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 هـدف  .ن استيمان سزاري زامتق زنان باردار به سين عوامل تشويتر  بودن مدت آن از مهميمان و طوالني درد زا  : و هدف  زمينه
  . بودمان يد بر فاز فعال و شدت درد زاي تخم شوير دم کرده خوراکي تأثين مطالعه بررسيز اا
  

 در دسـترس انتخـاب شـده و بـه دو     يريبه روش نمونه گزا  زا و دوم   زن اول  ۱۷۰ تعداد   کوهورتن مطالعه   يدر ا : بررسيروش  
د ي تخم شوي قاشق غذاخور۲ يماني زاي شروع دردهاافراد گروه مواجهه زمان .م شدنديرمواجهه تقسي مواجهه و غيگروه مساو
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  .ل شدنديه و تحليو تجزي يتنيشر و من ويق في، دقدو يتست، کا ي تي آماريها ها با آزمون داده. بودمان يدر طول زا
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  مقدمه 

 مرگ و    درصد ۸ علت   يي به تنها  يمان طوالن يزا

ل ي در حـال توسـعه را تـشک   ير مادران در کـشورها  يم

 يبراسـاس مطالعـات سـازمان بهداشـت جهـان      . دهد مي

 يد ناشي متوسط تا شدي کودکان از خفگ درصد۳حدود

ن تعـداد حـدود     يـ از ا . برنـد  مـي  رنـج    يمان طوالن ياز زا 

ن يدهند و به همـ    مي نفر جان خود را از دست        ۸۴۰۰۰۰

کـه بـه فلـج      مبـتال گرديـده      يب مغـز  يک آسـ  ي بهتعداد  

). ۲(شـود  ميمنتهي   يريادگي، تشنج و اختالل در      يمغز

  درصـد  ۳/۲۷ بـه عنـوان علـت        يمان طوالن ين زا يچن هم

 مـرگ و   درصـد ۹/۷ سـال و  ۱۵ر يـ ر زنان زيمرگ و م  

   ).۳(است  سال گزارش شده ۱۵ ير زنان بااليم

 اســت کــه بــه ســرعت يمــان درد حــاديدرد زا

 از عوامـل    يا ر مجموعـه  يابـد و تحـت تـأث      ي مـي ش  يافزا

 قـرار   يطي و مح  ي، فرهنگ ي، اجتماع يک، روان يولوژيزيف

د يش از حد در مادر منجر بـه تـشد   يدرد ب ). ۴و ۵(دارد  

ستم يـ ک س يـ مـان و تحر   يترس و اضطراب در هنگام زا     

ــمپات ــيک يس ــه نت  م ــود ک ــه آيش ــزاج ــاتکول ين اف ش ک

. ن خواهـد بـود    ينفر ين و نوراپ  ينفر ي مانند اپ  ييها نيآم

 آلفـا   يهـا  رنـده ي گ ،هـا  نيش کاتکول آمـ   يزمان با افزا   هم

ش ي و افـزا   يت انقبـاض عروقـ    يـ  در نها  و هک شـد  يتحر

ان خون ي کاهش جرجهيو در نت رحم ي عضالنتهيسيتون

عـالوه بـر   . شود ميش فشارخون در مادر     يرحم و افزا  

 کاهش عبور خون از     باعث ها  آمينش کاتکول   ي افزا ،نيا

 مـصارف  يژن برايت منابع اکسين، محدود يمادر به جن  

ر يو کند شدن سـ      مي، کاهش انقباضات مؤثر رح    ينيجن

ک در مـادر و     يـ ش سـوخت و سـاز متابول      يمان، افزا يزا

 يمـان و طـوالن  ي درد زا).۶(شـود  مـي ژن  يمصرف اکـس  

ق زنـان بـاردار   يتشون عوامل يتر بودن مدت آن از مهم 

ازمنـد  ين اسـت، کـه نـه تنهـا ن       يمـان سـزار   ي زا يبه سو 

