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Abstract  

Background & Aim: Assessment of progress of labor is a key primary healthcare during 

labor. The main goal of this assessment is to predict problems, such as abnormal progress of 

labor, so that the conditions of both mother and child could be improved using early 

interventions. Therefore, the goal of the present study was to effect of honey saffron syrup on 

the duration of labor of nulliparous women. 

Materials & Methods: This single-blind clinical trial study was performed in 2019 on 126 

nulliparous women referred to Beset Hospital in Sanandaj. Participants were selected by 

available methods and then randomly assigned using closed envelopes divided into honey 

saffron syrup group (63 person) and control group (63 person). Each participant received a 

maximum of 150 cc of honey saffron syrup or placebo syrup. The syrups were provided at the 

start of the study (4 cm dilation), and then, every 30-60 minutes until the end of the active 

phase of the first stage of labor based on patient's desire. Data analysis was performed using 

Chi-square and t-test with SPSS software (version 24).P value less than 0.05 was considered 

significant. 

Results: The results showed that the mean duration of the active phase of the first, second and 

third stages of labor after the intervention in the intervention group of honey saffron syrup 

(176.83±48.29, 35.92±13.85 and 13.55±7.26) compared to The control group (289.42±73.95, 

74.92±29.35 and 18.92±8.7) was shorter (P <0.001). 

Conclusion: Consumption of honey saffron syrup is effective in reducing the length of the 

active phase of the first stage of labor, the second and third stages of labor. 
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 تاثیر مصرف شربت زعفران عسل بر طول مدت زایمان زنان نخست زا: 

 زمائی بالینی یک سو کورآیک کار

 2*روناک شاهوی ، 1هاناسهرابی

 ، ایرانوم پزشکی کردستان، سنندجدانشجوی کارشناسی ارشد آموزش مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه عل .1

 ایران نندج،دانشیار، گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت بالینی، پژوهشکده توسعه سالمت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، س .2

 087-33627636 تلفن:،  rshaho@yahoo.com ایمیل:، روناک شاهوی *نویسنده مسئول:

 

 1400/02/09  ذیرش:تاریخ پ                          1400/10/03تاریخ دریافت: 

  چکیده

ها، شناسایی ابیصلی این ارزیکلیدی حین زایمان است. دلیل ااولیه و هایارزیابی پیشرفت زایمان، یکی از مراقبت زمینه و هدف:

ذا این ود. لین تأمین شموقع بهبود وضعیت سالمت مادر و جنبینی مشکالتی همانند پیشرفت غیرطبیعی لیبر است تا با مداخله بهو پیش

 انجام شد.تاثیر مصرف شربت زعفران عسل بر طول مدت زایمان زنان نخست زا مطالعه باهدف 

 بیمارستانکننده زای مراجعهزن نخست126روی  بر 1398سو کور در سال کاین مطالعه کارآزمایی بالینی ی :هاروشمواد و 

ای هپاکتصادفی با استفاده از تتخاب و سپس با تخصیص ان در دسترس روش به هاکنندهشرکتبعثت شهر سنندج انجام شد. 

-سی150حداکثر  کنندگانشرکتهرکدام از نفر( تقسیم شدند.  63نفر( و گروه کنترل ) 63دربسته به گروه شربت زعفران عسل )

متر( و انتیس 4اسیون یالته )دکردند. ارائه مایعات فوق در بدو ورود به مطالععسل یا شربت دارونما را دریافت میسی شربت زعفران

ها با استفاده وتحلیل دادهتجزیه .ایل بیمار تمدید شداساس تمایمان بربار تا پایان فاز فعال مرحله اول زدقیقه یک 30-60سپس هر 

ظر دار در نمعنی 05/0از  کمتر P( انجام گرفت. میزان 24)نسخه  SPSSافزار های کای اسکوئر و تی تست و با نرماز آزمون

 گرفته شد.

داخله درگروه م عد از مداخلهبنتایج مطالعه نشان داد که میانگین طول مدت فاز فعال مرحله اول، دوم و سوم زایمان  ها:یافته 

، 42/289±95/73( نسبت به گروه کنترل )13±26/7و  92/35±85/13، 83/176±29/48شربت زعفران عسل )

 (.>001/0P)تر بود ( کوتاه92/18±7/8و  35/29±92/74

 ر دارد.زایمان تاثی مصرف شربت زعفران عسل در کاهش طول فاز فعال مرحله اول زایمان، مرحله دوم و سوم گیری:نتیجه

 زا، نخستزایمان، زعفران، عسل: کلیدی یهاواژه

 
 

 

 

 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jn
m

p.
m

uk
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             2 / 13

http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-464-fa.html


 ... تاثیر مصرف شربت زعفران عسل بر طول مدت زایمان

   1401  مامایی و پیراپزشکی، دوره هفتم ،شماره چهار ،بهار  فصلنامه، پرستاری  15

 

 

 

