کارواکرول  موليت يفنول باتيدارا بودن ترک ليبه دل اهيگ نيا

 يکروبيو ضد م يقارچ دض ،يدانياکسيآنت اتيخصوص يدارا
 يثوم و فودنج جبل خي. با توجه به اشاره به طب[20]است  ديشد

 رانيا يدر کتاب طب سنت بانيجهت قتل شپش و ص
 يدارو کيعنوان ، اما در حال حاضر به[20] "هياالدومخزن"

 کمبود زياساس و ن نيبر ا رد؛يگيضد شپش مورد استفاده قرار نم
که لزوم  يو پونه کوه ريس اثراتدر مورد  ينيمطالعات بال

 يسنجمنظور اثربه ينيبال قاتيو تحق يمستندات علم يآورجمع
پژوهشگر  کند؛يبر شپش را مطرح م يو پونه کوه ريس اهانيگ

را  يو پونه کوه ريس اهانيگ يبيجوشانده ترک ريبر آن شد تا تأث
 نيا يبه شپش مورد مطالعه قرار دهد. برا يبر شدت آلودگ

که  درصد4 کونيمتيدا ونياثر دارو از لوس سهيجهت مقا رمنظو
شده توسط  ديضد شپش تائ يدارو نيدر حال حاضر مؤثرتر

 .استفاده شد [21] باشديم يبهداشت ستميس
 

 هامواد و روش
است. به منظور  يتصادف ينيبال ييکارآزماپژوهش از نوع 

آموزان دختر نفر از دانش 1560به حجم نمونه، بر  يابيدست
-1398و متوسطه اول در شهر گناباد و در سال  ييمدارس ابتدا

نفر مبتال به شپش سر  362فتند قرار گر يکه مورد بررس 1399
 ددنيانتخاب گرد رنف 120ورود و  يارهايبودند که بر اساس مع

 انجام شد به يابه روش چندمرحله يريگ(. نمونه1)شکل 
ساده انتخاب شد  يبه روش تصادف گاهيپا کيکه ابتدا  بيترتنيا

 گاهيپا نيمدارس دخترانه تحت پوشش ا ستيسپس بر اساس ل
توسط پژوهشگر خانم(،  يابيامکان انجام مداخله و ارز لي)به دل

 طياحتمال تفاوت در شرا لي)به دل گاهيدو مدرسه از هر پا
 يآموزان دو مدرسه( به روش تصادفدانش يو اقتصاد ياجتماع

 اختصاص دادن به گروه کنترل يبرا يکشساده بر اساس قرعه
( يو پونه کوه ري)جوشانده س و گروه آزمون (کونيمتيدا)

 يواحدها نييمدارس اقدام به تع نيو در ا ديمشخص گرد
به حجم نمونه متناسب  دنيرس صورت تمام شمار تاپژوهش به

به شپش در  گريد يورود  شد. نبود فرد مبتال يهااريبا مع
در  يبه همکار نيوالد ليتما ن،يخانواده بر اساس گزارش والد

خواب مجزا، حوله و وخواب و رختطرح، استفاده از اتاق
آموزان، عدم و دانش نيبر اساس گزارش والد يشخص يشانه

، عدم [21]روز گذشته  30ضد شپش در  ياستفاده از داروها
و  يليهموف ،يپوست تيو حساس يسابقه ابتال به آسم، آلرژ

به  تيعدم وقوع حساس ن،يبر اساس گزارش والد يقلب يماريب
 هيدر تست اول کونيمتيدا ونيو لوس يو پونه کوه ريجوشانده س

 يارهاياز مع يقبل از مداخله، عدم وجود عفونت گوش خارج
 بود. رودو

ها در دو برآورد نسبت سهينمونه بر اساس فرمول مقا حجم
 95 نانياطم بيگروه )روش پوکاک( و با در نظر گرفتن ضر

درمان  تيموفق زانيم ريمتغ يدرصد برا 80درصد و توان آزمون 
 درصد1 نيو شامپو پرمتر کونيمتيشپش سر با استفاده از دا

دست آمد  هو گروه( بنفر در د 114هر گروه ) ينفر برا 57 [33]
 .ديگرد نيينفر در دو گروه تع 120نمونه به  زشيکه با احتمال ر

𝑃1 = 0.86             𝑃2 = 0.64 

نامه پرسش -1 :عبارت بودند از پژوهش يابزارها
پدر،  التيتحص ،يليتحص هيشامل سن، پا کياطالعات دموگراف

