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 :مقدمه
را ورزش تا تغذيه  از وسيعي گسترةطب مكمل 

 هاي شيميايي. هدف اصلي آن كاهش مصرف داروگيرد دربرمي
شود.  ها انجام مي منظور درمان و پيشگيري از بيماري است و به

 درماني طب مكمل از جمله رايحهبسياري از مردم با استفاده از 

)Aromatherapy( ماساژ، هيپنوتيسم و طب فشاري ،
ها از  اين روش. )1(كنند  هاي خود را درمان مي بيماري
تر بوده و داراي عوارض جانبي كمتري  هاي دارويي سالم درمان
عنوان يكي از اشكال رايج طب مكمل  درماني به رايحه )2(است 

هاي گياهي معطر  شده از روغن كنترل ةاستفاد به مفهوم )3(

در  كه )4( ستها منظور درمان و پيشگيري از بيماري به
درماني از دو  رايحه. )2( است شده بسيار رايجهاي اخير  سال
تشكيل شده است كه  »درماني«به معناي بو و  »رايحه« ةكلم

هاي قديم مانند  در تمدن ويك روش درماني طبيعي است 
نسبت به  انجام آن ؛)5(داشت چين، مصر و هند رواج 

 هاي ديگر طب مكمل نظير هيپنوتيزم و طب سوزني تكنيك
ها از اولين  چيني .)6(تر بوده و نياز به تخصص ندارد   آسان

سال قبل از ميالد مسيح به قدرت  چهار هزار مللي بودند كه
ها نيز در  ها و رومي ن پي برده بودند. يونانيدرماني گياها

كردند  بو استفاده مي هاي خوش هاي مذهبي از روغن مراسم

 99فروردين : افتيدر خيتار
 99تير  تاريخ پذيرش:
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هاي معطر  هايي كه در مراسم مذهبي از روغن كشيش .)7(
را   بودند و آنپي برده  يثير آن در سالمتأكردند به ت استفاده مي

ايرانيان نيز از تركيبات . )7(اميدند ن مي مواد شفابخش جادويي
اي  كردند و خواص درماني ويژه دارو استفاده ميعنوان  بهمعطر 

 150 تقريباً الحاويل بودند. زكرياي رازي در كتاب ئبراي آن قا
داروي  64 قانونسينا در كتاب   و ابوعلي )8(استنشاقي  يدارو

كه بيانگر اهميت و جايگاه اين  )9(نام برده است را استنشاقي 
 .استروش درماني در طب سنتي ايران 

 ةميالدي يك شيميدان فرانسوي از واژ 16در قرن 
طور تصادفي متوجه شد كه  درماني استفاده كرد. او به رايحه

روغن اسطوخودوس ترميم زخم را بدون به جاي گذاشتن 
. از اواخر قرن نوزدهم ميالدي )3( كند اسكار تسريع مي

يادي جهت تعيين خواص بهبودبخشي و شناسايي آزمايشات ز
 .)7(ثر گياهان شروع شد ؤتركيب شيميايي م

درماني با تحريك مسير بويايي بر هايپوتاالموس تأثير  رايحه
گذاشته و با كاهش هورمون آزادكنندة كورتيكوتروپين سبب 

استنشاق بوهاي  .)10(شود  كاهش كورتيزول و اضطراب مي
هاي انكفالين، آندورفين و  نوروترانسميتر خوش با آزادسازي

دينورفين سبب كاهش درد و اضطراب و افزايش سطح 
روترانسميتر ودرماني ترشح ن رايحه .)11(شود  هوشياري مي

مطالعات  .)12( دهد افزايش مي نورآدرنالين و سروتونين را
نشان داد كه آروماتراپي در ارتقاء سالمت زنان و مشكالت 

درد و مانند تهوع و استفراغ زمان بارداري، زنان و مامايي 
م ئعال ،)13(اضطراب زايمان و بهبود انقباضات رحمي 

 است مؤثر قاعدگي زسندروم قبل ايائسگي و  ة اوليه،ديسمنور
)14(.  

و كاربردي  ،اي ارزان مداخلهعنوان  به درماني رايحه
 داردرواج در مامايي است كارگيري آن آسان  به غيرتهاجمي كه

با اند.  يد قرار دادهأيمفيد آن را مورد تبسياري تأثير  و مطالعات
اين مطالعه ابتدا  درماني توجه به افزايش گرايش به رايحه

هاي مختلف استفاده از  هاي اسانسي و روش روغن اثرمكانيسم 
هاي  كند و سپس به بيان خواص روغن را بررسي ميها  آن

 پردازد. مي در زنان و ماماييها  و تأثير آن اسانسي پرمصرف

 :ها روشمواد و 
انگليسي از اين مطالعه يك پژوهش مروري است. مقاالت 

 Google Scholar, Scopus, PubMedهاي اطالعاتي  پايگاه
پژوهشي فارسي با  علمي معتبراز مجالت  و مقاالت فارسي

 ,Aromatherapy, Essential oilهاي كليدواژه

Dysmenorrhea, Menopause, Labor, Pregnancy, 
Nausea and Vomiting,   بدون محدوديت زماني

درماني و خواص  مقاالتي كه در مورد رايحه ند.شد وجو جست
لعات هاي ضروري پرمصرف در مامايي بود و مطا روغن

در بارداري، ديسمنوره، درماني  كارآزمايي باليني كه تأثير رايحه
زنان فاقد در  را، يائسگي و زايمان تهوع و استفراغ بارداري

. بر شدند انتخابررسي كرده بودند براي مطالعه ببيماري 
مقاله كه در همه و يا بخشي از آن به اين  69اساس اين معيار 

 شدند.بررسي موارد اشاره داشتند 
 :ها يافته

 هاي روغني اسانس

هاي مذهبي و  در مراسمكنون  تااز هزاران سال قبل 
هاي  ها، از اسانس سازي ذهن و جسم و درمان آن منظور پاك به

بلكه  ،تنها اثرات درماني دارند شود كه نه روغني استفاده مي
ها  اين اسانس .)15 ،3هست (بخش هم  ت لذها  مصرف آن

و از گل،  )7(هستند سبك و قابل اشتعال  ةهاي فشرد مولكول
آيند و مخلوطي از  دست مي هساقه، ريشه و برگ گياهان ب

هاي اشباع و غيراشباع، الكل، آلدئيد، استر، كتون و  كربوهيدرات
خواص  ها آن. برخي از هستندرنگ و خوشبو  كه بي بودهفنول 

 كاربردضدباكتريايي و ضدويروسي داشته و گزارشاتي مبني بر 
بي عروقي، سرطان و كاهش درد ها در آلزايمر، بيماري قل آن

ها فاقد اثرات سوء بوده و  زايمان وجود دارد. اين روغن
هستند و در صنعت آرايش  مصرفقابل هم صورت خوراكي  به

 از طريقها  اين روغن. )16( شوند مي استفادهو عطرسازي نيز 
مستقيم و طور  به )17(شناختي  شيميايي، فيزيولوژِيكي و روان

هاي  . هورمون)6(كنند  اعمال مياثرات خود را غيرمستقيم 
ضربان  تعداد ها اعمال فيزيولوژيك مانند گياهي موجود در آن

و با تسهيل  )15(كند  قلب، الگوي خواب و اشتها را كنترل مي
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هاي  رونورهايي استيل كولين، تحريك مسير گابائرژيك و ن
 .)5( ثير دارندأت درد حسكولينرژيك بر ميزان 

هايي  نگرانيها  مصرف اين روغنخطر بودن  در مورد بي
حال كاملي از بيمار  وجود دارد. لذا بايستي قبل از مصرف شرح

 دارو در ميزان مناسب مصرف شوند، مثالً مق گرفته شود
سال نصف  3ها براي كودكان باالي  مصرف اين روغن

سال يك چهارم افراد بزرگسال  3بزرگساالن و در كودكان زير 
ها اطمينان  خطر بودن روغن و تا زماني كه از بي )3( است

حاصل نكرديم در مواردي مانند حاملگي، آسم و افراد داراي 
هاي  اسانسها استفاده نشود. از آنجايي كه  پوست حساس از آن

شوند بايستي در يك  ممكن است سبب تحريك پوستني روغ
روي پوست بازو تست قبل از مصرف روغن پايه رقيق شوند و 

 العمل باشدرنگهداري اين مواد بايد طبق دستو ةشوند. نحو
)3(. 

