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 چكيده

. بود زن بسكتباليست بازيكنان هوازي عملكرد و تنفسي هاي  ظرفيت بر نعناع اسانس استنشاق تاًثير مطالعه تحقيق اين هدف
 نعناع اسانس مكمل و دارونما مرحله دو در مقطعي طرح اساس بر كه بودند سال  5/22  سني   ميانگين  با   زن بسكتباليست  12 ها آزمودني

 آزمون سپس. آمد بعمل تنفس ظرفيت سنجش آزمون اولين دارونما، مرحله در استنشاق دقيقه 30 از پس. گرفتند قرار آزمايش مورد
 دارونما جاي به نعناع اسانس جايگزيني با هفته، يك از پس. آمد بعمل تنفس ظرفيت آزمون دومين آن بعداز و اجرا) 2سطح( يويو تناوبي
 مورد اسپيرومتري دستگاه با شاخص دو اين نسبت و فشار با بازدمي حجم فشار، با حياتي ظرفيت هاي شاخص. شد تكرار عينا باال مراحل
 افزايش باعث نعناع اسانس استنشاق داد ننشا پژوهش هاي يافته. شد انجامspss  افزار نرم با آماري تحليل و تجزيه. گرفت قرار بررسي
 از ناشي است ممكن موضوع اين كه. نشد مشاهده ي  دار معني تغييرات آماري لحاظ از اما شد هوازي عملكرد و تنفسي هاي ظرفيت
  . باشد پژوهش اين در استفاده مورد اسانس مقدار يا و تمرين مدت و شدت چون عواملي
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 مقدمه

 از مختلفي عوامل از ناشي ورزشكاران عملكرد بهبود
                   . باشد مي مناسب اي تغذيه راهبردهاي و تمرين جمله
 ديگري عوامل جمله از مجاز نيروزاي مواد اين، بر عالوه
 تاثير تحت را ورزشكار عملكرد و كارايي تواند يم كه است
 از يكي طبيعي معطر تركيبهاي از استفاده. دهد قرار

 نيروزا ماده يك عنوان به تواند مي كه است هايي روش
. گيرد قرار استفاده مورد ورزشكاران توانايي افزايش جهت

 از برخي بوي استنشاق كه دهد مي نشان اخير تحقيقات
 موثر ورزشكاران تنفسي ظرفيت بر نعناع مانند گياهان
 Menthapiperitaعلمي  نام با نعناع. )24 ،21( است

 ها اشت و معطر گياه يك عنوان به هميشه كه است گياهي
 ضد خواص داشتن بر عالوه گياه اين. است رفته كار به آور

 عصبي سيستم و تنفسي اختالالت درمان براي باكتريايي
. )9( است موثر هم هيجان كاهش و درد سر درمان و

 متيل درصد 20 منتول، درصد 50 شامل نعناع عصاره
 تحقيقات در. )11 ،9( است منتون درصد 12 و استر

 در و ريوي هاي برونش شدن گشاد بر منتون تاثير زيادي
 است، رسيده اثبات به را تنفسي ظرفيت شدن بهتر نتيجه

 ريوي كنندگي گشاد داروهاي مصرف كاهش جمله از
 شده گزارش منتول بخار استنشاق دنبال به آسمي بيماران

 كاهش آزمايشگاهي تحقيق يك در همچنين. )28( است
 بر است ممكن كه شد گزارش سورفكتنت سطحي كشش
 باشد داشته تاثير ريوي عملكرد و ريوي سطحي كشش

 بر گيري تست از قبل روز ده تا نعناع عرق مصرف. )7(
 عملكرد و اسپيرومتري هاي شاخص و تنفسي گازهاي

 كردند گزارش محققان. )17( است داشته تاًثير ورزشكاران
 عوامل از برخي بر نعناع اسانس مختلف انواع استنشاق
 و عضالت درد كاهش جمله از فيزيولوژيكي و عملكردي

 كاهش ،)3( عضالت آرميدگي )27( خون الكتات
 و كار انجام زمان ،)12( درد آستانه افزايش خستگي،

 افزايش متر، 400 دو در دوندگان سرعت افزايش اضطراب،
 حجم ،)5( نشست و دراز تعداد افزايش دست، پنجه قدرت
 زمان و مصرفي اكسيژن حداكثر ،)21( تهويه جاري،
 مختلف هاي غلظت استنشاق. )24( هستند موثر واكنش
 به رسيدن زمان افزايش و هوازي توان افزايش باعث نعناع
 افزايش را آن علت كه شده ورزشكاران زيهوا بي آستانه
 فوق، موارد به توجه با. )1( اند دانسته تنفسي كارايي
 ظرفيت بر كه باشد عواملي زمره در تواند مي نعناع اسانس
 افزايش باعث است ممكن و باشد گذار تاثير تنفسي
 تيمي هاي رشته در جمله از ورزشكاران تنفسي ظرفيت