 ياقتصاد تيمادر، شغل پدر، شغل مادر، وضع التيتحص
 يبررس ستيلچک -2خانواده، تعداد فرزندان خانواده 

شامل طول مو، سابقه خارش سر، تعداد  يبهداشت يهارفتار
 -3  بود يقبل يهازدن موها در طول روز و درمان نهدفعات شا

(، متر 12)x5 يينمادستي با بزرگ نيبشامل ذره ليوسا
طول مو،  نييجهت تع متريليم کي( با دقت ياطي)خ ياپارچه

و  متريليم 2/0ها ريز سفت و با فاصله دندانهشانه دندانه
  مصرف بارکيدستکش 

مجوز شروع پژوهش از دانشگاه  افتيپس از در پژوهشگر
ها( پژوهش )مدارس و خانواده طيبه مح گناباد، يعلوم پزشک

از  يو شفاه نياز والد يکتب نامهتيوارد شده و با کسب رضا
در  يريگورود، به روش نمونه يارهاياساس مع آموزان، بردانش

به  يابيتبه حجم نمونه پرداخت. جهت دس دنيدسترس تا رس
 2019)برابر با دسامبر  1398ماه و بهمن يحجم نمونه، در د نيا

 10منظور  نيا يانجام شد. برا يريگ( نمونه2020 هيو فور
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 1560د و متوسطه اول با تعدا ييمدرسه دخترانه در مقاطع ابتدا
 362 نيو از ب دنديگرد يصورت تمام شمار بررسآموز بهدانش
 120ورود  يارهايبر اساس مع سر،آموز آلوده به شپش دانش

 نفر انتخاب شدند.
سر در سه مرحله، قبل از شروع  يشدت آلودگ نييتع جهت

موها انجام  يروز پس از درمان بررس 14روز بعد و  7درمان، 
و  ميمنظور ابتدا موها سر  به چهار قسمت تقس نيا يشد. برا

 ينواح يري، درگ[22]عداد شپش سر بالغ، نابالغ و تخم عالوه بر ت
شپش بالغ  2-1 هدهمنظور مشا نيا يشد. برا يسر هم مهم تلق

و  فيخف يرشک فقط در پشت گوش نشانه آلودگ اينابالغ و  اي
پشت سر  رشک فقط در اينابالغ و  ايشپش بالغ  4-2مشاهده 

 4از  ترشيمتوسط و مشاهده ب يگردن نشانه آلودگ هيو ناح
 يپوست سر آلودگ يخم شپش در همه جات ايشپش بالغ، نابالغ 

 .  [13] در نظر گرفته شد ديشد
 ونياستفاده از لوس ز،يهفته بعد ن کيدرمان، از  نانياطم براي

 جهينت يابيارز 14و در روز  ديمجدداً تکرار گرد کونيمتيدا
همانند جوشانده دو بار  کونيمتيدا وني. لوس[7]انجام شد  يينها

 .ديهفته استفاده گرد کيو به فاصله 

 consort دیاگرام  .1شکل 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 (=n 362تعداد افراد آلوده به شپش سر )

 (=242nکل افراد خارج شده از مطالعه )

 (=200nنداشتن معیار ورود )

 (=42nعدم تمایل والدین برای شرکت در مطالعه)

 
 (=120nتصادفی سازی )

 تخصیص تصادفی

 (=60nقرار گرفتن در گروه جوشانده سیر و پونه کوهی )

 (=60nدریافت مداخله )

عدم دریافت مداخله مداخله)حساسیت به جوشانده سیر و پونه کوهی 

(0n=) 

 

 (=60nقرار گرفتن در گروه لوسیون دایمتیکون )

 (=60nدریافت مداخله )

 (=0nعدم دریافت مداخله مداخله)حساسیت به لوسیون دایمتیکون )

 (=0nخروج نمونه در زمان پیگیری)

 
 (=0nخروج نمونه در زمان پیگیری)

 پیگیری

 

 (=60n)آنالیز شده

 (=0n)خروج مطالعه هنگام آنالیز

 

 (=60nآنالیز شده)

 (=0n)زخروج مطالعه هنگام آنالی

 آنالیز
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چک و  تيهر دو ابتدا از نظر حساس کونيمتيو دا جوشانده
پژوهش  يهفته بعد مجدداً سر واحدها کيسپس استفاده شد. 

