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  ده یچک
و منجر  است شدید باردار زنان از نیمی از بیشترکه در  زنان است یزندگ یطدر  ین تجارب حسیدتریمان از شدیدرد زا :و هدف زمینه

 مطالعه اینلذا . است یحه درمانیرا ،ییر دارویغن روشهاي یجترییکی از را. شود یم برین و روند لیمادر، جن يبروز عواقب نامطلوب بر روبه 
  .انجام شد مان در زنان نخست زایبر شدت درد مرحله اول زا یحه درمانیرا تاثیر یبررس هدف با

 دیکاندکه شهر بجنورد  يمارستان بنت الهدینفراز زنان نخست زا مراجعه کننده به ب 150 بالینی کارآزمایی این در :کار روشمواد و 
و  دموگرافیک اطالعات فرمداده ها توسط  .شدند تقسیم گروه سه به تصادفی صورت به و انتخاب دسترس در روش به بودند طبیعی زایمان

ال دو، اسانس پرتق ي ، در گروه مداخلهیک، اسانس شمعدانیدر گروه مداخله . شد يجمع آور) VAS( درد يدارید سنجش مقیاس ،ییماما
اس تطابق دیداري یاز مداخله شدت درد با مقبعد قه یدق 20 شرکت کنندگان قبل و ي هیدرکل. افت کردندیدر ،آب مقطر کنترلو در گروه 
  .شد تحلیل و تجزیه لکاکسونی، ودو يکا يآمار هاي آزمون با و SPSS16نرم افزار  کمک به ها داده. ده شدیدرد سنج

 و کنترل) p= 1/0( یاما در دو گروه شعمدان )p=01/0( افته بودیکاهش  يداریبطور معن حه پرتقالیارزان درد در گروه یم :ها افتهی
)46/0 =p (نداشت يدار یکاهش معن.   

 در تهاجمی غیر و آسان ییر دارویبه عنوان روش غ تواند می پرتقال اسانس با آروماتراپی کاربرد که داد نشان مطالعه نتایج :يریجه گینت
  .گیرد قرار استفاده مورد د مرحله اول زایماندر کاهش

  مان ی، درد، مرحله اول زایاسانس پرتقال، اسانس شعمدان ،یحه درمانیرا :يدیکل واژه هاي
  مقدمه
 یطدر  یجانیو ه ین تجارب حسیدتریاز شد مانیدرد زا

 از قطع ناشی با درد درد نیاکه  .]1[ زنان است یزندگ

درد  .]2[کند  یم يبرابر یقلب ایسکمی و عضو
 از دتریشد شتر ویب یلیخزا  نخست زنان در زایمان

به بر یمرحله اول ل یطدر .]3[ باشد یم چندزا زنان
ل انقباضات یبدل ژن در عضالت رحمیل کاهش اکسیدل
 يرو صفاق بر یدگیکش کس،یفشار اعصاب سرو ،یمانیزا

ل انتخاب ین دالیاز مهم تر یکی .]4 [يدیدردشد رحم،
 .]5[ مان استیترس از درد زا رانیدرا وسط زنانن تیسزار

عواقب بروز  منجر بهشود  ید مین درد شدیکه ا يدر موارد
 .]6[ شود یم برین و روند لیمادر، جن يبر رو نامطلوب

غیر و  دارویی هاي روش ازن زایما درد کاهش جهت
 یداروین درد یتسکروش  هیچ .گردد می استفاده ییدارو

حال آنکه  .باشد ینم جنین و مادر يرو بر عارضه بدون
 ن درد، کم خطر،یتسک ییر دارویغ يها روشاستفاده از 

 پژوهشی مقاله
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 نیجترییکی از را. ]7 [باشند یم غیرتهاجمی آسان، ارزان،
 حهیرا ]8[ است یحه درمانیرا ،ییر دارویغروشهاي 