 درماني هاي رايحه روش
استنشاق،  ماساژ،ها  از اين روغن استفادهروش 

بهترين روش  .)6( استو پاشويه  درماني در حمام رايحه
 ).7 ،3است ( مصرف، استنشاق و ماساژ

 درماني با ماساژ رايحه
از طريق  ودر اين روش روغن روي پوست ماليده شده 

شود و سبب احساس آرامش، كاهش  پوست جذب خون مي
شود. ماساژ با تحريك توليد  درد و گرفتگي عضالت مي

غن زمان از رو دهد و استفاده هم آندورفين درد را كاهش مي
بخشي و كاهش  اسانسي و ماساژ سبب تشديد اثر آرامش

منظور كاهش درد، ماساژ با روغن  به. )18( شود اضطراب مي
آرومايي بهترين روش است زيرا آندورفين و انكفالين آزاد شده 

هاي درد از انتهاي  در اثر تحريك پوست مانع انتقال سيگنال
 .)3(شود  اعصاب حسي مي

وقتي كه روغن روي پوست ماليده شود از پوست جذب و 
ساعت بدون  14الي  6 مدتشود و در  به جريان خون وارد مي

عالوه  . در هنگام ماساژ)3( شود رض سمي از بدن دفع ميعوا
بر جذب پوستي، اسانس از طريق استنشاق، نيز وارد جريان 

. ماساژ يك روش )19( شود منتقل ميخون شده و به تمام بدن 
استرس را  ،ضددرد رايج در آمريكاست و با افزايش آندورفين

هاي اسانسي اين اثر  از روغنزمان  هم ةدهد و استفاد كاهش مي
 . )20( كند را تشديد مي

 درماني استنشاقي رايحه
هاي روغني به بدن  ترين راه ورود اسانس استنشاق سريع

هاي روغن در هوا منتشر شده از طريق  مولكول. )7(است 
 د ونشو و وارد خون مي جذب سرعت بهمخاط بيني و ريه 

شود كه  به مغز رفته و سبب آزاد شدن مواد شيميايي مي سپس
با . )21(شوند  با كاهش درد، موجب نشاط و شادي مي

استنشاق بوهاي خوش، رسپتورهاي بويايي به مغز پيام 
نسميتر انكفالين و آندورفين اروترون ،مغز در پاسخ ،دهند مي

دهد كه با افزايش  كند و اضطراب را كاهش مي آزاد مي
ژمينال پوشش  تحريك عصب تري .)11(هوشياري همراه است 

 .)22(كند  سرد و گرم شدن را ايجاد ميحس داخلي بيني 
منظور كاهش اضطراب بسيار مناسب است  بهاستنشاقي روش 

ثري در مقابله با شرايطي مانند استرس و ؤنقش بسيار م و )18(
 . )16(افسردگي دارد 

 درماني در حمام  رايحه

درماني در حمام است.  هاي شايع، رايحه يكي از روش
سالمتي از  ةبقراط پدر علم پزشكي معتقد بود كه جاد

گذرد. حمام  حمام مي هاي مواد معطر و ماساژ در هايستگا
تنها از  زيرا نه تشديد كندهاي روغني را  اسانس تأثيرتواند  مي

. )3(شود  ميصورت جذب بلكه از طريق تنفس هم  ،پوست
درمـاني است  هاي رايـج در رايحـه شوي پا از روشو شست
تواند  شوي پاهـا در آب گرم با تحريك حس المسه ميو شست

سبب آرامش و كاهش حس درد كـاهش فعاليت سمپاتيك با 
 .)11(شود 

 هاي روغني رايج در مشكالت زنان و زايمان اسانس
توان به  ميدر مامايي و زنان هاي رايج  هاي روغن از اسانس

، )Lavender( ، روغن اسطوخودوس)Rosa( روغن گل سرخ
 Bitter( ، روغن بهار نارنج)Peppermint( روغن نعنا

Orange،( روغن ليمو )Lemon(گلي ، روغن مريم )Clary 

sage ميخك ،()Cloves (و روغن اكليل كوهي 
)Rosemary (.اشاره كرد 
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 روغن گل سرخ �
استنشاق خاصيت ضددرد و ضداضطرابي دارد. اين روغن 

خوابي، درماتيت،  گل سرخ بر سردرد، تنش عصبي و بي اسانس
تنفس آرام و عميق ايجاد ثير دارد و با أافسردگي و تپش قلب ت

و به تسهيل  )21(سبب آرامش شده و ضدافسردگي است 
فالونوئيدهاي روغن گل  .)18(كند  گردش خون كمك مي

بوتيريك اسيد متصل و با باز  سرخ به رسپتورهاي گاما آمينو
. اين داردعضالني ة كنند بخشي و شل كردن كانال كلر اثر آرام

روغن اثر ضدالتهابي و ضدميكروبي دارد. گل سرخ در 
ريزي  سينه، درد شكم، خون ةهايي مانند درد قفس بيماري

لتهاب و ترميم اها،  رخي آلرژيقاعدگي، مشكالت گوارشي، ب
). گالب از طريق كاهش 50(گيرد  زخم مورد استفاده قرار مي

گل سرخ داراي  .)23(كند  ميكمك اضطراب به تسكين درد 
اثرات ضداكسيداني نيز است. فالونونيدهاي آن سبب بروز 

آوري، ضدافسردگي و ضداضطرابي آن هستند  اثرات خواب
)24(. 

 روغن اسطوخودوس  �
ن بسياري ااسطوخودوس مورد توجه محقق ،در بين گياهان

موجود در آن با كاهش رهايي  Linaloolر گرفته است. قرا
شكاف سيناپسي را تغيير در استيل كولين عملكرد كانال يوني 

آن  Linalyl acetateبخشي دارد و  دهد و نقش آرام مي
اين تركيبات آن را براي وجود خاصيت ضددردي دارد. 

اين گياه داراي خاصيت . )25( كند بخشي مناسب مي آرام
سوختگي  ةدهند بخشي و التيام بيوتيكي، ضدقارچي، آرام آنتي

بخشد و سطح  اختالالت خواب را بهبود مي. )14(است 
دهد. بهترين روش استفاده از آن  هوشياري را ارتقاء مي

ميزان ) ولي 27، 26است (استنشاقي، بخور، حمام و ماساژ 
 .)16(جذب آن توسط ماساژ بيشتر است 

سبب  )2(اثرات آن بسته به ميزان مصرف متفاوت است 
شود و با افزايش  احساس سالمتي، تعادل جسمي و رواني مي

فعاليت پاراسمپاتيك و كاهش فعاليت سمپاتيك خاصيت 
بلكه بوي  ،تنها خواص سمي ندارد بخشي دارد و نه آرام

مطبوعي نيز دارد. اين روغن سبب كاهش فشار روحي، 
خوابي،  اضطراب، افسردگي و خستگي شده و در كاهش بي

. روغن اسطوخودوس )28، 26( يگرن مفيد استسردرد و م
. نيز استو ضدعفوني  يداراي خاصيت ضدالتهاب

. )28، 26(نزا، سينوزيت و عفونت گلو الوسرماخوردگي، آنف
سر، ريزش مو، آفتاب سوختگي، سوزش  ةآكنه، اگزما، پوست

فشارخون، تعداد ) 29، 28، 26، 3( محل گزيدگي حشرات
كاهش داده و در حذف  ضربان قلب و احتباس آب را

در  .)28(كند  د به سيستم لنفاوي كمك ميئمحصوالت زا
 سيستم عضالني اسكلتي خاصيت ضددرد و ضدالتهابي دارد

بهتر است در افراد مبتال به آسم و آلرژي از مصرف . )16، 3(
يك بررسي نشان داد كه ماساژ با . )18(آن خوداري شود 

ثير در صورت أولي اين ت ،دهد اسطوخودوس درد را كاهش مي
. )20( يابد هاي ديگر كاهش مي مخلوط شدن با روغن

. )29( استاسطوخودوس دركاهش درد لگني مفيد 
شيرين و همكارانش نشان دادند كه در مقايسه با پالسبو  بخت

ماساژ با روغن اسطوخودوس درد را به ميزان بيشتري كاهش 
دوس داراي خاصيت ضداسپاسمي، اسطوخو .)20(دهد  مي

دهندة درد بوده و داراي حداقل عوارض  ديورتيكي و كاهش
زمان گذاشتن آيودي در كاهش درد  منظور به. )30(جانبي است 

اين روغن با بهبود الگوي  .)14(كرد آن استفاده  ازتوان  مي
درصد  90تا  36بخش را  خواب ميزان مصرف داروهاي آرام

 .)6( دهد كاهش مي
 روغن نعنا �

داراي خواص ضدالتهابي، ضدميكروبي، ضداسپاسم، 
علت  عروقي است. به ةكنند فخ و تنگنضددرد، قابض و ضد

شود  كاهش درد قاعدگي استفاده مي در پاسميخاصيت ضداس
منتول موجود در آن با تحريك گيرندة كاپاي اپيوئيدي . )16(

اين روغن جسم و . )10(كند  انتقال سيگنال درد را مهار مي
به تمام  .بخشد جان را طراوت و فعاليت فكري را ارتقاء مي

ن را استفاده كرد و در حاملگي بدون عارضه توان آ ها مي روش
درماني با نعنا براي كاهش تهوع و استفراغ  . رايحه)31(است 

ثير آن بر تهوع و أتعدم  موردمفيد است ولي گزارشاتي در 
آن اثرات  . استنشاق)32( استفراغ بعد از سزارين وجود دارد

 .)16(ضدقارچي و ضدميكروبي دارد 
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 روغن بهارنارنج  �
كه با كاهش سنتز  است Limoneneاين روغن داراي 

دهد. ضدافسردگي،  پروستاگالندين، درد را كاهش مي
. سيستم )33(ميل جنسي است  ةدهند ضداسپاسم و افزايش

اثر آن مشابه فلوكستين است.  ؛كند تحريك ميعصبي مركزي را 
ضددردي،  ،بخشي دهد و اثرات آرام ميفشار خون را كاهش 

 كند ضدالتهابي و ضداسپاسمي دارد و به هضم غذا كمك مي
)13(. 

