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                                                بررسی تأثري متاس با زعفران در شيوع سقط جنني 
 كاران دکرت هادی ساالری و مه

 ١٠

 
 ن یوع سقط جنیتماس با زعفران در ش ثیرتأ بررسی

 
 3 دکتر زهرا زارع-2حانییبه ری ط-1دکتر هادی ساالری

 ده یچک
 امروزه بر مبنای تحقیقات علمی که در استفاده فراگیر از زعفران در طب سنتی و گیاهی انجام : و هدفزمینه
ن شرکتهای داروسازی و اه بسیاری از محقق و اثربخشی ترکیبات مؤثر آن توجاین گیاه خواص متعدد ،شده
 یندا بررسی تأثیر شرکت در فرمطالعه حاضر با هدف. اندرکاران علم پزشکی را به خود جلب نموده است دست

سقط جنین خانمهای باردار در جمعیت تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر  زعفران بروری آبرداشت و فر
  .گناباد انجام شد
 تمامی ،انجام شد) 82آذرماه( در فصل برداشت زعفران  که تحلیلی-این مطالعه توصیفیدر  :روش بررسی
که سالهای قبل همگی در برداشت و کار در مزارع زعفران شرکت  ی حاملگبیستمبین هفته اول تا  خانمهای باردار

 به دو گروه  این افرادساطالعات اولیه از طریق پرسشنامه کسب گردید؛ سپ. مورد بررسی قرار گرفتند ،داشتند
تا حد امکان و مقدور  سن، هفته حاملگی و شغل ، از نظر تحصیالتبه نحوی که ؛ شدندمورد و شاهد تقسیم

یند برداشت زعفران به روال معمول شرکت اتوانستند در فر گروه مورد مانند سالهای قبل میافراد . نددش همگن
 در  را آموزشهای الزم افراد گروه شاهد، ضمن دریافت ماسک،.دندمنع شکار  گروه شاهد از این لی افرادوکنند 

ای  دورهات و معـاین بازدیـداز منازل  مرتب  به طور در ضمن انجام پژوهش نیزدریافت کردند؛یک جلسه گروهی 
ر استفاده از آماشده، با  آوری جمع یها  داده.شد گروه انجام  افراد هر دوتوسط متخصص زنان و زایمـان برای

  .ندتوصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
از نظر  Kendal- b ی اتفاق نیفتاد؛ سقط شاهد هیچ موردگروه دربود؛  % 5/10  مورد میزان سقط در گروه:ها افتهی

 درصد سقط افرادی که با  دیگربه عبارت؛ )P=035/0(نشان داد  بین دو گروه  راداری اختالف معنیمیزان سقط، 
 . مواجه نبودندکه با زعفران بود  بیشتر از افرادی ،عفران مواجه بودندز
 سایرکننده سالمت   و اهمیت سالمت زنان و مادران که تضمیناین بررسیهای  توجه به یافتهبا  :رییگ جهینت

 زعفران گردد شرایطی فراهم گردد تا خانمهای باردار در فصل برداشت  میپیشنهاد ،باشد افراد خانواده نیز می
تواند آموزش همگانی   این شرایط می. تا از سقط جنین در آنها جلوگیری گردد باشندگونه تماسی با آن نداشته هیچ

 -و وسایل ارتباط جمعی مانند صدا و سیما و آموزشهای گروهی از طریق مراکز بهداشتیها  از طریق رسانه
 زعفران و پرداخت دستمزد یا کمک هزینه زیر کشت درسی برای دبیرستانهای مناطق های ه تدوین جزو،درمانی

  .زندگی به زنان باردار نیازمند کار در این فصل باشد
 ؛ گناباد سقط جنین؛ زعفران:ها کلید واژه

 )1383؛ سال 1؛ شماره 10دوره ( درمانی گناباد  ،مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتیافق دانش؛ 

 

                                                 
  دانشگاه علوم پزشکی گلستان پژوهشیاستادیار) نویسنده مسؤول( 1

 dhsalari@yahoo.com:    پست الکترونیکی0535-7223815:    نمابر0535-7222328: تلفن  دانشکده علوم پزشکی گناباد- میدان غدیر-گناباد: آدرس
  پرستاری دانشکده علوم پزشکی گنابادزشی آمو عضو هیأت علمی گروه2
  جراح و متخصص بیماریهای زنان و زایمان3
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 مقدمه 
قیقـات علمـی کـه در اسـتفاده فراگیـر از            امروزه بر مبنای تح   

