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شاخص هاي تنفسی دختران نوجوان اهی و مصرف عصاره آویشن بر برخی تاثیر شش هفته برنامه ورزش صبحگ
 تمرین نکرده

 ، دکتر علیرضا رحیمی، دکتر علیرضا براريسمیه پایکاري
دانشگاه  گروه فیزیولوژياستادیار، -2، واحد علوم وتحقیقات آیت اهللا آملیکارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی -1

 ، دانشگاه آزاداسالمی واحدعلوم و تحقیقات آیت اهللا آملیگروه فیزیولوژياستادیار  -3، آزاداسالمی واحدکرج
 

 مقدمه
) 1(.را تحت الشـعاع قـرار داده انـد    امروزه پیشرفت هاي گسترده در تکنولوژي، به طور وضوح کسب زندگی بسیاري از جوامع بشري

تنفسی و  -همان گونه که در تحقیقات ورزشی مشخص شده است، برنامه هاي منظم و ثابت ورزشی عاملی براي بهبود دستگاه قلبی
اگر ورزش صبحگاهی به صورت منظم یعنی همه روزه و در زمان مشخصـی از صـبح    )2.( حرکتی معرفی شده اند -آمادگی جسمانی

 )1(.رنامه روزانه دانش آموزان باشد، خود سهمی به سزا در تحرك، سالمتی جسمی، قلبی و ریوي دانـش آمـوزان خواهـد شـد    جزء ب
که مهمترین آن ها ضدعفونی کننـده دسـتگاه گـوارش مـی      گیاه آویشن نیز که از خانواده نعناعیان است خواص درمانی زیادي دارد

هاي برونشیت نیز مـورد اسـتفاده قـرار مـی      ناراحتیآویشن براي رفع سرفه و ). 4(داردهمچنین عملکرد ضد میکروبی نیز ) 3.(باشد
ورزش صبحگاهی و مصرف عصاره آویشن بر برخی شاخص هـاي  ) جلسه 30(از این پژوهش بررسی تاثیر شش هفته :هدف) 3.(گیرد

تکنیک هـاي  : همیت وضرورت تحقیقا. سال شهرستان کرج بود 9-12دختران نوجوان تمرین نکرده  )PEF ,FVC, FEV١(تنفسی
تنفسی در ورزش صبحگاهی با ایجاد نشاط و طراوت جسمی و پاك کردن کانال هاي تنفسی از مبتال شـدن فـرد بـه بیمـاري هـاي      

تحقیقات حاکی از این است که تمرینات ورزشی، باعـث کـاهش مقاومـت مجـاري تنفسـی،       .نفسی نیز جلوگیري به عمل می آوردت
اسـانس هـا عـالوه بـر خاصـیت ضـد میکروبـی داراي         )5(.بزرگ شدن کیسه هاي هوایی می شودرتجاعی ریه ها و افزایش خاصیت ا

 )3.(خواص ضد انگلی و ضد تولید توکسین نیز هستندکه این ویژگی ها در ارتباط با نوع ماده موثره موجود در اسانس است
 روش شناسی

ورزش صبحگاهی، آویشن، (نوع پیش آزمون و پس آزمون با چهار گروه روش این تحقیق نیمه تجربی و داراي طرح تحقیق از 
سال مقطع ابتدایی دبستان کمیل  9-12جامعه آماري این پژوهش دانش آموزان دختر با محدوده سنی  .می باشد) ترکیبی و کنترل

وز دختر که بیماري خاصی نفر دانش آم 48. مشغول به تحصیل بوده اند 91-92شهرستان کرج می باشند، که در سال تحصیلی 
نداشتند، از نظر جسمانی سالم بودند، در دو سال گذشته ورزش خاصی را انجام نمی دادند و به سن بلوغ نیز نرسیده بودند انتخاب 

 دانش آموزان گرفته شد و تست تنفسی BMIبعد از تشریح اهداف تحقیق و چگونگی مراحل انجام آن ابتدا قد، وزن، سن و . شدند
از آنان به عمل آمد و بر اساس قد، وزن، سن و همچنین تست تنفسی اولیه همگن سازي شده و  ستفاده از دستگاه اسپیرومتريبا ا
، گروه سوم )ورزش صبحگاهی(، گروه دوم )ترکیب ورزش صبحگاهی و آویشن(گروه اول . نفري تقسیم شدند 12گروه  4به 

به  mg5 ( به انجام ورزش صبحگاهی و مصرف عصاره آویشن ) جلسه 30(هفته بعد به مدت شش ). کنترل(، گروه چهارم )آویشن(
دوباره از دانش آموزان تست تنفسی گرفته شد و اثرات ورزش  بعد از پایان شش هفته. پرداختند) ازاي هر کیلوگرم وزن بدن

ه ها با یکدیگر مورد مقایسه قرار صبحگاهی، مصرف عصاره آویشن و ترکیبی از این دو در هر گروه بررسی شد، همچنین این گرو
-آزمون کلموگروف میانگین، رسم نمودار و جداول، انحراف استاندارد، :در این تحقیق از شاخص هاي آمار توصیفی از قبیل .گرفتند

طح معنی و در س) 19نسخه (SPSS   با استفاده از نرم افزاراسمیرنوف، آزمون لوین، تحلیل کوواریانس، آزمون تعقیبی بن فرونی، 
که ورزش صبحگاهی و عصاره آویشن در گروه تمرین و آویشن بر   :در پایان نتایج تحقیق نشان داد. استفاده گردید 05/0داري آلفاي 
همچنین انجام ورزش صبحگاهی و مصرف عصاره آویشن هر کدام به تنهایی . معنادار بوده (PEF ,FVC,FEV١)شاخص هاي