 روغن ليمو  �
مصرف آن با افزايش گلبول سفيد سيستم ايمني را تقويت 

 ةو كاهش درد مرحل بارداري كند. در كنترل تهوع، استفراغ مي
 .)16(است  مؤثراول زايمان 

 گلي روغن مريم �
و اثرات  ثر استؤاين روغن در كاهش كورتيزول خون م

هاي قاعدگي را تنظيم كرده و  ضدباكتريايي دارد. سيكل
بخشي  برد و داراي خواص آرام هاي رحمي را از بين مي كرامپ
در تنظيم قاعدگي و كاهش گرگرفتگي و عرق  .)16(است 

 .دهد درد لگني را كاهش مي .)29(زنان يائسه مفيد است  ةشبان
در بهبود مشكالت گوارشي، تقويت سيستم ايمني، ديابت، 
گرگرفتگي زنان يائسه، افزايش انقباضات رحمي و كاهش درد 

اول بارداري،  ةزايمان كاربرد دارد. مصرف آن در سه ماه
 ممنوع استو آسم شيردهي و افراد داراي حساسيت تنفسي 

ضدافسردگي و ضددردي  اثرات ضداسترسي، ).35، 34(
در  عارضهعنوان يك روغن سالم و بدون  آن را به ،گلي مريم

 .)36( كند اوليه مطرح مي ةجلوگيري از ديسمنور
 روغن اكليل كوهي �

مصرف اين روغن در زمان خستگي سبب تجديد قوا 
دهد.  هش ميهاضمه، يبوست و كوليت را كا شود. سوء مي

دهد. درد  شدن شريان را كاهش مي فشارخون و سرعت سخت
هاي آزاد شدت  روماتيسم را كاهش داده و با حذف راديكال

 ةدهد. در افزايش تونوسيت كاهش مينيز بيماري آلزايمر را 
هاي قاعدگي، افرايش سرعت رشد مو،  پوست، كاهش كرامپ

 .)5(است  سر مفيد ةو پوست يسر و كاهش چرب ةدرمان شور

 روغن ميخك �
هايي است كه در طب سنتي براي كاهش درد  از روغن
شود. اين روغن داراي خاصيت ضدالتهابي،  توصيه مي

كشي است. داراي  اكسيداني، ضددردي و ميكروب آنتي
كلسيم داخل  NMDAاست كه با مهار گيرندة  فالونوئيدهايي

 A2دهد كه با مهار آنزيم فسفوليپاز  سلولي را كاهش مي

ها اثرات ضددردي اعمال  شدن با كاهش پروستاگالندين ساخته
 .)10(كند  مي

 مشكالت ماماييدرماني در  رايحه
طب مكمل توجه زيادي به مراقبت از زنان در زمان 

 كه طوري به .)33(بارداري، زايمان و بعد از زايمان كرده است 
ه توجمامايي بسياري از كشورها  ةدر دور طب سنتي آموزش به

درماني در مواردي مانند ديسمنوره،  رايحه .)37( شود زيادي مي
زايمان و كاهش عوارض شايع بارداري كاهش درد و اضطراب 

 كاربرد دارد.
 درماني در ديسمنوره  رايحه

طوري  ترين مشكالت زنان است به ديسمنوره يكي از شايع
. اولين قدم هستنددود نيمي از جمعيت زنان به آن مبتال كه ح

-Non( هاي غيراستروئيدي در درمان آن استفاده از مسكن

Steroidal Anti-Inflammatory Drugs( در  كه تقريباً است
دهند. خط دوم درمان  موارد درد را كاهش مي درصد 90الي 70

 يدوهاي ضدبارداري است. هر  استفاده از قرص ،ديسمنوره
طب مكمل مانند از . هستندها داراي عوارض جانبي  اين درمان

اوليه استفاده  ةدرماني براي درمان ديسمنور طب سوزني و رايحه
منظور  ها اثبات نشده است. به ثر بودن اين روشؤم شود ولي مي

درماني در حمام، ماساژ و استنشاقي  كاهش ديسمنوره، رايحه
زمان طب مكمل با داروهاي  هم ةاستفاد .)20(شود  مي توصيه

تنهايي  ضدالتهابي غيراستروئيدي بيشتر از مصرف اين داروها به
روغن پونه درد قاعدگي  .)5(دهد  درد ديسمنوره را كاهش مي

استنشاق اسطوخودوس با توليد  .دهد و لگني را كاهش مي
 .)38(ثر است ؤآندورفين در كاهش درد ديسمنوره م

گلي داراي تركيبات ضدالتهابي و  اسطوخودوس و مريم
ضدپروستاگالنديني بوده كه با ممانعت از انقباض ميومتر و 
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روز  سه .)12(كند  ايسكمي آن از درد لگني جلوگيري مي
نوبت در  ز دومصرف اكليل كوهي و اسطوخودوس هر رو

ماساژ  .)38(ثر است ؤكاهش شدت و مدت درد ديسمنوره م
گلي، شمعداني و زنجبيل شدت  با روغن گل سرخ، مريمشكم 

قسمت تحتاني  ةماساژ روزان. )39(دهد  ديسمنوره را كاهش مي
ز يك ا شكم با مخلوطي از روغن اسطوخودوس و دارچين

دهد  هفته قبل از شروع قاعدگي درد ديسمنوره را كاهش مي
ماساژ قسمت تحتاني شكم از پايان يك قاعدگي تا  .)40(

شروع قاعدگي بعدي با مخلوط اسطوخودوس، پونه و 
نظر  به .)29(شود  گلي سبب كاهش طول مدت قاعدگي مي مريم

هايي مانند اسطوخودوس و رزماري در  ثير روغنأرسد ت مي
ت خاصيت آنتي پروستاگالنديني و عل كاهش درد قاعدگي به

 ست.ضداسپاسمي آنها
صورت خوراكي و موضعي در سه روز  تأثير مصرف زنجبيل به

. )41(اول قاعدگي در كاهش عالئم ديسمنوره مشابه بود 
دختر داراي ديسمنورة اولية تأثير مصرف كپسول  70مطالعة 

زنجبيل و ماساژ زير شكم با روغن زنجبيل در كاهش 
ديسمنوره يكسان بود، ولي از آنجايي كه مصرف موضعي 

تر  زنجبيل فاقد عوارض جانبي است توسط بيماران راحت
برخي مطالعات انجام شده در  خالصة.)42(شود  تحمل مي

 بيان 1جدول درماني بر ديسمنورة اوليه در  مورد تأثير رايحه
 شده است.

 درماني در يائسگي ايحهر
كه بر كيفيت است  م اوليه يائسگيئگرگرفتگي از عال

درصد زنان يائسه از  85الي  40 .)12(ثير دارد أزندگي ت
 5سال و در برخي موارد تا  2تا 1گرگرفتگي شاكي هستند كه 

شيوع اختالالت جنسي بين زنان . )30(كشد  سال طول مي
يائسه چهار برابر زنان در سنين باروري است. مصرف استروژن 

منظور كاهش اين عوارض با افزايش آمبولي ريه، سرطان  به

علت وجود  پستان و رحم و افزايش خطر سكته همراه است. به
 . )24(آورند  اين عوارض، زنان يائسه به طب مكمل روي مي

ثير بر سيستم وازوموتور خستگي أروغن گل شمعداني با ت
پذيري و اضطراب و افسردگي را كاهش  جسمي، تحريك

درماني با روغن شمعداني  دقيقه رايحه 30طوري كه  دهد. به مي
هفته در زنان يائسه از طريق بهبود جريان خون قشر  8مدت  به

هايي كه اضطراب  روغن .)43( دادفرونتال افسردگي را كاهش 
ثر ؤدهند در كاهش عالئم يائسگي م و افسردگي را كاهش مي

استفاده از روغن اسطوخودوس سبب كاهش مشكالت  هستند.
خوابي شده و كيفيت  يائسگي مانند افسردگي، گرگرفتگي و بي

عنوان يك روش ارزان و سالم در  و به بخشد بهبود ميرا خواب 
يك مطالعه  .)44(كننده است  هاي معمول كمك كنار درمان

دقيقه استنشاق اسطوخودوس دو بار در روز  20 نشان داد كه
اي تعداد و شدت گرگرفتگي و استرس و  هفته 12 ةدر يك دور