بلكـه  باشـد،    مـي نـه بـاالتر     يتـر و هز    يامکانات تخصص 

 ).۱(ديـ نما مـي جاد  ي مادر ا  يز برا ي را ن  يشتريعوارض ب 

 يهـا   از جنبهيکيمان ين مقابله با درد در طول زا يبنابرا

  ). ۳( استي بهداشتيها مهم مراقبت

ــ متنــوعيهــا روش مــان در ي زاي بــرايدرد ي ب

از ). ۷(رد  يـ گ ميا مورد استفاده قرار     يمناطق مختلف دن  

ن ي مادر، جنياد براي با توجه به وقوع عوارض ز     ييسو

هـا   ، از مـدت   ي طوالن يها مانيو نوزاد در مرحله اول زا     

مـان و  يع زاي تـسر يمان برايقبل دخالت فعال در امر زا     

کن يلـ ).  ۴و ۵(داشـته اسـت   مان دشوار   ي از زا  يريشگيپ

جهـت کوتـاه   )مـصنوعي (شـيميايي  ياستفاده از داروها 

 را بـه    ياريمان، اثرات نامطلوب بس   ينمودن فاز فعال زا   

ن جهت امروزه بازگـشت بـه       يبه هم . ستا   همراه داشته 

مـورد توجـه قـرار    بـسيار   يـي اهـان دارو  ياستفاده از گ  

د ياه شـو  يـ  گ يياهان دارو يگاين   از   يکي). ۸(گرفته است 

  که در اکثر مناطق استانيد از خانواده چتر   يوش. است

 ي و پرورشـ يصـورت وحـش  ه ران ب ي از جمله در ا    دنيا

ک ي تانن،   ؛د شامل ي تخم شو  ييايميبات ش يترک. ديرو مي

 ؛ فـرار متــشکل از يک اسـانس روغنـ  يـ  و ينـ يمـاده رز 

در . دنباشـ  ميک ماده چرب    يمونن، کتون، کاروون و     يل

 آن آنتـول وجـود    آن فالنـدرن و در اسـانس      يهـا  برگ

 يها هستند کـه دارا     فنل يها اغلب از گروه  پل      تانن. دارد

 يآنتــول ســازنده اصــل. باشـند  مــي يت انقباضــيخاصـ 

ــس ــنياريب ــا  از روغ ــروريه ــده از  ي ض ــشتق ش  م
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ــا ــ گيداروه ــرا ياهي ــه ب ــت ک ــراد در  ي اس ــان اف  درم

ن درد، اضــطراب و ي مختلــف مثــل تــسکيهــا تيــموقع

. رنديگ ميستفاده قرار    مورد ا  يدرمان مشکالت گوارش  

 از ير کـم باعـث انقبـاض عـروق خـون        ديآنتول در مقـا   

م وابسته به ولتاژ و در  ي کلس يها ق باز کردن کانال   يطر

 ي بـر عـروق خــون  ياد اثـر شــل کننـدگ  يـ  زيهـا  غلظـت 

ــو). ۹(دارد ــده دوره   يش ــنظم کنن ــل م ــوان عام ــه عن د ب

، قابـل    نـامنظم دارنـد    يهـا   کـه دوره   ي در زنـان   يقاعدگ

  ). ۱۰( و مؤثر استاستفاده
رات ييـ  در خصوص اثر آنتـول بـر تغ        يمطالعات

در . ها انجام شده است   ک بدن انسان و موش    يولوژيزيف

 آنتــول، يبــر رو) ۲۰۰۱(ان و همکــارانيمطالعــه مهــدو

 باعـث انقبـاض   ييج نـشان داد کـه آنتـول بـه تنهـا     ينتـا 

 بعـد از  يزيجـه کـاهش خـونر   يعضالت صـاف و در نت    

ش ي به علت افـزا    ين پاسخ انقباض  يگردد که ا   ميمان  يزا
ــس ــيم يکل ــد م ــه غر. )۸(باش ــدر مطالع ــري  و يب ناص

