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چكيده:
زايمان بدون ترديد موضوع مهم و پديده اي است طبيعي و قدمتي به درازاي تاريخ بشر دارد .انسان همواره با مسئله
حاملگي و زايمان درگير بوده است .پيشرفت پزشكي قرن  02ايمني زايمان را افزايش داده است .زنان بااردار معماو
نگران دردي هستند كه در طي زايمان آنرا تجربه مي كنند و به اين فكر هستند كه چگونه با آن مقابله كنند .ترس از درد
زايمان از مهمترين علت هاي امتناع زنان از زايمان طبيعي است اين مسئله در كنار باورهاي نادرست روند زايماان و
آگاهي كم نسبت به شيوههاي مختلف كاهش درد زايمان باعث افزايش آمار سزارين انتخابي شده است.

پيدا كردن يك راه مناسب براي كاهش درد امكان پذير است .تعداد زيادي از دكترها و ماماها بدنبال يك ليبر و زايمان
بدون درد هستند كه ممكن است اين زايمان بوسيله اثر داروها ايجاد شود يا اينكه با توجه باه وضاعيت زا او رو
ديگري ترجيح داده شود .از آنجايي كه استفاده از داروها قاعدتا همراه با يكسري عوارض خواهد بود.
هدف كلي توليد علم ،احياء و ترويج بارداري و زايمان طبيعي و تأمين منابع پايدار حامي در جهت رفاع معالا و و
تسهيل روند زايمان و بارداري است.
در اين مقاله سعي شده با بهر ه گيري از متون طب سنتي ايران داروهاي بكار برده شده در بيماريهاي زنان ،داروهاي
تسهيل كننده زايمان ،گياهان مؤثر بر روند شيردهي ،داروهاي مؤثر بر نازايي و نيز داروهاي گياهي بر مسا ل دوران
بارداري مورد تجربه قرار گيرد.برخي از اين گياهان شامل بهار نارنج ،بابونه ،مريم گلاي ،اساخوخودوس وماوثر در
رو آروماتراپي)؛ روغن هااي اسانساي ماوثر در مراحال درد زايماان اعام از سايج كا ري ،گال يااس ،نيارول و
اسخوخودوس؛ و همچنين گياهاني چون نبل خخايى ،پنج انگشت ،توو مار  ،شبدر قرمز ،برگ بو و شنبليله در مراحل
قبل ،حين و بعد از زايمان مورد استفاده دارند.
واژگان كليدي :گياهان دارويي ،تسهيل زايمان ،تشويق مادران
متدولوژي:
اين مخالعه با استفاده از رو كتابخانه اي و منابع اينترنتي با هدف معرفي انواع گياهاان داروياي ماوثر در روناد
تسهيل زايمان و باروري علي الخصوص درمان به شيوه سنتي يعني داروهاي گياهي در جهت هدف كلي توليد علام،
احياء و ترويج بارداري و زايمان طبيعي با هدف كاهش عوارض و تشويق مادران به زايمان طبيعي انجام شده است.
مقدمه
زايمان بدون ترديد موضوع مهم و پديده اي است طبيعي و قدمتي به درازاي تاريخ بشر دارد .انسان همواره با مسئله
حاملگي و زايمان درگير بوده است .پيشرفت پزشكي قرن  02ايمني زايمان را افزايش داده است ولاي همزماان باا آن
دخالت پزشكي در اكثر زايمانها رواج پيدا كرده است .به طوري كه مفهوم زايمان به عنوان پديده فيزيولوژي و رواني
كه در بعالي موارد نياز به مداخله پزشكي دارد از بين رفته است.
زنان باردار معمو نگران دردي هستند كه در طي زايمان آنرا تجربه مي كنند و به اين فكر هستند كه چگوناه باا آن