هفته  دوازده. )30( دهد اضطراب را در زنان يائسه كاهش مي
درماني با اين روغن در زنان يائسه تعداد دفعات  رايحه

). استنشاق تركيبي از 28، 2( گرگرفتگي را كاهش داد
 6مدت  اسطوخودوس، گل شمعداني، رازيانه و گل سرخ به

بار در روز عملكرد جنسي زنان يائسه را بهبود  3هفته 
ازيانه، هاي روغني گياهاني مانند گلپر، ر بخشد. اسانس مي

علت داشتن  گلي، گل شمعداني و اسطوخودوس به مريم
فيتواستروژن در كاهش عالئم كليماتريك يائسگي مؤثر هستند 

)24(.  
استنشاق روغن گل سرخ، اسطوخودوس، گل ياس، بابونه 

را افزايش بزاق زنان يائسه  توسين گلي اكسي رومي، مريم
عضالني و  ةافزايش اين هورمون در بدن از كاهش تود دهد مي

 .)45( كند بدني ناشي از افزايش سن جلوگيري مي ضعف
بر  درماني مطالعات انجام شده در مورد تأثير رايحهخالصة 

 است. شده بيان 2جدول يائسگي در 
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مرزوك و  )20(
 همكاران

)2016( 

كارآزمايي 
 باليني

زن داراي  48
 ديسمنوره

روغن رز، 
اسطوخودوس، 

دارچين و 
ميخك در پاية 

 روغن بادام

هاي اساسي  گروه آزمايشي با استفاده از روغن
(دارچين، ميخك، گالب، گالب و اسطوخودوس در 

مدت هفت  يك پاية روغن بادام) يك بار در روز به
. گروه كنترل با روغن روز شكم را ماساژ دادند

دارونما (روغن بادام) شكم را ماساژ دادند. ميزان و 
مدت درد و ميزان خونريزي قاعدگي در ابتدا و بعد 

 از درمان بررسي شدند.

آروماتراپي در كاهش 
درد قاعدگي و طول آن 
و ميزان دفع خون تأثير 

 معنادار دارد.

مينگ چي  )28(
 او او

و 
 همكاران

)2012( 

يي كارآزما
 باليني

زن مبتال به  48
 ديسمنورة اوليه

روغن اسانسي 
تركيب شده از 
اسطوخودوس، 

گلي و  مريم
مرزنجوش به 

 1: 1: 2نسبت 

طور تصادفي در يك گروه اسانس و يك  بيماران به
گروه عطر مصنوعي قرار گرفتند. گروه آزمايشي با 

گلي و  هاي اسطوخودوس، مريم مخلوط روغن
خرين قاعدگي تا شروع مرزنجوش از انتهاي آ

 قاعدگي بعدي روزانه زير شكم خود را ماساژ دادند.

مدت زمان درد قاعدگي 
 كاهش معنادار يافت.

 )p< 0.001( 

صالحيان  )39(
و 

 همكاران
)2015( 

كارآزمايي 
 باليني

زن مبتال به  50
 ديسمنورة اوليه

روغن دارچين 
و 

 اسطوخودوس
 

روز قبل از  7گروه آزمايشي ماساژ شكمي را روزانه 
هاي اساسي (دارچين و  قاعدگي با استفاده از روغن

اسطوخودوس در يك پاية روغن بادام) انجام داد. در 
گروه دوم مداخله مشابه اما با روغن دارونما (روغن 
بادام) انجام شد. شدت درد در سيكل قبل از مداخله 
و دو سيكل بعد از مداخله در هر دو گروه مقايسه 

 شد.

نادار درد كاهش مع
قاعدگي تا دو سيكل 

 )p<0.05( بعدي

اويسال و  )5(
 همكاران

)2016( 

كارآزمايي 
 باليني

زن داراي  100
 ديسمنورة اوليه

اسانس گل 
 سرخ

گرم در دقيقه)  ميلي 75يك گروه ديكلوفناك سديم (
 2و گروه دوم ديكلوفناك سديم با آروماتراپي (
يزان درصد روغن ضروري گل رز) دريافت كردند. م

 دقيقه ثبت شد. 30دقيقه و  10درد در ابتدا، 

كاهش معنادار درد بعد 
 دقيقه 30و  10از 
)p< 0.001( 

شيرويه و  )42(
همكاران 

)2018( 

كارآزمايي 
 باليني

دختر  70
دانشجو داراي 
 ديسمنورة اوليه

روغن و 
 كپسول زنجبيل

روز قبل از قاعدگي تا روز  2در سه سيكل پياپي از 
ساعت يك  6. افراد گروه خوراكي هر سوم قاعدگي

 6گرمي زنجبيل و گروه موضعي هر  ميلي250كپسول 
قطره روغن زنجبيل زير شكم را ماساژ  5ساعت با 

 دادند. مي

تأثير مصرف خوراكي 
موضعي در كاهش عالئم 

 ديسمنوره مشابه بود.
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 اني بر عالئم يائسگيدرم هاي باليني انجام شده در مورد تأثير رايحه . كارآزمايي2جدول
 هاي اصلي يافته روش كار روغن اسانسي جامعة تحقيق نوع مطالعه محقق رفرنس

لوسنا و  )43(
 همكاران

)2020( 

كارآزمايي 
 باليني

 زن يائسه 33
 سال 45-55

خوابي به دو گروه  زنان با تشخيص باليني بي اسطوخودوس
شدند گروه آزمايشي روغن  تقسيم مي

روز  29از خواب در طي  اسطوخودوس را قبل
استنشاق كردند و گروه كنترل از دارونما استفاده 
كردند. هر دو گروه دستورالعمل بهداشت خواب 

را دريافت كرده و هفتگي مورد پيگيري قرار 
گرفتند. اضطراب و افسردگي و الگوي خواب 

 قبل و بعد از مداخله ارزيابي شد.

كاهش معنادار در تأخير در 
، ميزان خواب رفتن به

گرگرفتگي، ميزان 
افسردگي در گروه 

 آزمايشي
)p≤ 0.05( 

تارومي و  )44(
 همكاران

)2020( 

كارآزمايي 
 باليني

 زن يائسه 50
 سال 55تا  45

 

هاي  روغن
اساسي شامل 
گل سرخ، 

نارنج شيرين، 
اسطوخودوس، 
نرولي، ياس، 

يالنگ ايالنگ، 
بابونه رومي، 

گلي و  مريم
چوب صندل 

 هندي

هاي مختلف مورد  العه و اثرات اسانسدر اين مط
دقيقه در  20مدت  بررسي قرار گرفت. افراد به

معرض روغن اسانس قرار گرفتند هر فرد در 
روز فقط با يك نوع روغن ضروري مواجه 

توسين در بزاق بالفاصله  شد. غلظت اكسي مي
قبل و بالفاصله پس از قرار گرفتن در معرض 

 گيري شد. روغن اسانس اندازه

افزايش معنادار 
توسين بزاق بعد از  اكسي

 آروماتراپي
 )p≤ 0.05( 

ملكوتي و  )23(
همكاران 

)2015( 

كارآزمايي 
 باليني

زن يائسه  120
 سال 55تا  45

 

مخلوط 
اسطوخودوس، 

رازيانه، 
شمعداني و گل 

نسبت  سرخ به
 مساوي

افراد به دو گروه آروماتراپي و پالسبو تقسيم 
 3-2مرتبه و هر بار  2شدند محلول آروما روزي 

استنشاقي مصرف كردند و  هفته 6مدت  قطره به
ميزان عملكرد جنسي در هر دو گروه بررسي 

 شد.

ميانگين عملكرد جنسي در 
گروه آروماتراپي از گروه 

پالسبو بيشتر بود. 
)p<0.01( 

زاده و  كاظم )29(
همكاران 

)2016( 

كارآزمايي 
 باليني

زن يائسه  100
 سال 55تا  45

افراد به دو گروه كنترل و آزمايش تقسيم شدند.  طوخودوساس
 12مدت  گروه كنترل پالسبو و گروه آزمايشي به

دقيقه  20هفته دو بار در روز و هر دفعه 
صورت استنشاقي استفاده  اسطوخودوس را به

 كردند و تعداد گرگرفتگي را گزارش كردند.

تعداد گرگرفتگي در اثر 
استنشاق اسطوخودوس 

معناداري كاهش  طور به
 يافت.