 مقدمه

 صورت قرارگیری مناسب عضو نمایشپیشرفت زایمان به

دت و تکرار انقباضات روی سرویکس، افزایش تدریجی ش

رحمی و منظم شدن انقباضات، نزول مداوم عضو نمایش در 

شود. تغییر کانال زایمان و درنهایت خروج جنین، تعریف می

رفتار مادر، تغییر الگوی انقباضات، احساس زور زدن مادر، 

تغییر شدت کمردرد و محل شنیدن صدای قلب جنین از 

کننده است برکمکمواردی است که در تشخیص پیشرفت لی

های اولیه و قبت. ارزیابی پیشرفت زایمان، یکی از مرا(1)

ها، کلیدی حین زایمان است. دلیل اصلی این ارزیابی

بینی مشکالتی همانند پیشرفت غیرطبیعی لیبر شناسایی و پیش

موقع بهبود وضعیت سالمت مادر و جنین است تا با مداخله به

 .(2)تأمین شود 

راهکارهای مختلفی برای تسهیل زایمان طبیعی و پیشگیری 

یرطبیعی و دشوار وجود دارد که طی دهه از زایمان غ

. (4, 3)گذشته، توجه پژوهشگران به آن معطوف شده است 

های دارویی و غیر دارویی هستند. این راهکارها شامل: روش

های دارویی شامل: استفاده از اکسی توسین، روش

های غیر دارویی شامل استفاده از ها و روشپروستاگالندین

در کل دنیا رایج شده  باشد کهطب مکمل و جایگزین می

های مختلفی جهت پیشگیری از است. در طب مکمل روش

ها ترین آنزایمان دشوار و تسریع زایمان وجود دارد. شایع

استفاده از داروهای گیاهی، طب سوزنی، طب فشاری، 

درمانی است درمانی و رایحهدرمانی، موسیقیماساژ، آب

مواد غذایی حاوی کربوهیدرات در تسریع پیشرفت . (4)

 .(5)زایمان نقش دارد 

. عسل یک ماده (6)یکی از منابع کربوهیدراتی عسل است 

وسیله زنبورهای عسل از مکیدن شیرین و طبیعی است که به

-های زنده گیاهان تولید میها و ترشحات بخششهد گل

ی درمانی بسیار ارزشمندی است . عسل یک ماده(7)شوند 

باکتریال ضد تومور، اکسیدان، آنتیعنوان آنتیو به

. عالوه بر (8)شده است ضدالتهاب و ضدویروس شناخته

زا در طی زایمان ان یک منبع انرژیعنوها، از عسل بهآن

ماده  200. این محصول طبیعی، حاوی (3)شود استفاده می

ها ها، مواد معدنی و آنزیماسیدهای آمینه، ویتامین ازجمله

شده طور عمده از گلوکز و فروکتوز تشکیلباشد، اما بهمی

. نتیجه (6)کند است و نیازهای کالری بدن را برطرف می

( نشان داد که مصرف 1394مطالعه فتحی و همکاران )

. (9)گردد شربت عسل باعث کاهش طول فاز فعال لیبر می

( نیز در مطالعه خود به این نتیجه 1388کردی و همکاران )

رسیدند که مصرف خوراکی شربت عسل خرما طی زایمان 

 .(3)گردد باعث افزایش پیشرفت زایمان می

همچنین جهت پیشرفت زایمان و در موارد زایمان سخت و 

. (10)شود خونریزی پس از زایمان از زعفران استفاده می

ترین ادویه جهان است، به برخی از زعفران که باارزش

شاخه گل زعفران شود. کالله سهنواحی ایران منسوب می

، 1و شامل کروستین (11)اری آن است ترین بخش تجمهم

، منو  6، تانن5، زیگزانتین4، لیکوپن3، آنتوسیانین2آلفا کاروتن

(، 9و سافرانال 8)مانند پیکروکروسین 7تراپن آلدهیدها

باشند، مواد می 12، فالونوئیدها11ها، ایزوفرون10منوتروپنوئید

ز سافرانان و پگمان های مربوط کاروتنوئید تلخی هستند که ا

عنوان یک داروی . زعفران به(12)شوند کروسین مشتق می

سرفه، آسم، ها نظیر سیاهان بسیاری از بیماریمفید در درم

 ناباروری، دردهای قاعدگی، قاعدگی نامنظم،سرماخوردگی

                                                 
1 Crocetin  

2 A-Carotene  

3 Anathocyanins  

4 Lycopene  

5 Zeaxanthin  

6 Tannin 

7 Monoterpene Aldehydes 

8 Picrocrocin  

9 Safranal  

10 Monoterpenoid  

11 Isophorones 

12 Flavonoid  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jn
m

p.
m

uk
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             3 / 13

http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-464-fa.html


 هانا سهرابی

 16  1401  فصلنامه، پرستاری مامایی و پیراپزشکی، دوره هفتم ،شماره چهار ،بهار 

 