و به  ليتکم ستيلو چک نييتع يو درجه شدت آلودگ نهيمعا
 دي( تأکونيآموزان جهت مصرف مرحله دوم جوشانده )لوسدانش

 نييتع يبار درجه شدت آلودگ نيسوم يبرا 14. در روز ديگرد
مجدد  ياز آلودگ يريشگيمنظور پشد. قبل از شروع پژوهش به

شستن دست با مواد  حيبه شپش، به هر دو گروه نحوه صح
 .ديگرد هيتوص داًيآموزش و اک ندهيشو

 19نسخه  SPSSافزار ها از نرمداده ليتحل و هيتجز جهت
پژوهش از آمار  يهامشخصات نمونه انيب ياستفاده شد. برا

 و انحراف نيانگيم ،يمطلق و نسب يفراوان عيشامل توز يفيتوص
ها با استفاده از آزمون داده عيتوز يتياستفاده شد. نرمال اريمع

 سهيشد. جهت مقا نييتع کيشاپروو ايو  رنفيکولموگروف اسم
 Tسن، تعداد فرزند، طول مو در دو گروه از آزمون  نيانگيم

 ،يليتحص هيپا يفراوان سهيمنظور مقامستقل استفاده شد. به
 ،ياقتصاد تيوضع مادر، شغل مادر، التيپدر، تحص التيتحص
و بعد  نيقبل، ح يسابقه خارش سر، شدّت آلودگ ،يقبل يآلودگ

استفاده شد. جهت  اسکوئريآزمون کا زاز مداخله در دو گروه ا
شغل پدر، دفعات شانه زدن روزانه در دو گروه  يفراوان سهيمقا

 با شغل پدر و مادر از آزمون يو ارتباط شدت آلودگ
likelihood ratio يشدت آلودگ نيانگيم سهيمنظور مقاو به 

ها از آزمون و بعد از مداخله در هر کدام از گروه نيقبل، ح
در نظر  05/0تر از کم يداريشد. سطح معن ستفادها دمنيفر

 .گرفته شد
 التيتحص يمطالعه در شورا نيا. یمالحظات اخالق 
شد و  ديتائ97/201گناباد با کد  يدانشگاه علوم پزشک يليتکم

اخالق با  تهيدر کم A-10-1733-1 با کد يدر سامانه پژوهش

 ينيبال ييآزماو در مرکز کار IR.GMU.REC.1397.126شماره 
 تيشد. اخذ رضا ثبت https://fa.irct.ir/trial/42672با شماره 

حفظ  نيچناز کودکان هم يشفاه تيرضا و نياز والد يکتب
 يبه کودکان، آزاد بياز آس يريشگيو پ يمحرمانگ طيشرا

مشارکت و امکان آزادانه خروج از مطالعه ازجمله مالحظات 
  .باشديپژوهش م نيدر ا ياخالق
 

 نتايج
سن، تعداد فرزندان، طول  نيانگيم سهيدر مقا 1طبق جدول 

 يشغل مادر، سابقه آلودگ ،يليتحص هيپا يفراوان سهيمو، مقا
 يخارش سر، شغل پدر و دفعات شانه زدن روزانه واحدها ،يقبل

 يداريمعن يپژوهش در دو گروه قبل از مداخله تفاوت آمار
 وجود نداشت.

پدر،  التيگردد، تحصيمشاهده م 2که در جدول  طورهمان
پژوهش در دو گروه تفاوت  يواحدها ياقتصاد تيمادر و وضع

 (. >05/0Pداشت ) يداريمعن يآمار
روز بعد و  7قبل،  يشدت آلودگ يفراوان 3جدول  مطابق

 يداريمعن يروز بعد از مداخله در دو گروه تفاوت آمار 14
 (.<05/0Pنداشت )

 ونيو پونه و لوس ريگروه جوشانده س در دو 4مطابق جدول  
روز بعد از  14روز بعد و  7قبل،  يشدت آلودگ کون،يمتيدا

 (.P=001/0داشت ) داريمداخله کاهش معن
هر  يازابه نهيپژوهش نشان داد هز جينتا 5جدول  مطابق

برابر گروه  10 کونيمتيدا ونينمونه پژوهش در گروه لوس
 .بود يو پونه کوه ريجوشانده س

 
 

 

میانگین سن، تعداد فرزندان، طول موی و مقایسه فراوانی پایه تحصیلی، شغل مادر، سابقه آلودگی قبلی، خارش سر، شغل پدر و دفعات مقایسه . 1جدول 