زعفران در طب سنتی و گیاهی انجام شده، خواص متعدد این گیاه            
و اثربخشی ترکیبات مؤثر آن توجه بسیاری از محققان شـرکتهای           

اندرکاران علم پزشکی را بـه خـود جلـب نمـوده              داروسازی و دست  
 بـه   ،ستبا ارزشترین ادویه جهان ا    خاستگاه این گیاه که     ). 1(است  
 و ایرانیان باسـتان کشـت و        باشد  منسوب می  نواحی ایران     از برخی

شــاخه گــل زعفــران ه  کاللــه ســ.)2( کــار آن را رونــق بخشــیدند
 این بخـش از گـل حـاوی مـواد           .مهمترین بخش تجاری آن است    

دلیـل وجـود    ه   بوی زعفران ب   . امالح معدنی و موسیالژ است     ،چرب
دار همـراه بـا سـینئول        ژنرنگ توتردار و ترکیـب اکسـی       اسانس بی 

 طعم زعفران مربـوط بـه هتروزیـد تلـخ پیکـر وکروسـین و                .است
  سقط.)2 (باشد  میپیکروکروزینوزیر است که در آب و الکل محلول

 یکی از مسائل حساس و قابل توجـه در حقـوق اجتمـاعی و               جنین
  متفـاوتی  هایپزشکی قانونی است و در کشورهای مختلف به روش        

خطـر بـودن      امروزه با توجه بـه تصـور بـی         شود؛  یبه آن پرداخته م   
رسانی و آگاه ساختن    اطالع ،های و استفاده فراوان از آن     یگیاهان دارو 

ین روشها ضروری   ا خطرناک و جدی     ،یافراد ناآشنا با عوارض سمّ    
  .)3(رسد   میبه نظر

شده نشان داده است که برخی از  نتایج برخی از مطالعات انجام    
از ؛  باشـند   مـی  ایجاد سقط مؤثر    در ز جمله زعفران   ا ییگیاهان دارو 

طرفی مردم مناطق مختلف بخصوص جنوب اسـتان خراسـان کـه            
با به طرق مختلف    ناگزیر   ،باشد  می سطح زیر کشت زعفران آن باال     

 یکی از راههـای درآمـد اصـلی         در واقع  ؛این گیاه در تماس هستند    
ـ     . باشد  می  از این طریق   مردم منطقه   ان بـاردار نیـز    در این میـان زن

 با توجه به    ؛محصول شرکت دارند  این   برداشت   و  در فرآوری  ناگزیر
مقایسه شیوع سقط جنین     ، مطالعه حاضر با هدف    شده مسائل عنوان 

 خانمهـای   انـد و    بـا زعفـران مواجـه بـوده        که   یدر خانمهای باردار  
که از تماس با زعفران و کار در مزارع زعفـران و فـرآوری              بارداری  

 .اند، انجام شد هآن منع شد
 

 روش بررسی
 فصـل   گنابـاد و در کـه در لـی   ی تحل -فییتوصـ در این مطالعه    

بـین  باردار   خانمهای   انجام شد، تمامی  ) 82آذرماه(برداشت زعفران   
 و پـس از کسـب اطالعـات          شناسـایی   حاملگی بیستمهفته اول تا    

گـاه در برداشـت      و حذف کسانی که هـیچ     اولیه از طریق پرسشنامه     
؛ به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند        ،اند شارکت نداشته زعفران م 

 هفته حاملگی و شغل با هم       ، سن ، از نظر تحصیالت   افراد هر گروه  
 هماننـد   توانسـتند  مـی گروه مـورد    دند؛ افراد   شهمگن  تا حد امکان    

 افـراد   امـا  کنند    شرکت  زعفران دن گل ر در برداشت و باز ک     گذشته
کـه از نظـر هزینـه         بـرای ایـن     از این کار منع شـدند؛      گروه شاهد 

انجـام   و مقایسه اصولی بـین دو گـروه          مشکلی وجود نداشته باشد   
یا دستمزد افـراد    استخدام کارگر   به  های مربوط     هزینه تمامی شود،