تحریکی و التهاب استفاده می شود. زعفران با ایجاد اثرات 

ماهه اول بارداری باعث روی عضالت صاف رحم در سه

ترم با تقویت شود، ولی در زمانسقط و آسیب به جنین می

شود. عضالت رحمی باعث تسهیل زایمان میانقباضات 

( نشان داد که 2016نتیجه مطالعه سعدی و همکاران )

تواند در آمادگی سرویکس مصرف خوراکی زعفران می

مؤثر باشد ولی تاثیری بر طول مرحله اول و دوم زایمان 

اکبری سیجانی و  . همچنین نتایج مطالعه علی(10)ندارد 

( نشان داد مصرف زعفران باعث رسیدگی 2020همکاران )

 .(13)شود دهانه رحم و پیشرفت زایمان می

های تأمین که انجام زایمان ایمن، یکی از ستونازآنجایی

باشد و سازمان جهانی بهداشت بر سالمت مادر و نوزاد می

طرح مراقبت با حداقل مداخله در مراحل زایمان طبیعی 

هایی که فاقد عارضه برای مادر تأکید دارد، استفاده از روش

زعفران و  صرفه باشد موردنیاز است.بهو جنین بوده و مقرون

عسل از محصوالت کشور ما بوده و مطالعات بدون عارضه 

. از آنجائی که (14, 9, 3)ها را ثابت کرده است بودن آن

آمده در خصوص تأثیر زعفران متناقض بوده و دستنتایج به

عسل بر مطالعات اندکی در خصوص تأثیر ترکیب زعفران

است. لذا این مطالعه باهدف تعیین شرفت زایمان انجام شدهپی

تاثیر مصرف شربت زعفران عسل بر طول مدت زایمان زنان 

نخست زای بستری در بخش زایمان بیمارستان بعثت سنندج، 

 .طراحی گردید 1398سال 

 ها  مواد و روش

این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سو کور در 

زای مراجعه نفر از  زنان نخست126روی  بر 1398سال 

کننده به بخش زایمان بیمارستان بعثت شهر سنندج انجام 

شد. پس از دریافت مجوزهای الزم از دانشگاه علوم پزشکی 

کردستان، به بیمارستان بعثت شهر سنندج مراجعه شد. برای 

ها از مطالعه کردی و تعیین حجم شرکت کننده

 و رابطه زیر استفاده شد:  (15)همکاران

 
 ,Alpha =0.0500در این رابطه با در نظر گرفتن 

Power =0.8000, Delta =0.1400 

(difference), P1 =0.8300, P2 =0.9700  تعداد ،

نفر(  63نفر )هر گروه  126الزم برابر  شرکت کننده

محاسبه گردید.  افراد ابتدا به صورت در دسترس یا آسان 

د و روش تصادفی سازی بصورت بلوک دو انتخاب شدن

ها در ( بود به این صورت که هریک از روش ABتایی )

ها بصورت کنندهشد و شرکتهای در بسته قرار دادهپاکت

های مورد نظر )گروه شربت تصادفی به یکی از روش

شده انتخاب زعفران عسل و گروه کنترل( تخصیص داده

مطالعه شامل: زنان  (. معیارهای ورود به1شدند )شکل 

متر سانتی 4زا، تمایل به همکاری، دیالتاسیون نخست

سال،  18-35سرویکس هنگام ورود به مطالعه، سن 

 37-42بارداری تک قلو با نمایش سفالیک، سن بارداری 

گرم، عدم  2500-4000هفته، وزن تخمینی جنین بین 

وجود اندیکاسیون سزارین، عدم وجود دیسترس جنینی یا 

ع مکونیوم هنگام ورود به مطالعه، عدم پارگی کیسه آب دف

های سیستمیک هنگام ورود به مطالعه، عدم ابتال به بیماری

شده، عدم ابتال به عوارض حاملگی از قبیل پره شناخته

ها بر اساس پرونده مادر، اکالمپسی، خونریزی و عفونت

نداشتن سابقه ناباروری، دارای شرایط لیبر و زایمان 

یولوژیک، دارای سالمت جسمی و روانی و نداشتن فیز

حساسیت به عسل و زعفران بودند. معیارهای خروج از 

مطالعه شامل: عدم تمایل به ادامه همکاری در روند مطالعه، 

ورود به شرایط لیبر و زایمان غیرفیزیولوژیک به واسطه 

عوامل مادری جفتی و یا جنینی، زایمان سریع یا طول 

حسی اپیدورال، دیسترس جنینی، دفع ده از بیکشیده، استفا

مکونیوم در طی مطالعه، بروز تهوع و استفراغ ومصرف خرما 

هایی و زعفران در گروه کنترل بودند. در این مطالعه شربت

که برای دو گروه استفاده شد توسط شرکت داروی گیاهی 
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 گرممیلی 250عسل از  زعفرانشفای کردستان تهیه شدند. بدین ترتیب که برای تهیه شربت 

