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 Purpose: The properties of date have been proven to be a nutrient. 
Iran is also one of the largest producers of this fruit and is considered 

in terms of the quality of dates worldwide. In addition, by studying 

the interpretations of the Holy Quran  and hadiths, exceptional 
properties and characteristics of dates are obtained that increase the 

importance of consuming this food. One of the most critical issues 

women face worldwide is proper nutrition during pregnancy to get 
through the various stages of pregnancy in the best way and regain 

their lost energy as soon as possible after childbirth. the present 

review study was conducted to investigate the effect of date fruits 

and seeds on the stages of  delivery and pregnancy outcomes from 
the medical, the Holy Quran and hadiths point of view.  

Materials and Methods: This study was a review study that 

necessary information gathered from various Quranic sources, 
interpretations of the Holy Quran and hadiths, as well as databases 

such as PubMed, Web of Science, Embase, Google, S, Pubmed, 

Scopus, Google Scholar, and based on the keywords wet, date fruit, 

date seed, pregnancy, childbirth, and Quran, were extracted by 
2022; The information was then categorized, summarized and 

analyzed.  

Findings: this study showed that consumption of date fruits and 
seeds could have a positive effect on various stages of pregnancy, 

such as lowering gestational blood pressure and preventing 

gestational diabetes. Consumption of dates in different stages of 
labor also has products such as improving bishop scores and dilating 

the cervix at the time of admission, inducing spontaneous labor, 

reducing the need to generate and stimulate childbirth, and reducing 

the length of different stages of labor. In addition, dates are good for 
postpartum healing, wound healing, and recovery of lost energy. 

Therefore, the findings of this study confirm the scientific miracle 

of the Holy Quran and the authenticity of the hadiths in terms of the 
effect of date consumption on pregnant women. 

Conclusion: Consumption of date fruits and seeds can positively 

affect different stages of pregnancy, childbirth, and postpartum 
recovery. 
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 چکیده
 و است شده ثابت مغذی ماده یک عنوان به خرما خواص: هدف
 کیفیت ظرن از و بوده میوه این کنندگان تولید بزرگترین از یکی ایران
 احادیث، و کریم قرآن مطالعه با. است مطرح جهانی سطوح در خرما

 اهمیت که آیدمی دست به خرما از انگیزیشگفت هایویژگی
 که مهمی مسائل از یکی. کندمی بیشتر را غذایی ماده این مصرف

 دوران در مناسب تغذیه هستند، مواجه آن با جهان سراسر در زنان
 ینبهتر به را بارداری مختلف مراحل تا است زایمان از پس و بارداری

 دست از انرژی زودتر چه هر نیز زایمان از پس و کنند سپری شکل
 هدف با حاضر مروری مطالعه رو این از. بازیابند را خود رفته

 پیامدهای و زایمانی مراحل بر خرما دانه و میوه تاثیر بررسی
 .است شده انجام احادیث و کریم قرآن پزشکی، منظر از بارداری

 بـا کـه بـوده مـروری مطالعـه پژوهـش ایـن  :ها روش و مواد
 مختلــف منابــع از الزم اطالعات تحقیـق، هـدف بـه توجـه

 هایپایگاه همچنین و احادیــث و کریم قرآن تفاسیر قــرآنی،
 ،PubMed ، Web of Science ، نظیر اطالعاتی

Embase,scopus,، SID , Magiran، google ،  Pubmed، 
Scopus، Google Scholar، میوه هـای واژه کلیـد براسـاس و 

 2022 سال تا حدیث، و قرآن زایمـان بارداری، خرما، دانه خرمـا،
 و شده تلخیص و بندی دســته اطالعات ســپس  گردید؛ اسـتخراج

 .گرفــت قــرار تحلیــل و تجزیــه مــورد
 اخرم یدانه و میوه مصرف که داد نشان پژوهش این نتابج  :هایافته

 فشار کاهش قبیل از بارداری مختلف مراحل در مثبتی تاثیر تواندمی
. باشد داشته بارداری دیابت بروز از پیشگیری و بارداری خون

 بهبود قبیل از آثاری زایمان مختلف مراحل در خرما مصرف همچنین
 ایمانز القای پذیرش، زمان در سرویکس دیالتاسیون و بیشاپ امتیاز
 طول کاهش و لیبر تحریک و القا به نیاز کاهش خودی، به خود

 پس بهبودی جهت خرما مصرف عالوه به. دارد لیبر مختلف مراحل
 دست از انرژی بازیابی و زایمان از ناشی هایزخم ترمیم زایمان، از

 عجازا بر تاییدی پژوهش این هاییافته بنابراین. است مناسب رفته
 بر خرما مصرف تاثیر جهت از احادیث صحت و کریم قرآن علمی
 .باشدمی باردار زنان

 رب مثبتی تاثیر تواندمی خرما یدانه و میوه مصرف :گیرینتیجه
 از پس بهبودی و زایمانی مختلف مراحل بارداری، مختلف مراحل
 .باشد داشته زایمان

 

 زایمـان، بارداری، خرما، دانه خرمـا، میوه :کلیدی واژگان
 قرآن،حدیث

 
 09/05/1401تاریخ دریافت: 
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 مقدمه
 عبارت است از ی طبیع زایمان بهداشت جهانی سازمانطبق تعریف 

در  که طوری به آنتداوم   و لیبر خطر کم د وخو به خود شروع
 ۴2 تا ۳۷ هفته بین در خود به خود ه صورتب نوزاد زایمان طی آن
 روش زایمان پیشرفت عدم صورت در. دبیای دنیا به بارداری کامل
 که داشت خواهد وجود زایمان القای تحریک و  برای مختلفی های

 کردن استریپ مانند روندمی کار به هم با ترکیب در یا تنهایی به
 صورت در (1).سینتواکسی و ها پروستاگالندین از استفاده و ها پرده

 مانند مکانیکی های روش با باید ابتدا، رحم دهانه بودن نامطلوب
 مانند دارویی های روش یا لومن دوبل بالون راتتک یا فولی راتتک

 دهانهیا استفاده از داروهای گیاهی  و هانپروستاگالندی از استفاده
 در وسینتلیبر بوسیله اکسی یالقا (2).کرد زایمان رحم را آماده

 شایع هایاندیکاسیون و شودمی انجام هازایمان درصد 2۵ از بیشتر
 از پیش پارگی ترم، تپس حاملگی ر شامللیب تحریکالقا یا  برای

 ،مانند پره اکالمپسی   مادری مختلف عوارض و اههپرد موعد
 مانند دیسترس جنینی جنینیمشکالت  واکالمپسی و دیابت 

 .(3)باشدمی
با عوارض نامطلوب ، ی طوالنی مدتالقابا افزایش طول مدت لیبر،  

طول کشیده، فعالیت بیش از حد رحم، متعددی مانند فاز نهفته 
، هایپوکسی  رحم شدن پاره نسبی خطر افزایشکوریوآمنیونیت، 

سزارین همراه  خونریزی پس از زایمان و جنین و افزایش میزان
 به ردما ناراحتی با است ممکن زایمان القای این بر عالوه .(4)است
نارضایتی مادر از تجربه زایمان،  ،جنین مادرو بر مکرر نظارت دلیل

 همچنین و مادر خوردن و آشامیدن ،تحرک در محدودیت  همچنین
 روند هاشرو ایناین حال  با. (5,6)باشد همراه توجه قابل مالی بار با

هرچند  ؛(7)ددهنمی کاهش را سزارین میزان و ندنکمی تسریع را لیبر
 های بهتری نیز وجود دارد.که برای کاهش این عوارض روش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 13

https://quranmed.com/article-1-653-fa.html


 و همکاران  عبدی فاطمه  59

 1۴01 پاییز، ۳، شماره ۷دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 های مکملبا استفاده از درمان لیبر مشکالت رفع به محققان اخیراً 
و عوارض  سزارین میزان کاهش آن دنبال به ای وتغذیهو  گیاهی

مکمل های ندرمااستفاده از  .(8)دارند بیشتری توجه مادری و جنینی
در مقایسه با مصرف داروهای  یهای ایمن ترروش ،و جایگزین