)p<0.001( 
رفسنجاني و  )38(

همكاران 
)2015( 

كارآزمايي 
 باليني

زن يائسه  118
 سال 45باالي 

زنان به سه گروه كنترل، ماساژ و ماساژ با روغن  شمعداني
درصد تقسيم شدند ماساژ و ماساژ  2شمعداني 

دقيقه  30در هفته    بار 1با روغن شمعداني 
جام شد و ميزان افسردگي قبل هفته ان 8مدت  به

 گيري شد. و بعد از مداخله اندازه

ماساژ سبب كاهش 
افسردگي شد ولي تأثير 
ماساژ با رايحة شمعداني 
كاهش بيشتري در ميزان 

 افسردگي ايجاد كرد

)p<0.001( 
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 درماني در زايمان رايحه

هدف پرسنل مامايي كاهش درد زايمان و تبديل آن به يك 
كاهش درد زايمان . )10(شايند با حداقل درد است تجربة خو

شود. بيشتر زنان  به دو روش دارويي و غيردارويي انجام مي
علت عوارض داروها به طب مكمل گرايش بيشتري دارند و  به

همين دليل امروزه  دهند به مي روش غيردارويي را ترجيح
استفاده از طب مكمل در كاهش درد زايمان رواج يافته است 

مانند  يهاي درماني به روش در اتاق زايمان رايحه .)46(
شود. براي مثال در  شوي پا و ماساژ انجام ميو استنشاق، شست

اول زايمان توسط ماماها انجام  ةشوي پا در مرحلو ژاپن شست
رغم عبور از سد خوني  ها علي برخي اسانس .)47( شود مي

). استفاده از روغن 38بر جنين عوارض سوء ندارند ( جفتي
اضطراب و  ،آرومايي با كاهش كورتيزل و افزايش بتا آندورفين

درماني با كاهش  رايحه. )33(دهد  درد زايمان را كاهش مي
كردن فاز اول و دوم  اضطراب، درد، تهوع و استفراغ، كوتاه

 ةتجرب )25(زايمان عالوه بر افزايش رضايت مادران 
 .)48(كند  بخشي نيز براي آنان فراهم مي لذت

بر داراي اضطراب شديدي هستند كه زايمان زنان  زمان در
درد شديد و اضطراب در  .)12( دارد يمادر و نوزاد تأثير بد

ها و هورمون كورتيزول  آمين فاز فعال زايمان با افزايش كاتكول
منجر به انقباضات ناهماهنگ رحم شده و قدرت انقباض را 

طوالني شدن و كاهش سبب دهد كه در نهايت  كاهش مي
زايمان طوالني با  .)49(شود  سرعت روند پيشرفت زايمان مي

عوارضي مانند پارگي پرينه، خونريزي بعد از زايمان، عفونت 
همراه است.  ديازنوزاد، سزارين، هايپوكسي و عوارض نو

در طول زايمان ماساژ،  درماني رايحهترين شكل انجام  شايع
  ).50( حمام و استنشاق است

هاي اسانسي مانند اسطوخودوس، بابونه، گل رز و  روغن
گلي براي كاهش ناراحتي و اضطراب زايمان استفاده  مريم

توان  مي در زايمانهاي پرمصرف  از روغن .)51(شود  مي
از  كهيك اسانس چندمنظوره است  نام برد كهرا اسطوخودوس 

وان براي كاهش درد زايمان استفاده ت خواص ضددرد آن مي
  كرد.

استرس و ترس از زايمان  ،يكي از داليل زايمان ديررس
توسين و  شود كه ضداكسي كه سبب افزايش آدرنالين مي است

اندازد. استفاده از مواد  خير ميأبوده و زايمان را به ت ضدانقباض
بخش مانند روغن بابونه با كاهش ميزان آدرنالين و  آرام

ها و افزايش تأثير  نورآدرنالين و حذف اثرات مهاري آن
توسين سبب تشديد انقباضات رحمي و القاء زايمان  اكسي

د، كاهش در علت هاي قديم چاي بابونه به ناشود از زم مي
 بخشي و ضدباكتريايي و ضدويروسي مورد توجه بود آرام

گلي در كاهش درد زايمان مؤثر است. استفاده  بخور مريم .)48(
گلي، گل ياس، اسطوخودوس و ليمو درد و  از روغن مريم

استفاده از اسانس  .)33(دهد  مياضطراب زايمان را كاهش 
گلي در  و بخور مريم )52(اژ و يا استنشاق بابونه به شكل ماس

 .)33( استكاهش درد زايمان مؤثر 
ماساژ با اسطوخودوس، گل ياس و شمعداني در اتاق 
زايمان بر ايجاد ذهنيت مثبت در مادران مؤثر است. استفاده از 

صورت كمپرس سرد پيشاني  گلي به ماسطوخودوس و مري
تواند به كاهش خستگي و تجديد قوا در حين زايمان كمك  مي
 24بار در طول  سهدرماني با اسطوخودوس  رايحه .)53( كند

درد  و ساعت اول بعد از زايمان سبب كاهش احساس خستگي
هاي آخر بارداري استفاده از  در هفته .)12(شود  مي

درماني سبب احساس آرامش در مادران شده و با افزايش  رايحه
توسين و كاهش كورتيزول پالسما شروع زايمان را  اكسي

روغن گل ياس و اسطوخودوس عالوه بر . )48(كند  تسريع مي
هاي طبيعي هستند با تشديد انقباظات رحمي سبب  اينكه مسكن

 .)18(شوند  جدا شدن جفت ميتسريع تسهيل زايمان و 

زايمان استفاده از اسانس اسطوخودوس اضطراب  هنگام
ماساژ با روغن اسطوخودوس  .)13(دهد  مادر را كاهش مي

تواند بدون ايجاد عوارض سوء بر مادر و  دقيقه مي 20مدت  به
 فعال  ةاول و دوم زايمان و شدت درد مرحل ةمرحلطول جنين 
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استنشاق اسطوخودوس قبل از . )49(زايمان را كاهش دهد 
فعال زايمان سبب پيشرفت زايمان و كاهش درد  ةشروع مرحل

ماساژ با روغن اسطوخودوس با كاهش درد،  .)54(شود  مي
. )12(بخشد  وخوي مادر را بهبود مي خستگي و ديسترس خلق

اسنتشاق اسطوخودوس در كاهش درد پس از سزارين نيز مؤثر 
هاي معمول  تنهايي كافي نيست بلكه در كنار روش است ولي به

 مادراني كه از .)55(توان از آن استفاده كرد  كاهش درد مي
روغن اسطوخودوس استفاده كردند در اولين ساعات پس از 

مصرف  .)12(زايمان شرايط جسمي و روحي بهتري داشتند 
ساعت اول بعد از زايمان سبب كاهش  24اسطوخودوس در 

درماني با  رايحه. )12(شود  درد، خستگي و ديسترس مادر مي
بخش  اسانس اسطوخودوس با كاهش شدت درد ضمن لذت

 .)56(تواند نياز به دارو را كاهش دهد  كردن زايمان مي
بار در  دودقيقه استفاده از گل سرخ و اسطوخودوس  پانزده

متوالي در كنار دارودرماني در كاهش  ةهفت چهار مدت هفته به
اضطراب و افسردگي پس از زايمان مؤثر است و سبب بهبود 

 روغن اكاليپتوس .)57( شود مي مادر جسمي و رواني وضعيت
)Eucalyptus(  خاصيت ضداكسيداني و ضدالتهابي داشته و در

اول زايمان مؤثر بوده و در كنترل تهوع و  ةكاهش درد مرحل
 . )16( استفراغ نيز مفيد است

در زايمان يقه استنشاق گالب در ابتداي فاز فعال قد ده
نظر  كاهش اضطراب و كاهش عوارض بارداري مؤثر است. به

رسد گالب و اسانس گل محمدي با كاهش اضطراب به  مي
اول زايمان  ةدر مرحل. )23(كنند  كاهش درد زايمان كمك مي

زا  گل سرخ درد و اضطراب را در زنان نخست واستنشاق نعنا 
مادر نشان  8058مطالعه بر سال هشت  .)13( دهد كاهش مي

اسطوخودوس و و روغن  ،بابونه درد و گلي مريمروغن داد كه 
  .)17(د نده كاهش ميرا كندر اضطراب زايمان 

مقايسة اثرات ضددردي و ضداضطرابي روغن ميخك و 
نعنا فلفلي نشان داد كه استنشاق اسانس ميخك در كاهش درد 

. رايحة پرتقال و )10(و اضطراب فاز فعال زايمان مؤثرتر است 
طراب زايمان نقش دارند ولي اسانس شمعداني در كاهش اض

بهارنارنج در  . رايحة)58(شمعداني از پرتقال مؤثرتر است 
 . )13(تسهيل زايمان نقش دارد 

دقيقه ماساژ پرينه با روغن  10در مرحلة دوم زايمان 
تنهايي سبب كاهش تعداد  اسطوخودوس در مقايسه با ماساژ به

زياتومي در هنگام  اپي. )59(زياتومي و پارگي پرينه شد  اپي
اسانس  .شود زايمان سبب درد و محدوديت حركتي مادر مي

صورت حمام نشسته دوبار در  بهاسطوخودوس بابونه و  روغن
خالصة  .)52(زياتومي تأثير نداشت  كاهش درد اپيدر روز 

درماني بر زايمان در  شده در مورد تأثير رايحه مطالعات انجام
 شده است. بيان 3جدول 

 درماني در بارداري رايحه

و نگراني از عوارض دارويي  علت بهدر اوايل بارداري 
استفاده از طب مكمل منظور كاهش مشكالت شايع حاملگي  به

تغيير بوي  ).7، 3(رو به افزايش است درماني  رايحهاز جمله 
مايع آمنيوتيك در زنان بارداري كه سير مصرف كرده بودند 

عبور اين اسانس از سد جفتي خوني است. اگرچه عبور  ةنشان
 ولي در نيست آنها سوء اثرات بر دليل خوني از سد جفتي

است  الزم بيشتري بررسي جنين بر ها روغن اين تأثير مورد
)60( . 