 در داري معني تاًثير نيز قاتتحقي از برخي البته. شود
 بدست نعناع اسانس استنشاق طي در ورزشكاران عملكرد
 بر نعناع اسانس استنشاق بررسي با مثال براي. نياوردند

 اكسيژن حداكثر قلب، ضربان حداكثر دويدن، زمان
 زنان تنفسي تبادل نسبت و اي دقيقه تهويه مصرفي،
 يافت داري يمعن تاثير مدت كوتاه ورزش طي در ورزشكار

 زن 36 روي بر تحقيقي در همچنين. )20( نشد
 ضربان بر نعناع اسانس استنشاق شد گزارش فوتباليست

 تهويه مصرفي، اكسيژن حداكثر دويدن، زمان قلب،
 تاثير بروس، تست از بعد تنفسي تبادل نسبت و اي دقيقه
 تمرين مدت و شدت را آن علت كه نداشت داري معني

 جمع به هنوز قبلي تحقيقات نتايج براين،بنا. )2( دانستند
 نعنا اسانس از استفاده بخشي اثر مورد در كافي بندي
  .اند نكرده پيدا دست
 كه است تناوبي ورزشي بسكتبال ديگر، طرف از

. است بااليي اكسيژن مصرف و شديد بدني فعاليت مستلزم
 بسكتبال واقعي رقابت يك طول در درآن كه اي مطالعه در

 و خون الكتات جمله از ها متغير ديگر و VO2 و دش انجام
 اكسيژن شد مشخص شد، گيري اندازه حركت-زمان آناليز

 اين و است زياد بسكتبال واقعي رقابت يك هنگام مصرفي
 هنگام هوازي انرژي سيستم از بيشتر استفاده دهنده نشان
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 مصرف نتيجه در. )30( است بسكتبال واقعي رقابت
 فعاليت نيازمند بازي هنگام رزشكارانو در بيشتر اكسيژن
 گزارش تحقيقي در. )16( باشد مي تنفسي سيستم بيشتر
 در داري معني كاهش بسكتبال، بازي دقيقه 10 از بعد شد

 فشار با حياتي ظرفيت در ويژه به تنفسي هاي شاخص
)FVC (اول ثانيه در فشار با بازدمي هواي حجم و 
)FEV1 (در هشكا اين كه است گرفته صورت 

 علت و است بوده ورزشكار غير افراد از بيش ورزشكاران
 و ورزشكاران تنفسي كارايي بودن باال را تغييرات اين

 شد گزارش سيستم اين از ورزشكاران بيشتر استفاده
 در هوازي ظرفيت بودن باال اهميت به توجه با. )33(

 بررسي رسد مي نظر به بسكتبال، بازيكنان موفق عملكرد
 اهميت از تواند مي موضوع اين كارائي افزايش هاي راهبرد
 شده، انجام مطالعات اساس بر. باشد برخوردار زيادي
 باعث ريوي هاي برونش كردن گشاد با نعناع اسانس
 به بيشتري رساني اكسيژن افزايش و تهويه حجم افزايش
 غير و ورزشكاران انرژي افزايش براي محركي عضالت

 ولي ،)3 ،17 ،27 ،28( باشد نتمري طول در ورزشكاران
 اين از حمايت يا رد بر مبني كمي تحقيقات و مطالعات
 در كرديم بررسي ما كه آنجا تا. است شده ارائه موضوع
 و تنفسي هاي ظرفيت بر نعناع اسانس استنشاق تاثير مورد

 كه بسكتبال جمله از تيمي هاي رشته ورزشكاران عملكرد
 تحقيقي دارند هوازي انتو و ظرفيت به زيادي وابستگي

 اطالعات به توجه با. نشد يافت حداقل يا است نشده انجام
 ظرفيت بر نعناع اسانس تاثير مورد در متناقض و كم

 بازيكنان بويژه ورزشكاران، تنفسي هاي شاخص و هوازي
 كم و دارند بااليي تنفسي هاي ظرفيت به نياز كه بسكتبال

 هاي عملكرد بر سانسا اين تاثير مورد در تحقيقات بودن
 بهداشتي مشكالت به توجه با همچنين، و زن ورزشكاران

 اين استروئيدي، داروهاي مصرف از ناشي جانبي عوارض و
 بر نعناع اسانس استنشاق تاثير بررسي هدف با مطالعه
 بسكتباليست زنان هوازي عملكرد و تنفسي ظرفيت
  .شد اجرا و طراحي
  

  ها روش و مواد
  ها آزمودني

 از نفر 12 گروهي تك مطالعه اين هاي ودنيآزم
 حداقل با استاني منتخب تيم عضو زن بسكتبال بازيكنان