. (9)دنباشزایمان می و داریدوران بار مشکالتشیمیایی برای درمان 
گیاهی در دوران بارداری در کشورهای  درمان هایاستفاده از  عشیو

درصد، در استرالیا  9تا  6توسعه یافته مانند کانادا و ایاالت متحده 
 ۵1و در ایران  (10)درصد 69روسیه ، درصد ۵0و اروپای شرقی تا 

ایرانیان ارزش دهد که این عدد نشان می (11)باشد می درصد 6۳الی 
 .قائل هستند و تغذیه زیادی برای طب مکمل

 نسانا تندرستی و بهداشتی ئلمسا به ایویژه توجه همواره قرآن کریم
 بوده هاآن مهمترین از یکی مناسب یتغذیه بین این در که داشته
اختصاص تغذیه  به کریم آیه در قرآن 160به طوریکه حدود  ؛است

 و مصرف خصوص در مختلف احادیث در همواره داده شده است و
 این از یکی .شده است بسیار تاکید غذاها از برخی مصرف عدم یا

 که است آن شفابخش خواص و خرما مصرف مورد در هاتوصیه
بعنوان  .خوردمی چشم به بسیارو طب مکمل  احادیث ،قرآن در

ی زیتون، خرما سه میوه به سوره مبارکه نحل 11آیه  در تفسیرمثال، 
 اىکمتر میوهشود که ؛ و مشخصا بیان میاست و انگور اشاره شده

 .12))باشد ها براى بدن مفید و الزمى اینکه به اندازه وجود دارد
نیز آمده است از سوره مبارکه مومنون  19آیه در تفسیر همچنین 

انگور حساب دیگرى  خرما و انندها، بعضى ممیان میوه درکه 
متوجه  سوره مبارکه ق 10در آیه  ارزش بیشتر خرما را .(13)نددار
 صحبت به میان آورده استانحصارا راجع به خرما  شویم. این آیهمی

 پس ؛آمدهنام خرما جداگانه  ،چون در این آیه که شودمیو گفته 
 در در تایید این موضوع، .(14)دیگرى دارد ارزش هادر میان میوه
همیت خرما از ا نیز ءسوره مبارکه شعرا 1۴8و  1۴۷تفسیر آیات 

 تحقیقات عالوه، به. (15است) شده سخن گفته در میان قوم ثمود
 اند.ی مغذی بودهاین ماده ارزشمند فوائد یکنندهتایید بارها علمی

تازه، میوه،  یتفاله هسته، شاملقسمت های خرما  اغلب از استفاده 
. (16)متداول است سنتیدر طب  (الگمی)خرما یگل و شیره یگرده
ی محصول (.phoenix dactylifera L) خرما ی درختهمیو

مخصوصا در کشورهای مناطق گرمسیری  گسترده طور به است که
 حاوی این میوه ت؛اس مردم دسترس در ،مانند ایران و عربستان

 هضماز آنجا که  و (3)اشدبیم قند باال و دمتعد هایمغذی درشت
 برای را باردار نز نیاز مورد انرژی ،بوده آن سریع جذب و

 یاین میوه عالوه بر. (1)کندمی حفظ و تامین خستگی از جلوگیری
 و پتاسیم مانند یمعدن مواد ،نمک نوع 1۵ چربی، خرما حاوی

 ،بیوتن ،ریبوفالوین مانندیی مانند ها ویتامین  و پروتئین ، منیزیم
 یمیوه. (17,18)اشدبمی اسکوربیک اسید و فولیک اسید ،تیامین
 مانند اشباع غیر و شده اشباع چرب اسیدهایهمچنین حاوی خرما 

 نقش ،انرژی تامین صرفه نظر از کهاست  اسید لینولئیک و اولئیک
های ندینپروستاگال. (19)دارد هاپروستاگالندین تولید در اساسی

 پیشرفت ، کسسروی نرم شدن در مهمی نقش توانندشده می لیدتو
. (18)اشته باشندد زایمان القای و رحم انقباضات افزایش ، زایمان

 آنتی خواص دارای خرما میوه عصاره که اندهداد نشان مطالعات

 آتروژنیک ضد و زا جهش ضد همچنین و قارچ ضد و باکتریال
برای پیشگیری و درمان عوارض بارداری توان که از آن می (20)ستا

و کمک به ترمیم  بارداری های پره اکالمپسی و دیابتمانند بیماری
 استفاده کرد.بعد از زایمان های دستگاه تناسلی زخم و پارگی

در خرما سیزده ماده حیاتى و پنج نوع ویتامین کشف  نیز دانشمندان
ى و بسیار پر ارزش ى غنیاند که آن را به صورت یک منبع غذاکرده

  .(21)در آورده است
. کریم ذکر شده است قرآن در بار ۴2 و درخت آن، نخل، خرما نام

 سوره ۷۷ و ۴9 آیات بقره، سوره 266 آیهدر  «خرما»برای مثال، 
 ۴  آیه اعراف، سوره 12۴ آیه انعام، سوره 1۴1 و 99 آیات نساء،

 سوره اسراء، 91 و ۷1 آیات نحل، سوره 6۷ و 11 آیات سوره رعد،
 سوره طه، ۷1آیه  مریم، سوره 2۵ تا 2۳ آیات کهف، سوره ۳2 آیه
 آیه فاطر، سوره 1۳ آیه شعرا، سوره 1۴8 آیه مؤمنون، سوره 19 آیه
 آیه و رحمنال سوره 68 و11 آیات ق، سوره 10 آیه یس، سوره ۳۴
خرما رود. به شمار مییک میوه بهشتی و  آمده است عبس سوره 29

 زابسیار باارزش است و دین مبین اسالم آن را  نیز پزشکی از نظر
جات قرار داده است و به موازات تکرار کلمه جمله مهمترین میوه

خرما در قرآن کریم، فضیلت خرما در احادیث بسیار نیز ذکر شده 
 زنان برای اخرم میوه فواید به ی بارهااسالم طبدر  .(22)است

قرآن کریم نیز به عنوان کتاب هدایت  .است شده اشاره باردار
ها را برای افزایش کیفیت زندگی ترین توصیهها، همواره نابانسان

و دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی در اختیار ما قرار داده است. 
 که دهدمی دستور مریم حضرت به داوندخ مقدس کتاب این در

 میوه از درخت،ی ، با تکان دادن شاخهعیسی حضرت تولد هنگام
 خرمای بجنبان تا خود سوی به را خرما تنه »:کند استفاده خرمای

خرمای الزم به ذکر است  .(19)« تو فرو بریزد برای رسیده و تازه
پیامبر توسط اجوه که نوعی خرمای خاص در کشورهای عربی است 

گر  ا»د: نمی فرمای ایشان ؛شده است وصیهتاکرم صلی اهلل علیه و آله 
ه خرمای اجوه بخورد، در آن روز نه سحر و ن عدد صبح هفت کسی

 عنوان به خرما میوه رسدمی نظر به .(23)«رساندسم به او آسیب نمی
 برای معقول یغذای انتخاب یک متعادل غذایی رژیم یک از بخشی

همان  .باشد حتی پس از زایمان ر در تمام مراحل زایمانی وباردا زنان
خرما بخورید که شفای »فرمایند: گونه که امام علی)ع( می

 هدف با اتخاذ رویکردهای ایمن از آنجا که .(24)«هاست.بیماری
می مدت طوالنی زایمان از اجتناب و تحریک زایمان به نیاز کاهش

توجه به تغذیه  از آنجا که و باشد برخوردار باالیی ارزش از تواند
مورد توجه محققان قرار گرفته و مصرف خرما  در دوران بارداری

 اثـرات ارزیابـی بـا تـا دارد سـعیحاضر لذا مطالعه مروری ؛ است
از  میوه و دانه خرما بر مراحل بارداری و زایمان شـده شـناخته

 احادیث و قـرآن تأکیـد راز منظر پزشکی، قرآن کریم و احادیث،
  .نمایـد بررسی  را
 
 و روش هاواد م

مطالعـه مـروری بـوده کـه بـا توجـه بـه  یک پژوهـشایـن 
 ، تفاسیرهـدف تحقیـق، اطالعات الزم از منابــع مختلــف قــرآنی