مقابله كنند .ترس از درد زايمان از مهمترين علت هاي امتناع زنان از زايمان طبيعي است اين مسئله در كنار باورهاي
نادرست روند زايمان و آگاهي كم نسبت به شيوه هاي مختلف كاهش درد زايمان باعث افزايش آمار سزارين انتخابي
شده است.
پيدا كردن يك راه مناسب براي كاهش درد امكان پذير است .تعداد زيادي از دكترها و ماماها بدنبال يك ليبر و زايمان
بدون درد هستند كه ممكن است اين زايمان بوسيله اثر داروها ايجاد شود يا اينكه با توجه باه وضاعيت زا او رو
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ديگري ترجيح داده شود .از آنجايي كه استفاده از داروها قاعدتا همراه با يكسري عوارض خواهد باود و بعالاي از
خانمها به علت مشك تي كه دارن د نمي توانند از دارو استفاده كنند و از آنجايي كه رو هاي غير دارويي بي خخر تر
هستند .از روشهاي غيردارويي كاهش درد زايمان ميتوان آماده كردن شرايط رواني مادر ،حالور يك حمايت كننده در
كنار مادر ،وضعيت هاي مادر در زايمان ،ماساژ  ،كاربرد سرما ،بيوفيدبك ،طب سوزني ،طب فشاري  ،1هيپنوتيزم ،رايحه
درماني 0و  . . .را نام برد.
بررسي روند افزايش سزارين در بعالي كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه نشان دهنده اين واقعيت مي
باشد .در ايتاليا ميزان سزارين از  12/0درصد به  20/0درصد طي  02سال ،در انگلستان آمار سزارين از  12/8درصد به
 11درصد در طي  5سال و در تركيه در طي  12سال اخير از  5/1درصد به  02/8رسيده است .دربسياري كشورها تا 22
درصد افزايش نيز گزار شده است .تا آنجا كه بنظر مي رسد سزارين ترجيحا به صورو اپيدمي درآمده است كه اين
افزايش قابل توجه به عنوان يكي از معال و سيستم بهداشتي درآورده است .طي تحقيق شريعت در سال  1282ميزان
سزارين در سخح شهر تهران  66/5درصد گزار شده است .سزارين غير ضروري سبب افزايش عوارض مادر و نوزاد
و هزينه هاي مراقبت بهداشتي ،همچنين مرگ و مير مادر تقريبا  0-4برابر بيشتر از زايمان واژينال است.
گروه پژوهشي ب ه منظور ارتقاء زايمان طبيعي با تأكيد به س مت جسمي و رواني مادران باردار و ارتقاء دانش مامايي
كشور با بهره گيري از دانش بومي و طب سنتي ايران و دانش موجود در اين زمينه راه اندازي گرديده است.
رو آروماتراپي
در رو آروماتراپي از عصاره هاي فشرده گياهان معخر با ويژگيهاي درماني استفاده مي شود.روغنهاي اسانساي
بسيار فشرده كه از گياهان استخراج مي شوند و داراي اجزاي شيميايي مختلف و بوهااي خاو
هستند كه روي خلق و خو اثر نمايند.

و معخار مختلفاي

اين رو به كاهش استرس و اضخراب كمك نموده و در ايجاد آرامش مؤثر است .بخور كلي ماوارد اساتفاده از ايان
رو شامل اضخراب و افسردگي ،بي خوابي ،اخت ل قاعدگي  -درد قاعدگي ،درد زايمان و....مي باشد.
تاريخچه رايحه درماني با سابقه شش هزار ساله در يونان ،روم و مصر باستان دارد همگي از مواد معخر براي درمان
استفاده مي كردند .هيپو كراو يا بقراط نيز از حمامهاي رايحه درمااني و ماسااژ و از دود كاردن ماواد معخار باراي
درمان كردن مردم آتن استفادهمي كرد.رايحه درماني هنگامي كه عخرها به صورو همزمان بر جسم و ذهان اثار كنناد
بيشترين تاثير را دارد.
پدر آروماتراپي ،پزشك ايراني؛ ابن سيناي بزرگ بود كه اثراو بيش از  822گيا ه را روي بدن مستند سااخت و رو
استخراخ روغنهاي اساسي را بنيان گذاشت.
عصاره هاي قابل استفاده در رو فوق عبارتند از:يك نوع سنبل به نام اسخوخودوس يا وندر،كنادر ياا فارانكين
سنس،بابونه ،گل سرخ،نارنگي،ياسمين،مريم گلي كبير،بهار نارنج،شمعداني،اكليل كوهي،داناه انگور،كنجاد و باادام
شيرين ،كه از بين عصاره هاي ذكر شده اسخوخودوس و كندر براي آرامش و كاهش درد زايمان بيشتر مورد استفاده
قرار مي گيرد.
ع وه براين در هنگام زايمان عصاره ياسمن و مريم گلي كبير مفيد مي باشد و مي توان تركيبي از چند عصاره را به
همراه آنها استفاده نمود .به طور كلي عصاره هايي كه براي كاهش و يا بر طرف كردن اضخراب مادر سودمند هستند
عبارتنداز:اترج،بابونه،اسخوخودوس،بهار نارنج ،نارنگي،چوب صندل و رز.
توجه به اين نكته اهميت دارد كه استفاده از عصاره هايي مورد نظر قرار گيرد كه اثر سوء بر مادر و جناين نداشاته
باشد و حداكثر  5عصاره با هم مخلوط گردد؛ زيرا استفاده بيش از  5نوع عصاره حس بويايي مادر را ضعيف نموده و
بنابراين اثر رايحه درماني كاهش مي يابد .استفاده از رايحه درماني در مراحل زايمان و بعد از آن باعث افزايش فعاليت
رحمي،آمادگي براي زايمان،كاهش كمر درد مي شود .القا ي زايمان در موارد زايمان ديررس يا پسات تارم وپاس از 41
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هفته) كاهش اضخراب،جلوگيري ازافزايش فشار خون ،كاهش ادم و تورم ،بهبود اپي زيااتوميوبر