قاشق مربا خوری عسل محصول کارخانه مینو  5/2زعفران و 

تأییدشده موسسه استاندارد که عالمت استاندارد بر روی 

ها از نوع یکسان( کنندهظرف آن ثبت بود )برای همه شرکت

در . (12)لیتر آب مخلوط شده، استفاده شد میلی 150در 

عدد قرص  3گروه کنترل نیز برای تهیه شربت دارونما از 

لیتر آب مخلوط شده، استفاده میلی 150سدیم ساخارین در 

الزم به ذکر است در این پژوهش دارونما خاصیت  .(3)شد 

زایی ندارد. حجم کلی شربت مورداستفاده برای همه انرژی

 150های موردمطالعه حداکثر ها در گروهکنندهشرکت

های کدر تهیه و کد گذاری ها در شیشهسی بود. شربتسی

شدند و کدها به پژوهشگر تحویل داده شد. روی هرکدام از 

نوشته شده بود و قبل از دادن  B و A روفها حشیشه

کنندگان شیشه تکان داده شد. ارائه مایعات شربت به شرکت

 4فوق توسط پژوهشگر در بدو ورود به مطالعه )دیالتاسیون 

بار تا پایان فاز فعال دقیقه یک 30-60متر( و سپس هر سانتی

مرحله اول زایمان بر اساس تمایل بیمار تمدید شد. به دلیل 
1LDR کنندگان در بودن بخش زایمان هر یک از شرکت

کنندگان دیگر ارتباط های مجزا بودند و با شرکتاتاق

ها اطالع نداشتند. آنجایی که نداشتند و از نوع مداخله در آن

تواند از نظر حمایت تک در حین فرآیند لیبر میمراقبت تک

سازی عامل منظور یکسانروحی تأثیرگذار باشد. به

گر فوق درگروه مداخله وکنترل پژوهشگر در تمام اخلهمد

طول مدت فاز فعال مرحله اول زایمان تا پایان مرحله سوم 

کنندگان در مطالعه بود. در طول زایمان در کنار شرکت

ی فرآیند پژوهش، پژوهشگر )سهرابی( در فاز فعال مرحله

 اول زایمان کنترل طول انقباضات، فاصله انقباضات و ضربان

قلب جنین، در بدو ورود به مطالعه و سپس طبق پروتکل 

بار و در مرحله دوم زایمان هر دقیقه یک 30کشوری، هر 

بار را انجام و در فرم پارتوگراف ثبت گردید. دقیقه یک 15

ارشد مامایی و دارای -همچنین کمک پژوهشگر )محمدی

                                                 
1 Labor and Delivery Room 

سه سال سابقه کار در بخش زایمان بودند( ثبت معاینات 

ها و مایع آمنیوتیک، دیالتاسیون نال ازنظر وضعیت پردهواژی

سرویکس و جایگاه سر جنین در لگن نیز، در بدو ورود به 

مطالعه و سپس طبق پروتکل کشوری در فاز فعال مرحله اول 

 30بار و در مرحله دوم زایمان هر ساعت یک 2زایمان هر 

زم به بار انجام و در فرم پارتوگراف ثبت شد و الدقیقه یک

ذکر است  در این مطالعه کمک پژوهشگر از نوع مداخله در 

سو کور بودن  دو گروه اطالعی نداشت به این صورت یک

 مطالعه حفظ گردید. 

ها، از فرم اطالعات آوری دادهدر این پژوهش جهت جمع

دو قسمتی و فرم پارتوگراف استفاده شد. پرسشنامه دو 

)سن مادر، قسمتی شامل ثبت مشخصات دموگرافیک 

تحصیالت، شغل و محل سکونت( و مشخصات بالینی 

)شاخص توده بدنی، نوع حاملگی فعلی، سن حاملگی، 

شرکت در کالس زایمان فیزیولوژیک، داشتن همراه، وزن 

نوزاد هنگام تولد و حجم شربت دریافتی بود.  از فرم 

شده در فاز فعال های انجامپارتوگراف جهت ثبت کنترل

زایمان ازنظر طول انقباضات، فاصله انقباضات  ی اولمرحله

و ضربان قلب جنین، در بدو ورود به مطالعه و سپس طبق 

بار و در مرحله دوم دقیقه یک 30پروتکل کشوری، هر 

بار استفاده شد. همچنین ثبت دقیقه یک 15زایمان هر 

ها و مایع آمنیوتیک، معاینات واژینال ازنظر وضعیت پرده

ویکس و جایگاه سر جنین در لگن نیز، در دیالتاسیون سر

بدو ورود به مطالعه و سپس طبق پروتکل کشوری در فاز 

بار و در مرحله دوم ساعت یک 2فعال مرحله اول زایمان هر 

بار صورت گرفت و در پارتوگراف دقیقه یک 30زایمان هر 

ثبت شد. فرم اطالعات مشخصات دموگرافیک و بالینی 

 علمییئتنفر از اعضای ه 10 تدوین شده در اختیار

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

به منظور تعیین اعتبار محتوا قرار گرفت و براساس نظریات 

ها تنظیم نهایی صورت گرفت. فرم پارتوگراف اصالحی آن

ابزار استانداردی است که روایی و پایایی آن در سطح جهان 
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صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل  24نسخه  SPSSافزار ها با استفاده از نرم داده . تجزیه و تحلیل(16)است ثابت شده