 زخم، بهبود در اهانیمعطر گ اسانس ااستفاده ازی یدرمان
حه یرا. ]9 [موثر است ن دردیتسک و، تنش اضطرابل یتقل

 مورد مانیزا نیح درد کنترل جهتن در یهمچن یدرمان
لعات نشان داده که مطا. ]9[ ردیگ یم قرار استفاده

 يها نیبر باعث ترشح اندورفیل یها در ط استنشاق اسانس
 اسانس پرتقال و دو. ]5[ شود یوکاهش درد م یداخل

 يآشنا برا و دسترس ، درندیخوشا يها حهیازرا یشمعدان
محرك ) Citrus Sinesis( اسانس پرتقال .هستند افراد

، شل کنندهسیستم عصبی مرکزي و آرامبخش، مسکن، 
 گریطرف د از. ]10[ است فشارخون کاهنده و ضدالتهاب

، کیهموراژ یخواص ضدالتهاب، آنت یشمعدان يبرا
 ذکر شده است یشل کنندگ ک ویورتید ک،یسپت یآنت
بر  یشمعدان ریدهنده تاثت نشان مطالعان یهمچن ]11[

و درد زونا  یائسگی نیح ينه، دردهایکاهش درد قفسه س
 یروش یدرمان  حهینکه رایبا توجه به ا .]13،12 [ باشد یم

 يدرباره  یشواهد کاف یباشد ول یم یرتهاجمیغو آسان 
اج یمان وجود ندارد و احتیبر و زایبر درد ل ید آروماتراپیفوا

 .]14[ باشد یمنه ین زمیدر ا يشتریقات بیبه تحق
 مانیبر درد زا یاندک یاهیگ يها ن اسانسیهمچن

که راحتر است، مورد آزمون  یبخصوص به صورت استنشاق
 يگران برآن شدند مطالعه الذا پژوهش قرارگرفته اند

 يا که مطالعه یدو اسانس پرتقال وشمعدان که از یطراح
 یحه درمانیرا یبررس افت نشده است با هدفیدرمورد آنها 

انجام زا  مان در زنان نخستیبر شدت درد مرحله اول زا
  .شود

  روش کار
 یمسه گروهه  بالینی کارآزمایی مطالعه یک حاضر تحقیق 

 علوم دانشگاه از اخالق کمیته مجوز اخذ از پس که باشد
با ارائه  يرینمونه گ. انجام شد یخراسان شمال پزشکی
بجنورد در  يبنت الهد بیمارستان به کتبی نامه معرفی

حجم نمونه بر . آغاز شدنخست زا  انزن يبر رو 1391سال
نفر در هر گروه  50نمونه  تعداد یاساس مطالعه مقدمات

  .محاسبه شد
. شد يگردآور مستقیم معاینه و مصاحبه پایهبر ها داده
 اطالعات انتخاب نمونه، فرم شامل پژوهش ابزار

 سنجش شدت یینایب مقیاس فرم و ییماما و دموگرافیک
 ین الملیب یاسیدرد مق یینایاس بیمق. بود) VAS( درد

استفاده  یخارج و یمقاالت داخل باشد که مکرر در یم
ک خط کش ده درجه یه یاس شبین مقیا .]15[ شده است

 باشد که عدد صفر نشان دهنده عدم وجود درد و یم يا
قبل . باشد ین درد میدترینشان دهنده شد 10عدد 
ح داده شد که آنها یاس توضین مقیمادران ا يه برامداخل

ن یشدت درد خود را باتوجه به اعداد ا یبه راحتبتوانند 
  . ان کنندیخط کش ب

 یساله باحاملگ 35تا 18ط ورود شامل زنان نخست زا یشرا
، گرنیم آسم و عدم ابتال به صرع،ن تک قلو، یترم با جن

 و عدم زکام ساعت قبل مداخله، 3عدم استفاده از مسکن 
 یا تجربه قبلیخاص  يت به بوی، حساسینیب یگرفتگ