د سبب انقباض عضالت صاف در      يشو) ۲۰۰۵(همکاران

د يعصاره بـرگ شـو    ديگري  در مطالعه   . )۱۱(شدموش  

 ءد القـا  يکواستروئيزان کورت ي توانست م  يابتيدر افراد د  

  . )۱۲(شده را کاهش دهد

د ير اثرات شو  يساطه با   ب در را  يگرچه مطالعات ا

 در خـصوص اثـرات   يا  مطالعه ي ول ،و آنتول انجام شد   

ر يران و سـا يـ مـان در ا يد بر طول و شـدت درد زا   يشو

با توجـه بـه اثـرات و عـوارض          لذا  . افت نشد يکشورها  

 در   مـدت    ي طوالن ي و دردها  يمان طوالن يحاصله از زا  

اين مطالعـه بـا هـدف بررسـي تـأثير دم             ،نيمادر و جن  

ي تخم شـويد بـر فـاز فعـال و شـدت درد              کرده خوراک 

  .انجام شدزايمان 

    بررسيروش

 در ۱۳۸۹ن مطالعه کوهورت کـه در سـال      يدر ا 

 زن ۱۷۰ تعداد ،اسوج انجام شد  ي يدانشگاه علوم پزشک  

ــه  ــه روش نمون ــگ اول زا و دوم زا ب ــترس يري  در دس

 مواجهــه و  يانتخــاب شــده و بــه دو گــروه مــساو    

 که  بود ي مواجهه گروه  گروه. م شدند يرمواجهه تقس يغ

ک تـا دو    ي ، شروع شد  ي منظم زايمان  ي که دردها  يزمان

و  دانه شويد در يک ليـوان آب ريختـه     يقاشق غذاخور 

ــدت   ــه م ــانده  ي دق۱۰ب ــه آن را جوش ــورت  ق ــه ص  و ب

بـار و   ايـن دم کـرده يـک    . بودندمصرف كرده    يخوراک

 بـه وسـيله    شـدن    يل از بـستر   ـاعت قب ـــ س ۱ـ۲ تقريباً

گـروه  . شـده بـود   مواجهه خـورده  هاي  مونهن يواحدها

 ي دردهـا به هنگام شـروع     که   بود يغير مواجهه گروه  

نکـرده  ، دم کـرده تخـم شـويد مـصرف           يمنظم زايمـان  

  .بودند

پس از انتخاب زنان واجـد شـرايط شـركت در        

پژوهــشگر هــدف از انجــام پــژوهش را بــراي مطالعــه، 

واحدهاي پژوهش توضيح داد و در صـورت رضـايت،       

نامه کتبي به وسيله آنهـا مطالعـه و امـضا              رضايت فرم

  .شد

ــدها ــژوهش خــانم يواح ــا  پ زا و   نخــستيه

به خود   خودي انقباضات واقعي بودند که داراييزا دوم

کس هنگام ي سرو يمتر ي سانت ۳ـ۴ون  يالتاسيو د   ميرح

ک يش سـفال  ي با نما  يي تک قلو  يباردارورود به مطالعه،    

 ينيوزن تخم ،   سال ۱۸ـ۳۵ن  يسن ب ،   ترم يحاملگ،  نيجن

ون يکاسـ يعـدم وجـود اند  ،  گـرم ۲۵۰۰ـ۴۰۰۰ن ين ب يجن

سه آب يـ  کيعدم پـارگ  به مطالعه،   ن هنگام ورود  يسزار
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 يهــا يمــاريعــدم ابــتال بــه ب، هنگــام ورود بــه مطالعــه