اسکوئر  و تی تست استفاده شد. -اطالعات از آزمون کای

 در نظر گرفته شد.  P>05/0 آزمون دارییسطح معن

 
 

 : فلوچارت مطالعه1شکل شماره 

 

 هایافته

ن  بر روی در این مطالعه که به صورت در دسترس یا آسا

در  کنندهشرکت 3زا انجام شد، نفر از زنان نخست 126

عسل ) به علت افت ضربان قلب جنین( گروه شربت زعفران

به علت  کنندهشرکت 1در گروه کنترل ) کنندهشرکت 3و 

به علت مصرف خرما در  کنندهشرکت 2مصرف زعفران و 

جزیه و روند مطالعه( از مطالعه خارج شدند و در نهایت ت

نتایج حاصل از مطالعه نشان  نفر انجام شد. 120تحلیل روی 

داد میانگین سن واحدهای موردپژوهش در گروه شربت 

 25/5سال و در گروه کنترل  63/24 ± 85/4زعفران عسل

سال، میانگین سن حاملگی در گروه شربت  62/25 ±

روز و در گروه کنترل  55/273 ± 53/13زعفران عسل

روز و میانگین وزن نوزاد در گروه  58/273 ± 54/8

گرم و در گروه  3385 ± 6/457شربت زعفران عسل 

 گرم بود. 8/3335 ± 3/503کنترل

دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک و بالینی همسان 

( <P 05/0بودند و تفاوت آماری معناداری نداشتند )

 (.1 شماره )جدول

ن، مرحله دوم و میانگین طول مدت فاز فعال مرحله اول زایما

داشت  دارییسوم زایمان در دو گروه اختالف آماری معن

(001/0P< بطوریکه میانگین طول مراحل زایمان در )

گروه مداخله شربت زعفران عسل کوتاه تر از گروه کنترل 

  (.2 شماره بود )جدول
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 های مورد مطالعهمشخصات دموگرافیک و بالینی در گروه :1جدول شماره

 

گروه                             

 متغیر
 داریسطح معنی کنترل عسلشربت زعفران

 سطح تحصیالت

 سوادبی

 ابتدایی و راهنمایی

 متوسطه و دیپلم

 دانشگاهی

 

(3/18)11 

(3/43)26 

(7/31)19 

(7/6)4 

 

(7/16)10 

(3/58)35 

(0/20)12 

(0/5)3 

 

 

489/0** 

 شغل

 دارخانه

 شاغل

 

(7/96)58 

(3/3)2 

 

(0/90)54 

(0/10)6 

 

143/0** 

 محل سکونت

 شهر

 روستا

 

(3/38)23 

(7/61)37 

 

(7/41)25 

(3/58)35 

 

709/0** 

 شاخص توده بدنی مادر

 کم وزن

 طبیعی

 اضافه وزن

 چاق

 

(7/11)7 

(7/36)22 

(3/33)20 

(3/18)11 

 

(7/11)7 

(3/48)29 

(7/26)16 

(3/13)8 

 

 

 

598/0** 

 نوع حاملگی فعلی

 خواسته

 ناخواسته

 

(0/60)36 

(0/40)24 

 

(7/61)37 

(3/38)23 

 

852/0** 

 شرکت درکالس زایمان فیزیولوژیک

 بلی

 خیر

 

(7/6)4 

(3/93)56 

 

(0/10)6 

(0/90)54 

 

509/0** 

 

 داشتن ماما همراه )دوال(

 بلی

 خیر

 

(3/18)11 

(7/81)49 

 

(3/13 )8 

(7/86)52 

 

453/0** 

 *295/0 83/126 ± 49/22 42/118 ± 10/34 لیتر(حجم شربت دریافتی )میلی

                                            

 اسکوئر -** آزمون کایتی           * آزمون                                    
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 مطالعه موردهای : مقایسه میانگین و انحراف معیار طول مراحل زایمانی در گروه2جدول

 گروه                            

 مدت مرحله )دقیقه(
 *سطح معنی داری کنترل شربت زعفران عسل

 > P 001/0 42/289 ± 95/73 83/176 ± 29/48 فاز فعال مرحله اول زایمان

 > P 001/0 92/74 ± 35/29 92/35 ± 85/13 دوم زایمان

 > P 001/0 92/18 ± 7/8 55/13 ± 26/7 سوم زایمان

 * آزمون تی                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 بحث