های اطالعاتی نظیر ، احادیــث و همچنین پایگاه قرآن کریم و
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PubMed ،Web of Science ،Embase,scopus, ،

SID , Magiran ،google   ،Pubmed ،Scopus ،

Google Scholar ،خرمـا،  و براسـاس کلیـد واژه هـای  میوه
 2022، تا سال و حدیث نقرآ ،دانه خرما، بارداری، زایمـان

به طور مستقل، تمامی عناوین  گان پژوهشنویسند .اسـتخراج گردید
وقتی . آمده را مورد بررسی قرار دادنددستهای مطالعات بهو چکیده

متن  کل، ای عدم توافق وجود داشتمقالهبین حذف یا در نظر گرفتن 
 جستجو، همچنین. گرفتآن مقاله مد نظر مورد بررسی قرار می

جهت بازیابی متون خاکستری و سایر منابع مطالعاتی بالقوه صورت 
های ذکر شده، اطالعات به دست آمده بر اساس کلیدواژه .پذیرفت

 بهترین وبارها توسط نویسندگان مورد ارزیابی قرار گرفت تا 
ســپس اطالعات ترین منابع مورد استفاده قرار بگیرند. مرتبط

و مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار  و تلخیص شدهدســته بندی 
 .ندگرفــت

 
 هافته ای

 تاثیر مصرف خرما بر مراحل مختلف زایمان
 بهبود امتیاز بیشاپ و دیالتاسیون سرویکس در زمان پذیرش:

 را خرما تنه:  فرماید می خطاب مریم حضرت به خدواند قرآن در
در ... بارد فرو تو بر چینی دست نورس یخرما تا بتکان، و بجنبان

 در که مؤثر را اکسی توسین با مشابه هورمونی نوین، علماین راستا 
 رحم کشیدگی به که است کرده کشف درخرما ،زایمان است روند

 از قبل حالت به رحم برگرداندن و زایمان برای کردن آن آماده و
کاهش  باعث و نموده کمک زایمان از پس دوره حاملگی در

که مصرف خرما محققانی  اکثر گردد.خونریزی بعد از زایمان می 
مورد ان تخمینی زایمان هفته قبل از زم ۴تا  1 ازدر زنان باردار ا ر

، امتیاز بیشاپ و دیالتاسیون سرویکس در گروه بررسی قرار دادند
ی نتایج مطالعات .گزارش کردند بیشتربه طور معنی داری  را مداخله

هفته قبل از تاریخ تخمینی زایمان  ۴گروه مداخله   هادر آن که
نشان  ،کردندگرم خرما مصرف می۷0-۷۵عدد خرما یا  6روزانه 
در مقایسه  ۳.۵2دیالتاسیون در هنگام پذیرش  به تربیب ) داد که
به طور  (26)سانتیمتر( 2.9۷در مقایسه  ۴.0۵) و (25)سانتیمتر( 2.02

دیگری که گروه مداخله از هفته  یمطالعه در معنی داری بیشتر بود.
، مشخص کردندگرم خرما مصرف می ۷0-۷۵بارداری روزانه  ۳۷

در مقایسه  ۴.0۵سیون سرویکس در زمان پذیرش )تادیال شد که
نتایج همچنین  .(27)سانتیمتر( به طور معنی داری بیشتر بود  2.۵۴

زایمان روزانه  به مدت یک هفته قبل ازای که گروه مداخله مطالعه
در زمان پذیرش نشان داد که  کردند،مصرف میعدد خرما  ۷

سانتیمتر(  و نمره  2.69در مقایسه  ۴.62سرویکس ) دیالتاسیون
 بیشتری نسبت به گروه کنترل سانتیمتر( ۵.1در مقایسه  ۷.۳بیشاپ )

 .(28)داشتند
 تفاوتی درمداخله  ۴پس از   کارآزمایی بالینییک مطالعه در فقط 

دیالتاسیون سرویکس در زمان پذیرش بین دوگروه مداخله و کنترل 
در این زمینه نیز موجود  زانالیآسه مطالعه متا. (29)دشمشاهده ن

Sagi و  ( 2020)، کریمی و همکاران (3) (2020)و همکاران
دیالتاسیون زمان پذیرش بودند که  (30)( 2019)نصیری و همکاران

وایی ردر این راستا بررسی در گروه مداخله را بیشتر گزارش کردند. 
امام گویای مطلبی از  در دوره بارداری و زایمان استفاده از خرما

های خود هنگام نفاس خرما به زن»  باشد:صادق)ع( در این باره می
از آنجا که  .(31)«بدهید تا فرزندانتان سالم، حلیم و بردبار شوند.

بوده، به  نوزادی سالمت دهندهدر زمان قدیم نشان نوزادبردبار بودن 
که تاکید احادیث بر مصرف خرما و بردباری نوزاد،  رسدنظر می

د تر و سالمتی نوزای تاثیر خرما بر زایمان آسانیکی از مصادیق ساده
 یکی از شرایط تولد نوزاد سالم، خروج موفقیت آمیزاست. زیرا 

های تواند از آسیبباشد که دیالتاسیون مناسب مینوزاد از واژن می
د، تا نشومیاحتمالی که در هنگام خروج از واژن به نوزاد وارد 

صوص میهمچنین در این خ امام صادق)ع( حدود زیادی بکاهد.
به زنانتان در ایام نفاس خرمای برنی دهید تا فرزندانتان »فرمایند: 

همچنین در حدیثی دیگر از امیرالمومنین علی)ع( نقل می« زیبا شوند.
بهترین خرماهایتان برنی است، به زنانتان در نفاس از آن خرما »کنند: 

 .(32)«شوند.بخورانید که فرزندانتان باهوش و بردبار خارج می
 

 تحریک لیبرنیاز به القا و خود و هزایمان خودب
هفته  ۴تا  1در زنان باردار از اکثر مطالعاتی که مصرف خرما را 

قبل از زمان تخمینی زایمان مورد بررسی قرار دادند، به طور معنی 
نسبت به  را داری نیاز به القا و یا تحریک لیبر در گروه مداخله

گروه کنترل کمتر گزارش کردند. نتایج مطالعاتی که گروه مداخله  
-۷۵ و یاد خرما عد 6هفته قبل از تاریخ تخمینی زایمان روزانه  ۴

هزایمان خودبمیزان  نشان داد که ،کردندگرم خرما مصرف می۷0
در برابر  %9۴.۵) و (25)( %۷9 در برابر  %96ب )تیبه تر یخود

ا یا القنیاز به  به طور معنی داری بیشتر بود و میزان ، (27)( ۴1.۳0%
در  %۵.۵0) و (25)( %۴۷در برابر  %28)یب  به ترت  لیبر تحریک

نتایج مطالعه . بود به طور معنی داری کمتر (27) (%۴8.۷0برابر 
گرم خرما ۷0-۷۵گروه مداخله روزانه  ۳۷دیگری که از هفته 

نشان داد در گروه مداخله و کنترل میزان زایمان  ،کردندمصرف می
 %68.09در برابر  %80خود و نیاز به تحریک لیبر به ترتیب )بهخود
نتایج مطالعه ، در همین راستا. (26)د( بو %۳2.۳8در برابر  %20( و )

دیگری که گروه مداخله به مدت یک هفته قبل از زایمان روزانه 
میزان زایمان  ، مشخص کرد کهکردندعدد خرما مصرف می ۷

در  %۳6.۵و نیاز به القا  %29.6در برابر  %6۳.۵خود هخودب
و همکاران  RAZALIنتایج مطالعه ولی  (33)دبو %۷0.۴برابر

ی؛ ووناگون ماالپار از نژادهای گنولی مداخله در زنانهفته  ۴پس از 
 زمانی بین یصلهدر گروه مداخله فقط فاکه  چینی و هندی نشان داد

و از نظر  استکمتر ( 1.01هفته در برابر  1.6۴)مداخله و زایمان 
ت اوخود بین دوگروه تفهنیاز به القا و تحریک لیبر و زایمان خودب