 شانه زدن روزانه واحدهای پژوهش در دو گروه قبل از مداخله

 تعداد گیریواحد اندازه گروه متغیر
 ±انحراف معیار 

 میانگین
 نتیجه آزمون تی مستقل

 سن

جوشانده سیر و پونه 

 کوهی
 t= 17/1 65/10 ± 65/2 60 سال

118 =df 

24/0 =p 10/10 ±  46/2 60 سال لوسیون دایمتیکون 

 تعداد فرزندان

جوشانده سیر و پونه 

 کوهی
 t= 69/1 38/2±84/0 60 تعداد

118 =df 

09/0 =p 13/2±76/0 60 تعداد لوسیون دایمتیکون 

 طول مو

 جوشانده سیر و پونه

 کوهی
 t= 22/1 01/32±16/13 60 کوتاه، متوسط، بلند

118 =df 

22/0 =p 33/29±77/10 60 کوتاه، متوسط، بلند لوسیون دایمتیکون 
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 تعداد )درصد( گیریواحد اندازه گروه متغیر
نتیجه آزمون کای 

 اسکوئر

 پایه تحصیلی

جوشانده سیر و پونه 

 کوهی
 اول، دوم، سوم و....

 8( 3/13) اول

8/3 =2X 

8 =df 

87/0 =p 

 8( 3/13) دوم

 7( 7/11) سوم

 8( 3/13) چهارم

 7( 7/11) پنجم

 5( 3/8) ششم

 4( 7/6) هفتم

 7( 7/11) هشتم

 6( 0/10) نهم

 60( 100) کل

 اول، دوم، سوم و.... لوسیون دایمتیکون

 11(3/18) اول

 7( 7/11) دوم

  10(7/16) سوم

  10(7/16) چهارم

 4( 7/6) پنجم

 7( 7/11) ششم

 3( 0/5) هفتم

 4( 7/6) هشتم

 4( 7/6) نهم

 60( 100) کل

 شغل مادر

جوشانده سیر و پونه 

 کوهی
 دار، کارگر، کارمندخانه

 49( 7/81) خانه دار

28/5 =2X 

2 =df 

07/0 =p 

 5( 3/8) کارگر

 6( 0/10) کارمند

 60( 100) کل

 دار، کارگر، کارمندخانه لوسیون دایمتیکون

 38( 3/63) خانه دار

 8( 3/13) کارگر

 14( 3/23) کارمند

 60( 100) کل

 سابقه آلودگی قبلی

جوشانده سیر و پونه 

 کوهی
 دارد، ندارد

 42( 0/70) دارد

92/0 =2X 

1 =df 

33/0 =p 

 18( 0/30) ندارد

 60( 100) کل

 37( 7/61) دارد بلی، خیر لوسیون دایمتیکون
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 23( 3/38) ندارد

 60( 100) کل

 خارش سر

جوشانده سیر و پونه 

 کوهی
 دارد، ندارد

 36( 0/60) دارد

14/0 =2X 

1 =df 

71/0 =p 

 24( 0/40) ندارد

 60( 100) کل

 بلی، خیر لوسیون دایمتیکون

 38( 3/63) دارد

 22( 7/36) ندارد

 60( 100) کل

 Like lihood ratio آزمون تعداد )درصد( گیریواحد اندازه گروه متغیر

 شغل پدر

جوشانده سیر و پونه 

 کوهی

بیکار، آزاد، کارگر، 

 کارمند

 5( 3/8) بیکار 

75/6 =2X 

3 =df 

08/0 =p 

 35( 3/58) آزاد

 14( 3/23) کارگر

 6( 0/10) کارمند

 60( 100) کل

 لوسیون دایمتیکون
بیکار، آزاد، کارگر، 

 کارمند

 1( 7/1) بیکار

 27( 0/45) آزاد

 22( 7/36) کارگر

 10( 7/16) کارمند

 60( 100) کل

 

ن دفعات شانه ز

 روزانه

 جوشانده سیر و 

 

 کوهیپونه 

 (3و 2، 1تعداد)

 4( 7/6) اصال

04/6 =2X 

3 =df 

11/0 =p 

 13( 7/21) بار 1

 16( 7/26) بار 2

بار و  3

 بیشتر
(0/45 )27 

 60( 100) کل

 

 لوسیون دایمتیکون
 (3و 2، 1تعداد)