رو به منظور بررسی اثر شربت زعفران عسل بر مطالعه پیش

است. براساس نتایج این طول مدت زایمان صورت گرفته

پژوهش طول مدت فاز فعال مرحله اول زایمان در گروه 

(. علی >001/0P)تر از گروه کنترل بودمداخله کوتاه

( در پژوهشی که با هدف 2020اکبرسیجانی و همکاران )

تعیین تاثیر زعفران بر رسیدگی دهانه رحم و پیشرفت زایمان 

ی اول زایمان ها نشان داد طول مدت مرحلهانجام دادند، یافته

. (17)تر از گروه کنترل بود در گروه مداخله زعفران کوتاه

ی خود نشان دادند ( نیز در مطالعه1394فتحی و همکاران )

که شربت عسل باعث کاهش طول مدت فاز فعال مرحله 

همچنین نتایج مطالعه قادری و  . (9)شود اول زایمان می

همکاران نشان داد میانگین طول فاز فعال مرحله اول زایمان 

زعفران به دلیل دارا بودن . (18)تر از گروه کنترل بود کوتاه

محتویاتی مانند کروسین، کروستین، آلفاکاروتن، 

و  آنتوسیانین، لیکوپن، زیگزانتین، تانن، پیکروکروسین

بر تحریک و شدت انقباضات  یرگذاریسافرانال نقش تأث

ندین الرحمی از طریق شروع درد و تولید هورمون پروستاگ

م و اثر شل ت صاف رحالتحریکی مستقیم روی عض که اثر

. (10) گذاردیکنندگی روی سرویکس دارد، بر جای م

های های کلسیم به داخل سلولان از ورود یونزعفر درواقع

های کلسیم وابسته به گیرنده و عضله صاف از طریق کانال

های کلسیم وابسته به ولتاژ، جلوگیری کرده و دارای کانال

. همچنین کروسین از (19)باشد آنتاگونیست کلسیم می

به داخل سلول، مانع رها شدن کلسیم  طریق مهار یون کلسیم

باعث  جهیدرنت. (20)شود از شبکه آندوپالسمی سلول می

بر انقباضات عضالت صاف رحمی و کمک به پیشرفت  ریتأث

های بدست آمده لذا با توجه به یافته.(21)شوند زایمان می

رسد زعفران با افزایش خاصیت از این مطالعه به نظر می

ارتجاعی در نسوج رحم و همچنین ایجاد انقباضات موثر 

تواند به عنوان یکی از ترکیبات رحمی حین زایمان، می

گیاهی مطلوب و مناسب در تسهیل و پیشرفت زایمان موثر 

عمده از گلوکز و فروکتوز  ورطبههمچنین عسل  باشد.

کند است و نیاز بدن به کالری را برطرف می شدهلیتشک

رحمی در طی زایمان به یک منبع الت انقباضات عض. (22)

غنی گلوکز نیاز دارد، اگر گلوکز کافی در دسترس نباشد، 

وز بدن شروع به متابولیزه کردن پروتئین و چربی کرده و کت

، انقباضات رحمی مؤثر نخواهند بود و جهیاتفاق میافتد. درنت

نی شدن الت رحم دچار اینرسی شده و منجر به طوالعض

عسل به دلیل دارا بودن . (23) شودطول مدت زایمان می

منبع کربوهیدراتی  تواندیدرصد کربوهیدرات م 80-75

قند . (24) مؤثر و جایگزین مناسب برای گلوکز باشد

تر و انرژی موجود در عسل دارای قابلیت هضم راحت

گرم  17بیشتری بوده و در هر قاشق غذاخوری آن 
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های این با توجه به یافته. (25) کربوهیدرات موجود است