نتایج یک مطالعه متاآنالیز در  .(29)دآماری معنی داری مشاهده نش
این زمینه نشان داد نسبت خطر نیاز به القا در گروه مداخله به طور 

یامبر اکرم)ص( نیز برای . پمعنی داری کمتر از گروه کنترل است
اند. از جمله خوشبو شدن دهان، پاک خاصیت را ذکر کرده 9خرما 

ی بینایی و محکم شدن کمر؛ که بنابر ت قوهشدن معده، تقوی
، محکم شدن کمر باعث زایمان مکملاعتقادات طب سنتی و 

 باد شما بر» فرمایند:علی )ع( نیز می امام .شودتر در زنان میراحت
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 و همکاران  عبدی فاطمه  61

 1۴01 پاییز، ۳، شماره ۷دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 صدای برد،می بین از را و رنج خستگی که برنی خرمایخوردن 
 را مرض هفتاد و گرداندمی سیر از گرسنگی نماید،می رفع را شکم
 .(34)« دهدمی شفا
 

 یبرهفته مرحله اول لنطول فاز 
 کهگروه مداخله  درطول فاز نهفته  مشخص شد که در دو مطالعه

دقیقه  ۵10ا )عدد خرم 6هفته قبل از تاریخ تخمینی زایمان روزانه  ۴
دقیقه در برابر  ۵2۷±۳6۴) عدد خرما ۷و  (25)دقیقه( 906در برابر 

ه ب نسبت گروه کنترل  ،دریافت می کردند (29)دقیقه(  ۵9۷±۷2۴
ول ط بین  دو گروه مداخله و کنترل ولی .طور معنی داری کمتر بود

تفاوت آماری معنی داری وجود  اول، دوم و سوممراحل زایمانی 
ختالف نشان داد که امطالعه متاآنالیزی  ینتیجه. (25,29)نداشت

میانگین طول مدت مرحله نهفته لیبر در مطالعاتی که مداخالت را 
 در. (3)کمتر نشان دادندقبل از لیبر شروع کردند به طور معنی داری 

روایتی دیگر از عایشه آمده که پیامبر)صلی اهلل علیه  این زمینه، در
جوه در اول صبح شفا و پادزهر ادر خوردن خرمای »وآله( فرمودند: 

 .(35)«است
 

 طول فاز فعال مرحله اول لیبر
تازه دارای  خرمای دهد که صد گرمتحقیقات درباره خرما نشان می 

 ۳0گرم گلوسید،  0/ ۳گرم پروتئین،  0/ 9کیلو کالری انرژی،  16۳
 10میلی گرم کلسیم و  ۵1میلی گرم آهن،  1/ ۳میلی گرم فسفر، 
تواند در تامین انرژی بنابراین می. (36)دباشمی Cمیلی گرم ویتامین

طالعاتی که اثر طی مراحل مختلف لیبر مفید باشد. ممورد نیاز 
ول طمصرف خرما را در طول فاز لیبر بررسی کردند نشان دادند که 

 دریافت کرده  عسل و خرما ای کهدرگروه مداخلهمدت فاز فعال 
و گروه ( 12۵±۳99با گروه پالسبو ) در مقایسه (8۳±۳02.6۷)اند

به طور معنی داری کمتر ) 1۴۴.۷±۳9۷.۵مراقبتهای معمول )
در طول مرحله اول لیبر  یدیگر یاین در مطالعه عالوه بر .(37)بود

 و (210.1۴±1۷۷.1۳گروه های دریافت کننده خرما در حین لیبر)
(، نسبت به گروه کنترل 22۴.۴۳±1۵۷.2۵خرما به همراه آب)

همچنین  .(19)داری کمتر بود ( به طور معنی292.12±۳62.۴6)
که در  ایگروه مداخلهدر نیز گزارش کردند  شفتحی و همکاران

کردند طول فاز فعال نسبت به حین لیبر شربت خرما دریافت می
کمتر  (1۴6.۳2±۳۵.9در برابر  9۷.۴۷±2۷.۳9گروه کنترل )

فقط در دو مطالعه که گروه های مداخالتی از هفته های . (38)است
 گرم خرما( ۷0-۷6بارداری )روزانه  ۳۷عدد خرما( و  6)روزانه  ۳8

های مداخالتی در گروه فعالفاز طول مدت کردند، خرما دریافت می
در  216.02±16.۴)به ترتیب  کنترل نسبت به گروه های

در  ۳29.02± 2۴9و ) (28) (2۵9.۷±110.9مقایسه
همین راستا نتیجه  در کمتر بود. (27)( ۵۴۷.80±۳92.10مقایسه

مطالعه متاآنالیزی نشان داد که طول فاز فعال در گروه های دریافت 
الزم به ذکر است  .خرما به طور معنی داری کمتر استکننده 

های کار )شروع مطالعات وارد شده در مطالعه متاآنالیز فوق روش
ر یامبپ مداخله قبل از لیبر، شروع مداخله حین لیبر( متفاوتی داشتند.

به زنان خود در دوره نزدیک » فرمایند:می در این باره گرامی اسالم

زایمان خرما بدهید زیرا هر کس که در دوره نزدیک زایمان غذایش 
نیز خوراک مریم  ؛فرزندش بردبار زاده خواهد شد ،خرما باشد

در حالی که اگر خدا غذایی  ؛هنگامی که عیسی را زاد همین بود
 .(39)«خوراند.همان را به وی می ،بهتر از خرما برای او سراغ داشت

 طول مرحله دوم لیبر
 مطالعه ای که گروه مداخله در طی طول مدت مرحله دوم لیبر در

در مقایسه با ( دریافت کردند ۴8.۳۳±1۵.16لیبر عسل و خرما )
های معمول گروه مراقبت ( و86.1۷±۴0.۳8گروه پالسبو )

احمد  یمطالعه .(37)به طور معنی داری کمتر بود )۴۳.۷8±۷8.1۷)
فقط  نشان داد در حین لیبر انجام دادند،مداخالت را و همکاران که 

گروه مداخله نسبت به کنترل طول مدت مرحله اول و سوم در 
مرحله دوم زایمان بین دو گروه  طول مدت در و تر استکوتاه

از میان مطالعاتی که . (19)تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت
هفته قبل از زایمان شروع کردند و در حین  1الی  ۴مداخالت را از 

نشان داد (  201۷)فقط مطالعه کردی و همکاران ،اندلیبر قطع نموده
در برابر  ۳۳.60±1۳.۷0که طول مرحله دوم لیبر در گروه مداخله )

ولی سایر  (27)تنسبت به گروه کنترل کمتر اس ( 1۷.10±۴2.10
ه گرو مطالعات با روش کار مشابه تفاوت آماری معنی داری بین دو

اختالف میانگین طول  . (25,29,40)دندمداخله و کنترل نشان ندا
و  Sagiمروری مطالعات مدت مرحله دوم لیبر در 

گروه  در (30) (2019)و همکاران Nasiriو  (2) (2020)همکاران
ر د به طور معنی داری کمتر است. مداخله نسبت به گروه کنترل

 حدیثی از پیامبر دربررسی روایی که در این زمینه صورت گرفت، 
 تن با سه چیز شاداب»فرمودند: بود؛ اکرم)ص( که در ارتباط با عسل 

(. 41) «لبوی خوش، لباس مالیم و نوشیدن عس ؛شودده میانو پرور
از شفابخشی عسل  نیز سوره مبارکه نحل 69همانطور که در آیه 

  .آمده استبرای مردم سخن به میان 
 

 طول مرحله سوم لیبر
 باعث خرما در آهن و کاروتن بتا منیزیوم، زیادی مقادیر وجود
 خونی کم و ی زایمانیها عفونت از پیشگیری در آن مفید اثرات

معموال مادران در طی زایمان انرژی زیادی از دست  .است شده
امام صادق شوند. دهند و دچار خستگی مفرط پس از زایمان میمی

خرما، خستگی را »  د:نفرمایمیو در این باره در مزایای خرما ( ع)
 برد ورا از بین می )مزاج سرد در طب مکمل(کند و بلغمبرطرف می