 به ورود شرايط. بودند مسابقه و تمرين سابقه سال چهار
 تنفسي، اختالالت سابقه نداشتن شامل پژوهش اين

 و دارويي مواد نوع هيچ نكردن استفاده و اعتياد آلرژي،
 شرايط داشتن و مطالعه ناي طول در و قبل مخدر

 انتخاب از پس. بود سالم بويايي سيستم و جسماني
 تفصيل به پژوهش روش و اهداف اي جلسه طي ها آزمودني
 توسط داوطلبانه صورت به كتبي نامه رضايت فرم و توضيح

 تمام است يادآوري به الزم. شد امضاء ها آزمودني
 ديدگي آسيب بدون و سالم پژوهش زمان در ها آزمودني
. نداشتند قرار دارويي درمان تحت و بودند خاصي

 شده ارائه يك جدول در ها آزمودني اين عمومي مشخصات
  .است

  
  ها مشخصات بدني و فيزيولوژيكي آزمودني 1جدول

FEV1/FVC پايه  FEV1 پايه  FVC تعداد )سال(سن  )سانتي متر(قد  )كيلوگرم(وزن   پايه 

3/109±112  87/13±58/89  31/12±41/81  49/6±35/62 53/5±56/165 35/3±25/22* 12 
  . اطالعات بر اساس  ميانگين و انحرا استاندار  ارائه شده است*
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  اطالعات آوري جمع روش
 براي ها آزمودني برنامه، شروع از قبل ساعت 48
 اندازه از پس. شدند حاضر پايه مرحله هاي آزمون گرفتن
 ،Seca مدل رازويت با( وزن و) نواري متر با( قد گيري

 اوليه حالت به برگشت آزمون اجراي نحوه با افراد ،)نلماآ
 اسپيرومتري دستگاه با كار روش و 1دو سطح يويو تناوبي

 از پايه تنفس ظرفيت سنجش آزمون و آشنا كامل طور به
 خوراك بسامد پرسشنامه تكميل با. آمد عمل به ها آن

 از قبل روز سه در كامل طور به افراد اي تغذيه اطالعات
 شد خواسته ها آزمودني از. )31( شد آوري جمع آزمون

 يكساني اي تغذيه الگوي از مداخله جلسه دو هر از قبل روز
 صبحانه مصرف از پس گيري آزمون روز و كنند استفاده

 روز در. شوند حاضر آزمون محل در يكسان و استاندارد
 به قياتا. شدند آزمايش اتاق وارد ها آزمودني آزمون

 هر در هوا كننده پمپ دستگاه كه مربع متر 12 مساحت
 عنوان به كه درصد 98 اتانول حاوي هواي ليتر 15 دقيقه
 از پس دقيقه 30. كرد مي پمپ را بود شده انتخاب دارونما

 به تنفسي ظرفيت سنجش آزمون اتاق، هواي استنشاق
 دستگاه از استفاده با تنفسي هاي ظرفيت تعيين منظور
 كردن، گرم دقيقه 5 از بعد سپس. شد انجام رومتري،اسپي

 به دو سطح يويو تناوبي اوليه حالت به برگشت آزمون
 استنشاق از پس بازيكنان هوازي عملكرد تعيين منظور
 دو برونكواسپاسم عالئم كاهش منظور به. شد انجام دارونما
 ظرفيت آزمون دومين و شد داده استراحت اجازه دقيقه
  . شد گرفته تنفس
 جايگزيني با) سازي پاك دوره( هفته يك از بعد
 در عينا باال مراحل تمام دارونما جاي به نعناع اسانس
 هاي نمونه اينكه به توجه با. شد تكرار مشابه زمان و مكان

 جهت بنابراين بودند، يكسان مداخله دو هر در ما تحقيق
 دست به نتايج نعناع، اسانس استنشاق بخشي اثر تعيين

                                                           
1 . YIRT2 

 مقايسه باهم دوم جلسه با اول جلسه در ها متغير از دهآم
 شده ارائه دو جدول در اطالعات آوري جمع مراحل. شدند
  .است

  تنفسي هاي ظرفيت گيري اندازه
 اسپيرومتري دستگاه با تنفسي هاي ظرفيت آزمون

 شركت ايتاليا، كشور ساخت PONY FX مدل
COSMED امانج براي. شد انجام ايستاده حالت در و 

 با فوري بازدم يك عميق دم يك از پس آزمودني آن
 نوموگرام حالت اين در كه دادند انجام را شدت حداكثر
 ثبت دستگاه توسط ها پارامتر از يك هر ميزان و تنفس
 كه داد انجام نوبت 3 را عمل اين كننده شركت هر. گرديد
 اندازه بر عالوه اسپيرومتري دستگاه با. شد ثبت آن بهترين