تواند منجر به  از آنجايي كه در زنان باردار خستگي مي
خستگي را كاهش كه  يخطر بي افزايش سزارين شود روش

د البته بايد به اين موضوع توجه كر. )47( است نيازمورد دهد 
شوند و در اوايل  سبب سقط مي هاي روغني اسانسكه برخي از 

هاي  براي مثال مصرف روغن .بارداري نبايد مصرف شوند
خير در رشد أدر موش صحرايي سبب ت Citralداراي تركيب 

  .)60(شود  داخل رحمي و ناهنجاري رشد اسكلتي جنين مي
هاي روغني  اسانس با سوم حاملگي ماساژ ةدر طول سه ماه

تواند با كاهش  براي جلوگيري از استريا روي پوست شكم مي
بردن استريا ظاهر پوست را بهبود بخشند. اگرچه  و يا ازبين

برگشت پوست به شرايط طبيعي غيرممكن است ولي با استفاده 
آسيب پوست بدون  تا حد ممكن نتوا ها مي از اين روغن

هاي  داشت. به اين منظور استفاده از يك مخلوط حاوي روغن
 پوست ةتونيسيت ةكننده مانند اسطوخودوس و افزايند ترميم
 ).7، 3(مفيد است روغن شمعداني مانند 

در صورت ابتال به يبوست در بارداري ماساژ شكم در 
. در استهاي ساعت با روغن پونه و بابونه مفيد  جهت عقربه
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هاي  در خالف جهت عقربهز اسهال ماساژ شكم صورت برو
هايي مانند سرو جبلي، شمعداني، ليمو و صندل  با روغنساعت 

اسهال لت . در مواردي كه عاستكه خاصيت قابض دارند مؤثر 
استرس روزانه باشد ماساژ شكم با روغن صندل و شمعداني 

 . )3(بخشي مفيد است  خواص آرامدليل  به
ان بارداري سوزش سر دل يكي از مشكالت شايع دور

دارا بودن خاصيت  علت است و استفاده از روغن نعنا و ليمو به
روغن بهارنارنج، فلفل  .كنندگي در كاهش آن مؤثر است هضم

). 7، 3(كنند  ماري و نارنگي به هضم غذا كمك ميزسياه، ر
دقيقه استنشاق اسانس پرتقال افزايش فشارخون  بيست

دهد  كاهش مي اضطراب و تعداد ضربان قلب را، حاملگي
)61(. 

 80و استفراغ از مشكالت شايع بارداري است. حدود  تهوع
 .)62(كنند  زنان درجات مختلف آن را تجربه ميدرصد 

نشان داد كه تهوع و استفراغ دوران بارداري تأثير ات عمطال
زيادي بر زندگي خانوادگي، اجتماعي و انجام امور منفي 

علت تهوع صبحگاهي در زنان باردار  .)63( گذارد روزمره مي
شناخته نشده ولي عواملي مانند تغييرات هورموني،  كامالً

رمان تهوع و د .)3(استرس و خستگي در بروز آن نقش دارند 
ضداستفراغ و طب مكمل داروهاي استفاده از استفراغ بارداري 

ا و داروي آمريكا داروهاي ضداستفراغ ذغ ة. از نظر اداراست
يد أيتدر حاملگي ها  خطر بودن آن بي قرار دارد و 3در كالس 
 .)64( نشده است

درماني بر تهوع حاملگي  مطالعه در خصوص تأثير رايحه
هاي  محدود است و اطالعات موجود بيانگر اين است كه روغن

بخش مانند صندل، اسطوخودوس در كاهش آن مؤثرند  آرام
در مورد تأثير نعنا بر تهوع بارداري نتايج مطالعات  .)3(

گرچه مخلوط اسانس نعنا و اسطوخودوس  متناقض است
 .)14(ه است شدتوصيه 

تواند سبب  ولي در برخي زنان مي استزنجبيل ضدتهوع 
در كاهش تهوع مفيد  نارنگيتشديد تهوع شود. اسانس روغن 

بعضي از گزارشات حاكي از اين هستند كه زنجبيل  .)18( است
در كاهش تهوع و استفراغ در موارد غيرحاملگي مانند 

زنجبيل و تأثير . )65(درماني و يا جراحي مؤثر است  شيمي

 .)62( مشابه استليمو در كاهش تهوع و استفراغ بارداري 
 ).67-65، 32( است اسانس ليمو در كاهش تهوع بارداري مفيد

 ةهاي با طعم ليمو در كاهش تهوع و استفراغ سه ماه شكالت
در زناني كه از تراتوژن بودن  هستند واول بارداري مؤثر 

 . اگرچه)68( تواند توصيه شود مصرف دارو نگران هستند مي
درماني در كاهش تهوع و  معتقدند رايحه همطالع تعدادي

هنوز ارتباط معنادار بين تهوع و  استفراغ زنان باردار مؤثر نيست
 خالصة .)65( درماني اثبات نشده است بارداري و رايحه

درماني بر تهوع و  شده در مورد تأثير رايحه مطالعات انجام
 شده است. بيان 4استفراغ بارداري در جدول 

 گيري: نتيجهبحث و 
از  كه طب مكمل استترين روش  شايع درماني رايحه

كه  دشو انجام ميو در حمام و پاشويه ماساژ ، طريق استنشاق
 استفادهان باردار تمايل زن ها با توجه به هر كدام از روش

در سن  خصوص به. استفاده از طب سنتي در زنان )64( شود مي
هاي  ناباروري رواج دارد. امروزه در سراسر جهان ماماها از درم

يك روش  درماني رايحه .)63( كنند مكمل استفاده مي
كه نياز به آموزش است خطر  غيردارويي راحت، ارزان و بي

انجام توان آن را  راحتي مي ندارد و در طول بارداري و زايمان به
هاي  لذا پرسنل درماني بايد يادگيري و انجام تكنيك .)50( داد

عنوان  هدرماني ب امروزه رايحه .)69(آن را مدنظر قرار دهند 
 و هاي پرستاري در آمريكا شناخته شده است بخشي از مراقبت

خدمات پرستاري به بيماران  ةكشور جهت ارائ 30در بيش از 
  .)18( شود انجام مي

هايي كه استفاده از آن در مامايي رايج است  از روغن
يك اسانس چندمنظوره  توان از اسطوخودوس نام برد كه مي

توان براي كنترل درد  آن مي يضددرداصيت از خ واست 
كنون اثر سويي از آن در مادر يا جنين  تا .زايمان استفاده كرد
رس منظور كاهش ت درصد زنان به 61). 50( گزارش نشده است

و اضطراب از اسطوخودوس و كندر و براي كاهش درد از 
 . )10(كنند  عصارة گل سرخ استفاده مي
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 بر زايمان درماني شده در مورد تأثير رايحه هاي باليني انجام كارآزمايي -3جدول

 رفرنس
ام محقق ن

 /سال
 تعداد نمونه نوع مطالعه

روغن 
 اسانسي

 هاي اصلي يافته روش كار

كاوياني و  )18(
همكاران 

)2014( 

كارآزمايي 
 باليني

زن  52
 زا نخست

دقيقه از ماسك تنفس  15مدت  و گروه كنترل به گلي گروه مريم گلي مريم
دقيقه پس  60و  30شدت درد زايمان قبل از آزمايش و  كردند.

 .مداخله بررسي شداز 

دقيقه بعد از  30
آروماتراپي شدت درد 
زايمان كاهش يافت 

)p=0/001(  ولي رايحة
دقيقه بعد  60گلي  مريم

بر شدت درد تأثيري 
 نداشت.

خيرخواه و  )15(
 همكاران 

 )2014( 

كارآزمايي 
 باليني

زن  120
 زا نخست

اسانس 
 گل رز

دقيقه استنشاق و  10در شروع فاز فعال و انتقالي گروه آزمايشي 
گروه كنترل حمام پا با آب گرم  حمام پا با گالب انجام شد.