ناحياه پريناه)،

افزايش شير و كاهش افسردگي پس از زايمان از آثار مفيد ديگر آروملتراپي و رايحه هاي ذكر شده مي باشد.
يافته هاي يك مخالعه نشان مي دهد استشمام رايحه اسخوخودوس باعث كاهش اضخراب هنگام زايمان ،كاهش ترشح
كورتيزول از غده آدرنال و افزايش ترشح سروتونين از دستگاه گوار مي شود.اين مخالعه با هدف تعياين تاأثير
استشمام رايحه اسخوخودوس بر سخح اضخراب در زنان نخستزا و بررسي تغييراو غلظت پ سمايي كاورتيزول،
سروتونين و  -5هيدروكسي ايندول استيك اسيد  2توسط فيروزه ميرزايي ،كارشناس ارشاد دانشاكده پرساتاري و
مامايي رازي و جمعي از همكارانش انجام شده است.زنان نخست زا در هنگام زايمان دچار اضخراب شديدي ميشوند
كه همين اضخراب ،سبب كاهش شانس زايمان طبيعي خواهد شد.از طرف ديگر ،تحقيقاو نشان مي دهند كه استشمام
رايحه اسخوخودوس منجر به كاهش استرس و اضخراب ميشود.و)9
از ديگر گياهان استورهاي ايران كه در بيشتر نوشتههاي ديني و تاريخي باستان از آن نام بردهشده ،گياه هوم است.
هوم را همان گياه دارويي« افدرا»  4مي دانند كه داراي مقدار زيادي مادهي«افدرين» است و بهكاربردن زياد ايان مااده
شادماني و شوري در آدمي بههمراه ميآورد .و6و)1
به ويژگي دارويي اين گياه هوم پيبرد و بيماران را بهوسيلهي آن درمان ميكرد .ازاينروي ،وي را نخساتين پزشاك
جهان ناموركردهاند كه در ازاي اين كار مهم خداوند «گَرشاسب» را به وي بخشيد.و)6
از ويژگي هاي دارويي اين گياه كه در كتابهاي باستان بهويژه برگردان «هوميشت»« :زايمان آساان و ازدواج خاوب
براي دختران آرزومند است».و )8ولي ويژگي علمي و تجربي اين گياه در علوم و كتابهاي نوتر بهشرح زير است« :
تنگ كردن مجاري رگ ها و باز كردن آن ها ،محرك انقباضاو رحمي» و ،)2كه اين ،با مورد يادشده در كتابهاي باستان
همساني دارد و شايد يكي از د يلي كه اين گياه «دور دارنده مرگ» ناميده شده ،اين بوده كه پيشازاين بيشتر زنان
باردار به علت نبودن ابزار پزشكي در هنگام زايمان ،با خوراندن اندكي از شراب اين گياه بهحالت بيهوشاي و مساتي
رفته و بدون درد زايمان ميكردهاند .قرص ،شياف ،قخره و استنشاقي گونههاي دارويي اين گياهاند .تيره »افدرا» بيش
از  25گونه دارد و )2كه به عنوان گياه هوم بهوسيله شرق شناسان و استادان فرهنگ و ادب ايران شناخته شدهاست.
تعادل در هورمون هاي زنانه توسط ماده موثره گياهي
روزانه ميليون ها زن در سراسر جهان عوارض ناشي از عدم كاركرد بهينه سيستم هورموني را تجربه كارده و ماي
كنند .پاره اي از اين عوارض عبارتند از :سندرم پيش از قاعدگي ،افسردگي ،كاهش ميل جنسي ،فيبروسايت پساتاني
وسرطان پستان) ،داشتن حالت ويار مانند نسبت به غذا و خصوصا مواد قندي ،غده هاي شكمي ،خونريزي غيرمعمول
و بيش از حدرحم ،نازايي و. ..
عدم تعادل هورموني يكي از مشك تي است كه اكثر زنان در دوره هاي مختلف عمرشان به آن دچار مي شوند .اگرچه
اغلب اين مسا ل به شروع دوران يا سگي در ميان سالي بازمي گردد ولي ايجاد مشك و سااختاري در اوايال دوران
بلوغ و يا سنين پايين تر از آن نيز مي تواند منشاء اين مشك و باشد.
مدو هاي مديدي رو هاي هورمون درماني به عنوان تنها نوشداروي اين مشك و شناخته مي شد .اما تحقيقااو و
مخالعاو بسياري كارايي و ايمني اين رو را زير سوال مي برد .نرخ فزاينده سرطان پستان و افزايش عوارض قلبي
در زناني كه تحت هورمون درماني قرار گرفته بودند ،همگي به منزلهٔ زنگ خخري بود كه موجب ايجاد خلل در اعتقاد
به كارآيي رو هاي ه ورمون درماني مي شد .زناني كه در مرحله يا سگي قرار دارند همواره مترصد يافتن راهكاري
جهت حفظ نيروي جواني ،قواي جنسي و ظرفيت هاي ذهني خويش هستند .آنان براي درمان عوارض يا سگي روز به
روز بيشتر به درمان هاي طبيعي روي مي آورند.
يك رژيم طبيعي كه حاوي مقادير زياد ي از سبزيجاو برگوار تيره و اسيدهاي چرب مانند امگا 2باشد در درماان ايان
عوارض ضروري است .استفاده از سبزيجاو و مواد غذايي ارگانيك بسيار حا ز اهميت است چون باقيمانده علف كش
ها و آفت كش هاي موجود در آنها باعث تجمع مواد خارجي و سموم در بدن مي گردد .اين ملكول ها كه بعالا سرطان زا
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نيز هستند در جايگاه هاي گيرندهٔ هورمون هاي استروژن قرار گرفته و باعث ايجاد مشك تي از قبيل سندرم پيش از
قاعدگي ،ناباروري ،سرطان رحم ،يا سگي و ساير بيماري هاي زنانه مي گردد .كپسول هايي كه اغلب گياه خواران از آن
استفاده مي كنند باعث افزايش جذب سبزيجاو مي گردند .روغن دانه بذرك وتخم كتان) منبع عالي اسيدهاي چرب امگا
 2مي باشند.