 3( 0/5) اصال

 18( 0/30)  بار 1

 24( 0/40) بار 2

بار و  3

 بیشتر
(0/25 )15 

 60( 100) کل
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 مقایسه فراوانی تحصیالت پدر، تحصیالت مادر و وضعیت اقتصادی  واحدهای پژوهش در دو گروه. 2جدول 

 نتیجه آزمون کای اسکوئر تعداد)درصد( گیریواحد اندازه گروه متغیر

 تحصیالت پدر

 2X= 78/7 60( 100) باالترلیسانس و  دیپلمسیکل و کمتر،  جوشانده سیر و پونه کوهی

2 =df 

02/0 =p 
 60( 100) لیسانس و باالتر دیپلمسیکل و کمتر،  لوسیون دایمتیکون

 تحصیالت مادر

 2X= 52/6 60( 100) لیسانس و باالتر دیپلمسیکل و کمتر،  جوشانده سیر و پونه کوهی

2 =df 

04/0 =p 
 60( 100) باالترلیسانس و  دیپلمسیکل و کمتر،  لوسیون دایمتیکون

 وضعیت اقتصادی

 2X= 08/8 60( 100) کمتر از حد کفاف، در حد کفاف، بیشتر از حد کفاف جوشانده سیر و پونه کوهی

1 =df 

004/0 =p 
 60( 100) کمتر از حد کفاف، در حد کفاف، بیشتر از حد کفاف لوسیون دایمتیکون

 

 روز بعد از مداخله در دو گروه 14و روز بعد  7مقایسه فراوانی شدت آلودگی قبل، . 3

 شدت آلودگی مرحله مداخله
 روز بعد از مدلخله 14 روز بعد از مداخله 7 قبل از مداخله

 )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد

 گروه جوشانده سیر و پونه کوهی

 47( 3/78) 15( 0/25) - بدون آلودگی

 13( 7/21) 35( 0/55) 22( 7/36) خفیف

 0( 0/0) 10( 0/20) 24( 0/40)  متوسط

 0( 0/0) 0( 0/0) 14( 3/23)   شدید

 60( 100) 60( 100) 60( 100) کل

 %4 کونیمتیداگروه لوسیون 

 40( 7/66) 15( 0/25) - بدون آلودگی

 19( 7/31) 33( 3/58) 29( 3/48) خفیف

 1( 7/1) 12( 7/16) 24( 0/40) متوسط

 0( 0/0) 0( 0/0) 7( 7/11) شدید

 60( 100) 60( 100) 60( 100) کل

 

 روز بعد از مداخله در گروه جوشانده سیر و پونه کوهی و لوسیون دایمتیکون 14روز بعد و  7مقایسه شدت آلودگی قبل،   .4 جدول

 نتیجه آزمون فریدمن میانگین ±انحراف معیار  تعداد مرحله گروه
Friedman test 

 پونه کوهیجوشانده سیر و 

  87/1 ± 76/0 60 قبل

001/0 =p 

 

 92/0 ± 64/0 60 7روز 

 21/0 ± 41/0 60 14روز 

 گروه لوسیون دایمتیکون

 63/1 ± 68/0 60 قبل
001/0 =p 

 
 95/0 ± 67/0 60 7روز 

 35/0 ± 51/0 60 14روز 

 

 هزینه ها و اقالم مصرفی به ازای هر واحد پژوهش در دو گروه. 5 جدول

 هزینه ها
 4گروه لوسیون دایمتیکون% گروه جوشانده سیر و پونه کوهی

 قیمت)ریال( قیمت)ریال(

 ریال 5000 ریال 5000 3× دستکش 

 داخل بسته بندی موجود می باشد ریال 20000 شانه پالستیکی

 - ریال 10000 گرم سیر خشک شده 10

 - 6000 گرم پونه کوهی خشک شده 20

 ریال410000  - لوسیون دایمتیکون

 * ریال 30000 2× سی سی  120شیشه رنگی درب دار 

 ریال 415000 71000 کل
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 گيریبحث و نتيجه
 بيترک ياستفاده موضع ريپژوهش حاضر با هدف تاث

به شپش سر انجام  يبر شدت آلودگ يو پونه کوه ريجوشانده س
 شد.