گروه كنترل، تحت مراقبت  .دقيقه دريافت كردند 10مدت  به
روتين زايمان قرار گرفتند. اضطراب قبل و بعد از مداخله در 

 .شروع فاز فعال و انتقالي ارزيابي شد

كاهش معنادار اضطراب 
 بعد از آروماتراپي 

)p< 0.001( 

وهابي و  )22(
همكاران 

)2016( 

كارآزمايي 
 باليني

زن  80
 زا نخست

در  طور تصادفي در گروه مداخله و كنترل قرار گرفتند. زنان به گالب
گروه مداخله استنشاق گالب در مرحلة فعال زايمان انجام شد، 

شدت درد در  هاي روتين انجام شد. در گروه كنترل فقط مراقبت
قبل از مداخله و سه بار بعد از مداخله در هر دو گروه 

 .گيري شد متر اندازه سانتي 10-8و  8-6، 6-4ديالتاسيون 

-8فقط در ديالتاسيون 
درد زايمان در گروه  10

آزمايشي كاهش نشان 
 داد.

)p= 0.05( 
فرد و  كمالي )24(

همكاران 
)2016( 

كارآزمايي 
 باليني

زن  141 
 زا نخست

الطي سنبل
ب و 

اسطوخود
 وس

و دارونما قرار  الطيب سنبلافراد در سه گروه اسطوخودوس، 
گرفتند. گروه اسطوخودوس اسانس اسطوخودوس را با غلظت 

 الطيب سنبلدرصد با روغن زيتون استنشاق كرد، گروه  5/1
درصد با روغن زيتون و  5/1را با غلظت  الطيب سنبلاسانس 

استنشاق  دقيقه 10مدت  گروه پالسبو روغن زيتون هر ساعت به
 كردند.

اسطوخودوس و 
الطيب طول فاز  سنبل

فعال زايمان را در زنان 
كاهش  زا نخست

دهند. تأثير  مي
الطيب بيشتر بود.  سنبل
)p= 0.05( 

پيرك و  )56(
 همكاران

)2014( 

كارآزمايي 
 باليني

زن  120
 زا نخست

اسطوخود
 وس

به دو ها  نمونهد. انجام شن در حال زايمازنان اين مطالعه بر روي 
شدت درد قبل و بعد از . و شاهد تقسيم شدندآزمايشي گروه 

گيري شد. براي  و گروه شاهد اندازه آزمايشيمداخله در گروه 
اسطوخودوس قطره اسانس  2آزمايشي انجام مداخله در گروه 

-8 و 7-6و  5-4ديالتاسيون ة صورت استنشاقي در سه مرحل به
 .تجويز شدمتري  يسانت 9

ميانگين  كاهش معنادار
 ).p<0.05(شدت درد 

 ةطول فاز فعال و مرحل
دار  معني تغيردوم زايمان 

 .نداشت

رشيدي و  )60(
 همكاران

)2015( 

كارآزمايي 
 باليني
 

زن  100
 باردار

روغن 
اسانسي 
 پرتقال

زنان در حين زايمان در دو گروه آزمايشي و گروه كنترل قرار 
ل قرار داشتند، اما گروه آزمايشي در معرض اسانس پرتقا گرفتند.

 گروه شاهد در معرض آب مقطر قرار داشتند. اضطراب و

پارامترهاي فيزيولوژيكي مانند فشار خون سيستوليك و 
دقيقه بعد از  20دياستوليك ، تنفس و نبض در تمام زنان قبل و 

 .مداخله ارزيابي شد

آروماتراپي نشان داد 
يابد  اضطراب كاهش. مي

)p>0.05( 
هاي ولي بر فاكتور

 حياتي تأثيري نداشت
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 درماني بر زايمان شده در مورد تأثير رايحه هاي باليني انجام كارآزمايي -3ادامه جدول

 رفرنس
نام محقق 

 /سال
نوع 
 مطالعه

 هاي اصلي يافته روش كار روغن اسانسي تعداد نمونه

سراجي و  )53(
 همكاران

)2011( 

كارآزمايي 
 باليني

زن  120
 باردار

 نساسا رايحة
 اسطوخودوس

) در مرحلة ٪5/1در گروه آزمايشي از بخور اسطوخودوس سرد (
كه در گروه ديگر از تكنيك تنفسي  فعال استفاده شد درحالي

استفاده شد. نمرة درد يك بار قبل از مداخله و سه بار بعد از 
 10-8و  8-6، 6-4مداخله در سه ديالتاسيون مختلف (

 گيري شد متر) اندازه سانتي

خدوس از تكنيك اسطو
تنفسي درد زايمان را بيشتر 

 دهد. كاهش مي
(p<0.01) 

الماده  )49(
 وهمكاران

)2016( 

كارآزمايي 
 باليني
 

 اسانس رايحة زن باردار 60
 اسطوخودوس

طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند گروه اول ماساژ  زنان به
قطرة روغن اسطوخودوس محلول در  2پشت آروماتراپي با 

دام و گروه دوم فقط ماساژ پشت را دريافت كردند. درد روغن با
 گيري شد. و اضطراب قبل و بعد از مداخله اندازه

دار درد، طول  كاهش معنا
 زايمان و اضطراب

)p< 0.05( 

فر حيدري )50(
د و 

 همكاران
)2018( 

كارآزمايي 
 باليني
 

زن  130
 زا نخست

 اسانس رايحة
 بابونه

 ماتراپي تقسيم شدندزنان به دو گروه كنترل و آرو
كردند.  در گروه آروماتراپي، زنان اسانس بابونه را اسشتنشاق 

مندي پس از  مدت ، تعداد و شدت انقباضات و ميزان رضايت
 زايمان ثبت شد.

آروماتراپي با بابونه بر تعداد 
و مدت انقباض تأثيري 

نداشت ولي شدت انقباض را 
 7-5در ديالتاسيون 

 متري كاهش داد. سانتي
)p<0.001( 

وكيليان و  )52(
 همكاران

)2012( 

كارآزمايي 
 باليني

زن  120
 باردار

 اسانس رايحة
 اسطوخودوس

در گروه آزمايشي از بخار سرد اسانس اسطوخودوس استفاده شد 
و در گروه كنترل فقط بخار آب استفاده شد و درد يك بار قبل از 

 بار بعد از مداخله برآورد شد. 3مداخله و 

آروماتراپي درد  در گروه
زايمان كاهش معنادار پيدا 

 )p<0.05( كرد

وزيري و  )37(
 همكاران

)2017( 

كارآزمايي 
 باليني

زن تازه  29
 زايمان كرده

 اسانس رايحة
 اسطوخودوس

ساعت اول بعد از زايمان، روغن  24گروه مداخله طي 
اسطوخودوس را در سه دوز دريافت كرد. روغن كنجد در گروه 

 گيري شد. ده شد. شدت درد و خستگي اندازهكنترل استفا

كاهش معنادار خستگي، درد 
 و ديسترس

 )p<0.001( 
 ازگلي )12(

)2016( 
كارآزمايي 

 باليني
زن  126

 زا نخست
 اسانس رايحة
 نعناع و ميخك

 فلفلي

فلفلي قرار گرفتند.  نعناع و ميخك گروه دو زا در نخست زنان
 2/0متري شروع شد.  يسانت 4-3 ديالتاسيون از درماني رايحه

يقه  به فلفلي نعناع اسانس ليتر ميلي 2/0ميخك و  ليتر اسانس ميلي
شدت درد در  .شد تكرار اسانس تجويز ساعت نيم هر آغشته شد

 10-8و  4-3و اضطراب در  10-8و  7-5و  4-3ديالتاسيون 
 گيري شد. اندازه

هر دو رايحه در كاهش درد 
و اضطراب تأثير معنادار 

ولي تأثير ميخك  داشتند
 بيشتر بود.

)p<0.05( 

نمازي و  )13(
 همكاران

)2014( 

 كارآزمايي
 باليني

زن  126
 زا نخست

اسانس  رايحة
 بهارنارنج

ليتر اسانس بهارنارنج و نرمال سالين  ميلي 4گازهاي آغشته به 
هاي آروماتراپي و كنترل وصل  ترتيب به يقة افراد در گروه به

اضطراب در بدو ورود ه تعويض شدند. دقيق 30شدند. گازها هر 
 گيري شد. اندازه 8-6، 4-3و در ديالتاسيون 

 كاهش اضطراب با رايحة
 اسانس بهارنارنج معنادار بود.

 )p<0.05( 

عطارها و  )58(
 همكاران

)2010( 

 كارآزمايي
 باليني
 

زن  265
 زا نخست

انگشت  در مرحلة دوم زايمان در گروه اسانس روغني، ماساژ با اسطوخودوس
دقيقه داده شد. در گروه  10-5مدت  آغشته به اسطوخودوس به

 كنترل فقط مانور رينتگن و در گروه ماساژ فقط ماساژ داده شد.