خروج  يارهایمع. حه خاص بودیند از استشمام رایناخوشا
مطالعه، عدم تمایل به ادامه شرکت در مطالعه، ایجاد  از

دیسترس جنینی یا اختالل در پیشرفت لیبردر حین 
  .ان مداخله بودیمسکن درجر يمداخله، استفاده از داروها

، پس از اخذ رضایت نامه از نمونه ها گیري، نمونه زمان رد
به . انجام شد) پاکت( یله قرعه کشیبوس یص تصادفیتخص

افراد وکمبود فضا، بو  يانتشار مولکولها، یل پراکندگیدل
، اسانس یسه گروه اسانس شمعداندرهر مورد پژوهش 

ک یفقط (مجزا  يفتهایدرش) پالسبو (پرتقال، آب مقطر
 انجام از هدف ابتدا .کردند یافت میدر )يفت کاریش

و واقع در مرحله اول  شرایط واجد مادران به پژوهش
 شد می داده توضیح متر یسانت 3-5ون یالتاسیمان با دیزا

 سپس ل ویتکم ییماما ودموگرافیک  مشخصات فرمو 
 بامداخله  از پس قهیدق20و  قبل از مداخله درد تشد

در گروه  .شد می گیري ازهاند درد دیداري تطابق مقیاس
، در گروه %2 یدوقطره اسانس شمعدان ک،ی ي مداخله
در گروه شاهد و % 2 قطره اسانس پرتقال دو، دو ي مداخله

ر قابل جذب و بدون بو یپارچه غ يرو دوقطره آب مقطر بر
 یمبه لباس شرکت کنندگان وصل  خته ویک اندازه ری و

بعد  قهیقد 20 شرکت کنندگان قبل و يه یشد درکل
 بین در اس تطابق دیداري دردیمداخله شدت درد با مق

از اسانس پوست  ن مطالعهیا در .شد یمده یسنج انقباضات
نوع  یو از شمعدان) Citrus Sinesis( نیریپرتقال ش

)Pelargonium graveolens ( اسانس هااستفاده شد که 
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قات یبا دستگاه کلونجر در مرکز تحق ریتقط ي قهیطربه 
  .ه شدندیته یخراسان شمال  ییهان داروایگ

 دو، يکان مطالعه یمورد استفاده درا يآزمون ها
ها از نرم  ل دادهیه و تحلیتجز يبرا .بودند لکاکسونیو

موارد  یدرتمام. استفاده شد 16نسخه SPSS يافزارآمار
   .در نظر گرفته شد  > 05/0pيدار یسطح معن

   ها افتهی
ن سه گروه ازنظر یبکه  ج مطالعه حاضر نشان دادینتا

 وجود نداشت يدار یمعن ير سن اختالف آماریمتغ
)083/0=p .(در گروه ج مطالعه نشان داد که ین نتایهمچن

%  1/4 شاغل و%  1/6، خانه دارمادران  % 8/89 یشمعدان
 خانه دار،% 95/ 8 در گروه پرتقال ل بودند ویدرحال تحص

کنترل گروه  ردل بودند یدر حال تحص% 1/2شاغل و % 1/2
ل یمشغول به تحص% 2/6 شاغل و% 2/6 خانه دار،% 5/87

در  ازمادران و %49 یگروه شمعدان در. )p=67/0(بودند 
 يدارا% 8/43در گروه پالسبو  و % 2/54گروه پرتقال 

ن یب ت نوزاد درین جنسیواقع ب و در ن پسر بودندیجن
 سه و هر )p=59/0(دار نبود  یز اختالف معنیها ن گروه

ز ینمادران  التیسطح تحصن یب .گروه باهم همگن بودند
 مشاهده نشددار  یمعن ياختالف آمارن سه گروه یدر ب