 خروج سرعت توان مي ريه هاي ظرفيت و ها حجم ريگي
 جهت مطالعه اين در. نمود گيري اندازه نيز را ريه از ها گاز

 طرفيت سنجش آزمون تنفسي، هاي شاخص بررسي
 از بعد و اسانس استنشاق از بعد نوبت، دو در تنفسي
 سه و شد گرفته دو سطح يويو ريكاوري تناوبي آزمون

  : گرفت رارق بررسي مورد زير شاخص
، حجم بازدمي با ) FVC( ظرفيت حياتي با فشار 

   FVC/FEV1و نسبت  ) FEV1(فشار در ثانيه اول 
Forced vital capacity (FVC), Forced 

expiratory volume one second (FEV1), 

FVC/FEV1  
  

  هوازي عملكرد گيري اندازه
 برآورد براي داني مي صورت به كه هايي آزمون جمله از

 برگشت  شودآزمون مي استفاده 2مصرفي اكسيژن داكثرح
 كه است) YIRT2( دو سطح يويو تناوبي اوليه حالت به
 بودن، ساده و اقتصادي مانند هايي مزيت داشتن علت به

 و افراد در مناسبي  آزمون مكان هر در اجرا قابليت
 حداكثر برآورد براي ورزشكاران مختلف سني هاي گروه

                                                           
2 . VO2max 
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 در كه شده داده نشان. )14( تاس مصرفي اكسيژن
 دستگاه با( تنفسي گازهاي تجزيه دستگاه از استفاده

K4B2 (عنوان به دو سطح ريكاوري تناوبي آزمون و 
 را ورزشكاران هوازي انرژي هاي سيستم توانايي كه آزموني
 در) r=88/0( بااليي همبستگي دهد، مي قرار سنجش مورد

 انجام نحوه. )6( دارد وجود مصرفي اكسيژن حداكثر برآورد
 متر 20 فاصله به مخروط دو كه است صورت بدين آزمون

 خط از سوم مخروط. شد داده قرار زمين روي بر يكديگر از
  شد، اضافه آن به متر 5/2 فاصله به آزمون شروع
 

 
*---------------------------------------* .................................* 

  شروع              دويدن        متر 20                   راه رفتن متر  5/2                                 

 

 جمعاً( متري20 برگشت و رفت مسير دو طي از پس
 گنجانده دويدن حالت به فعال استراحت ثانيه 5) تر م 40
 5( سوم مخروط طرف به بايد بازيكن زمان اين در كه شد
 و برگردد و رفته راه آهستگي به) گشتبر و رفت متر

 را بعد دور دويدن و رفته شروع خط سوي به بالفاصله
 با ورزشكار تا دارد ادامه چرخشي روند اين. دهد انجام
 كاست طريق از كه صوتي عالئم و آهنگ تر تند تغيير
 را آزمون اجراي توانايي و شده خسته شود مي پخش
 حدود دو سطح يويو وريريكا تناوبي آزمون. باشد نداشته

 يك سطح از آن شدت و انجامد مي طول به دقيقه 15
 فرمول با آزمون اين در هم مصرفي اكسيژن و است كمتر
  :)6( شد سنجيده زير

VO2max (ml.kg.min) = (0.0268 × D) – 11/33 

 بالفاصله تمرين، فشار مقدار بودن برابر بررسي براي
 ضربان با و شد ثبت ها آن قلب ضربان آزمون اتمام از بعد
 كه است ذكر به الزم. شد مقايسه دارونما جلسه قلب

 ميزان يك به نعناع و دارونما جلسه در گروه قلب ضربان
  .يافت افزايش

  
  نعناع اسانس شيميايي تحليل و تجزيه
 كروماتوگراف دستگاه از نعناع اسانس تجزيه براي

 Konik شركت ساخت HRGC 5000 مدل گازي
 و) هيدروژن شعله با يونيزاسيون( FIDدتكتور با اسپانيا،

 شركت ساخت Chroomatopac C-R3A پرداز داده
 نام با و قطبي غير ستون دستگاه اين ستون. شد استفاده
 ميلي 25/0 داخلي قطر و متر 30 طول به DB-5 تجاري

 از و ميكرون 25/0 ساكن فاز اليه ضخامت داراي و متر
 برنامه با Dimethy lsiloxane و Phenyl جنس
 65 از اول مرحله در كه. بود اي مرحله دو دهي حرارت
 سرعت با گراد سانتي درجه 185 تا گراد سانتي درجه

 انجام دقيقه هر در گراد سانتي درجه 5/2 دما افزايش
 15 دماي افزايش با درجه 200 از دوم مرحله در و گرديد
 غلظت صددر. گرديد انجام دقيقه هر در گراد سانتي درجه