  در یک جلسـه،     شاهد  افراد گروه   در ضمن  .پرداخت شد نیازمند کار   
ــه آموزشــهای الزم ــن زمین ــتفاده از ماســک در  ( را در ای ــل اس مث

دریافـت  ...) وجـود دارد و     هـا     هایی که احتمال پخش گـرده      یطمح
  شهر گناباد  بهداشتمراکز  ن  یاز طریق رابط  باردار  خانمهای   .کردند

  اطالعات . و جهت آموزشهای الزم فرا خوانده شدند       ندشناسایی شد 
آوری و    جمع فردی، اطالعات   حاوی ای  پرسشنامه الزم با استفاده از   

ــ  ــار توص ــتفاده از آم ــا اس ــتنباطی-یفیب ــاری  اس ــای آم  و آزمونه
Kendal-b و Chi-Squareمورد تحلیل قرار گرفتند . 

 
 ها  یافته

 دار بودنـد    بیشتر افراد مـورد مطالعـه در تحقیـق حاضـر خانـه            
 تعـداد سـقط و      ؛) در گـروه شـاهد     %6/51 در گروه مورد و      4/48%(

استفاده  با ؛حاملگیهای قبلی در هر دو گروه تقریباً یکسان و کم بود
ــاری   ــون آم ــقط و    Chi-Squareاز آزم ــداد س ــغل و تع ــین ش ب

داری حاصـل نگردیـد       ارتباط معنی  با میزان سقط     یحاملگیهای قبل 
)05/0P>(تا دو ماه پس از اتمـام    و پیگیری افراد    در پایان بررسی   ؛ 

 سـقط مـورد    4  در گـروه مـورد     ، مشخص شد کـه    برداشت زعفران 
-Chiآزمون  . ه است  اتفاق نیفتاد  سقطشاهد   و در گروه     هاتفاق افتاد 

Square  در دو گـروه    داری را بین تعـداد سـقط قبلـی               ارتباط معنی
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این آزمون همچنین   ؛  )1جدول  (،  )P=2/0(مورد و شاهد نشان نداد      
بین مواجهه و عدم مواجهه با زعفران و حاملگی در سه ماه قبـل از           

 ،)2جــدول (داری را نشــان نــداد  بــارداری فعلــی، اخــتالف معنــی
)1/0=P( . 

 بین مواجهه و یا عدم مواجهه با زعفران         Fisher دقیق   آزمون

، )P=6/0(داری را نشان نـداد        و انجام کارهای سنگین ارتباط معنی     
داری را بـین      اختالف آمـاری معنـی     Kendal-bآزمون   ).3جدول  (

؛ )4جدول  ) (P=035/0( از نظر سقط جنین نشان داد        افراد دو گروه  
 ،سقط در افرادی که با زعفران مواجه بودنـد         درصد   به عبارت دیگر  

  . بیشتر بود،نسبت به افرادی که با زعفران مواجه نبودند
  توزیع فراوانی مطلق و نسبی وضعیت مواجهه با زعفران بر حسب تعداد سقط قبلی-1جدول 

وضعیت جمععدم مواجهه با زعفرانمواجهه با زعفران
 درصد تعداد درصد دتعدا درصد تعداد تعداد سقط 

1 9 50 9 50 18 100 
2 - - 2 100 2 100 
3 1 100 - - 1 100 

2/0=P  2=df 

  توزیع فراوانی مطلق و نسبی وضعیت مواجهه با زعفران بر حسب حاملگی در سه ماه قبل از حاملگی فعلی -2جدول 

وضعیت جمععدم مواجهه با زعفرانمواجهه با زعفران
 درصد تعداد درصد تعداد درصد دادتع *وضعیت حاملگی
 100 7 6/28 2 4/71 5 بلی 
 100 72 2/54 39 8/45 33 خیر

 P  1=df=1/0   حاملگی سه ماه قبل از حاملگی فعلی *
  توزیع فراوانی مطلق و نسبی وضعیت مواجهه با زعفران بر حسب انجام کار سنگین-3جدول 

وضعیت جمعدم مواجهه با زعفرانعمواجهه با زعفران
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد انجام کار سنگین 

 100 3 7/66 2 3/33 1 بلی 
 100 75 52 39 48 37 خیر

6/0=P  1=df 

  توزیع فراوانی مطلق و نسبی وجود یا عدم وجود سقط در خانمهای باردار مواجه و عدم مواجه با زعفران -4جدول 