ها قبل آن یاکثر مطالعاتی که مداخله  (42).«ستهاترین غذاپاکیزه
از لیبر انجام شده بود، از نظر طول مدت مرحله سوم لیبر تفاوت 

البته نتایج یک مطالعه، طول . (25,29)اری معنی داری نداشتندآم
مدت مرحله سوم لیبر در گروه مداخله را به طور معنی داری کمتر 

 . (27)(6.80±۷در برابر  ۵.10±2.۵0از گروه کنترل گزارش کردند)
طول مدت مرحله سوم لیبر در مطالعاتی که مداخالت را از طرفی 

، تفاوت آماری معنی داری بین گروه بودنددر حین لیبر انجام داده 
و البته طول مدت مرحله سوم  .(19)داشت مداخله و کنترل وجود

 که مداخله دریافت خرما ایمیانگین خون از دست رفته در مطالعه
گرم خرما به همراه  100)دریافت انجام شده فاصله پس از زایمان الب

ر ( نسبت به سی سی سرم رینگ 1000واحد اکسی توسین در  20
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 62.... از بارداری پیامدهای و زایمانی مراحل بر خرما تاثیر  

Journal of Quran and Medicine Volume 7 Issue 3, Autumn 2022 

سی سی سرم  1000واحد اکسی توسین در  20گروه کنترل )دریافت 
و (  8.01±۷.۴در برابر  ۷.1۳±۳.68)به ترتیب  رینگر(

نتایج . (43)کمتر بود (12۷.11±121.۴9در برابر  ۳6.2۵±68.۵)
گرم خرما فورا پس از زیمان  ۵0مصرف  مطالعه دیگری نیز نشان داد

 دربه گروه شاهد ) عضالنی توسیناکسیو تجویز  مداخله گروهدر 
)به  هادروشیت و پرینه پدهای کشیوزن و انجام (نفر ۳1 گروه هر

 دست از خون میانگین، (زایمان از بعد ساعت ۳مدت به ساعتیطور 
 10۴هم در ساعت اول )  توجهی قابل طور بهدر گروه مداخله  رفته

سی  220در برابر  162.۵) سوم ساعت در( و سی سی 1۴1در برابر 
 2که مداخله  یادر مطالعه ولی. (44)سی( کمتر از گروه کنترل بود

گرم خرما روزانه تا  100)دریافت ساعت پس از زایمان انجام شده 
پس از زایمان روز اول در میزان خونریزی روز پس از زایمان(  10

در برابر  ۳۵.26±29.26گروه مداخله کمتر از گروه کنترل بود )
طی روز دوم  لیسی سی( با این حال معنی دار نبود و ۳2.۴6±۳9.68

الی روز دهم میزان خونریزی در گروه مداخله به طور معنی داری 
 .(45)کمتر از گروه کنترل بود

 
 فشارخون دوران بارداریمصرف خرما و 
ض های سازمان جهانی بهداشت، کشنده ترین عواربر اساس گزارش

خونریزی شدید، عفونت، فشار خون باال در بارداری ، دوران بارداری
با نتایج مطالعه ای نشان داد که  .(46)و سقط جنین غیر ایمن است

خطر ، توسط خانم های باردار هجواعدد خرمای  ۷مصرف روزانه 
میانگین فشار  ،هفته 8ابتال به پره اکالمپسی و اکالمپسی به مدت 

خون شریانی و آزمون تغییر وضعیت به طور معنی داری نسبت به 
مداخله پایان  بطوریکه پس از .کندگروه کنترل کاهش پیدا می

و درصد کاهش،  1۳گروه مداخله ، میانگین فشار خون شریانی در
داشت. همچنین نتایج آزمون تغییر درصد افزایش  8.1 در گروه کنترل

در  ودرصد کاهش  66.۴ مداخلهدر گروه  د کهوضعیت نشان دا
مطالعه کوهورت  .(46)توجود داشدرصد افزایش  ۵.6 گروه کنترل

دیگری نیز نشان داد که در مادران مستعد ابتال به پره اکالمپسی 
به طور معنی داری باعث  هجواگرم از خرمای  100مصرف روزانه 

( ،کاهش آزمون 98.090-8۵.0۳کاهش میانگین فشارخون شریانی)
) نوعی  Sflt-1( و کاهش میزان ۳0.1۳-10.0۷تغییر وضعیت )

. ولی در گروه کنترل دوشمی (۴.02-1.۷2ماده آنتی آنژیوژنیک( )
-102.۳0افزایش میانگین فشارخون شریانی) یبه طور غیر معنی دار

( و ۳0.۴0-۳0آزمون تغییر وضعیت )عدم تغییر در ( ، 96.۷0
در همین . (47)مشاهده شدSflt-1 (۴.۳۷-۳.۷۴ ) میزان  افزایش

 هدر مورد مصرف خرمای اجو(  2019)قریشی و خان یراستا مطالعه
های قلبی و عروقی نشان داد که در گروه در افراد مبتال به بیماری

کننده داروهای آلوپاتیک های دریافت کننده خرما و گروه دریافت 
بهبود عالئم درد قفسه )خرما و آلوپاتیک(  درمان ترکیبی و گروه
 %۳۳بهبود دیس پنه به ترتیب ،   %۷6و  %60،  % ۳۷به ترتیب سینه  

بود.   %66و  %۵6،  %22و بهبود کلی عالئم به ترتیب   %6۳و  ۵0%، 
روه گ ترکیب درمانیدر نکته حایز اهمیت این است در صورتیکه 

شربت از ترکیب  جای خمیر خرما )ترکیب دانه و میوه( ه ب سوم
بهبود کلی عالئم در گروه اول و  ،استفاده شودسیر زنجبیل و خرما 

سوره  2۵و  2۳طبق آیه . (48)دباشمی  %۷۵و  %۳0سوم به ترتیب 
حضرت مریم را به مصرف خرما هنگام مریم که خداوند در آن 

که مصرف برداشت کرد چنین کند، میتوان زایمان سفارش می
خرمای تازه )رطب( برای زنان باردار سودمند است و شاید به دلیل 

برای زنان باردار که دچار فشار  و کربوهیدرات زیاد میزان سدیم کم
گزینه بوده  بارداری هستند، خرما بهترین های آخرماهدر خون باال 

 .(49) ردو نسبت به مواد شیمیایی و مصنوعی ارجحیت دا
 

 زیاتومی(استفاده از خرما در ترمیم زخم ) اپی
ر می بدر مورد تاثیر شیره خرما یا الگ که حیوانی یهطالعمدر یک 

به سه  را آسیب دیده موش های  ،شده استانجام  روند بهبود زخم
دوم گروه  الگمی،: گروه اول تحت درمان با کردندگروه تقسیم 

 سوم گروه و CICAFLORA کرم ( تحت درمان بامرجع)
 املک بهبودی اول گروه در دوازدهم، روز دربنابر نتایج . درمان بدون

در واقع . بود ناقص بهبودی هاگروه بقیه در که حالی در شد، حاصل
درمان گروه تحت  با مقایسه در خرما شیره در گروه تحت درمان با

 سرعتو بوده  تر، تکثیر سلولی سریعCICAFLORA با کرم
ترکیبات فنلی و وجود  .افزایش پیدا کرده بود %۳0 زخم بهبود

منبع مهمی از  دهد که الگمیالگمی نشان می در فالونوئیدی
کاندیدهای امیدوار  از ترکیبات ضد التهابی شناخته شده و همچنین

عالوه بر این در مطالعه دیگری  .(50)کننده برای بهبود زخم است
 هااکسیدانای از آنتیالگمی دارای طیف گستردهنشان داده شده که 

و ند کهای بهبود زخم کمک میبه تحریک مکانیسمباشد که می
حیوانی  ینتایج مطالعه. (51)باشدمی فعالیت های بیولوژیکیدارای 

پانسمان آغشته  با دیگری نشان داد که زخم حیوانات تحت درمان
ی مترک میزان کلونیزانسیون میکروبی ،به عسل در مقایسه با شکر

