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خالصه
اين مطالعه با . است ترين واكنش عاطفي زنان در طي زايماناضطراب شايع :مقدمه 

اول زايمان  يتاثير استنشاق اسانس اسطوخودوس بر ميزان اضطراب مرحلهيين هدف تع
  .گرديد انجامنخست در بارداري 

طور ه ب نخست باردارزن  102، 1387در سال  در اين كارآزمايي باليني: كارروش 
دقيقه استنشاق اسانس  15 ،مورددر گروه . تصادفي در سه گروه قرار گرفتند

دقيقه  15توسط دستمال آغشته با يك قطره اسانس، در گروه دارونما  سطوخودوسا
هاي روتين بخش استنشاق روغن بادام شيرين و در گروه مراقبت معمول، مواظبت

هاي قبل، بالفاصله و در هر سه گروه در زمان هانمونهميزان اضطراب . زايشگاه انجام شد
گيري و با اندازه برگراشپيل باضطرا ينامهدقيقه بعد از مداخله توسط پرسش 60

هاي مجذور خي، آناليز ها از آزمونبراي تحليل آماري داده .يكديگر مقايسه شد
  .واريانس يك طرفه و كروسكال واليس استفاده شد

 قبل با بالفاصلههاي آشكار زايمان در زمانميزان اضطراب اختالف  :هايافته 
)001/0=P (دقيقه 60با  و )001/0=P ( بعد از مداخله در گروه اسطوخودوس نسبت به

ميزان اختالف . داري كاهش يافته بودطور معنيه گروه دارونما و مراقبت معمول ب
بعد ) P=049/0( دقيقه 60و با ) P=021/0( قبل با بالفاصلههاي در زماناضطراب پنهان 

  .داري كمتر از گروه دارونما بودطور معنيه در گروه اسطوخودوس ب مداخلهاز 
تا زمان استنشاق اسانس اسطوخودوس ميزان اضطراب آشكار زايمان را  :گيرينتيجه 

 يشود در هر زماني از مرحلهدهد، لذا پيشنهاد ميكاهش ميدقيقه پس از استنشاق  60
  .اول زايمان كه زنان احساس اضطراب داشتند، از استنشاق اين اسانس استفاده كنند

  

درماني، رايحه ،اضطراب ،اسطوخودوس ،هاي گياهياسانس :اي كليديهواژه 
   مانيزا

  
  
  
  
 
 
  
  
  
  

  
  

  :نوشتپي
از  .انجام شده و با منافع نويسندگان ارتباطي نداشته است پزشكي مشهدژوهشي دانشگاه علوم  معاونت پو با حمايت مالي ي پژوهشي اين مطالعه پس از تاييد كميته

   .گرددقدرداني مي شناسي بالينيمرتضي مدرس غروي دكتراي روانجناب آقاي دكتر و  مسئوالن محترم دانشگاه علوم پزشكي مشهدهمكاري 
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Original Article 

 
The effects of lavender oil inhalation on level of anxiety during first stage  

of labor in primigravida women 
 

Abstract 
 Introduction: Anxiety is the most prevalent emotional 
reaction of women during labor. The aim of this research is to 
determine the effect of lavender oil inhalation on level of 
anxiety during first stage of labor in primigravida women. 
 Materials and Methods: This clinical trial which was done 
in 2008, 102 primigravida women was randomly 
accomplished on three groups. In lavender oil group, subjects 
inhaled oil by handkerchiefs smeared with oil for 15 minutes, 
in placebo group, subjects inhaled sweet almond oil for 15 
minutes in the same way and in usual caring group, the routine 
care of maternity ward was done. The rate of anxiety was 
measured by Spiel-Berger anxiety questionnaire and compared 
before, immediately, and 60 minutes after intervention in 
groups. Data analyzed using chi square, one-way ANOVA and 
Kruskal-Wallis test. 
 Results: Result show significant decrease in the rate of state 
anxiety, before and immediately after intervention and before 
and 60 minutes after it in lavender group compared with 
placebo and usual care groups (P=0.001). Also there was 
significant decrease in the rate of trait anxiety, before and 
immediately after intervention (P=0.021) and before and 60 
minutes after it (P=0.049) in lavender group compared with 
placebo group.  
 Conclusion: Lavender oil inhalation can reduce the rate of 
state anxiety during labor until 60 minutes after inhaling, so 
using the lavender oil for reducing the anxiety of women in 
each time of labor is suggested. 
 