 يعدم ابتال به عوارض حـاملگ ،  ک شناخته شده  يستميس

ها براساس   عفونت  و يزير ، خون يل پره اکالمپس  ياز قب 

در صـورت   .  مـورد پـژوهش بودنـد      ي واحـدها  هپروند

ن از مطالعـه خـارج     ينال و انجام سـزار    ي واژ يزير خون

 و تـوان     درصـد  ۹۵نـان   ي بـا اطم   حجم نمونـه   .شدند مي

   .تعيين گرديد نفر ۱۷۰،  درصد۸۰آزمون 

ن يـي به منظـور تع   ها    داده يآور جمع پرسشنامه

 مـي أت عليـ  هي تن از اعضا  ۱۰ار  ي محتوا در اخت   ييروا

قـرار داده شـد و نظـرات     تهـران  ينشگاه علوم پزشک دا 

 پرسشنامه مورد استفاده    ييم نها ي آنها در تنظ   ياصالح

 فـشارخون،   ماننـد؛  يکيولـوژ يزي ف يها  داده .قرار گرفت 

مـورد  پرسـشنامه  . شـد   ثبت مي نون و افاسما  يالتاسيد

 و  يشناسـ  تيـ جمع اطالعـات    ؛شامل دو بخـش   استفاده  

بخـش اول پرسـشنامه     . دبومان  ياطالعات مربوط به زا   

 پـژوهش و بخـش دوم       يله مصاحبه با واحدها   يوسه  ب

نــات و اقــدامات انجــام گرفتــه در طــول  يبراســاس معا

   .شد ميل يمان تکميزا

 فـاز فعـال و   ي هر دو گروه در ابتـدا  يها نمونه

متر وارد  ي سانت۴ تا ۳زان  يکس به م  يون سرو يالتاسيد

 يه دارا کـ يا شـدند و براسـاس پرسـشنامه    ميمطالعه  

ا عدم مـصرف دم کـرده       يمان، مصرف   يمشخصات زا 

 بـود، مـورد پرسـش      يتيد و مشخصات جمع   يتخم شو 

ــرار گرفتــه و وارد گــروه مواجهــه و غ    رمواجهــه يق

جـز تخـم    ه   بـ  يگري که هر دم کرده د     يافراد. شدند مي

. شـدند  خارج مـي  مطالعه   ازد مصرف کرده بودند     يشو

 هـر  ني جنـ ضربان قلـب در هر دو گروه به طور مرتب     

 کيـد در مرحلـه اول زايمـان      يوسيله سون ه   دقيقه ب  ۳۰

چنـين    مـادران و هـم  يم حيـات يـ عال. شد ميچک و ثبت   

گـر در  ي هر ساعت و بار ديک بار در انتها يشدت درد   

 ثبـت   يبرا.. و ثبت شد   يبررسکسان  ي يها ونيالتاسيد

 از روش معيــار بــصري شــدت درد خــط کــش مــدرج

اين روش خط كـشي مـدرج       در   .شد   استفاده مي  )۱(درد

شـد تـا    مـي  پژوهش داده    يک از واحدها  يبه دست هر    

ک عـدد  يـ  يشدت درد خود را بـا عالمـت ضـربدر رو     

 يبنـد   درجـه ۱۰خط کش مدرج از صفر تا     .نشان دهند 

 درد ۸ـ ۱۰ درد متوسط و۴ـ۷ف، ي درد خف  ۱ـ۳شده که   

  . بودد يشد

لمس فوندوس  به وسيله  ميمدت انقباضات رح  

معاينـه واژينـال بـر      . مشاهده و ثبت شد    شکم   ياز رو 

 پژوهش ي هر يک از واحدهاي زايمانيها حسب ويژگي

پژوهشگر جهت تعيين طول فاز فعال زايمـان    به وسيله   

د و در پرسـشنامه ثبـت       يـ ک ساعت انجام گرد   يدر هر   

 اسهال،  ؛ مانند يدر صورت بروز عوارض گوارش     .شد

سـرم  تهوع و استفراغ مـادر و اضـافه کـردن دارو بـه       

ن، موارد در برگه ثبت شواهد يوم جنيمادر و دفع مکون  

ها در هر دو گـروه      ک از نمونه  ياگر هر   . ديگرد ميدرج  

 به اتاق عمـل     يگريل د يا هر دل  يشرفت  يل عدم پ  يبه دال 

 شده خارج از مطالعه ،ندشد مين فرستاده يجهت سزار 

نمره . شد مي وارد مطالعه    يگري آنها نمونه د   يو به جا  

وزادان در دقيقـه اول و پـنجم تولـد، وزن تولـد        آپگار ن 

                                                
1-Visual Analiz Scale (VAS)  
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ا يـ   مياتوي ز ي همراه با اپ   يها ماني و زا  در اتاق زايمان  

  .  ثبت شديپارگ

 با توجه بـه اطالعـات     يپس از اتمام نمونه گير    

سه آنهـا در دو گـروه مواجهـه و غيـر     يثبت شده و مقا 

مواجهه تأثير دم کرده تخم شويد بر مدت فاز فعـال و            

 قـرار  يمورد مقايسه و تجزيه و تحليل نهاي شدت درد،   

  . رفتگ

 شــده بــا اســتفاده از    يآور  جمــع يهــا  داده

 ،  تست)۲( دويکاآماري  يها آزمون و  )SPSS)۱افزار نرم

تجزيـه و    )۵(شريـ ق في دق وآزمون )۴(وي يتني، من و  )۳(تي

  . ندشدتحليل 

  