درد کمتری را تجربه  بیمار و شودانجام می ترترمیم زخم سریع دارد،
های بالینی آینده بتوان شاید در کارآزماییبنابراین . (52)کندمی

تر زخمخرما را بصورت دارویی موضعی برای ترمیم سریعی شیره
در این  پیشنهاد داد. ی ناشی از زایمانهازیاتومی و پارگیهای اپی

زنان زائو در هیچ چیزی مانند » فرمایند:مورد نیز امام باقر)ع( می
طلبند؛ زیرا خداوند به مریم)س( در زمان نفاسش خرما شفا نمی

همچنین در حدیثی از امام صادق)ع( آمده  .(53)«خرما پیشکش کرد.
زن زائو استشفا به چیزی مثل خوردن رطب »است که می فرمایند: 

در زمان  را نکرده، زیرا خداوند تبارک و تعالی مریم دختر عمران
بیان امیرالمومنین نیز نشان از  (54).«نفاسش خرمای تازه خورانید

ان کرده دارد. ایشان ر بسزای خرما بر سالمت زنان تازه زایمیتاث
 (55)«کند.چیزی بهتر از خرما، زن زائو را مداوا نمی» فرمایند:می

زن باردار »ند: اههمچنین ایشان در حدیث چهارصدگانه فرمود
چیزی نخورده و چیزی بعنوان دارو استفاده نکرده که برتر از رطب 

 انباشد، زیرا خداوند به مریم فرمود شاخه خرما را به سوی خود تک
بده که برایت رطب تازه می اندازد و بخور و بیاشام و نور چشم من 

 (54)«باش.
عدد خرما یا به طور  ۷ نشان داد که مصرف نتایج چندین مطالعه

هفته آخر بارداری  2یا  ۴در روز طی  خرما گرم ۷۵-۷0میانگین 
 بیش از نیمی از مطالعات با کاهش نیاز به القا و یا تحریک لیبر در
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 و همکاران  عبدی فاطمه  63

 1۴01 پاییز، ۳، شماره ۷دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 .(29,37-3,19,25)تهمراه اسو کاهش طول مدت بارداری 
بیشتر  با قبل از لیبر های باردارتوسط خانم مصرف خرما همچنین

پ انمره بیش بودن دیالتاسیون سرویکس در زمان پذیرش و یا بهبود
-3,25)اول لیبرمرحله نهفته فاز کاهش طول مدت و  (1,3,25-33)

در حین لیبر  را همراه است و اکثر مطالعاتی که مصرف خرما (30
فاز فعال مرحله اول طول مدت کاهش ند، اهبررسی کرد

 (3,27,30,37)کاهش مرحله دوم لیبر و (1,19,27,33,37,38)لیبر
طالعاتی که مداخله مصرف خرما در مهمچنین  .ددهنمیرا نشان 

کاهش بالفاصله پس از زایمان و مقداری پس از آن انجام شده، 
ال با این ح .نداهگزارش کرد (3,19,27,43,45) را مرحله سوم لیبر

نشان داد که مصرف خرما طول مدت فاز  نتایج مطالعه متاآنالیزی
لی و ؛بخشدرا بهبود می پبیشا یدهد و نمرهفعال را کاهش می

مرحله اول و دوم و سوم لیبر  زمان مدت در داریتفاوت معنی
از مشکالت مطالعه  است ذکر قابل البته. (1)مشاهده نکردند

 که یک کریمان و جدیدی بودتکراری بودن منبع  ،متاآنالیز فوق
فقط  و از طرف دیگر اندبار آنالیز کرده 2مطالعه را 

مصرف خرما را فقط  ( 2018)و همکاران Ahmedَ   یمطالعه
 6و  ستهای مورد مطالعاتی بررسی کرده ادر گروه در حین لیبر

هفته قبل از شروع لیبر بررسی  ۴تا  2مطالعه دیگر مصرف خرما را 
بررسی ناهمگونی در مدت زمان مصرف خرما در مطالعات  ند.اکرده
 نتایج مطالعه همچنین ممکن است بر نتایج اثر سوء بگذارد.شده 

ها همگن ات مورد بررسی آنمطالعروش کار که  نالیز دیگریآمتا
در  که آغاز لیبر( نشان داد هفته قبل از ۴-2بود، )انجام مداخالت 

کنترل به طور معنی داری با میزان  به گروه گروه مداخله نسبت
دیالتاسیون سرویکس در زمان پذیرش، نیاز کمتر به القا بیشتری از 

عت طول مرحله نهفته، همچنین کاهش سا ۴و تحریک لیبر، کاهش 
از نظر  .(3)طول مرحله دوم لیبر و مرحله سوم لیبر همراه است

و   (44)(200۷) همکاران و خادمخونریزی پس از زایمان نیز 
دادن  باترتیب  به نشان دادند که (43) ( 2012)مجاهد و همکاران 

 میزان، جفت زایمان از بعد بالفاصله خرما گرم 100و گرم ۵0
داری در گروه مداخله کمتر معنی طوره خونریزی پس از زایمان ب

خرما و همچنین توسینی است. از علل احتمالی آن خاصیت شبه اکسی
 نشان داد یامی باشد. در همین راستا مطالعه میزان قند باالی خرما

به طور موثرتر از  %10دکستروز سی سی 200که تزریق وریدی 
تواند باعث کاهش خون از دست می خونریزی اداره پروتکل روتین

» خوانیم:در این باره در حدیثی از امام صادق)ع( می. (56)رفته شود
اند، بدانند که هیچ چیزی به مانند خرمای زنانی که وضع حمل کرده

البته در شرح  (57)«دهد.ها را شفا نمیرطب)نوع خاصی از خرما( آن
خوانیم که از مصرف بیش از حد مینیز انعام  یسوره 1۴1ی آیه

رسول  در این باره .(58)خرما خودداری شود و اسراف نکنید
زیاد خرما  اکرم)ص( به امیرالمومنین علی)ع( سفارش کردند که:

 .(59)ای و ضعیف هستیا که به تازگی از بیماری شفا یافتهچر ،خورن
این مسئله می تواند به این خاطر باشد که چون خرما دارای فیبر 

باشد، بنابراین فردی فراوان است و فیبر هم یک ماده دیر هضم می
اش ضعیف معده، بردنقاهت به سر می یکه بیمار است و در دوره

 ممکن است هضم آن برایش سخت باشد. و است

 هفته دراوال  ؛دهند توضیح را ها یافته این است ممکن نظریه چندین
 ن، وپروژسترژن و با تغییر در سطوح استرو بارداری ۳۵ تا ۳۴ های

. دنشوالقا می میومتر در هادیننو پروستاگال وسینتیاکسی ها گیرنده
 بهبود رحم، پذیری تحریک بهبود به منجر واندتمی تغییرات این

 رحمی هدهان آمادگی بهبود و کنندهمنقبض عوامل به رحم دهیپاسخ
 غنی خرما یوهمی ،طور که قبال ذکر شدهمان. (60)دشو لیبر برای
 اسیدهای جمله از اشباع غیر و اشباع چرب اسیدهای از شده

 سازپیش اسید لینولئیک ت.اس یکنلینول و لینولئیک اولئیک،
. شود تبدیل هاپروستاگالندین به تواندمی که است آرایشیدونات

 باندهای در تغییرات ایجاد و سروزی زیر مایع افزایشهمچنین با 
 افزایش باعث و خشدبیم بهبود را حمی رنهدها سازی آماده ،کالژن

م، رح انقباضات زودرس تحریک و وسینتاکسی به رحم حساسیت
 ثانیا .(61)شودمی همچنین کاهش نیاز به القا و تحریک لیبر

با انجام  واندتمی خرما یمیوه در موجود و کلسیم فراوان سروتونین
 رحم صاف عضالت انقباضات در وسینتهای مقلد اکسیفعالیت

خواهند  تررموث بسیار رحمی انقباضات نتیجه در و دباش سهیم
خوانیم که خرما حاوی کلسیم فراوان در علوم تغذیه نیز می. (62)بود

باشد. همچنین فسفر ها مفید میاست و برای استحکام استخوان
در آن برای تقویت مغز و رفع ضعف اعصاب مناسب موجود 