 Keywords: Anxiety, Aromatherapy, Essentials oil, Labor, 
Lavender oil 
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  مقدمه
 ي زنان در زمان زايمان اضطراب استانترين واكنش روشايع

و مبهم است كه  نديآناخوش ،ريفراگ يشيتشو ،اضطراب .)1(
، يقراري، تپش قلب، بقيسردرد، تعر رينظ يمياغلب عال
با آن  زيمختصر معده ن يو ناراحت نهيس يدر قفسه ياحساس تنگ
زنان در زمان  درصد 30كند كه بيان مي ١ترزا .)2( همراه است

 مانيزا اضطراب). 3( شوندورود به زايشگاه دچار اضطراب مي
  .گذارديم ياديز اريبر مادر و نوزاد اثرات بس

 مانندشناختي كنترل بين درد و مسايل روان ينظريهطبق 
تري زناني كه اضطراب پايين .اضطراب رابطه وجود دارد

در واقع . كنندمي طي زايمان تجربهرا دارند، درد كمتري 
دليل اضطراب ه اسپاسم شديد عضالت كف لگن و پرينه ب

  ).1( گرددسبب افزايش شدت درد زايمان مي
 شرفتيآن بر پ رياثرات وجود اضطراب، تاث نيتراز مهم يكي
 يغلظت خون شيبا افزا مانيزا نياضطراب ح. باشديم مانيزا
   مانيزا يعيطبريغ شرفتيباعث پ نينفريو نوراپ نينفرياپ
اختالل در  تياهم مانيدر امر زا ليتمام افراد دخ يبرا .شوديم

 قابلريغ  دهنده، دشوار و آزار اريو عوارض بس  مانيروند زا

  .)1( مشخص است يآن به خوب ينيبشيپ

در زنان مضطرب  زين مانيزا حين يزيخونر زانيم نيچنهم
 مانيمان زادر ز ابوجود اضطر گرياز طرف د. ابدييم شيافزا

  .)1( دگرديم يردهيش نيدر شروع اول ريباعث تاخ
 نيجهت كاهش اضطراب ح ياقدامات متفاوت حال حاضر، در
حمايت از  توانمي جمله آن از كه شودياستفاده م مانيزا

 يهاكيتكن ،يسازآرام يهاروش ،)4(زايمان مداوم زائو طي 
و استفاده  دوش اياستفاده از وان  ،)5(درماني موسيقي ،يتنفس

گذشته، عالقه  يدهه از .)6،7(نام برد  جانشين مكمل طباز 
در  يمراقبت بهداشت يهادر حرفه نيبه طب مكمل و جانش

طب مكمل و  كه نيابا وجود . شده است جاديسراسر جهان ا
و  ييماما يهااز مراقبت يطور روزافزون قسمته ب نيجانش

آن  گاهيتاكنون جا امادهد، يرا به خود اختصاص م يپرستار
  از  يكي .)8( مشخص نشده است يدر كشور ما به درست

). 9( باشدي ميدرمانحهيرا نيطب مكمل و جانش يهاوهيش
                                                 

1Teresa 

شفا  يبرا ياهيدار گاسانس يهابه درمان با روغن يدرمانحهيرا
 نيترعياز شا يكي. شودياطالق م يكيزيو ف يانو بهبود رو

شود، يم هيتوص يدرمانحهيدر راكه  يداراسانس يهاروغن
، معطر و يعلف اهيگ اسطوخودوس). 10( باشدياسطوخودوس م

. دكنيمتر رشد ميسانت 90است كه تا حدود  يسبز شهيهم
 و فيلط آن يبو شده و هيآن ته يهااز گل اين گياهاسانس 

اين در منابع خواص و مصارف گوناگون . است مطبوع اريبس
 ميكمك به ترم ،گيكننديعفونضدخاصيت  اسانس شامل