مربوط به  يهاداده ليتحل و هيحاصل از تجز جينتا
که  دهديدر افراد مورد مطالعه نشان م کيمشخصات دموگراف

از  کونيمتيدا ونيو لوس يو پونه کوه ريدو گروه جوشانده س
شغل پدر، شغل مادر، تعداد فرزندان  ،يليتحص يهينظر سن، پا
با هم  رنظ نينداشته و دو گروه از ا يداريمعن يتفاوت آمار

با  يپژوهش جيبا نتا هاافتهي نيکه ا (؛1)جداول  باشنديهمگن م
ش سر و عوامل مؤثر بر آن در شپ يولوژيدميعنوان اپ

نداشت  يخواناستان مازندران هم ييآموزان مدارس ابتدادانش
مل مؤثر بر شپش سر و عوا وعيبا عنوان ش ياو با مطالعه [24]

 يخوانهم [25]جهرم  رستانشه يآموزان ابتدائآن در دانش
 داشت.
پژوهش حاضر ارتباط معناداري بين شدت آلودگي و  در

ترين ميزان آلودگي سن و پايه تحصيلي مشاهده نشد اما بيش
ترين ميزان آلودگي اول تا چهارم وجود داشت و کم يهاهيدر پا

آلودگي در  زانيم شيدر پايه پنجم تا نهم مشاهده گرديد. افزا
امور  يواگذار يجهچهارم، احتماالً نتآموزان پايه اول تا دانش

که شايد هنوز  باشديآموزان مبهداشتي و استحمام به خود دانش
الزم براي انجام رفتارهاي بهداشت فردي را کسب نکرده  ييتوانا

پنجم و باالتر  يهاهيآموزان پادر دانش ييتوانا نيباشند اما ا
دارد  يخوانمو همکاران ه يزدانيبا مطالعه  نياست و ا ترشيب
به شپش سر ارتباط  يشغل پدر و مادر و شدت آلودگ ني. ب[26]

و همکاران  ينيبا مطالعه حس نيمشاهده نشد و ا يداريمعن
 .[27]داشت  يخوانهم

و همکاران در کالله، در پژوهش  يبا نتايج مالک مشابه
حاضر نيز ميان تعداد فرزندان خانواده و شدت آلودگي به شپش 

ناشي از انتقال  توانديسر، ارتباط معناداري مشاهده نشد که م
 .[26]ر شپش سر از مدرسه به خانه باشد تبيش

 تيطول مو، رعا شيکه با افزا رسديبه نظر م اگرچه
 نيمطالعه ب نيمشکل باشد اما در ا آن يزگيبهداشت و حفظ پاک

 يداريبه شپش سر ارتباط معن ياندازه طول مو با شدت آلودگ
انجام شده در شهرستان جهرم  يمشاهده نشد که با مطالعه

 ييهمسو لهانجام شده در کال يو با مطالعه [25]دارد  ييهمسو
 .[28]ندارد 
ارتباط  ،يابتال به شپش و شدت آلودگ يسابقه قبل نيب

رفتن منبع  نياز ب توانديامر م نيا لي(. دل1نبود )جدول  داريمعن
 افتهي نيفرد باشد؛ ا يخانواده اي انيدر اطراف يماريانتقال ب

و همکاران شده است  يديحاصل از مطالعه مج جيبر نتا يدييتأ
[25] . 

وجود  ميرابطه مستق ياحساس خارش و شدت آلودگ نيب
 يدر افراد دارا يشدت آلودگ گريدعبارت( به1داشت )جدول 
از افراد بدون سابقه خارش بود که با  ترشيسابقه خارش ب

 .[29]دارد  يخواننژاد و همکاران همعيمطالعه رف
خانواده  ياقتصاد تيپدر و مادر و وضع التياز نظر تحص اما

 که يطوروجود دارد به يداريمعن يدر دو گروه تفاوت آمار
پژوهش در گروه  يپدران و مادران واحدها پلميد ريز التيتحص

 کونيمتيدا ونياز گروه لوس ترشيب يو پونه کوه ريجوشانده س
 ترشيب کونيمتيدا ونيو باالتر در گروه لوس پلميد التيو تحص

 ياقتصاد تيو وضع باشديم يو پونه کوه رياز گروه جوشانده س
 يو پونه کوه رياز گروه جوشانده س کونيمتيدا ونيگروه لوس

 رسديبه نظر م کهنيا وجود واحد پژوه با چيو ه باشديبهتر م
رابطه معکوس  نيوالد التيتحص زانيبا م يکه شدت آلودگ
و درمان  يريشگيدر پ نيوالد يآگاه زانيم شيداشته باشد و افزا

 يدارياط معنمطالعه ارتب نيمؤثر باشد؛ اما در ا يآلودگ عيسر
نشد که  دهيد نيوالد التيتحص زانيو م يشدت آلودگ نيب