 انرژی مصرف با فرایند یک زایماناز آنجایی که ثالثا  .(63)است
در  کیلوکالری 100 الی ۵0و زن باردار در حین لیبر به  بوده باال

 خرما یمیوه،  (1,27)گرم گلوکز در ساعت نیاز دارد 10ساعت و یا 
)بسته  باالی گلوکز و فروکتوز یزانم بخصوص باال غذایی ارزشبا 

واند کالری و تمی، (باشدآن قند می ٪88-۴۴به نوع میوه خرما 
این  در. (62)زن باردار را در حین لیبر تامین کند مورد نیاز انرژی

» د:انحدیثی از پیامبر اکرم)ص( آمده است که فرموده راستا بنابر
خورد، رطب باید اولین چیزی که زن پس از وضع حمل می

 مصرف عدمتا انرژی از دست رفته خود را بازیابد.  (64)«باشد.
 موثر غیر انقباضات افزایش به منجر لیبر هنگام در زاانرژی غذاهای

مرحله دوم زایمان و زایمان طول مدت  افزایش آن دنبال به و رحم
 رفع که دادند نشان دیگر مطالعات. (65)شودهای ابزاری می

 محلول تزریقو یا  (66)محدودیت دریافت مواد غذایی در حین لیبر
 (67)زایمان مدت طول کاهش با سالین نرمال با مقایسه در دکستروز

تری جای بهدر واقع  همراه است. و کاهش خونریزی پس از زایمان
 اصلی تغذیه متابولیت گلوکز ،آزاد چرب اسیدهای و گلیسیرید
 نقش و اشدبیم زایمان از قبل ترم زمان در مرح صاف عضالت

. (68)داردو انقباض عضالت  فسفات تری آدنوزین تشکیل در مهمی
 بالفاصله و شده جذب و هضم میوه عصاره خرما، مصرف دنبال به

 برای اکسیدان آنتی پالسمایی سطح گردد ویم استفاده هاسلول توسط
های انسانی و در مدل خرما در نتیجه. (62)یابدمی افزایش ساعت ۴

اثرات  ، زاییوسینی و انرژیتعالوه بر اثرات شبه اکسیحیوانی 
موثر  انقباضات هب است ممکن که کسیدانی داردالتهابی و آنتیاضد

 یک نتایج در همین راستا. (19)کند کمک رحم صاف عضالت
مصرف خوراکی شربت خرما  که نشان داد کارآزمایی بالینی

 کاهشباعث میلی لیتر آب(  1۵0قطعه میوه خرما در  6)مخلوطی از 
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 64.... از بارداری پیامدهای و زایمانی مراحل بر خرما تاثیر  
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به  ،سانتی متر 8 را تا دیالتاسیون وشود زا مید در زنان نخستدر
  .(69)هددمی افزایش طور معنی داری

زایمان و کاهش راستای اهمیت مصرف خرما برای تسهیل در 
که  وجود داردحدیثی از امیرالمومنین علی)ع(  دردهای ناشی از آن،

 .(70)«خرما بخورید؛ چراکه شفای دردها در آن است» رمایند:فمی
زای میوه خرما، و همچنین انرژی یوسینتعالوه بر اثرات نیمه اکسی

 شود که مصرف میوه خرما در اواخر بارداری به دلیلحدس زده می
تواند زایمان می یهای انسانخواص ضددرد و ضد التهابی آن در مدل

 در یک تحقیق تجربی بر روی موش، مصرف. (69)را تسریع کند
خرما خواص ضددردی متوسطی های مختلف گونه یخوراکی عصاره

  . (71)شودسبت داده مین را نشان داد که به اسید ترانس فرولیک
مرگ مادر باردار شامل خونریزی، دانید تریاد ور که میطهمان

دو اتیولوژی مهم شناخته . (72)عفونت و اختالالت هایپرتانسیو است
شبه واسطه واکن شده پره اکالمپسی و اکالمپسی آسیب آندوتلیال

بدلیل اختالل عملکرد و اسپاسم عروق  های استرس اکسیداتیو
 ندادهشان دان مطالعاتنتایج . (73)دباشمیاندوتلیال و وازوپرسورها 

در اواخر  ماه در مادران پر خطر 2به مدت  هخرمای اجو که مصرف
به طور معنی داری میانگین  ، سه ماهه اول و اوایل سه ماهه دوم

. (46,47)ددهبهبود می را فشار خون شریانی و تست تغییر وضعیت
وژنیک در گروه تحت درمان با خرما یهمچنین غلظت مواد آنتی آنژ

. (47)افزایش داشته است %16.۵و در گروه کنترل  کاهش 62.۵%
در سرم مادر مواد آنتی آنژیوژنیک غلظت  الزم به ذکر است که

می. (74)یابدقبل از بروز عالئم سندروم پره اکالمپسی افزایش می
توسط زنان باردار  هواجتوان نتیجه گرفت که مصرف خرمای 

وژنیک، از بروز کاهش بروز موارد آنتی آنژی یواسطهه پرخطر ب
 نتایجد. کنسندروم پره اکالمپسی در سه ماهه سوم جلوگیری می

نشان داد که به دلیل پتاسیم موجود در خرما  ی نیزمطالعه دیگر
میلی متر جیوه کاهش  1۴.2۳ تا فشار خون سیستولیک

  . (75,76)ابدیمی
یک همبستگی قوی بین فعالیت آنتی اکسیدانی و فالونوئید خرما نیز 

یعنی هرچه میزان تام فنول و فالونوئیدها در  ؛ه استثبت شد
. (77)محصولی بیشتر باشد، فعالیت آنتی اکسیدانی آن بیشتر است

 (پیکریل هیدرازیل-1-دی فنیل-2،2 )سنجش توانایی مهار رادیکال
(DPPHبه طور گسترده برای ارزیابی ظرفیت مهار رادیکال ) های

شده  هدر مطالعات نشان دادشود. می ها استفادهآزاد آنتی اکسیدان
آزاد  هایهای خرما سطح رادیکالبا افزایش غلظت عصاره است

توان با عصاره خرما را می DPPHتوانایی مهار  یابد کهکاهش می
 ن داد. این امرنشاهای مختلف در دسترس بودن بیشتر آنتی اکسیدان

 ار باالی تشکیلاکسیدان است. مهها به عنوان آنتینآنقش حاکی از 
درصد(  ۵۴دگلت نور )حدود در گونه خرمای  DPPHرادیکال 
، فارماکولوژیک ثابت شده است یدر مطالعه .(78) ه است.ثبت شد

ه ب عروقبر  گیگشادکنند اثر با هجوافالونوئید موجود در خرمای 
کند. بنابراین، بهبود عملکرد اندوتلیال کاهش فشار خون کمک می

کاهش فشار خون کمک کند. مصرف زیاد غذاهای ممکن است به 
قلبی عروقی جلوگیری  هایبیماریتواند از غنی از فالونوئید می

مانند مراکش  در برخی از کشورهای عربی از این رو،. (79)کند

در . (80)شوداستفاده میسنتی برای فشار خون باال  به صورت خرما
ار های کنترل فشاز راهطب سنتی و مکمل نیز از خرما به عنوان یکی 

 کنند.خون باال استفاده می
 نشده گزارش خرما میوه از جانبی عوارضدر مطالعات مورد بررسی 

 گلوکز محتوای با ه خرمامیو روزانه مصرف خاص طور به .است
و یا زنان مبتال به اختالل  بارداری دیابت به مبتال زنان در ویژه به باال

 حدودی تا است ممکن ،زایمان از قبل هفته چند تحمل گلوکز
 داوطلب 11 گالیسمی پاسخ همکاران و میلرولی باشد.  کننده نگران

 رطبعدد  8 -10 و خشک خرمای عدد 8-6وعده  هر در که سالم
 نشان . نتایج این پژوهشدادند قرار بررسی مورد را کردندمی مصرف

 پرتقال و موز و تازه سیب مشابه گالیسمی شاخص خرما میوه که داد
 میزان دلیل به احتماالً این هک داشتند اظهار نویسندگان. (81)اردد