  ها  افتهي

نشان داد کـه افـراد دو گـروه مواجهـه و            ج  ينتا

  سن؛ از جملهکيهه از نظر مشخصات دموگرافرمواجيغ

 درصــد۴۱/۴۹ افــراد گــروه مواجهــه و  درصــد۷۰/۴۴(

 سال قرار ۲۰-۲۵ يرمواجهه در گروه سنيافراد گروه غ

 ۸۸/۴۵ گروه مواجهه و      درصد ۴۸ (التي، تحص )داشتند

پلم يـ الت منوسـطه و د   يرمواجهه تحـص  ي گروه غ  درصد

ــهدرصــد۱/۹۴(، شــغل مــادر)داشــتند  و  گــروه مواجه

ل ي ، تما)رمواجهه خانه دار بودند   ي گروه غ  درصد۲۹/۹۵

  درصـد  ۱۲/۹۴ گروه مواجهه و     درصد۶/۹۷(يبه حاملگ 

 و شـاخص  ) خواسته داشتند يرمواجهه، حاملگ يگروه غ 

 گــروه  درصــد۵۳/۴۳(ي بــارداري انتهــا)۶(يتــوده بــدن

رمواجهـه اضـافه وزن     ي گروه غ   درصد ۵/۴۳مواجهه و   

   .)<۰۵/۰p(ارند نديدار ي اختالف معن)داشتند

در گــروه زايمــان  مرحلــه اول ين زمــانيانگيــم

 ۸۴/۱۱۷رمواجهـه   يگـروه غ   دقيقه و در     ۱۶/۵۳ مواجهه

مــان در گــروه ي مرحلــه دوم زاين زمــانيانگيــم ،قــهيدق

 ۲۶/۲۹رمواجهــه يگــروه غ دقيقــه و در ۶۷/۲۰مواجهــه 

مـان در گـروه   يوم زاسـ  مرحلـه  ين زمانيانگي م و قهيدق

 قـه ي دق۸۵/۶رمواجهه يگروه غو در  دقيقه  ۶۲/۵مواجهه  

داري بـين دو      بود كه در تمامي اين مراحل تفاوت معني       

   .)۱مودار ن( )=۰۰۱/۰p(گروه وجود داشت

 هـر سـاعت در دو گـروه    يشدت درد در انتهـا  

 شدت درد در ي ول،<p)۰۵/۰( نداشت يدار يتفاوت معن

ــيد ــا ونيالتاسـ ــتالف   ي يهـ ــروه اخـ ــسان در دو گـ کـ

ک يچ  يجهت ه  ).۱جدول  )(=۰۰۱/۰p( د داشتن يدار يمعن

 ي ول ،ن استفاده نشد  ي توس ياز افراد گروه مواجهه اکس    

 يرمواجهـه اکـس   ي افـراد در گـروه غ       درصـد  ۲/۸جهت  

 افـراد در گـروه      درصد ۴/۲در  . دين استفاده گرد  يتوس

 ي ول ،مان رخ داد  يرمواجهه استفراغ در مرحله اول زا     يغ

  ..ک از افراد گروه مواجهه دچار اسـتفراغ نـشدند         يچ  يه