 اين در استفاده مورد نعناع اسانس در موجود تركيبهاي
 .است شده ارائه يك شكل در مطالعه
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  تجزيه شيميايي اسانس نعناع مورد استفاده در اين مطالعه. 1شكل

  
 اصلي هاي تركيب دهد مي نشان يك شكل اطالعات

 منتون شامل پژوهش اين در استفاده مورد نعناع اسانس
 ،)%6/17( ايزوپولگول ،)%1/22( زومنتوناي ،)7/22%(

 كه بوده) %30/10( پاراسيمن و ،)%0/18( كاروئل سيس
 تشكيل را اسانس كل از درصد 70/90 مجموع در
  .دادند مي

   استنشاق روش و آزمايش اتاق
 12 مساحت به اتاقي در دقيقه 30 مدت به ها آزمودني

 را اتانول و نعناع اسانس تركيبهاي و يافته حضور مربع متر
 و ليتر ميلي سه نعناع، اسانس ميزان. كردند استنشاق

 دستگاه وسيله به كه شد تعيين ليتر ميلي يك اتانول
 كننده پمپ دستگاه. شد پمپ اتاق فضاي در كننده پمپ
 اسانس معطر تركيبهاي حاوي هواي ليتر 15 دقيقه هر در

 ارتيعب به. نمود مي پمپاژ اتاق فضاي به را اتانول و نعناع
 هواي ليتر 450 كه گرفت مي قرار محيطي در آزمودني هر

 فن طريق از. بود شده پمپ آن در معطر تركيبهاي حاوي
 حاوي هواي بود شده نصب اتاق داخل كه كوچكي

 يكسان تقريبا صورت به اتاق فضاي در معطر تركيبهاي
  . شد مي پراكنده

  
  
 ديجيتالي سنج رطوبت و دماسنج از استفاده با

 كنترل اتاق دماي و رطوبت ميزان ،)لوترون 4206لمد(
 نسبي رطوبت و گراد سانتي درجه 18 اتاق دماي. شد مي
 جريان افزايش منظور به. شد گرفته نظر در درصد 50

 خواسته ها آن از اسانس بيشتر گذاري تاثير و ريوي خون
 با همراه را آرامي جنبشي و كششي حركات كه شد

 مورد الكل كه است ذكر به زمال. دهند انجام استنشاق
 %98 خلوص درجه با اتيليك الكل پژوهش اين در استفاده

.). باشد مي موجود ها داروخانه در كه طبي سفيد الكل( بود
 قابيليت افزايش براي كه معتقدند دانشمندان از برخي
 از بايد نعناع، اسانس در موجود مواد فراريت و شدن تبخير
 اثر از جلوگيري منظور به. دنمو استفاده سفيد الكل

 الكل از مطالعه مورد متغييرهاي بر الكل كننده مخدوش
 و شد استفاده دارونما عنوان به مقطر آب و) %98 اتانول(

 استنشاق جلسه دارونما، استنشاق از پس هفته يك
  .شد برگزار نعناع اسانس
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  پروتكل اجراي تحقيق. 2جدول 

  
  آماري تحليل

 هاي فرض آزمون و آماري هاي تحليل انجام از قبل
 و اسميرنوف - كولموگروف توزيع تطابق هاي آزمون صفر،

 هاي آزمون كاربرد نظر نقطه از ها داده توزيع وضعيت
 براي سپس و شد بررسي پارامتريك غير و پارامتريك

 اندازه به مربوط توصيفي هاي شاخص از ها داده توصيف
 جهت زوجي و مستقل t-test آزمون از و مركز به گرايش
 معناداري سطح. شد استفاده مداخله دو تغييرات مقايسه

. شد گرفته نظر در)>05/0P(محاسباتي  مراحل تمام براي
 انجام 19 نسخهspss  افزار نرم با آماري تحليل و تجزيه

  .شد
  

  يافته ها
ميانگين شاخص اندازه گيري شده در مرحله استنشاق 
دارونما و اسانس نعناع در جداول سه و چهار ارائه شده 

  .است
  

 هاي تنفسي  غييرهاي مربوط به ظرفيتخالصه نتايج آماري مت.3جدول

 تغييرات در طي  بعداز آزمون  قبل از آزمون  جلسه  )دقيقه ليتر در(متغير

 pارزش tمقدار  آزمون

FVC (L/S) 
6/22± 91/547±91/7526/1±3/8دارونما  7/1 -  09/0  
4/32± 3/493±75/812/10±99/6نعناع  

FEV1 (L/S) 
3/21± 91/615±08/7914±3/7دارونما  58/1 -  12/0  
8/29± 25/554±58/847/10±6/9نعناع  