چون مشغله هم يليبه دال زيباال ن التيبا تحص نياحتماالً والد
و بهداشت، در  يمرتبط با دانش پزشک ريغ التيتحص اي يکار
 نيوالد ريفرزندشان در سطح سا يماريو کنترل ب يريشگيپ نهيزم

 .[25]دارد  يخوانو همکاران هم يديبا مطالعه مج نيباشند و ا
خانواده با داشتن  ياقتصاد تيکه وضع رسدينظر م به

ها با آب و صابون، شستن دست رينظ يبهداشت حيصح يرفتارها
 يخواب مجزا و دارودرمانداشتن اتاق ،يشخص ليداشتن وسا

مطالعه  نيباشد؛ در ا رگذاريتأث يمؤثر و به موقع به هنگام آلودگ
و شدت  هخانواد ياقتصاد تيوضع نيب يداريارتباط معن

و همکاران  يديبا مطالعه مج نيشد و ا افتيبه شپش  يآلودگ
 .[25]دارد  ييهمسو

به شپش سر در گروه  يشدت آلودگ يفراوان سهيمقا
 درصد4 کونيمتيدا ونيو گروه لوس يو پونه کوه ريجوشانده س

نشان داد  جيروز بعد از انجام مداخله، نتا 14روز بعد و  7قبل، 
و پونه  ريبه شپش در هر دو گروه جوشانده س يشدت آلودگ

عدم  بهاست و با توجه  افتهيکاهش  کونيمتيدا ونيو لوس يکوه
گفت که هر  توانيدو گروه، م نيب داريمعن يوجود تفاوت آمار

اندازه مؤثر هستند  کيبه شپش به  يدو روش بر شدت آلودگ
 ياست که در مطالعه تشکر يدر حال ني(. ا3)جدول شماره 

با  سهيدر مقا ديسف سرکه و درصد1شامپو پرمترين  ريتأث
تر بوده است براي درمان بيماران مبتال به شپش کم کونيمتيدا
[13] . 
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 ريبه شپش سر در گروه س يشدت آلودگ يسهيجهت مقا در
 14روز بعد و  7قبل،  کونيمتيدا ونيبا گروه لوس يهو پونه کو

که  دهديپژوهش حاضر نشان م يهاافتهيروز بعد از مداخله، 
انجام مداخالت در هر دو گروه،  يبه شپش در ط يشدت آلودگ
کاربرد  گريدعبارتبه دهد؛ينشان م يداريمعن يروند کاهش

باعث  کون،يمتيدا ونيو لوس يو پونه کوه ريس يجوشانده موضع
 (.4به شپش سر شده است )جداول شماره  يبهبود آلودگ

 ريس بيترک يپژوهش جوشانده موضع نيا جيبر اساس نتا 
)کتاب مخزن  رانيا يطب سنت يهاهيبر توص يمبتن ،يو پونه کوه

 زانيبه شپش مؤثر بوده و م ي(، بر کاهش شدت آلودگهياالدو
 مشابه بوده است. کونيمتيدا ونيبا لوس سهيآن در مقا ريتأث

و پونه بر  ريس بيترک ياستفاده از جوشانده موضع اگرچه
قرار نگرفته بود اما  يمورد بررس يگريشپش سر در مطالعات د

پودر  دنيهمراه داشتن، پاش ،يو پونه کوه ريخوردن س ريبه تأث
و بخور آن به صورت جدا جدا در دور کردن حشرات اشاره 

و همکاران مطابقت دارد  يگودرز يشده است که با مطالعه تراب
عصاره  ريو همکاران، عدم تأث ديمطالعه عب گري. از طرف د[30]
 نيکه با ا [11]بر شپش سر را نشان داد  تونيدر روغن ز ريس

و همکاران اسانس پونه  انگيمطالعه مطابقت ندارد. در مطالعه 
اثر ضد شپش را نشان داده است که با مطالعه موجود  يکوه

 .  [31]د ارد  ييهمسو
 کونيمتيدا ونيهر نمونه پژوهش در گروه لوس يازابه نهيهز

)جدول شماره  باشديم يو پونه کوه ريبرابر گروه جوشانده س 6
 يدار جهت نگهداردرب شهيش نهي(. الزم به ذکر است که هز5

اضافه  يمصرف به اقالم مصرف بارکيجوشانده آماده و دستکش 
گردد  هيمنزل ته طيحجوشانده در م نيچه ااست که چنان دهيگرد