ذكر شده  بخشي، ضدتشنج و آرامضدافسردگاثرات  ،هابافت
 ).11( است

در مطالعات خود نشان دادند استفاده از اسانس  3كلينو  2پري 
اسطوخودوس به صورت استنشاقي در موش داراي اثرات ضد 

 ). 12،13(اضطراب است 

 استنشاق اسانساثير اي با هدف تعيين تو همكاران مطالعه 4لرنر
 مراجعه  بيماران  اضطراب  در كاهش القپرت  و  اسطوخودوس

نتايج اين مطالعه نشان . پزشكي انجام دادندمطب دندان كننده به
داد استنشاق اسانس اسطوخودوس و پرتغال باعث كاهش 

 ).14(گردد اضطراب مي

ي هااي با عنوان استفاده از اسانسمطالعه و همكاران 5برنز 
از  يك، ينشان داد نتايج ،دادنددر طي زايمان انجام  گياهي
اسانس  مانيجهت كاهش اضطراب زا ديمف يهااسانس

در عين حال نتايج متناقضي نيز ). 15( باشدياسطوخودوس م
 . وجود دارد

تاثير مراقبت زايمان با استفاده از ي در زمينه و همكاران 6هور
اي مطالعه ب حين زايماناضطراوضعيت  بر هاي گياهياسانس

دار سبب كاهش اسانس يهاروغنانجام دادند، نتايج نشان داد 
 يباال تيبا توجه به اهم .)16( شوندينم مانياضطراب زا

 گرياز آن و از طرف د يناش ديو فوا مانيكاهش اضطراب زا
در  ضيضد و نق جيو نتا رانيمشابه در ا يقيتحق عدم وجود

 يتا به بررس ندبر آن شد انوهشگرجهان، پژ يكشورها ريسا
 .دنروش بپرداز نيا

                                                 
2Perry 
3Cline 
4Lehrner 
5Burns 
6Hur 
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  كارروش 
در است كه تصادفي  كارآزمايي بالينيحاضر يك  يمطالعه
) س(البنيندر بخش زايشگاه بيمارستان حضرت ام 1387 سال

با زن  102پژوهش را  ينمونه. ه استانجام شدشهر مشهد 
هاي موجود نخست تشكيل دادند كه با توجه به معيار يباردار

گيري غير احتمالي به در فرم انتخاب نمونه و بر اساس نمونه
معيارهاي ورود بر اساس . روش مبتني بر هدف گزينش شدند

، حاملگي تك قلو پزشكي شاملنظر متخصصان مامايي و روان
ميزان ، سال 18-35سن مادر بين ، هفته 38-42سن حاملگي 
هاي مهم بيمارينداشتن  ،مترسانتي 3-5بين  رحم ياتساع دهانه

مشكالت  يسابقهعدم و  و مشكالت مامايي در بارداري طبي
  .بودرواني 

الزم به ذكر است كه در ابتدا، اسانس اسطوخودوس در 
تحقيقات كشاورزي شركت گياه اسانس گرگان تهيه  يمزرعه

در بخش  و متخصص گياهان دارويي و به سفارش پژوهشگر
اطمينان از خالص بودن و تعيين  آزمايشگاه اين شركت، جهت

 كروماتوگرافي مشتمل بر دقيق تركيبات آن با دستگاه گاز
سنج جرمي، تجزيه و تحليل شد و سپس توسط پژوهشگر طيف

  .خريداري گرديد
هاي ابزارهاي گردآوري اطالعات در اين مطالعه شامل فرم

شناختي، هاي جمعيتجهت ثبت ويژگي(مصاحبه و مشاهده 
سنجش جهت  1برگراشپيل مقياسو ) و زايمانبارداري 

هاي مصاحبه و روايي فرم. بوداضطراب آَشكار و پنهان 
ي نفر از اعضاي هيات علمي دانشكده 10مشاهده توسط 

پرستاري مامايي مشهد مورد بررسي و تاييد قرار گرفت و 
تاييد  r<92/0ارز و با هاي مذكور توسط پايايي همپايايي فرم

برگر در نامه سنجش اضطراب اشپيليي پرسشروا. گرديد
به تاييد رسيده است  1372ايران توسط بهروز مهرام در سال 