FEV1/FVC (L/S) 
1/3± 1171±1143/5±4/3دارونما  43/0 -  66/0  
6/3± 1162±1125/3±26/2نعناع  

  
يافته هاي اين پژوهش حاكي از اين است كه ميانگين  
شاخص هاي تنفسي درجلسه  استنشاق اسانس نعناع باال 

  . ي از لحاظ آماري تغيير معني داري ديده نشدتر بود ول
خالصه نتايج آماري متغييرهاي مربوط به عملكرد هوازي. 4جدول  
 pارزش  جلسه نعناع  جلسه دارونما  متغير

 07/0 83/375±155 323±81/107 )متر(مسافت طي شده

 06/0 80/50±11 49/45±3/17 )ليتر در دقيقه(حداكثر اكسيژن مصرفي

  

  جلسه دوم  پاك سازي  اول جلسه  ساعت قبل از شروع تحقيق 48
  دقيقه استنشاق اسانس نعناع 30  -   دقيقه استنشاق دارونما30  اندازه گيري قد و  وزن

  آزمون سنجش ظرفيت تنفسي  -   آزمون سنجش ظرفيت تنفسي پر كردن پرسشنامه بسامد خوراكو امضاي رضايت نامه 
  دقيقه گرم كردن5  -  ردندقيقه گرم ك5 (YIRT2 ) 2ريكاوري آشنايي با  آزمون  تناوبي

  YIRT2 آزمون   -  YIRT2 آزمون  اسپيرومتري آزمونآشنايي با گرفتن 
  آزمون سنجش ظرفيت تنفسي  -   آزمون سنجش ظرفيت تنفسي گرفتن آزمون سنجش ظرفيت تنفسي پايه
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اي اين پژوهش حاكي از اين است كه ميانگين  يافته ه
متغيرهاي عملكرد هوازي پس از مداخله استنشاق اسانس 
نعناع باالتر بود ولي از لحاظ آماري تغيير معني داري با 

  .مرحله دارونما ديده نشد
  گيري نتيجه و بحث
 اين بيانگر محققان قبلي هاي پژوهش از بعضي نتايج
 صورت به نعناع اسانس از استفاده كه است موضوع
 عملكردهاي از برخي تواند مي استنشاقي يا خوراكي

 )1 ،17( دهد بهبود را ورزشكاران جسماني و فيزيولوژيكي
 چه اگر داد نشان مطالعه اين هاي يافته حال، اين با

 و نعناع اسانس تركيب( نعناع الكلي اسانس استنشاق
 ،FVC، FEV1( تنفسي ظرفيتهاي بر) الكل

FEV1/FVC (هوازي عملكرد و )VO2max مسافت و 
 ايجاد باعث حال، اين با كرد ايجاد مثبت تاثير) شده طي

  . نشد داري معني تفاوت
 بايد تنفسي هاي ظرفيت بر نعناع اسانس تاثير مورد در
 1آليورتي هاي يافته با پژوهش اين هاي يافته كرد بيان

 حجم ريوي، اتساع بر سالبوتامول تاًثير كه )4() 2005(
 همخواني كرد بررسي ورزشكاران عملكرد و سينه قفسه
 استنشاق تاثير كه همكاران و 2ايلرز تحقيق با اما دارد،

 مصرفي اكسيژن و هوازي عملكرد بر سالبوتامول
 تاثير كه) 2013( همكاران و باشي معمار و )8( ورزشكاران

 گازهاي بر گيري تست از قبل روز ده تا نعناع عرق مصرف
 ورزشكاران عملكرد و اسپيرومتري هاي شاخص و تنفسي

 به هنوز حال اين با. )17( ندارد همخواني كردند بررسي را
. دارد انسان بدن بر اثري چه منتول نشده مشخص درستي
 كه معطر بخارهاي استنشاق كردند اعالم محققان برخي
 كه افرادي هوايي مجاري داخلي قطر باشند منتول شامل
 در و داد بهبود را بودند مزمن يسرماخوردگ دچار

                                                           
1 . Aliverti 
2 . Elers 

 مفيدي اثر بردند مي رنج شايع مزمن آسم از كه داوطلباني
 كرد بيان) 2004( 3رادنبوش همچنين،. )19 ،28( داشت

 سيستم فيزيولوژيكي هاي اندازه بر نعناع اسانس استنشاق
 ممكن موارد بيشتر در و ندارد داري معني تاًثير تنفسي
 بهبود باعث دارد انگيزه افزايش بر كه تاًثيري با است

 كرد گزارش او همچنين. شود ورزشكاران ورزشي عملكرد
 تاًثير آروماتراپي باشد، بيشينه حد در ورزشي فعاليت اگر