سويا يكي ديگر از منابع هم تغذيه است كه به عنوان تنظيم كنندهٔ استروژن شناخته شده اسات .در مخالعاه باوم
شناسي نواحي كه پايه رژيم غذايي آنها را سويا تشكيل مي دهد؛ به مستنداو زيادي برمي خوريم كه بيانگر كااهش

قخعي سرطان و ساير بيماري هاي بدخيم هستند.
شبدر قرمز 5منبع غني تركياو مشابه استروژن مي باشد .اين گياه تنها منبعي است كه به طاور طبيعاي حااوي هار
چهارنوع ايزوف ون هاي استروژن زاي اصلي مي باشد .محقيقن طب گياهي مصرف عصارهٔ بدون الكال ايازوف ون
هاي سويا و شبدر قرمز كه حاوي حداقل  42ميلي گرم ايزوف ون باشد را به صورو كپسول هاي گياهي توصيه ماي
كنند .اين متخصصين تاكيد دارند كه در ت هيه اين داروها از گياهاني كه دستكاري ژنتيكي نشده باشند ،اساتفاده ماي
شود .ورز يكي از ارزشمندترين عوامل موثر است .ورز مداوم به مدو  22دقيقه در روز اثراو مثبتي مثل كنترل
وزن ،كاهش بهبود تعادل رفتاري ،كاهش كلسترول ،هالم بهتر غذا ،خواب آرامتر و تنظيم غدد مترشحه هورموني را به
عهده دارد.
توو مار  6اثراو بسيار مفيدي در درمان نشانگان يا سگي دارد .ايزوف ون هاي موجود در توو ماار جايگااه گيرناده
استروژن را مسدود مي كند و باعث كاهش آنزيم هاي عامل ايجاد جسم زرد در تخمدان كه مسبب اصلي گار گرفتگاي
هستند ،مي شود .مصرف اين گياه همچنين در درمان سندرم پيش از قاعدگي بسيار موثر است.
سنبل خخايى  1گياهي است كه ازسده هاي پيش در درمان بي نظمي قاعدگي مصرف مي شود .اين گياه در درمان كام
خوني و تقويت سيستم خونسازي بدن بسيار موثر است ولي از آنجايي كه موجب افزايش خونريزي مي گردد بهتار
است در دوران بارداري و يا پريودهاي طو ني مصرف نشود.
گياه پنج انگشت يكي از مفيد ترين گياهاني است كه در درمان عوارضي مانند گر گرفتگي ،احتباس مايعاو و افسردگي
موثر است .سيب زميني شيرين وحشي يك گياه ريشه اي خوراكي است كه ساليان سال در زنان سراسر جهان باراي
درمان نازايي ،تاخير در قاعدگي و عوارض يا سگي استفاده مي كنند .عصاره تمشك قرمز به «شربت حياو زنانگي»
معروف است .از عصاره برگ هاي اين گياه ،شرابي تهيه مي شود كه مجله پزشاكي لنسات  ،8اثاراو آن را در تعاادل
كاركرد رحم شرح داده است.
قابله هاي سنتي و متخصصين طب گياهي معتقدند كه اين گياه در تعادل كاركرد مفاصل رحم بسيار موثر است و باعث
تسهيل زايمان ،كاهش خونريزي پس از زايمان و غني سازي آغوز مي شود .آغوز اولين شير مادر است كه مصرف آن
باعث تقويت سيستم ايمني نوزاد مي گردد .متخصصين طب گياهي نمونه هاي مختلفي از اين گياه را به صورو بدون