برگر در اين پژوهش با استفاده از پايايي ابزار اشپيل). 17(
در  .محاسبه و تاييد گرديد) a=889/0(كرونباخ  آلفاي ضريب

بخش زايشگاه، پژوهشگر بعد از شرح مختصري از هدف و 
هاي را بر اساس فرم ش كار، افراد واجد شرايط پژوهشرو

مشاهده انتخاب و رضايت كتبي ايشان را جهت و  مصاحبه
                                                 

1Spiell-Berger Inventory 

در سپس واحدهاي پژوهش  .شركت در پژوهش كسب نمود
اسانس  دارونما،تحت درمان با يكي از سه گروه 

جهت اجتناب از  .قرار گرفتنداسطوخودوس و مراقبت معمول 
در هر  واحدهاي پژوهش گيريي نمونهحوهها، نبرخورد نمونه

. گرفتانجام ميبه صورت تصادفي و دو روز در ميان  گروه
واحدهاي پژوهش  آشكار و پنهان در هر گروه ميزان اضطراب

پايان دقيقه بعد از  60بالفاصله و پيش از انجام مداخله و نيز 
سنجش اضطراب آَشكار و پنهان  ينامهتوسط پرسش مداخله
پژوهشگر در فرم كمكتوسط به گيري و برگر اندازهاشپيل

  .گرديدمي معاينه و مشاهده ثبت
 آزمون،در گروه مداخله انجام شده به اين صورت بود كه 

از  قطره پژوهشگر يك هاي معمول زايشگاه،عالوه بر مراقبت
چكان روي دستمال اسانس اسطوخودوس را توسط قطره

لباس  ينجاق به يقهريخت و دستمال توسط سكاغذي مي
شد به مدت خواست ميدرشد، سپس از وي متصل مي نمونه

تحت درمان با در گروه .طور عادي تنفس نمايده دقيقه، ب 15
هاي معمول زايشگاه، پژوهشگر يك عالوه بر مراقبت ،دارونما

چكان روي دستمال قطره از روغن بادام شيرين را توسط قطره
شد، متصل مي نمونهلباس  يقهو دستمال به ي هكاغذي ريخت
طور ه دقيقه، ب 15به مدت  گرديدميخواست درسپس از وي 

 در مدت پژوهشدر گروه مراقبت معمول و  عادي تنفس نمايد
البنين هاي رايج در بخش زايشگاه بيمارستان حضرت اممراقبت

شامل گرفتن رگ، تعويض لباس، ملحفه، پد و نوشيدن  )س(
  .گرفتانجام مي مايعات توسط پژوهشگر

افزار هاي آماري با نرمها با استفاده از روشتجزيه و تحليل داده
SPSS واريانس  تحليل، خيهاي مجذور آزمون و 14ي نسخه

ها سطح آزمون تمامدر . شد نجامويلكاكسون ا و يك طرفه
  .مد نظر قرار گرفت P<05/0داري معني

 

  نتايج
ر ميزان تحصيالت مادر در پژوهش حاضر، بين سه گروه از نظ

اقتصادي، رضايت از روابط اجتماعي و پدر، شغل مادر، سطح
ميانگين و  تصور مادر نسبت به شدت درد زايمانزناشويي، 

، شدت مدت و تعداد انقباضات رحم در طي ده دقيقه
رحم  يتعداد ضربان قلب جنين، ميزان اتساع دهانهانقباضات، 
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ميزان خستگي، شدت  ،رحم يشدگي طول دهانهو ميزان كوتاه
 ،در زمان قبل از مداخله پنهان و ميزان اضطراب آشكاردرد و 

  .داري وجود نداشتاختالف آماري معني
اختالف واريانس يك طرفه بين  تحليلبر اساس نتايج آزمون 

زمان  اول زايمان در يپنهان مرحله و آشكار ميزان اضطراب
 60با از مداخله و قبل  داخلهبعد از م با بالفاصلهاز مداخله قبل 

دار آماري وجود در سه گروه تفاوت معني آنبعد از دقيقه 
با استفاده از آزمون توكي، با مقايسه دو به  ).1جدول (شت دا
ميزان اضطراب اختالف ها مشخص شد كه از نظر گروهي دو