 كه اي مطالعه در. دارد فيزيولوژيكي هاي ارزيابي بر اندكي
 كشش منتول بخار شد انجام آزمايشگاهي شرايط در

 اين كه )21( داد اهشك را مصنوعي سورفكتنت سطحي
 را آن عملكرد و ريه سطحي كشش است ممكن موضوع
 هاي پژوهش زيرا است بعيد ريوي اتساع تاًثير. دهد تغيير
 و آدرنرژيك گيرنده يك عنوان به را سالبوتامول تاًثير قبلي

 بررسي سواري دوچرخه عملكرد بر ريوي اتساع تاًثير با
 به مربوط متغيرهاي در داري معني تفاوت و كرند

 مشاهده سواري دوچرخه عملكرد يا هوازي استقامت
 اسانس كردند گزارش پژوهشگران برخي. )12( نكردند
 بر بخشي آرام اثر آزمايشگاهي محيط يك در نعناع

 منتول كه است اين بر تصور و داشته صاف عضالت
 بر دارد ايليوم صاف عضالت بر كه را اثري همان   تواند مي

 اعصاب بر نيز و باشد داشته هم نشيبرو صاف عضالت
 كه نشده مشخص هنوز ولي )4( گذارد مي تاًثير نيز حسي
 جا به انسان بدن بر را اثرات اين منتول شرايطي چه تحت
 بر منتول مستقيم اثر بر شاهدي همچنين و گذارد مي

 تاثير است شده داده نشان همچنين. ندارد وجود عضالت
 باشد منتول اثر از ناشي ستا ممكن بدن بر نعناع اسانس

 يافتن جريان و عمل پتانسيل پراكندگي كاهش باعث كه
  . )15( شود مي كلسيم

 هوازي، عملكرد بر نعناع اسانس استنشاق تاًثير درمورد
 تاًثير كه محققان برخي هاي يافته با پژوهش اين هاي يافته

                                                           
3 . Raudenbush 
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 كردند بررسي ورزشكاران هوازي استقامت بر را آروماتراپي
 رادنبوش و )26() 2001( 1سيمپسون پژوهش با ،)25(
 مصرفي، اكسيژن بر نعناع عطر اثر كه )21() 2004(

 دقيقه 15 در را ورزشي و استراحت قلب ضربان تهويه،
 روي بر دويدن و پايين شدت با تردميل روي بر دويدن

 دانشجويان روي بر را بيشينه زير سطح در نوارگردان
 پورنعمتي تحقيق با همچنين .كردند بررسي پسر و دختر

 ورزش هنگام كردند گزارش كه دارد همخواني همكاران و
 دويدن، زمان بر نعناع اسانس استنشاق مدت كوتاه

 حداكثر مصرفي، اكسيژن مقدار قلب، ضربان حداكثر
 تنفسي تبادل نسبت و اي دقيقه تهويه مصرفي، اكسيژن

  . )20( ندارد داري معني تاثير ورزشكار زنان
 تاًثير زماني معطر تركيبهاي است ممكن مچنينه
 بدن انرژي توليد اصلي مسير كه باشد داشته مثبتي
 هم تمرين نوع و زمان مدت و باشند ها چربي سوخت
. )26 ،10( باشند داشته تاًثير اصلي نتايج روي است ممكن

 حداكثر( هوازي عملكرد تعيين براي پژوهش اين در
 آزمون از) آزمون طي دهش طي مسافت و مصرفي اكسيژن
 استفاده) 38( دو سطح يويو تناوبي اوليه حالت به برگشت

 دو سطح يويو تناوبي اوليه حالت به برگشت آزمون. شد
 سطح از آن شدت و شود مي استفاده زن ورزشكاران براي
 طول به دقيقه 15 از كمتر زمان در و است كمتر يك
  . )6( انجامد مي

 از داري معني تاًثير محققان برخي اينكه به توجه با
 ورزشكاران ورزشي عملكرد بر معطر تركيبات استنشاق
 مدت كه صورتي در كنند مي پيشنهاد نكردند مشاهده

 و باشد دقيقه 120 از بيش جلسه هر در تمرين زمان
 است ممكن صورت اين در يابد، كاهش هم تمرين شدت

 بيشتر ورزشكاران عملكرد بر معطر تركيبهاي استنشاق اثر
 اينكه به توجه با رسد مي نظر به بنابراين،. )21 ،12( شود

                                                           
1. Simpson  

 تا كار شدت فزاينده صورت به يويو تناوبي آزمون در
 مكمل اين مصرف يابد، مي افزايش ورزشكار ناتواني سرحد

 توجه با حال، اين با. دهد نشان را چنداني تاثير نتوانست
 قبل آن مصرف شايد بسكتبال بازي زمان و كلي شدت به
 بهتري بخشي اثر بتواند تمرينات طول در و مسابقات از