)15/0=p( .  
بر یپژوهش حاضر نشان داد که شدت درد لج ین نتایهمچن

اسانس پرتقال بعداز مداخله نسبت  افت کنندهیدر گروه در
 )p=01/0( افته بودیکاهش  يدار یبه قبل آن به طور معن
 يدار یکنترل اختالف معن و یاما در گروه شمعدان

مقایسه میزان درد در جامعه پژوهش قبل و  .مشاهده نشد
  . آورده شده است 1بعد از اجراي مداخله در جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بحث
بر کاهش  پرتقالسانس ا که داد نشان حاضر مطالعهج ینتا

 ثرا نهیدرزم امستقیم اي مطالعه .استموثر بر یلدرد 
و 1پی .افت نشدی مانیبر و زایدرد ل بر پرتقال اسانس

 یحه درمانیماساژ با راد که دننشان دا )2008( همکاران
اول درمان در  ي هفته درل یزنجببا پرتقال اسانس  یبیترک

 و همکاران یگل از .]16[ بودموثر   کاهش درد زانو
 خوراکی اسانساستفاده از نشان دادند که  زین )1391(

را  قاعدگی از پیش سندرماز  یدرد پستان ناش ،الپرتق
ج مطالعه یج مطالعات باال با نتاینتا .]10[ دهد یکاهش م

  . باشد یحاضرهمسو م
سانس ا که داد نشان حاضر مطالعهج ینتان یهمچن

 مطالعه. باشد ینم موثر بریل یط بر کاهش درد یشعمدان
 در مانیبر و زایدرد ل بر یشعمدان اسانس اثر به مشابه اي

 دادندکه نشان) 2011( همکاران و 2میک. نبود دسترس
 ،گریب با چند اسانس دیترک در یماساژ اسانس شمعدان

 دهد یمکاهش  را در زنان مبتال، یشدت درد قاعدگ
 یهمسو نم ج مطالعه حاضریج مطالعات باال با نتاینتا .]17[

، همکاران و میک مطالعه با حاضر مطالعه جینتا تفاوت. باشد
 یحه درمانیرا از آنان همزمان ي استفادهاز  یناش تواند یم

نشان ) 2008(و همکاران  3ن هوریهمچن .باشدبا ماساژ 
به  یآروماتراپ - ماساژ به صورت یکه کاربرد شمعدان دادند

ائسه یدرد در زنان  نیتسکمدت هشت هفته موجب 
مطالعه هور  با حاضر مطالعه جینتا تفاوت .]18[ خواهد شد

از  )هفته8( مدت یطوالن ي ممکن است به علت استفاده
همراه با  ین ماساژ درمانیو هچن یاسانس شعمدان

  .بوده است یآروماتراپ
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
1 - Yip 
2 -Kim 
3 -Hur 

  یافت اسانس پرتقال، شمعدانی و پالسبومقایسه درون گروهی شدت درد قبل و بعد از در: 1جدول 
 pvalue            )چارکی میان دامنه(میانه بعد از مداخله        )چارکی میان دامنه(میانه قبل از مداخله     درد شدت  ریمتغ

  01/0                                     5)3(                                                5)2(                            پرتقال  
 1/0                                       5)4(                                               5)4(                           شمعدانی

   46/0                                    5)3(                                                5)4(               )پالسبو( مقطر آب
                 آزمون آماري ویلکاکسون  
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  يریجه گینت
 یحه پرتقال بر درد طیج پژوهش حاضر نشان داد که راینتا

 یگردد از آروماتراپ یشنهاد میباشد لذا پ یبر موثر میل
 اثر دارویی غیر روش یکبا اسانس پرتقال که  یاستنشاق

مرحله اول  ددر کاهش بر تهاجمی غیر و خطر بی، بخش
ن یاستفاده شود تا از ا یمانیزا يدر بخش ها است زایمان

