
 

1 
 

 

)بر عملکرد ریوي طی یک وهله  فعالیت  LAVENDERتاثیر استنشاق اسانس اسطوخودوس (

  زیر بیشینه در دختران جوان

  آذربایجانی محمدعلی  -2، فاطمه ذهی -1

  مرکزي تهران واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ورزشی، علوم و بدنی تربیت ارشد کارشناس1-

  .مرکزي تهران واحد اسالمی، آزاد دانشگاه استادیار، 2-

  

  چکیده 

تاثیر استنشاق اسطوخودوس بر حجم هاي ریوي طی یک وهله فعالیت زیر  بررسی هدف با حاضر مطالعه

 25 ± 30دختر جوان فعال ( با میانگین سنی  12بدین منظور . شد اجرا و طراحیبیشینه در دختران جوان ، 

کیلو گرم )که به صورت تصادفی و داوطلبانه انتخاب شده  48 ±  80سانتی متر ، وزن  159± 180سال ، قد 

روز انجام شد.  4این پژوهش به روش همتراز سازي متقابل بصورت ترکیب با تحقیق سایر محققین، در طی بودند. 

ساعت  48بین این مراحل مراحل آن شامل استنشاق الکل، و استنشاق حداکثر دوز ایمن اسانس اسطوخودوس بود، و 

فاصله بود. از آزمودنی ها به عنوان پیش آزمون تست فشار خون و اسپیرومتري به عمل آمد و بعد از نیم ساعت استنشاق 

دارونما(الکل) و یا ماده اصلی(اسانس اسطوخودوس)، مجدد تست فشار خون و اسپیرومتري تکرار شد، سپس آزمودنیها 

تا حد واماندگی بر روي تردمیل  دویدند. در حین  HRMAX% 85د با شدت زیر بیشینه همزمان با استنشاق این موا

و مقیاس بورگ  (HRMAX)دویدن براي ثبت زمان دقیق رسیدن به واماندگی، همزمان از دو روش کنترل ضربان قلب

در نهایت زمان دویدن هر فرد ثبت شد، همچنین میزان گرفتگی و درد عضالت پاي آزمودنیها بوسیله پرسشنامه استفاده و 

ساعته بعد از تست گرفته  شد. در نهایت نتایج تست هر فرد با خودش هنگام استنشاق  24درد در دو وهله نیم ساعته و 

یف مطالعات نیمه تجربی و همراه بااندازه گیري هاي تکراري دارونما(الکل) مورد مقایسه قرار گرفت. این مطالعه در رد

بود. در این پژوهش از ابزاري مثل نوارگردان، اسپیرومتري، فشارسنج، ضربان سنج، مقیاس بورگ و پرسشنامه درد 

اي تکراري و براي  آزمون فرضیه ها از تحلیل واریانس با اندازه ه spss16استفاده شد. جهت آنالیز آماري از نرم افزار 

استفاده شد. آزمودنیها اظهار کردند که در هنگام استنشاق اسانس اسطوخودوس استرس آنها کاهش یافته و آرامش 

بیشتري به آنها دست داده است. در مورد تاثیر استنشاق اسانس اسطوخودوس بر توان هوازي هنگام فعالیت بدنی تاثیر 

ا برخی دیگر اظهار کردند فشار ناشی از تمرین در آنها کاهش یافته خوبی داشت بر زمان دویدنشان داشت، آزمودنیه

  است.و کاهش در درد و کوفتگی عضالنی داشتند.
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