وجود سقط  جمع خیر بلی
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد مواجهه با زعفران 
 100 38 5/89 34 5/10 4 بلی
 100 41 100 41 0 0 خیر

035/0=P  61=%df  
 گیری بحث و نتیجه

 است که با رنـگ      ی ایران گیاهانزعفران یکی از ارزشمندترین     
ای دلپذیر جهانیان را مجذوب خود کرده        انگیز و مزه   ای دل  و رایحه 

بخشـی بـه پوسـت و        زایی لطافـت و زیبـایی      اص فرح است و با خو   

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1383؛ سال 1؛ شماره 10افق دانش؛ مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد                                                                  دوره 

 ١٣

رود که دلهـای اقـوام و        چهره و دیگر خصوصیات جادویی خود می      
  .)4(ملل مختلف دنیای کنونی را به تسخیر در آورد 

 ،جـات  از زمانهای قدیم بـرای زعفـران همچـون سـایر ادویـه            
 با  زاده  مطالعه حسینی نتایج  .  ذکر شده است   خواص درمانی مختلفی  

اثرات ضـد افسـردگی زغفـران و مـواد مـؤثر آن بـر روی                «وان  عن
.  این گیاه دارای اثرات ضـد افسـردگی اسـت          داد که  نشان   »موش

المللی بیولوژی و بیوتکنولوژی     این تحقیق در نخستین همایش بین     
 .)5 (گردیددر کشور اسپانیا ارائه 

احتمال و  است  آور   کاربرد بیش از اندازه زعفران مخدر و خلسه       
 ؛حسـی شـود    فلجی و بـی ، پس از تأثیر سبب شعف فوق العاده   رددا

در .  شـود  همچنین مصرف زیاد آن ممکن است موجب سقط جنین        
کننــده ســبب مــرگ  مــواردی مصــرف زعفــران بــه عنــوان ســقط

 .کننده شده است مصرف
 بـین    را داری گونـه اخـتالف معنـی      پـژوهش هـیچ   ایـن   نتایج  
 ماننـد (ث سـقط گـردد    تواند باع   و مواردی که می    فردیمشخصات  

 ،تعداد حـاملگی  ،   تعداد سقط قبلی   ، تعداد فرزندان  ، تحصیالت ،شغل
 حـاملگی   ،مانـدگی ذهنـی     سابقه عقب  ، نسبت فامیلی  ،زایمان تعداد

 تمـاس بـا مـواد       ، ناراحتیهـای عصـبی    ، بیماری مزمن  ،سه ماه قبل  
امـا نتـایج بررسـی میـزان     نشان نداد؛   ) انجام کار سنگین   ،شیمیایی

بـا زعفـران    در طول فصل برداشـت      انمهای بارداری که    سقط در خ  
 اند،    گونه تماسی نداشته   اند و خانمهای بارداری که هیچ      تماس داشته 

نشان داد که درصد سقط خانمهای بارداری که بـا زعفـران مواجـه              
 بیشـتر   ،انـد   نسبت به افرادی که با زعفران تماسی نداشـته         ،اند بوده
مهای باردار که با زعفران تماس       از خان  %5/10که   طوریه   ب ؛است

گونـه   خانمهای بارداری که هـیچ      در  شدند؛ ولی   دچار سقط  ،داشتند
تـوان    بنـابراین مـی   اتفـاق نیفتـاد؛   سقط،تماسی با زعفران نداشتند   

زعفـران  وری  او فـر  ینـد برداشـت     اشـرکت در فر   اذعان داشت کـه     
گـردد بـه منظـور        پیشـنهاد مـی    و   تواند باعث سقط جنین گردد     می
خانمهـای   از حضور    ترتیبی اتخاذ گردد تا   یشگیری از سقط جنین،     پ

 .  جلوگیری شودباردار در فرایند برداشت زعفران
 

 تشکر و قدردانی
ــاورزی    ــاد کش ــرم جه ــدیریت محت ــاری صــمیمانه م از همک

ن بهداشـتی   ی پژوهشکده جهاد کشـاورزی و رابطـ       ،شهرستان گناباد 
در انجـام ایـن      کـه     درمانی شـهید فیـاض بخـش       ،مراکز بهداشتی 

 تشـکر و قـدردانی      تحقیق نهایت همکاری خود را مبذول داشـتند،       
  .شود می
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