د و یبر احساس نمایدر ل را کمتري درد شدتق مادر یطر
. گذاشت یباق یعیمان طبیبر و زایاز ل يندیتجربه خوشا

اسانس پرتقال بر درد مرحله شود یشنهاد میپن یهمچن

شتر با یمطالعات برد و یز مورد آزمون قرار گیمان نیدوم زا
نه یدر زم يتر یطوالنمدت زمان  و يحجم نمونه باالتر

 یطبر درد  یبا اسانس شعمدان یاستنشاق یآروماتراپ
   .مان انجام شودیزا

 یتشکروقدردان
 ن و پرسنلیمانه مسئولیصم يهمکاراز له ینوسیبد
دانشگاه  یمعاونت پژوهش ،بجنورد يمارستان بنت الهدیب

ن یاکه در  يافراد یتمامو  یخراسان شمال یعلوم پزشک
  .شود یم یقدردان و تشکرنمودند  ياریرا  ما پژوهش

References 
1.  Golmakani N, Hashemiasl M, Sajadi SAR, 
Pourjavad M, Relationship between happiness 
during pregnancy and labor pain coping 
behaviors, IJOG 2012;  15(24), 17-25.[Persian] 
2. Salehian T, Safdari F, Jahantighi S, The 
Effect of Entonox on Labor Pain and Outcome of 
Delivery in Primiparous in Iranshahr, Iran 2009, 
jgbfnm 2010; 7 (1) :1-9. [Persian] 
3. Wall PD, Melzack R, Wall and Melzack's 
textbook of pain, 4th ed. Edinburg: Churchill 
Livingston; 1999. 
4. Gray cuningham F, leven O, steven L , John 
C,Dwight J, Cathrine Y, Williams  obstetrics, 
Mcgrawhill, newyork. 23th ed. 2010. 
5. Vakilian K, Karamat A, Mousavi A, 
Shariati M, Ajami ME, Atarha M, The effect of 
Lavender essence via inhalation method on labor 
pain, J Shahrekord Univ Med Sci 2012; 14(1): 
34-40. [Persian]  
6. Torkzahrani SH, Honarjoo M, Jansari Sh, 
Alavi H, The effect of massage on pain in labor, 
Shahid Beheshti University of Medical Sciences 
and Health Services2008;32(2):141-145. 
[Persian] 
7. Ozgoli G, Aryamanesh Z, Mojab F, Alavi 
Majd H, A Study of Inhalation of Peppermint 
Aroma on the Pain and Anxiety of the First Stage 
of Labor in Nulliparous Women: A Randomized 
Clinical Trial, Qom Univ Med Sci J 
2013;7(3):21-27. [Persian] 
8. Mohamadkhani Shahri L, Sabet Birjandi S, 
Mohamadkhani Shahri H, Effect of massage 
Aromatherapy with lavandula on the duration of 
first and second stage of labor in nulliparous 
women, Hormozgan Univ Med Sci J 2013; 2: 
145-154. [Persian] 
9. Amiri Farahani L, Heidari T, Roozbahani N, 
Attarha M, Akbari Torkestani N, Bekhradi R, 
Siyanaki V, Effect of aromatherapy on pain 
severity in primary dysmenorrheal, Arak Medical 
University Journal 2012; 15(63): 26-33. [Persian] 