و قبل بعد از مداخله با بالفاصله از مداخله آشكار در زمان قبل 
  داري بين گروه از مداخله اختالف آماري معنيبعديقه دق 60با 

  اسانس  گروه و  دارونما   با  اسطوخودوس اسانس
و بين گروه  شتمراقبت معمول وجود دا با اسطوخودوس

داري وجود مراقبت معمول با دارونما اختالف آماري معني
بالفاصله و ميزان اضطراب پنهان قبل با اختالف از نظر  .شتندا
داري بين معني دقيقه بعد از مداخله اختالف آماري 60با  قبل

ولي بين  شتگروه اسانس اسطوخودوس با دارونما وجود دا
گروه مراقبت  ل وگروه اسانس اسطوخودوس با مراقبت معمو

اشت ندمعمول با دارونما اختالف آماري معني داري وجود 
آشكار و ميزان اضطراب چنين بين اختالف  هم .)2جدول (

در سه دقيقه بعد  60با بعد از مداخله پنهان در زمان بالفاصله 
  .شتدار آماري وجود نداگروه تفاوت معني

 
دقيقه بعد از مداخله در سه گروه تحت درمان با  60ي اول زايمان بالفاصله و ي اختالف ميزان اضطراب آَشكار مرحلهمقايسه -1جدول

  هاي معمولاسطوخودوس، دارونما و مراقبت
  

  مراقبت معمول  دارونما  اسانس اسطوخودوس  گروه
df F  P  

  ميانگين ±انحراف معيار  ميانگين ±انحراف معيار   ميانگين ±انحراف معيار  متغير

اختالف ميزان اضطراب آشكار قبل با 
  بعد از مداخله بالفاصله

8/9-  ± 0/10  9/0  ± 4/8  5/1  ± 1/11  2 875/12  001/0  

 60شكار قبل با زان اضطراب آياختالف م
  بعد از مداخله دقيقه

9/7-  ± 4/13  5/2  ± 6/8  1/4  ± 6/13  2 036/9  001/0  

زان اضطراب آشكار بالفاصله با ياختالف م
  بعداز مداخله دقيقه 60

9/1  ± 0/9  6/1  ± 6/7  6/2  ± 9/7  2 366/0  833/0  

 
تحت درمان با دقيقه بعد از مداخله در سه گروه  60اول زايمان بالفاصله و  يي اختالف ميزان اضطراب پنهان مرحلهمقايسه -2جدول

  هاي معمولاسطوخودوس، دارونما و مراقبت
  

  مراقبت معمول  دارونما  اسانس اسطوخودوس  گروه
df F  P  

  ميانگين ±انحراف معيار  ميانگين ±انحراف معيار   ميانگين ±انحراف معيار  متغير

قبل با  پنهان اختالف ميزان اضطراب
  بعد از مداخله بالفاصله

4/4- ± 4/7  2/0  ± 7/5  7/1-  ± 8/5  2 043/4  021/0  

 60قبل با  پنهانزان اضطراب ياختالف م
  بعد از مداخله دقيقه

1/4- ± 6/7  2/0-  ± 9/4  7/1-  ± 0/6  2 125/3  049/0  

بالفاصله با  پنهانزان اضطراب ياختالف م
  بعداز مداخله دقيقه 60

2/0 ±  0/3  4/0-  ± 5/4  1/0-  ± 5/3  2 209/0  812/0  
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  گيريو نتيجه بحث
اضطراب زايمان پيامدهاي بسيار زيادي بر مادر و نوزاد بر جاي 

توان اضطراب زايمان را تقليل هايي كه مياز روش. گذاردمي
 هاي گياهي استدرماني و استفاده از اسانسداد، رايحه

كه ميزان اضطراب  دهدنتايج اين تحقيق نشان مي ).1،15(
اسانس اسطوخودوس به طور تحت درمان با زايمان در گروه 

دارونما و مراقبت تحت درمان با تر از گروه داري پايينمعني
نشان  وي. خوان استهم برنزاين نتايج با بررسي . معمول بود