رسد که گلوکز مطالعه و سایر مطالعات ذکرشده، به نظر می

صاف  تالعض ازیانرژی موردن نیموجود در عسل با تأم

رحمی و تقویت انقباضات رحمی در کاهش طول مدت 

مرحله اول زایمان مؤثر بوده 

 یعنوان یک ماده مغذی و پرانرژبه توانیاست، درنتیجه م

انقباضات رحمی در طول  ازیانرژی موردن نیجهت تأم

نتایج نتایج این مطالعه با  .زایمان مورداستفاده قرار گیرد

ف فرعی در هدصورت بهکه  مطالعه سعدی و همکاران

زعفران بر طول مرحله اول و دوم  ریمطالعه خود به بررسی تأث

 هامغایرت داشت. در مطالعه آن زایمان نیز پرداخته بودند

طول مرحله اول زایمان بین دو گروه مداخله و کنترل ارتباط 

 تبیندر . (10)( =173/0P) معناداری مشاهده نشده بود

توان علت را در تفاوت درروش کار می، تفاوت این نتیجه

دو مطالعه دانست. در مطالعه مذکور از زعفران جهت شروع 

در  کهیشده درحالاستفاده (1رسیده شدن سرویکس)زایمان 

، بعد از رسیده شدن مطالعه کنونی در مرحله فعال زایمان

زایمان زعفران بر پیشرفت  ریمنظور تأثبه سرویکس و

مصرف  یشده است. همین تنوع در زمان و نحوهاستفاده

 تواند دلیل احتمالی تناقض دو مطالعه باهم باشد؛زعفران می

-کپسول و در مطالعه صورتبهزیرا در این مطالعه از زعفران 

 شربت استفاده شد. صورتبهی حاضر 

براساس نتایج این پژوهش طول مرحلـۀ دوم زایمـان در 

در  .(>001/0P) از گروه کنترل بـود تروتاهخله کگروه مدا

شربت زعفران عسل بر پیشرفت زایمان نتایج  ریتأثخصوص 

. همچنین (18)قادری و همکاران بود  بامطالعهسو مطالعه هم

نشان داد طول که  راد و همکاراننتایج مطالعه محمدیبا 

با گروه  های مداخله در مقایسهمرحله دوم زایمان در گروه

راستا هم، (26)( =009/0P)دار داشت یکنترل تفاوت معن

ت الخاصیت ارتجاعی عض باعثزعفران . مصرف باشدمی

-های کانال زایمانی میگردد و از مقاومت دیوارهمیرحم 

به تسهیل خروج سر از کانال زایمان کمک  جهیکاهد درنت

خود را از طریق تولید  ریکند. همچنین زعفران تأثمی

انقباضات رحم اعمال و  ندین و افزایش شدتالپروستاگ

                                                 
1 Cervix Ripening 

. همچنین (10) سازدنیروی مؤثر انقباضات رحم را فراهم می

-زا در طی زایمان استفاده میک منبع انرژیی عنوانبهعسل 

دلیل ها در طی زایمان به . استفاده از کربوهیدرات(3)شود 

نیاز  2فسفاتآدنوزین تری ازجملههای انرژی افزایش حامل

کند و از ایجاد می نیتأمبه انرژی بیمار را طی زایمان 

ی و در موارد هواز ریغهای مضر که طی چرخه متابولیت

شود و روی قدرت عدم دسترسی به کربوهیدرات ایجاد می

و کند ، پیشگیری میگذاردیممنفی  ریتأثانقباضی رحم 

با توجه . (28, 27)گردد باعث کوتاه شدن طول زایمان می

خاصیت ارتجاعی نسوج و  شیبه مکانیسم اثر زعفران برافزا

ها و از طرفی نقش ندینالهمچنین افزایش تولید پروستاگ

ت العض ازیانرژی موردن نیگلوکز موجود در عسل در تأم

مادر جهت زور زدن  ازیانرژی موردن نیتأم و صاف رحم

توان نتیجه گرفت که شربت ، مینیمنظور خروج سر جنبه

بر کاهش طول مدت مرحله دوم ممکن است زعفران عسل 

 .باشد بوده زایمان مؤثر

 سومطول مرحلـۀ  نشان داد این پژوهش همچنین نتایج

 از گروه کنترل بـود تروتاهزایمـان در گروه مداخله ک

(001/0P<نتایج مطالعه حاضر هم .) سو با نتیجه مطالعه

قادری و همکاران بود که میانگین طول مدت مرحله سوم 

تر از گروه کنترل کوتاه زعفران عسلزایمان در گروه شربت 

رحم در مرحله سوم زایمان نیازمند انقباضات . زیرا (18)بود 

طور که رحمی جهت جدا شدن و خروج جفت است. همان

در طب سنتی و چینی از زعفران جهت تسریع خروج جفت 

با افزایش تولید هورمون  زعفرانلذا  .(29) شودیاستفاده م

ندین و ایجاد انقباضات مؤثر رحمی در کاهش الپروستاگ

م زایمان و همچنین کاهش خونریزی بعد از طول مرحله سو

های کی دیگر از روش. همچنین ی(10)زایمان مؤثر است 

باشد تقویت انقباضات رحم، استفاده از کربوهیدرات می

                                                 
2 Adenosine Triphosphate 
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. انقباضات رحمی در طی لیبر به یک منبع غنی از (30)

گلوکز نیاز دارد، اگر این منبع از طریق رژیم غذایی حاصل 

. (31)نشود احتمال خونریزی بعد از زایمان وجود دارد 

انرژی الزم  نیتأمترکیب زعفران و عسل عالوه بر  جهیدرنت

عضالت صاف رحم در کوتاه شدن مرحله جهت انقباضات 

راد و در مطالعه محمدیباشد.  مؤثرتواند سوم زایمان می

های طول مرحله سوم زایمان در گروه (1397)همکاران 

دار نداشت یمداخله در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معن

(533/0P= )یریاضافه قند خرما تأثیعنی شربت زعفران به 

که با نتایج  (26)سوم نداشته است بر طول مدت مرحله 

مثبت بر کاهش  ریطالعه حاضر که شربت زعفران عسل تأثم

-هم باشد. علت غیرسو نمیطول مرحله سوم زایمان دارد هم

فواصل توان در تفاوت سو بودن نتایج این دو مطالعه را می

در زمانی انجام مداخله و میزان شربت دریافتی دانست زیرا 

ت مداخله صورت گرف بارکهر دو ساعت یمطالعه مذکور 

مداخله انجام  بارکدقیقه ی 30-60اما در مطالعه کنونی هر 

افتی بیشتر از مطالعه میزان شربت دری درمجموع ؛ کهگرفت

 مذکور بود.