  .ی ذکر شده معنادار نبودهروي هیچ کدام از شاخص هاي تنفس
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چهار گروه  ينکرده را برا یندختران نوجوان تمر PEF و FVC  ،FEV۱ یرهايمتغ ، میانگین و انحراف استاندارد4-2جدول 

 آزمون و پس آزمون یشو کنترل در پ یشنو آو ینتمر یبترک یشن،آو ی،ورزش صبحگاه
 FVC FEV۱ PEF آزمون گروه

 ترکیبی
 90/3 ± 51/0                   05/2 ± 51/0 19/2 ± 54/0 پیش
 17/5 ± 87/0 24/2 ± 42/0 44/2 ± 45/0 پس

 آویشن
 91/3 ± 99/0 90/1 ± 34/0 97/1 ± 35/0 پیش
 04/4 ± 06/1 95/1 ± 33/0 07/2 ± 35/0 پس

 تمرین
 85/3 ± 86/0 99/1 ± 34/0 21/2 ± 49/0 پیش
 07/4 ± 61/0 95/1 ± 25/0 16/2 ± 38/0 پس

 کنترل
 02/4 ± 75/0 87/1 ± 30/0 96/1 ± 38/0 پیش
 72/3 ± 74/0 83/1 ± 31/0 97/1 ± 38/0 پس

 بحث و نتیجه گیري
در تحقیقات بسیار در ارتباط با تمرینات هوازي و اثرات آن بر شاخص هاي تنفسی چنین بیان شده است که تمرینات هوازي باعـث   

طی تحقیقی به بررسـی شـاخص هـاي     2012تاکاشی و همکارانش .هاي تنفسی گردیده است بهبود عملکرد ریوي و افزایش شاخص
FEF%۷۵شاخص هاي بررسی شده. سال پرداختند 6-18اسپیرومتري کودکان  -۲۵%  ۱FVC, FEV , PEF, نتـایج حـاکی از   . بودند

ق خـود بـه بررسـی نقـش هـوازي، تـنفس       در تحقیـ ) 2010(شاو و همکارانش. آن بود که داده ها با افزایش سن و قد افزایش یافتند
۲VOو  FVCو  ۱FEVدیافراگمی و هر دو بر بهبود شاخص هاي  max    در افراد مبتال به آسم پرداختند که در گروه تمـرین هـوازي

و به بررسی تاثیر تمرینات یوگا بر اتساع پـذیري ریـه هـا    ) 2010(ساتی پابها و همکاران. هر سه شاخص فوق افزایش معنادار داشتند
روز تمـرین باعـث بهبـود نتـایج      21ساله بودنـد کـه در    30-60نفر افراد  37بهبود شاخص هاي تنفسی پرداختند که گروه تحقیق 

۱شاخص هاي  ۱FVC, FEV , FEV /FVC هفته تمرین بـا شـدت بـاال در     8از تحقیق خود چنین نتیجه گرفت ) 2005(نوري. گردید
نیز عنوان کرد تمرینات هوازي باعـث بهبـود عملکـرد تنفسـی در شـاخص      ) 2005(روآنگا .افزایش عملکرد ریوي کودکان نقش دارد

۱FEV تمرین در صبح و عصر در کودکـان مبـتال بـه آسـم باعـث افـزایش       نشان دادند  یطی تحقیق) 2005(رام و همکارانش .گشت
۱FEV باعث افزایش حجم هاي ریـوي   طی تحقیق خود به نتیجه رسیدند که تمرینات هوازي) 1388(مودي و همکارانش. می گردد

معتقـد بـود تمرینـات    ) 1384(فریـد در سـال   .می گـردد دهد و میزان اکسیژن رسانی بیشتر  شده و اتساع پذیري ریه را افزایش می
مصرف آویشن در کـاهش  . بود ۱FEVو  PEFشاخص هاي ارزیابی شده . گرددمیهوازي باعث بهبود عملکرد ریوي در بیماران آسمی 

). 2006بوسـک آبـادي،  (است چون اثر شل کنندگی روي عضالت صـاف دارد  نگی نفس، خس خس سینه و سرفه موثرت عالئمی مثل
آویشن یکی از شناخته شده ترین گیاهان دارویی است که اثرات مفیدي در درمان بیماري هاي مجـاري تنفسـی فوقـانی و نـاراحتی     

 ).1387مهدي صدیقی،.(ري از نفخ استهاي جهاز هاضمه دارد و این به علت کاهش اسپاسم و جلوگی
  ورزش صبحگاهی، آویشن، شاخص هاي تنفسی :کلید واژه ها

 منابع
تاثیر یک دوره ورزش صبحگاهی بر عزت نفس و برخی عوامل آمادگی جسمانی حرکتی دانش آموزان دختر ) 1388(اسکندري شهرکی، فاطمه  -1

 اسالمی واحد کرج سال، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد  17-15
بر شاخص هاي اسپیرومتري و عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی در دانش ) با تاکید بر طناب زنی(تاثیر ورزش صبحگاهی).1392(رحیمی، المیرا -2

 .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.سال10-8آموزان دختر 

اثر اسانس هاي آویشن شیرازي و موزه و مواد تیمول و کارد اکرول بر ). 1389(اسبو، روح اهللا میرابوالفتحی، منصوره و کرمی . الهوجی، عزیز -3
fusarium graminearum و داکسی نیوالنول. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

٧٠ 
 

4- Behravan J, Ramezani M, Ebadi S. Bioautographic detection of antibacterial.٩ activity of some Iranian 
plants. ٢۶th International Horticutoral Congress. Symposium ۶, The Future for Medicinal and aromatic. 
Plants, Toronto, Canada, August ٢٠٠٢ ,١٧-١١; SO۶-P-۵ 
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