تر از برابر ارزان 10جوشانده تا  هانهيهز نيعمالً با حذف ا
 خواهد بود. کونيمتيدا ونيلوس

 ريتاث ،يو پونه کوه ريجوشانده س نييتمام شده پا متيق
سر  يرو يماندگار قهيدق 10مشابه جوشانده در مدت زمان 

، سر يرو يساعت ماندگار 8ظرف  کونيمتيدا ونينسبت به لوس
 کون،يمتيدا يروغن ونيمصرف راحت جوشانده نسبت به لوس

و پونه و عدم  ريو خارش نسبت به س تيعدم گزارش حساس
 نيپژوهش بود و لذا ا نيا يجانب يهاافتهياز  ريتند س يبو

 ييجوارزان، در دسترس با صرفه نيگزيجا کيبه عنوان  بيترک
 .رديتوجه قرار گتواند مورد يدر زمان م

 ريتوان به موارد زيپژوهش م يهاتيمحدود انيمنظور ب به
ساله  15تا  7دختران  يمطالعه فقط بر رو نيا -1نمود:  اشاره

چه بر اساس آمار مشکل در  انجام شد. اگر مبتال به شپش سر
 تيجنس تيو رعا ياست اما مسائل فرهنگ ترعيدختران شا

 رغميعل -2ذکر است.  قابل زين انيو مبتال ابيپژوهشگر ارز

منظور نحوه استفاده از دارو و ها بهبه خانواده يکاف حيتوض
پروتکل درمان  طيحال با توجه به شرا هر مراقبت مرتبط، اما در

 اگر -3شگر نظارت بر آن نداشته است. و مراقبت در منزل پژوه
بود، اما  اطالعيمطالعه ب يهااز گروه يآمار گرليچه تحل

 نبود. ريپذامکان انيو مبتال ابيرزپژوهشگر ا يبرا يسازکور
 يو پونه کوه ريبه دست آمده، جوشانده س جيبر نتا يمبتن

تر در درمان و زمان کم نهيبا صرف هز کونيمتيدا ونيمشابه لوس
 .شوديم هيموثر بود؛ لذا مصرف آن توص

 
 تشكر و قدردانی

اول در دانشگاه علوم  سندهينو نامهانيمقاله برگرفته از پا نيا
از  دانندي. پژوهشگران بر خود الزم مباشديگناباد م يپزشک
محترم  رانيزحمات مد زيدانشگاه و ن نيا نيمسئول تيحما

و تشکر  ريتقد يگرام يهابهداشت و خانواده انيمدارس، مرب
 .ندينما

 
 مشاركت و نقش نويسندگان

داده  و   يمطالعه، جمع آور يو طراح دهي، اچهيپر ميمر
 محمدزاده مقدم درصد، نينگارش نسخه اول مقاله، دکتر حس

و نگارش نسخه اول مقاله،  جيرنتايتفس مطالعه، يو طراح دهيا
 جيرنتايو تفس ليتحل مطالعه، ي، طراح مقدم يريبص يدکتر مهد

مطالعه،  يدکتر شهال خسروان، طراح ،و نگارش نسخه اول مقاله
نويسندگان نتايج را  همه و نگارش نسخه اول مقاله. جيرنتايتفس

 بررسي نموده و نسخه نهايي مقاله را تاييد نمودند.
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Introduction: Despite numerous treatments, head lice are still a health problem, especially in female students. In 

this study, the effect of topical application of Allium Sativum and Mentha Pulegium on the severity of head lice 

infection has been investigated. 

Materials and Methods: A multi-stage randomized clinical trial study was performed on 120 female primary and 

secondary school students with head lice in Gonabad. After obtaining written consent from parents and oral consent 

from students, a demographic questionnaire and a checklist were completed. One group was given a decoction Allium 

Sativum and Mentha Pulegium and the other group was given 4% dimethicone lotion twice a week. Evaluation was 

made before, 7 days and 14 days after the intervention. 

Results: The severity of lice infection during the interventions in both groups decreased significantly (P=0.001), 

but the frequency of severity of infection before, 7 days after and 14 days after intervention was not statistically 

significant in the two groups. 

Conclusion: Our findings suggest that both Allium Sativum and Mentha Pulegium can be used for the treatment 

of head lice infection. 

 

Keywords: Garlic, Complementary Therapies, Dimethicone, Mentha Pulegium, Lice Infestations 
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