مـان  ي در هنگـام زا يو پـارگ   مياتويـ  زياز نظر برش اپ   

از  يولـ ،  )<۰۵/۰p( وجـود نداشـت    يدار ياختالف معنـ  

 يدار يسه آب اخـتالف معنـ   يبه خود ک    خود ينظر پارگ 

وم در  يـ دفع مکون  ).=p ۰۰۱/۰(شد داريپدن دو گروه    يب

 افـراد گـروه مواجهـه و        ددرص ۴/۲بر در   يمرحله اول ل  

تعداد  .رمواجهه رخ داده بودي افراد گروه غدرصد ۹/۱۲
                                                

1-Statistical Package for Social Sciences 
2-Chi-Square Test 
3-T-Test 
4- Mann-whitney U 
5-Fisher's Exact Test 
6- Body Mass Index (BMI) 
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م يـ عالمان،  ين در مرحله اول و دوم زا      يضربان قلب جن  

ن وزن نوزادان در دو گروه تفاوت يانگي مادر و مياتيح

قه اول بعـد    ين آپگار دق  يانگي م ).<۰۵/۰p(بود يدار يمعن

در گــروه   و ۹مــان نــوزاد در گــروه مواجهــه    ياز زا

ــ ۹۲/۸رمواجهــه يغ دار  ي بــود و دو گــروه تفــاوت  معن

 ۱۰۰زيـ مـان ن  يقه پـنجم بعـد از زا      يدق. )>۰۵/۰p(داشتند

 نوزادان   درصد ۶۲/۹۷ نوزادان گروه مواجهه و      درصد

  .   بودند۱۰ آپگار يرمواجهه دارايگروه غ
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  هاي مورد مطالعه ل مختلف زايمان در گروهزماني مراحن مدت يانگيسه مي مقا:۱نمودار 

  

  

  

  مورد مطالعههاي  گروهمان در يار  شدت درد  زاين و انحراف معيانگيممقايسه  :۱جدول 

  ديالتاسيون
  گروه

  متر  سانتي۱۰  متر  سانتي۷  متر  سانتي۴

  ۰۵/۹±۲۵/۱  ۴۶/۸±۵۸/۱  ۷۱/۷±۶۶/۱  ) نفر۵۲=تعداد(مواجهه 
  ۷۷/۹±۶۵/۰  ۳۷/۹±۰۳/۱  ۷۸/۶±۴۹/۱  ) نفر۶۶=تعداد(غير مواجهه

  ۰۰۱/۰  ۰۰۱/۰  ۷۹۴/۰  داري  سطح معني
  

  

ــوالنيدرد زا  بحث   ــان و طـ ــدت آن از  يمـ ــودن مـ  بـ

مـان  ي زايق زنان باردار بـه سـو     ين عوامل تشو  يتر مهم
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 تـر   يازمند امکانات تخصص  ين است که نه تنها ن     يسزار