الكل ،كم الكل ،طبيعي وارگانيك) و كپسول هاي استاندارد تهيه كرده اند.
چاي برگ بو :برگ بو درختي است به ارتفاع  6ا  0متر كه گاهي ارتفاع آن تا  12متر هم مي رسد .گل هاي آن به صورو
خوشه اي و به رنگ زرد مايل به سبز است .اين گياه داراي برگ هاي سبز تيره رنگ و بسيار معخر است كه ع وه بر
مصرف غذايي ،داراي كاربرد دارويي در درمان بي اشتهايي ،آنژين ،برونشيت ،دردهاي روماتيسمي ،درد معده ،تنظيم
عادو ماهيانه ي خانم ها و زايمان بي درد ،كاربرد دارد.و)02
توصِه هاي دوران بارداري به گفته بوعلي سينا به هر زني در حالت بارداري ،آن را كام اجرا كناد بهاره بيناد و باا
مشك و غيرمنتظره روبرو نمي شود :در سراسر دوران بارداري شكم نرم باشد و از يبوست بپرهيزند ،بدين منظور
شير خِشت ونوعي صمغ گياهي با خاصيت ملين) و امثال آن بخورند.

Red clover 5
Black cohosh 6
 Dong quai 7یا Angelica sinesis
lanset 8
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گياه شويد جهت شيرافزاييودم كرده تخم شويد به مقدار  5گرم در  022سيسي آب جو

روزي  2فنجاان) ،زايماان

راحتوهمراه غذا از دم كرده تخم) مورد استفاده است چنانچه دم كرده تخم آن داروي هورمون جنسي زنانه ميباشد.
زم به ذكر است كه گياهان مورد استفاده در تسهيل زايمان و بارداري داراي طبيعت گرم و خشك مي باشند كه در ذيل
به اختصار بشرح آنها مي پردازيم.
افسنتين  9در رفع قخع قاعدگي در زنان جوان؛ اكليل الملكوناخنك) روان كننده خون قاعدگي؛ انگور پا يش خاون،
12
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رفع كم خوني ،قليايي كردن ترشحاو رحم وكمك به پسر شدن سلول تخم؛ انيسونوباديان رومي)  10قاعده آور و شير
افزا؛ باباآدم  12ضد خون ريزي ،بابونه  14قاعده آور ،ضد درد قاعدگي ،افزايش شير مادر ،ضد درد قاعدگي ،ضد عفونت
زنانگيونشستن در جوشانده بابونه)؛ باد آوردوكنگر كاوهي(  15شايرافزا؛ بادياان ختاايي  16شاير افازا ،قاعاده آور؛
باميه 11زايمان راحت بسفايج  18وگرم و خشك) ضد انعقاد شير در پستان؛ ب دروقرص كمر)  19تقويات كمار زناان بعاد
اززايمانووخوراكي :بافوفل +دارچين +زجفيل ،و مالشي با روغن بادام تلخ يا كنجد؛ باق  02وسرد) ضد احتباس شير در
پستان وباق +آرد جو +نعناع و سركه به صورو ضماد)؛ بوزيدان  01محرك قواي جنسي ،قاعده آور؛ بومادران  00ضاد
خونريزي داخلي و خارجي ،قاعده آور ،ضد درد قاعدگي و تنظيم قاعدگي.وبه صورو دم كرده)؛ بو غ اوتي 02وگارم و
مرطوب) قاعده آور -شير افزا ضد خار