ماساژ پرينه با روغن 
اسطوخودوس در مرحلة دوم 

سبب كاهش آسيب به آن 
 ).p<0.001(شود  مي
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 درماني بر تهوع و استفراغ بارداري رايحهشده در مورد تأثير  هاي باليني انجام كارآزمايي -4جدول
رفرنس  نام محقق 

 /سال

 هاي اصلي يافته روش كار روغن اسانسي جامعة تحقيق نوع مطالعه

)61( Kustriya
nti و 

 همكاران

)2019( 

كارآزمايي 
 باليني

زن داراي  90
تهوع و 
استفراغ 

بارداري قبل از 
 16هفته 

 بارداري

روغن اسانسي 
 زنجبيل و ليمو

نان بادار به دو گروه زنجبيل ، ليمو و دارونما تقسيم ز
شدند. از آنها خواسته شده بود كه تهوع و استفراغ خود را 

ثبت كنند، در سه  PUQE-24روز به روش  7مدت  به
روز اول به آنها توصيه شد رژيم غذايي خود را تنظيم 

مدت چهار روز آروماتراپي را دريافت  كنند و سپس به
 كردند.

ن اسانسي روغ
طور  زنجبيل و ليمو

برابر در كاهش 
تهوع و استفراغ 

 مؤثرند.
)p<0.001( 

راد  جواليي )62(
 وهمكاران

)2018( 

كارآزمايي 
 باليني

زنان داراي 
تهوع و 
استفراغ 

از  بارداري
  20تا  6هفته 

روغن اسانسي 
 نعنا

زنان باردار به دو گروه روغن نعناع و دارونما تقسيم 
مدت چهار روز انجام شد  پي استنشاقي بهشدند. آروماترا

و در پايان هر روز، آنها به پرسشنامة حالت تهوع پاسخ 
 دادند.

اسانس نعنا بر 
تهوع و استفراغ 

تأثير  بارداري
 معناداري نداشت.

بيك و  )67(
 همكاران

)2012( 

كارآزمايي 
 باليني

زن با سن  67
 ماه 3حالگي تا 

ي با طعم ليمو داده شد، در هاي در گروه آزمايشي، شكالت ليمو
گروه كنترل چيزي داده نشد. ميزان تهوع و استفراغ صبح 

 روز بعد از مداخله محاسبه شد.

اسانس ليمو سبب 
كاهش معنادار 
تهوع و استفراغ 

 شد
 )p<0.001( 

پاشا و  )64(
 همكاران

)2012( 

كارآزمايي 
 باليني

زن داراي  60
تهوع و 
استفراغ 
 بارداري

روغن اسانسي 
 عنان

زنان باردار به دو گروه تقسيم شدند. گروه نعناع عالوه بر 
مدت چهار شب متوالي، قبل از  ارائة آموزش معمول، به

خواب، يك كاسه آب كه داراي چهار قطره از اسانس 
ها قرار داده  نعناع خالص بود در نزديكي تختخواب آن

شده بود، در گروه كنترل چهار قطره نرمال سالين استفاده 
روز پس از  7روز و  4روز قبل،  7د. شدت استفراغ در ش

 مداخله ارزيابي شد.

روغن اسانسي نعنا 
بر تهوع و استفراغ 

تأثير  بارداري
 معناداري نداشت.

كيا و  ياوري )66(
 همكاران

)2014( 

كارآزمايي 
 باليني

زن باردار  100
داراي تهوع و 

 استفراغ

روغن اسانسي 
 ليمو

ه مداخله و كنترل تقسيم شدند. زنان باردار به دو گرو
هاي مداخله و  ترتيب به گروه اسانس ليمو و دارونما به

كنترل داده شد تا به محض احساس تهوع ، آن را استنشاق 
ساعت قبل و در طي چهار روز  24كنند. تهوع، استفراغ 

 درمان مورد بررسي قرار گرفت.

طور  شدت تهوع به
 معناداري كم شد

 )p<0.001.( 

عزتي  )65(
پور و  آراسته

 همكاران
)2020( 

كارآزمايي 
 باليني

زن داراي  88
تهوع و 
استفراغ 
 بارداري

روغن اسانسي 
 ليمو

افراد در دوگروه اسانس ليمو و دارونما قرار گرفتند و 
روز دريافت كردند،  4مدت  اسانس ليمو و آب مقطر را به

 تهوع و استفراغ قبل و بعد از مداخله سنجيده شد.

معنادار در  تأثير
 تهوع و استفراغ

 )p<0.05( 
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ترين روغن در كاهش  مطالعة ما نشان داد كه پرمصرف
صورت ماساژ  عالئم ديسمنوره، اسطوخودوس است كه به

ناحية زير شكم، درد قاعدگي و ميزان خونريزي را كاهش 
دهد. استنشاق روغن اسطوخودوس و شمعداني در كاهش  مي

تگي و ميزان افسردگي زنان يائسه مؤثر شدت و دفعات گرگرف
درماني با اسطوخودوس و بابونه با  است. در زمان زايمان رايحه

كاهش اضطراب و ترس مادر سبب كاهش درد و طول زايمان 
 شود. مي

تأثير آنها  علت اثرات مفيد اين روغن در تسهيل زايمان به
زيرا كاهش اضطراب با منظم كردن  استدر كاهش اضطراب 

استنشاق  .)60(شود  قباضات رحمي سبب تسهيل زايمان ميان
دهد و  اين روغن ترشح كورتيزول را از غدد آدرنال كاهش مي

 بخشي دارد مهار سمپاتيك و تحريك پاراسمپاتيك اثر آرام با
هاي اسانسي مانند اسطوخودوس  روغن رسد نظر مي ). به50(

در  شده وآرامش و كاهش اضطراب  سببتيزول ركو با كاهش
  تسهيل زايمان مؤثر باشند.

درماني در كاهش تهوع واستفراغ مورد تأييد  نقش رايحه
عدادي از مطالعات استنشاق ليمو را در مقاالت نيست ولي ت

يكي از علل  اند. كاهش تهوع و استفراغ بارداري مؤثر دانسته
هاي اسانسي تفاوت در  متناقض در مورد تأثير روغن جنتاي

كه منجر به  استها  روش استعمال، ميزان و موارد مصرف آن
در مورد اثر ضدتهوع  عنوان مثال بهشود.  بروز اثرات متفاوت مي

رسد تغيير درصد نعناي روغن ممكن است  ينظر م روغن نعنا به
و  )65(در تغيير نقش آن در كاهش تهوع و استفراغ مؤثر باشد 

و تعداد مصرف نعنا به شكل خوراكي و يا نوشيدني نحوة يا 
كاهش تهوع و استفراغ ميزان تواند در  مي دفعات مصرف آن

ايجاد تهوع براي كاهش آن نيز  علت توجه به .)48(باشد مؤثر 
روغن نعنا در هاي مختلفي مورد نياز است براي مثال  روغن

عنا و و ن كاهش تهوع ناشي از غذاي مسموم مناسب است
. )3(زنجبيل براي كاهش تهوع ناشي از مسافرت مفيد هستند 

 .علت تهوع دوران بارداري هورموني، استرس و خسنگي است
آن متفاوت است روغن اسانسي  با توجه به اينكه علت بروز

يكي از علل تناقض در نتايج  .نيز متفاوت استمؤثر آن 
ها مدت زمان الزم براي مشاهدة  مطالعات در مورد تأثير روغن

روز بعد از  40عنوان مثال گزارش شد كه  هاست. به اثر آن
مطالعات  .)24(آروماتراپي عملكرد زنان شيرده بهبود يافت 

هاي  استعمال روغن ةنشانگر اين است كه با تغيير مقدار و نحو
هاي  اسانس .)52(دست آورد  توان نتايج متفاوتي به گياهي مي

بعد از مشورت  ستيباي هستند خطر بيهايي كه  حتي آنروغني 
ميزان صحيح و در شرايط توصيه شده مصرف  بهتخصص مبا 

 . )3(شوند 
كه  استدرماني ارزان و كاربردي  استفاده از رايحه

ماما آسان است. البته هنگام كارگيري آن توسط مادر و  به
 ة، نحوهاي اسانسي توجه به دفعات، ميزان استفاده از روغن

بسيار مهم تأثير روغن مشاهدة انجام و مدت زمان الزم براي 
 با شناخت بيشتر .مشاهده كرداست تا بتوان تأثير مطلوب را 

بيشتري برد.  بهرة  توان از اثرات مفيد آن مي درماني رايحه رثيأت
 در زنان باردار بايستيدرماني  رايحهگزارشات متناقض،  علت به
استفاده  نحوة در موردي . مطالعات بيشترانجام شوداحتياط  با

اثبات  و هاي روغني در دوران بارداري ضروري است از اسانس
درماني، روش و ميزان مصرف آن مستلزم  ةاثربخشي اين شيو

سوء بعضي عوارض اكنون  هممطالعات بيشتري است ولي 
كه  و تا زماني بر روي جنين نبايد ناديده گرفته شوندها  روغن

بايد با كمترين دوز  درماني رايحه بيشتري انجام شودتحقيقات 
 .انجام شودو دفعات 

 :تشكر و قدرداني
دانند از دانشكدة  نويسندگان اين مقاله بر خود الزم مي

انجام  علت همكاري در پزشكي دانشگاه علوم پزشكي آجا به
 اين پژوهش تشكر و قدرداني كنند.
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