 بیماران که دادند پیشنهاد و باشدمی خرما میوه در فروکتوز باالی
 نوسانات باعث خرما میوه که کنند حاصل اطمینان توانندمی دیابتی
اثر ضد  ای مطالعههمچنین در  .شودنمی خون قند توجه قابل و سریع

 و  انسولین پالسما سطح زایشاف بارا  P. dactyliferaدیابتی 
وشمو کلسترول پالسما در  یدگلوکز، تری گلیسر سطح نرمال شدن

که علت واقعی  ؛اثبات کردند انآلوکس تی بادیابهای صحرایی 
های افزایش کارایی سلولممکن است به دلیل  افزایش انسولین پالسما

دیده توسط آلوکسان های آسیبسازی سلولسالم یا  باز بتای
 استرپتوزوتوسین شده با های دیابتیموش در همین راستا .(82)باشد

  در روز P. dactyliferaلیتر عصاره آبی دانه میلی 10 یوسیلهه ب
. عصاره آزمایش شده به طور قابل توجهی گرفتندتحت درمان قرار 

ا در ررول و تری اسیل گلیسرول سرم گلوکز، کلستباالی ح وسط
 . (83)ده مقادیر نزدیک به نرمال برگردانموش های دیابتی ب

عالوه بر اثرات قلبی و عروقی خرما، اثرات ترمیم زخم نیز مشاهده 
در مطالعات حیوانی نشان داده شد که گروه های تحت  شده است.

باشد. تر میروند ترمیم و بهبود زخم سریع (50)درمان با شیره خرما
میم زخم فرآیندی پیچیده و پویا برای بازگرداندن ساختارهای تر

دیده تا حد امکان به حالت های بافتی در بافت آسیبسلولی و الیه
تجزیه و در  نتایج مطالعات حیوانی شیره خرما . (84)طبیعی است 

تحلیل شیمیایی الگمی فعالیت مهم مهار رادیکال و ظرفیت کل آنتی 
 نشان داد کهنی باالیی را نشان داد. ویژگی های گزارش شده اکسیدا

محیطی مطلوب برای  ایجاد یا کمک به روند بهبودی و الگمی با
، به روند بهبود زخم کمک بهبود بافت در محل های زخم

عالوه بر این در مطالعات بیوشیمیایی نشان داده شده . (50)کندمی
دهای ترمیم فرآیندر  که ضروریتمام عناصر خرما  یکه شیرهاست 

 گرم میلی ۳.1 ± 26.2کلسیم ) از قبیل، دنباشو مفید میزخم مهم 
یلی گرم بر کیلوگرم( و روی م 0.018 ± 1.1۳) مس ،(کیلوگرم بر
بنابراین، باشد. دارا می را (کیلوگرم بر گرم میلی ۳.6۵ ± 0.026)

 بهمغذی ضروری  این مواد معدنی ممکن است با فراهم کردن مواد
فنلفالونوئیدها و سایر پلیچنین مه. (51)روند بهبودی کمک کنند

رسد ها به دلیل خاصیت قابض و ضد میکروبی خود که به نظر می
شدن هستند،  زهاپیتلی میزانزخم و افزایش  جوش خوردنمسئول 
  . (50)شودمیروند بهبودی زخم سرعت باعث 
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 و همکاران  عبدی فاطمه  65

 1۴01 پاییز، ۳، شماره ۷دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

اکرم)ص( وجود دارد که در ارتباط با این مطلب، حدیثی از پیامبر 
خرماى برنى بخورید که خستگى و ناتوانى را برطرف : »فرمایندمی

 و کندکرده و هنگام سرما بدن را گرم و گرسنگى را برطرف مى
با کمی دقت در این (. 85) «هفتاد و دو نوع شفا در آن وجود دارد

 مورد نیاز، کالری ،گونه نتیجه گرفت که خرماتوان اینحدیث می
که  ندکبدن تامین می برایو گلوکز زیادی را ها انواع ویتامین

رمی به سبب طبع گبرد. عالوه بر این، میخستگی و ناتوانی را از بین 
نکات ذکر شده، شود که تمامی که دارد باعث بهبود سیرکولیشن می

تواند رژیم خرما می بنابراین هستند.برای ترمیم زخم الزم و ضروری 
  باشد. هازخم ترسریع خوبی برای ترمیمر بسیاغذایی 

ها و فعالیت ضد میکروبی قوی عصارهعالوه بر این مطالعات بنیادین 
 یدر مطالعهند. ادادهنشان را  P. dactyliferaهای مختلف روغن

 .Pکه عصاره میوه  مشخص شد (86)ابوحرفیل و همکاران

dactylifera  منجر به کاهش رشد استرپتوکوکوس پیروژن به
آبی و  یعصاره .شودمی گروه کنترلدرصد نسبت به  88.۵میزان 

 اسید اسکولتین، دارا بودن دلیل به P. dactyliferaاتانولی میوه 
 اسید و ایتاکونیک اسید گالیک، اسید متوسط غلظت تانیک،

دارای فعالیت ضد باکتریایی قوی علیه اشریشیا کلی،  فرولیک
سالمونال انتریکا و باسیلوس سوبتلیس بوده و استافیلوکوکوس 

در  .کندمی مهاراورئوس و انتروکوکوس فکالیس را به طور متوسط 
ترکیبات ها،  برای کنترل رشد باکتری موجود ادهمؤثرترین مواقع 
با تولید پراکسید هیدروژن واسطه مهار رشد باکتری  است که فنلی
تواند در برابر می P. dactyliferaبنابراین . (87)گرددمیها 

های گرم مثبت و منفی موثر باشد. با این حال، گزارش شده باکتری
در برابر باکتری های گرم  P. dactyliferaهای است که میوه

ی دلیل وجود غشای خارج مثبت نسبت به باکتری های گرم منفی به
  .(23)رایی بیشتری دارندکا

نیز افسردگی بعد از زایمان است که موضوعی اجتناب  ی بعدیمسئله
 %۷داقل برخی تحقیقات حاکی از آن است که ح .باشدناپذیر می

مطالعات نشان  ؛برندمادران بعد از ز ایمان از این اختالل رنج می
حین بارداری و بعد از زایمان با این  ید که متغیرهای مختلفنهدمی

خرما برای  یجدا از فواید ذکر شده درباره .(88)پدیده مرتبط هستند
در حدیثی از امام زنان باردار در مراحل مختلف بارداری و زایمانی، 

خوردن خرمای برنی)نوع خاصی از خرما( الزم » خوانیم:علی)ع( می
فع و افسردگی و درماندگی است زیرا بدن را گرم، گرسنگی را مرت

 .(89)«کند.را کم می
 

 نتیجه گیری
تواند تاثیر مثبتی بر مراحل مختلف ی خرما میمصرف میوه و دانه

 .بارداری، مراحل مختلف زایمانی و بهبودی پس از زایمان داشته باشد
ای بهشتی بوده و مصرف از نظر پزشکی، قرآن و احادیث، خرما میوه

 به طور کلی شود.به خصوص زنان باردار توصیه میآن به تمام مردم 
های گوناگون در دهد که علی رغم پیشرفتاین پژوهش نشان می

توانیم با مراجعه به تفاسیر قرآن کریم، علوم جدید پزشکی، می
مادران باردار احادیث و طب سنتی، گامی در جهت ارتقای سالمت 

یدی ایج به دست آمده، تاینت به عالوه و بهبود کیفیت زایمان برداریم.

بر اعجاز علمی قرآن کریم و حقانیت احادیث معصومین است که 
 هد.ها را نشان میدلزوم توجه و انس با آن

 منافع تضاد
 یا سازمان و گروه فرد، منافع با تضادی گونههیچ حاضر پژوهش
 .ندارد خاصی

 
 IR.ABZUMS.REC.1401.100:کد اخالق

 
 مالی حمایت
 ت.شده اس حمایت توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز حاضر پژوهش

 
 قدردانی و تشکر

 .آیدبه عمل می قدردانی و تشکر البرز پزشکی علوم دانشگاه زا 
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