زنانگيوشستشو) و بيد گياهومَرغ)  04تنظيم كننده كار غدد داخلي.

گزار شده است كه استفاده از چاي سبز و بخور تا حدودي در كاهش درد زايمان ماؤثر اسات ،اساتفاده از اساخو
خودوس ،زاج و بركاموو براي ري كس كردن بيشتر ،چند قخره از آنها را درون يك وان با آب گرم و يا يك ظرف آب
گرم ريخت به منظور خيس كردن كمپرسهايي كه براي بدن استفاده مي شود و همچنين از مپهاي خوشبو كننده كاه
هواي اتاق را معخر مي كنند نيز استفاده مي شود.و)16
از ديگر گياهان داويي مورد استفاده در امر زايمان گياه شنبليله بوده كه دفع جفت وپس از سخت زايي) بسرعت پس از
زايمان را تسهيل نمود و طي تحقيق مقدار  152الي  022گرم از پودر گياه دانه شنبليله بهمراه هم وزن آن آب داغ حل
شده و خورانده شد.و)4
روغن هاي اسانسي كه در طول مراحل درد زايمان استفاده مي شود عبارتند از :سيج ك ري و درطول ليبرباعث كاهش
تنش شده و شل كننده عال و است) ،گل شمعداني و اثر تسكين دهنده ) ،گل ياس وايجاد انقباضااو قاوي) ،سانبل و
تقويت انقباضاو رحم) ،گل رز و كمك به آرام شدن مادر كه باعث شل شدن عال و وحفظ تمركز و هوشياري مادر )،
نيرول و كاهش درد ناشي ازانقباضاو رحم ) ،روغن اسخوخودوسو به صورو ضماد موضعي در كاهش دردهاي پس از
زايمان در سه تا پنج روز پس از زايمان ).و)5
بحث و نتيجه گيري:

Artemisia Absinthium 9
Melilotus Officinalis l 10
Vitis vinifera l 11
Pimpinella anisun 12
Arctium lappa l 13
Anthemis Nobilis L 14
Cynara Cardunculus L 15
Star Anise 16
Esculentus 17
Polypodium Vulgare l 18
Atropa Belladonna 19
Vica fava 20
Hypnotic ROOT 21
Achillea Millefoliuum 22
Cresson de tontaine 23
Chiendent 24
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اغلب زنان در زايمان درد دارند اما آستانه درد و نوع آن در آنها متفاوو است .بيشتر اوقاو احساس درد شابيه ياك
كمربند فشارنده در اطراف شكم است .بعالي خانمها آنرا شبيه به دردهاي شديد قاعدگي تجربه مي كنند و عده اي به
صورو كمردرد و در بعالي نيز بصورو دردي است كه به تدريج زياد مي شود و سپس فروكش مي كند..
لذا ترس از درد زايمان از مهمترين علتهاي امتناع زنان از زايمان طبيعي است اين مسئله در كنار باورهااي نادرسات
روند زايمان و آگاهي كم نسبت به شيوه هاي مختلف كاهش درد زايمان باعث افزايش آمار سزارين انتخابي شده است.
امروزه مهمترين علت امتناع زنان از زايمان طبيعي و همچنين افزايش سزارينها ،ترس از درد زايمان است كه در اين
خصوص رايحه درماني از رو هاي موثر غير دارويي در تسكين درد زايمان بوده و در روند زايمان نقش به سزايي
ايفا ميكند.
به كارگيري تكنيك رايحه درماني همچون ساير روشهاي درماني كاهنده درد باعث كاهش اضخراب واسترس ،كاهش
درد زايمان،كاهش ع م پس از زايمان و...م يشود.البته توجه به مقدار و دوز و زمان معين بسيار مهم است تا هر ماده
بتواند اثر خود را اعمال نماي د.مادراني كه از اين رو استفاده مي كنند درد كمتري احساس نموده و زايمان را يك
فرايند ترس آور و اضخراب آور نمي دانند ،زيرا با قدرو ذهن و عكس العملي كه ازاين اسانسها ايجاد مي شود خود را
مهياي زايمان نموده و با مشاركت فعال در زايمان اين فرايند را لذو بخش توصيف مي نمايناد .آرومااتراپي روشاي
ارزان و مقرون به صرفه بوده و بكارگيري آن ساده وآسان است و براساس يافته هااي پژوهشاگران،در مراقبات از
مادران باردار محبوبيت و كاربرد وِيژه اي پيدا كرده است .هدف كلي توليد علم ،احياء و تارويج باارداري و زايماان
طبيعي و تأمين منابع پايدا ر حامي در جهت رفع نيازهاي علمي پژوهشي مركز ،پژوهش در متون طب سنتي ،طب اقوام،
طب مكمل و طب روز در زمينه مراقبتهاي دوران بارداري ،زايمان طبيعي و مراقبتهاي پس از آن ،تجربي كردن اط عاو
بدست آمده از طب سنتي ،طب اقوام ،طب مكمل و تلفيق آنها با طب روز و ارتقاء دانش موجود در اين حيخه مي باشد.
در متون طب سنتي داروهاي بكار برده شده در بيماريهاي زنان ،داروهاي تسهيل كننده زايمان ،گياهان مؤثر بر روند
شيردهي ،داروهاي مؤثر بر نازايي و نيز داروهاي گياهي بر مسا ل دوران بارداري بخور يسيط مورد تجرباه قارار
گرفته اند.و)11
در اين مقاله سعي شده با بهره گيري از متون طب سنتي ايران داروهاي بكار برده شده در بيماريهاي زنان ،داروهاي
تسهيل كننده زايمان ،گياهان مؤثر بر روند شيردهي ،داروهاي مؤثر بر نازايي و نيز داروهاي گياهي بر مسا ل دوران
بارداري مورد تجربه قرار گيرد.برخي از اين گياه ان شامل بهار نارنج ،بابونه ،مريم گلاي ،اساخوخودوس وماوثر در
رو آروماتراپي)؛ روغن هااي اسانساي ماوثر در مراحال درد زايماان اعام از سايج كا ري ،گال يااس ،نيارول و
اسخوخودوس؛ و همچنين گياهاني چون نبل خخايى ،پنج انگشت ،توو مار  ،شبدر قرمز ،برگ بو و شنبليله در مراحل
قبل ،حين و بعد از زايمان مورد استفاده دارند.
زم به ذكر است كه طب سنتي يعني مجموعه اي از علوم و تجربياو طبي كه ريشاه در باورهاا ،تمادن و اعتقااداو
كشورها دارد و به صورو نسل به نسل انتقال پيدا مي كند وبا قوانين حاكم بر پزشكي مدرن تفاوو بنيادي دارد .دكتر
سيد مهدي مير غالنفري رييس انجمن طب سنتي ايران با بيان اينكه طب سنتي در درمان بيماري هااي زناان مانناد
بيماري هاي روحي ،رواني و زنانگي رو هايي دارد گفت :در قدم اول زنان بايد مزاج خود را تشخيص دهند و موارد
و نكاو مربوط به مزاج خود را رعايت كنند شروع درمان در طب سنتي با اص ح سبك زندگي است.
وي با اع م اين مخلب كه زنان داراي مزاج سرد و مرطوب هستند فلذا زعفران در اخت

و قاعدگي ماوثر اسات .و)12

زعفران به دليل تركيباو زرد رنگ و تلخ خود كه مهم ترين تركيباو آن هستند در درمان اخت
موثر است.

و قاعدگي و افسردگي

در اين ميان نبايد از دانش غريزي حيواناو در استفاده از گياهان دارويي غافل بود  ،مث سيسرو به استفاده گوزنهاي
ماده از زراوند براي تسهيل زايمان اشاره مي كند و پلوتارك از كاربرد گياه شيپوري وحشي توسط خرسها ياد ماي
كند.و)18
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