هاي گياهي از زايمان در گروهي كه از اسانس داد كه اضطراب
استفاده كرده بودند، در مقايسه با  جمله اسانس اسطوخودوس

   ).15( داري كاهش داشته استبه طور معني شاهدگروه 
طي پژوهشي نشان داد كه استنشاق اسانس  لرنرچنين هم

كننده به اسطوخودوس سبب كاهش اضطراب بيماران مراجعه
دست آمده ه ولي نتايج ب). 14( شودپزشكي ميمطب دندان

ه استفاده از اسانس اسطوخودوس بر نشان داد ك 1گراهام توسط
  ).18( سرطان تاثيري نداردمبتال به ن اميزان اضطراب بيمار

بالفاصله بعد از استنشاق اسانس  حاضردر پژوهش 
آشكار و  اضطراب زانيكاهش در م نيشترياسطوخودوس، ب

و در  يتواند در ارتباط با جذب فوريشد كه م دهيپنهان د
 يمرور يمقاله يط 2كوك. سانس باشدا يبالفاصله ريتاث جهينت

 دار بالفاصله پس از استنشاقاسانس يهاروغن كه گزارش كرد
 نيچن هم ).19( گردنديسبب كاهش نمرات اضطراب م

بعد از  قهيدق 60در زمان  آشكار و پنهان اضطراب زانيكاهش م
استنشاق اسانس نسبت به زمان بالفاصله بعد از مداخله كمتر بود 

 نيا هيتواند توجيبا گذشت زمان ماثر دارو كاهش كه 
نشان داد كه اسانس  حاضرپژوهش  جينتا .اختالف باشد

در نمرات اضطراب آَشكار  يشترياسطوخودوس سبب كاهش ب
 مانيزنان در زمان زا. گردديم نسبت به نمرات اضطراب پنهان

                                                 
1Graham 
2Cooke 

 ييباال اضطراب آَشكار شگاهيدر زمان ورود به زا او مخصوص
با روند  يتداخل يهانديآفر جادياضطراب سبب ا نيا دارند كه

ميزان اضطراب  3ي آلمديامطالعه در. گردديم مانيزا شرفتيپ
سبب  ،آشكار زايمان باالتر از اضطراب پنهان بود و مداخله

در نمرات اضطراب آَشكار نسبت به نمرات  يشتريكاهش ب
  ).20( شده بوداضطراب پنهان 

تعداد ضربان در  كه نشان داد ي حاضرهمطالع يهاافتهي نيچنهم
، قبل با بعد از مداخله قبل با بالفاصله يهادر زمان نيقلب جن

از  آنبعد از  قهيدق 60با بعد از مداخله بعد و بالفاصله  قهيدق 60
 برنز. شتدر سه گروه وجود ندا يداريتفاوت معن ينظر آمار

ز جمله دار ااسانس يهاگزارش كرد كه استفاده از روغن
 يگونه عارضه چيه مانيزا ياسانس اسطوخودوس در ط

هاي اين مطالعه موثر بودن يافته .)15( ندارد نيبر جن يجانب
استنشاق اسانس اسطوخودوس بر ميزان اضطراب آشكار 

دقيقه بعد از استنشاق  60هاي بالفاصله و زايمان را در زمان
استفاده از اسانس  رسد كهاين به نظر مي بر بنا. اسانس نشان داد

اسطوخودوس بتواند به عنوان يك روش آسان، ارزان و 
ويژه ه غيرتهاجمي براي كاهش اضطراب زنان در حين زايمان ب

هاي مورد استفاده قرار گيرد و خانم يباردار يننخستبا در زنان 
باردار تشويق به زايمان طبيعي شده و مراحل زايمان را با 

هاي پژوهش در مورد محدوديت .اضطراب كمتري تجربه كنند
، امكان انجام اين برنزتوان گفت كه همانند پژوهش كنوني مي

گياهان دارويي  ين رشتهامطالعه نيز بر اساس نظرات متخصص
شود در انتها پيشنهاد مي.)15( به صورت كور وجود ندارد

ثر اسانس اسطوخودوس بر بررسي امطالعات بيشتري جهت 
  .زايمان انجام گيرد ميزان اضطراب پنهان

  
                                                 

3Almedia 
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