  . باشد داشته
 بر نعناع اسانس تاًثير از كه متفاوتي آثار ديگر طرف از

 ناشي است ممكن آيد مي بدست عملكرد و بدن فيزيولوژي
 استفاده كه باشد نعناعي گياه گونه اين متفاوت اثر از

 بيشترين زومنتولاي نعناع، گونه يك در مثال. شود مي
 يك در و اند داده اختصاص خود به را موثره مواد درصد
. است آن دهنده تشكيل مواد كمترين منتول ديگر گونه
 نتايج در تفاوت ايجاد باعث است ممكن كه ديگري عامل
. )29( باشد گيري اسانس جهت گياه برداشت زمان شود
 هاي ددرص داراي رويشي متفاوت هاي زمان در نعناع گياه

 تشكيل مواد درصد مثال باشند، مي موثره مواد از متفاوتي
 باهم گلدهي زمان با گلدهي از قبل گياه اين دهنده
 اهميت تواند مي گياه اين برداشت زمان و است متفاوت
 يكي. باشد داشته تحقيق نتايج در تفاوت ايجاد در بسزايي
 مدت يا استعمال روش در تفاوت تواند مي داليل از ديگر
 آن از ورزش هنگام اگر مثال. باشد آن از استفاده زمان

 اما ،)22( بگذارد جا به متفاوتي آثار تواند مي شود استفاده
 بر اي بهينه اثر روش كدام نيست مشخص دقيق هنوز

  . باشد داشته ورزشي عملكرد
 و بود ها بسكتباليست روي بر ما مطالعه كه نجاييآ از

 اي تهويه حجم به آن طي در كه است ورزشي لبسكتبا
 هاي سيستم از بيشتر تنفسي سيستم و ستا زنيا بااليي
 از ريبسيا )30( است درگير بازي حين در بدن ديگر
 تنفسي مشكالت بروز عالئم رچاد ستا ممكن رانشكاورز

 دنفتاا همخاطر به جمله از مختلف اليلد به كه شوند
 به و دهننمو توجه عالئم ينا به ن،ناآ شيورز موقعيت
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 نتايج سساا بر. )23( كنند نمي جعهامر پزشكي كلينيك
 ها بسكتباليست روي بر كه) 2013( رانهمكا و ويز مطالعه
 %9 عشيو قيقهد 9 تا 6 تمد به نيددو از بعد شد انجام

 ينا كه داد ننشا نشوندگا مطالعه در را سپاسمانكووبر
 طي بيشتر سپاسمانكووبر ههندد ننشا نداتو مي عموضو
 برونشهاي اسپاسم شيوع و )32( باشد لبسكتبا ورزش
 تواند مي خود اين كه باشد جوان بسكتباليستهاي در ريوي
 عملكرد بر آروماتراپي تاثير بر كننده مخدوش عامل يك

 شديد ورزش يك در اين بر عالوه. شود ورزشكاران ريوي
 سپاسمانكووبر عقوو نماز شود انجام دقيقه 10 بيشتراز كه
 ليو ستا هشد كرذ آن از پس قيقهد 30 تا زشور توقف از

 از پس قيقهد 10تا 2 سپاسما عقوو لحتماا نماز بيشترين
 قيقهد دو نماز ليلد ينا به كه )18( باشد مي ورزش توقف
 تست و شد بنتخاا يمتروسپيرا منجاا ايبر ورزش از بعد

  . نشد انجام آزمون اتمام اوليه دقايق در اسپيرومتري
 چه اگر داد نشان پژوهش اين از حاصل نتايج
 و تنفسي هاي شاخص از برخي بر نعناع اسانس استنشاق

 نظر از حال اين با داشت، مثبت تاًثير هوازي عملكردهاي
 ممكن نتايج اين. نداد نشان را داري معني تفاوت آماري
 مقدار يا و تمرين مدت و شدت چون عواملي از ناشي است

 در استفاده مورد زشكارانور نوع يا استفاده مورد اسانس
 كه مهمي عوامل از يكي همچنين،. باشد پژوهش اين

 نوع، باشد داشته تاًثير پژوهش اين نتايج بر است ممكن
 پيشنهاد لذا. باشد استفاده مورد آزمون مدت و شدت
 عملكرد در آروماتراپي تاًثير درخصوص شود مي

 مدت و شدت با هايي پژوهش ورزشكاران فيزيولوژيكي
 انجام مصرفي اسانس از مختلفي مقادير نيز و تفاوتم

  . شود
   قدرداني و تشكر

 دانشگاه ورزشي علوم و بدني تربيت گروه مدير از
 قدرداني و تشكر مرادي محمدرضا دكتر آقاي شهركرد

 .شود مي
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