ز يـ  را نيشتريـ باشد، بلکه عـوارض ب  مينه باالتر   يو هز 

ن مطالعـه   يـ هـدف از ا   ). ۱(د  يـ نما مـي جـاد   يدر ا  ما يبرا

د بر طول فاز    ي تخم شو  ير دم کرده خوراک   ي تأث يبررس

  . مان بوديفعال و شدت درد زا

ن مدت زمـان  يانگي م،ن مطالعه نشان داد يج ا ينتا

 گـروه   کمتـر از    مـان در گـروه مواجهـه        يمرحله اول زا  

 )۲۰۰۱(ان و همکـاران   ي مطالعـه مهـدو    .رمواجهه بـود  يغ

ز يسه بـا تجـو  يـ د در مقاي داد که عصاره تخم شو    نشان

مـان سـبب    ي، بالفاصله بعد از زا    ين عضالن ي توس ياکس

 بعـد از    يزيـ ر و کاهش خـون     ميش انقباضات رح  يافزا

 يب ناصـر يـ ن در مطالعه غر  يچن هم. )۸(شود ميمان  يزا

 بـا  يمـان در مـوش سـور    ي زا ي القـا  )۲۰۰۵(و همکاران 

 يز اکـس يتجـو  تـر از  يد قـو يوه شـو  يز عصاره م  يتجو

  .  )۱۱(ن بوديتوس

 هر ساعت در دو گـروه       يشدت درد در انتها   

 شـــدت درد در ي ولـــ، نداشـــتيدار يتفـــاوت معنـــ

کـــسان در دو گـــروه اخـــتالف ي يهـــا ونيالتاســـيد

ــ ــه طاهر.  داشــــتيدار يمعنــ ان و يــــدر مطالعــ

شن توانـست  ي آويدروالکلي عصاره ه )۲۰۰۵(همکاران

 کـاهش دهـد    را در مـوش      يک و التهاب  يدرد نورولوژ 

ــ آو)۲۰۰۹(يروانــين در مطالعــه ايچنــ هــم. )۱۳( شن ي

 .ه را کـاهش دهـد     يـ سمنوره اول يـ  توانـست د   يرازيش

 تـانن  يد دارايشن ماننـد تخـم شـو      ي آو يها سرشاخه

 تـانن و آنتـول    يداراز  يـ ند  ي تخم شـو   ). ۱۴(دنباش مي

 يهـا   از روغن ياري بس يآنتول سازنده اصل  . باشد مي

 اسـت کـه   ياهيـ  گي مشتق شـده از داروهـا      يضرور

ن ي مختلف مثل تسکيها تي درمان افراد در موقع يبرا

 مــورد يدرد، اضــطراب و درمــان مــشکالت گوارشــ

د بتـوان علـت کـاهش       يشـا ). ۵(رنديگ مياستفاده قرار   

درد را در گروه مواجهه به وجـود آنتـول و تـانن در           

در گروه مواجهه اکثر افـراد تـا   . د نسبت داديتخم شو 

 در گــروه  ي ولــ نمودنــد،ن مــا يســاعت چهــارم زا 

مـــان از ي شـــدن زايل طــوالن يـــرمواجهــه بـــه دل يغ

 و يروانــيدر مطالعــه ا. اســتفاده شــد ن يتوســ ياکــس

 يدار ي روغـن کرچـک بـه طـور معنـ        )۲۰۰۶(همکاران

ن را در گـروه آزمـون   ي توسـ يزان استفاده از اکس  يم

روغـن کرچـک بـا    . ادنسبت به گروه شـاهد کـاهش د       

نــست در گــروه آزمــون ن توايش پروســتاگالنديافــزا

در مطالعـه   . )۱۵(جـاد کنـد   ي ا يشتريب ميانقباضات رح 

زان ير توانست م  ي خاکش )۲۰۰۸(ا و همکاران  ين يمحمد

ن را در گروه مداخله نسبت به ي توسياستفاده از اکس

در .  کـاهش دهـد    يدار يبه طور معن   رمداخلهيگروه غ 

 يلـ ي خ ينـ ي جن يهـا  گروه مواجهه پرده  ن مطالعه در    يا

رمواجهـه بـه طـور خودبـه خـود      ي از گروه غ  تر عيسر

شتر رحم  يتوان به انقباضات ب    ميپاره شد که علت را      

    ل دو مــاده تــانن و آنتــول يــدر گــروه مواجهــه بــه دل

ر يد تــأثين پــژوهش تخــم شــويــدر ا. )۱۶(نــسبت داد

 ضـربان قلــب  ،  مـادر ياتيـ م حيـ  عالي  بـر رو ييسـو 

ــا  ــوزاد و سـ ــار نـ ــاخصيآپگـ ــا ر شـ ــالمت يهـ                سـ