10.  Ozgoli G, , Esmaeili S., Nasiri N, The effect 
oral of orange peel on the severity of symptoms 
of premenstrual syndrome, double-blind, 
placebo-controlled clinical trial, Journal of 
Reproduction and Fertility 2011;12 (2):123-129. 
[Persian] 
11. Sulong MF,Extraction of essential oil 
from jasmine flower using solvent extraction 
method.Thesis for Bachelor chemical 
engineer.Novamber 2006,Malaysia 
12. Shahbazzadegan S, The effect of geranium 
tea on menopausal symptoms, Complementary J 
2011;1:55-61. [Persian] 
13. Greenway F, Forme B. Engels T, M clellan A, 
Temporary relief to postherpetic neuralgia pain 
with topical geranium oil, The American journal 
of Medicine  2003;586-587.  
14. Smith CA, Collins CT, Crowther CA, 
Aromatherapy for painmanagement in labour, 
Cochrane Database of Systematic Reviews2011; 
7:1-29. 
15. Gallagher EJ, Bijur PE, Latimer C, Silver W, 
Reliability and validity of a visual analog scale 
for acute abdominal pain in the ED. ReliAm J 
Emerg Med  2002;20(4):287-90. 
16.  Yip B, Tam Ch, An experimental study on 
the effectiveness of massage with aromatic 
ginger and orange essential oil for moderate-to-
severe knee pain among the elderly in Hong 
Kong, Complementary Therapies in Medicine  
2008; 16: 131-138. 
17. Kim YJ, Lee MS, Yang YS, Hur MH, self 
aromathrapr massage of the abdomen for the 
reduction of menstrual pain and anxity during 
menstruation in nurse , European journal  of 
integrative Medicine, 2011;3:165-168 
18. Hur MH, Yang YS, Lee MS, Aromatherapy 
Massage Affects Menopausal Symptoms in 
Korean Climacteric Women: A Pilot-Controlled 
Clinical Trial, J Evid Based Complement 
Alternat Med. 2008; 5(3):325-8. 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jn

ku
m

s.
5.

2.
35

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.n
ku

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 5

http://dx.doi.org/10.29252/jnkums.5.2.359
http://journal.nkums.ac.ir/article-1-72-fa.html


  

 

Journal of North Khorasan University of Medical Sciences                                                  Summer 2013;5(2):363 

 

  
 

The effects of aromatherapy on pain  
of labor in nulliparous women 

 
Rashidi Fakari F1,Tabatabaee Chehr M*2, Rashidi Fakari F3,Mortazavi H4,Kamali H5,Tayebi V6 

 
1M.Sc of Midwifery, graduated from Tabriz university of Medical Sciences,Tabriz, Iran   
2M.Sc of Midwifery, faculty member, North Khorasan university of Medical Sciences, Bojnord, Iran 
3M.Sc Student of midwifery ,Student Research Committee, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, 
Iran.  
4Assistasnt Professor, Department of Geriatric Nursing,North Khorasan university of Medical 
Sciences,Bojnord,Iran 
5 M.Sc of  Chemistry , faculty member,North Khorasan university of Medical Sciences,Bojnord,Iran 
6 M.Sc of Nursing, ,faculty member,North Khorasan university of Medical Sciences,Bojnord,Iran 
 

Abstract 
Background & objective: Pain labor is one of the   sensory 
experiences in a woman's life. It is often intense in more than half 
of pregnant women and cause to adverse consequences for the 
mother, fetus and the labor process. One of the most common 
non-pharmacological methods is aromatherapy. This study aimed 
to investigate the effect of aromatherapy on pain of labor in 
nulliparous women  
Methods and Materials: 150 nulliparous women candidate 
vaginal delivery admitted to Bentoolhuda hospital, Bojnurd on  , 
were selected randomly and divided into three groups namely : 
geranium essential oil group, orange oil  group  and distilled 
water. Demographic and obstetric data, visual analog scale 
(VAS) were collected. Pain was assessed before and 20 minutes 
after intervention visual analog pain scale. Data were analyzed 
by SPSS software and presented with wilcoxon and chi-square. 

Results: Pain was reduced significantly in orange scent group (p 
=0.01) but in  geranium  groups 
 (p =0.1) and controls (p =0.46) were not significant. 
Conclusion: Our study showed that the use of aromatherapy with 
orange essential oils can be used as simple ,non-invasive and  
non-pharmacological methods of pain relief in labor. 
keywords: aromatherapy, orange essence ,geranium essence, 
pain,first stage of labor. 
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