گرچه نتایج  تعدادی از مطالعات هیچگونه عارضه جنینی 

 .(32 ,13, 10)ناشی از مصرف زعفران را نشان نداده است 

در این مطالعه در گروه زعفران عسل سه نفر  بدلیل افت 

دیررس ضربان قلب جنین نیاز به سزارین اورژانس پیدا 

کردند و از مطالعه خارج شدند. نتایج حاصل از مطالعه 

( نیز نشان داد مصرف 1397محمدی راد و همکاران )

ها منجر به سزارین کنندهزعفران در سه نفر از شرکت

نسی به علت افت ضربان قلب جنین و عدم پیشرفت اورژا

که با نتایج مطالعه حاضر همسو  .(33)زایمان شده بود

 250. الزم به ذکر است که در هر دو مطالعه از باشدیم

 زعفران استفاده شده بود. گرمیلیم

زعفران با توجه به داشتن عصاره هیدروالکلی بر روی عضله 

صاف رحم، باعث ایجاد انقباضات نابجای رحم شده و 

-شتهممکن است در ایجاد سقط و زایمان زودرس نقش دا

همچنین زعفران به عنوان یک آنتاگونیست . (34)باشد

پروژسترون باعث کاهش سطح پروژسترون و در نتیجه سقط 

. عالوه بر آن زعفران باعث شودیدر سه ماهه اول بارداری م

رسیدگی دهانه رحم، تحریک  و تشدید انقباضات رحمی 

با توجه به عوارض جنینی حاصل در این  .(13)شودیم

که  رسدیمطالعه و مطالعه محمدی راد و همکاران  به نظر م

 استفاده از زعفران در حین لیبر نیاز به مطالعات بیشتری دارد.

های فردی، ژنتیکی و های این پژوهش تفاوتاز محدودیت

تواند بر روی نتایج بود که می وردپژوهشمروانی افراد 

ها از عهده مطالعه تاثیر داشته باشد و کنترل کامل آن

پژوهشگر خارج بود ولی سعی شد با انجام تصادفی سازی، 

ها تا حد امکان مرتفع شود. با توجه به اینکه این این تفاوت

است، لذا زا انجام گرفتهمطالعه فقط بر روی زنان نخست

-یم به زنان چندزا نیست، بنابراین توصیه میتعمقابل نتایج آن

همچنین از  های مختلف انجام شود.شود مطالعاتی در گروه

حضور پژوهشگر بر بالین مادر از نقاط قوت این پژوهش 

که  آنان بودانجام زایمان  تا پایان بدو ورود به مطالعههمان 

مراحل نفس در مادران و تحمل بهتر باعث افزایش اعتمادبه

 .شدزایمانی می

 گیرییجهنت

های پژوهش حاضر نشان داد که میانگین طول مدت یافته

 طوربه زعفران عسلمراحل زایمانی درگروه مداخله شربت 

رسد مصرف تر از گروه کنترل بود. به نظر میدار کوتاهمعنی

تواند بر کاهش طول مدت مراحل می زعفران عسلشربت 

باشد. همچنین امید است این  مؤثر اول، دوم و سوم زایمان

مصرف خوراکی در طی زایمان  نهیدرزمها اطالعاتی را یافته

سالمت ارائه داده و  گذاراناستیسبر پیشرفت زایمان به 

های دیگر در زوایای مختلف مبحث ای برای پژوهشانگیزه

 خوردن و آشامیدن طی زایمان باشد.

 تشکر و قدردانی

باشد که ارشد مینامه کارشناسیپایاناین مطالعه قسمتی از 

 توسط کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی کردستان با کد

IR.MUK.REC.1398.149  تایید و در مرکز ثبت

کارآزمایی بالینی ایران با کد 

IRCT20190924044873N1   ثبت گردید. بدین
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وسیله از حمایت معاونت محترم و شورای پژوهشی دانشگاه 

ردستان، شرکت داروی گیاهی شفای علوم پزشکی ک

کردستان، مادران باردار، مسئولین بیمارستان بعثت شهر 

ا سنندج و کلیه کسانی که در انجام این پژوهش یاریگر م

 بودند، کمال تشکر و سپاس را داریم. 

 تعارض منافع

کدام از نویسندگان این مطالعه تعارض منافعی برای یچه

 انتشار این مقاله ندارند.
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