  . نداشتن يمادر و جن

  گيري نتيجه

 از آنجـا کـه دم   ،قيـ ن تحق يـ ج ا يبا توجه به نتا   

د بر کاهش طول فاز فعـال و        ي تخم شو  يکرده خوراک 
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 مادر ي برايا  مؤثر بوده و عارضهيمانيشدت درد زا

 ييايمي شـ  ي داروهـا  يتوان به جا   مين نداشت،   يو جن 

ده تخـم  باشند، از دم کـر  مي ي عوارض جانبيکه دارا 

مـان و کوتـاه شـدن مـدت     ي کاهش درد زا   يد برا يشو

ک مطالعـه   يـ اگرچـه بـا انجـام       .  مان استفاده نمود  يزا

 يشتريرات را با دقت بين تأثيد بتوان ا  ي شا يمداخله ا 

 بـه   يا شـود کـه مطالعـه      مـي شنهاد  يـ پ.  نمـود  يبررس

د و اثـر    ياه شـو  ي گ ي بر رو  يني بال ييصورت کارآزما 

  . شودجام مان انيشرفت زايآن بر پ

  

  تشکر تقدير و 

 يان نامـه کارشناسـ  يـ  پاحاصـل ن مطالعـه  يـ ا

 دانـشگاه علـوم   يت مـال يـ  بود که با حما  ييارشد ماما 

شگاه يـ  پرسنل زاياز همکار.  تهران انجام شد يپزشک

جهــت  بــه اســوجي شــهر )ع(مارســتان امــام ســجاديب

ــار ــراي  در يهمک ــااج ــژوهش ي ــدير و ن پ ــشکر تق ت

  . گردد مي
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Abstract 
 
Background & Aim: Delivery pain and its long period are of most important factors of encouraging 
women to undergo caesarean. The purpose of this study was to investigate the effect of boiled dill 
(Anethum graveolens) seeds on the length of active phase of labor and delivery pain. 
 
Methods: Samples in this retrospective cohort study were taken from nulliparous and second 
generator women (85 person in the exposed group and 85 in control group). Physiological 
symptoms and the interview were our crude data.  Data collection instruments included 
questionnaire data recording sheet, Sony Kidd, scale, and scale ruler. Data about exposed and 
unexposed group were collected during labor. Exposed group was a group that had consumed two 
tablespoons of boiled dill (Anethum graveolens) seeds while the control received nothing. All 
statistical analysis were performed by SPSS version 16 using t-test, Mann-Whitney U Test, chi-
square, and exact fisher test. 
 
Results: The results showed that the average duration of first stage of labor in the exposed group 
was 53.16 minutes while this time for  control group was 117.84 minutes (p=0.001). Pain in the two 
groups in terms of exposure and non-exposure was not statistically significant (p>0.05). Labor pain 
in equally dilations were statistically significant (p=0.001).     
 
Conclusion: The present study suggests that boiled dill (Anethum graveolens) seeds can be used 
at all stages of labor without causing any complications for the mother and fetus for reducing the 
period and pain of delivery.  
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