
DOI: 10.22122/jims.v35i458.8921  Published by Vesnu Publications 

 

 رانیا اصفهان، ،(خوراسگان) اصفهان واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ،یورزش علوم و یبدن تیترب ی دانشکده ،یورزش علوم و یبدن تیترب گروه -1

 رانیا اصفهان، ،(خوراسگان) اصفهان واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ،یورزش علوم و یبدن تیترب ی دانشکده ،یورزش علوم و یبدن تیترب گروه ار،یدانش -2

  Email: rokhsareh.badami@gmail.com رخساره بادامی :یمسؤولنویسنده
 

 
www.mui.ac.ir 

 1755 1396 دوم بهمنی / هفته458ی / شماره 35سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

 81/7/8931تاریخ دریافت:  مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 81/3/8931تاریخ پذیرش:  6931دوم بهمن ماه  ی /هفته854 ی /شمارهمو پنج  سال سی
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چکیده

کنند.  شود. با این حال، بسیاری از بیماران به دلیل عوارض جانبی، درمان با متادون را قطع می متادون به عنوان یک کمک دارو برای ترک اعتیاد استفاده می مقدمه:

ی اسطوخودوس بر اختالل نعوظ در  ی اثر تمرین مقاومتی و رایحه تعیین و مقایسه هدف با حاضر، ترین این اختالالت، اختالل نعوظ است. پژوهـــش یکی از شایع
 .مردان در حال ترک با متادون انجام شد

 ی سنی  با دامنهمرد متأهل  05آزمون همراه با گروه شاهد بود. شرکت کنندگان این پژوهش را  پس -آزمون این مطالعه، از نوع تجربی با طرح پیش ها: روش

بر اساس  ها به مراکز ترک اعتیاد گذشته بود. این تعداد، به صورت در دسترس انتخاب و به صورت همتاسازی ی آن دادند که دو هفته از مراجعه سال تشکیل می 50-95
گرفتند. گروه تمرین مقاومتی و ترکیبی، ی اعتیاد در چهار گروه تمرین مقاومتی، اسطوخودوس، ترکیبی )تمرین مقاومتی و اسطوخودوس( و شاهد قرار  ی سنی و سابقه دامنه

ی اسطوخودوس  به استنشاق رایحه ای دقیقه 85 ی جلسه 88ی اسطوخودوس و ترکیبی به مدت  جلسه در تمرینات مقاومتی در مرکز شرکت کردند. گروه رایحه 85به مدت 
 .تحلیل شد ANCOVAآزمون ها با استفاده از  ه آوری شد. داد جمع عملکرد نعوظ مردان،اختالل ی  نامه ها با استفاده از پرسش پرداختند. قبل و بعد از مداخله، داده

شود، اما مصرف  ( باعث بهبود نعوظ میP < 558/5( و ترکیبی )P < 558/5ی اسطوخودوس ) (، رایحهP < 558/5ی تمرین مقاومتی ) هر سه نوع مداخله ها: یافته

 .(P < 559/5اسطوخودوس اثر بهتری نسبت به تمرین مقاومتی داشت )

 .استفاده شودمردان در حال ترک با متادون ی اسطوخودوس برای بهبود عملکرد جنسی  شود از تمرین بدنی و رایحه پیشنهاد می گیری: نتیجه

 جنسی های ویژگیاسطوخودوس، ی درمانی،  تمرین مقاومتی، رایحه واژگان کلیدی:

 
مردان در حال نعوظ  عملکردی اسطوخودوس بر  ی اثر تمرین مقاومتی و رایحه مقایسه .، تقیان فرزانهرخسـاره یبادامـی احمدرضا، سلمکیانی  ارجاع:

 8700-8718(: 501) 90؛ 8931مجله دانشکده پزشکی اصفهان . ترک با متادون

 

 مقدمه

شاه   اعتیاد به عنوان یکی از معضالت اجتماعی میان افراد جامعه شاای   

توانه مضرات مختلا  اجتمااعی ب باهاشاتی داشاته باشاه        است که می

افرادی که به مواد مخهر بابساته سساتنها ابلاا فاشاه شامس ب مساک        

دسناه   مربوط به مصرف مواد را انجام می ی سای مجرمانه سستنه ب فعالیت

ا االاتالخت  (2)کااریا بهسکااریا االاتالخت اللوای ب ربانای       بی .(1)

طاور   سمی  ب (4) ا االتالخت عملکرد جنسی(3)عربشی ب تنفسی  -شلبی

از پیامهسای مصرف مواد مخاهر   (5)الطر ابتال به بیماری ایهز ب سپاتیت 

سای تحمیاس شاه  بارای مراشبات پهشاکیا جارایا ب رفاا          است  سهینه

اجتماعی ای  بیمارانا تا حهبد یک میلیون دخر برآبرد تخمی  زد  شاه   

  بیشتر معتادانا تمایس دارناه سابک زناهوی بابساته باه ماواد       (1)است 

درماان سابا    ی مخهر را تمییر دسنها اما بجود مشکالت زیاد در مرحله

  (6)شود  درمان می ی عود )بروشت( ب ترک دبر 

سای مختلفی بارای درماان بابساتبی باه      سای االیرا ربش در سال

ست  اور چه درمان مواد مخهر سمچون درمان با متادبن آزمود  شه  ا

با متادبن برای درمان بابستبی به ماواد مفیاه باشا  شاه  اسات ب باا       

سای مشترک برای تهریق ماواد مخاهرا الطار     کاسش استفاد  از سرنگ

(ا اما تاثییرات  7-8سایی نظیر ایهز را کاسش داد  است ) ابتال به بیماری

ری  تا  ای نیه باه سمارا  داشاته اسات  یکای از معماول       منفی ناالواسته

 ییکاارا  عاهم   (9)تثییرات منفی متادبنا عاهم کاارایی جنسای اسات     

سای مرتبط باا اناهال    یآشفتب نعوظا با مرتبط ییکارا عهم رینظ یجنس

ی  ه منی ب فوهان تمایس جنسی ابلا در تعهاد زیادی از بیماران ویرنا 

متادبن وهارش شه  است که ای  تمایس )عهم کارایی جنسی( منجر به 

  باه نظار   (10)شاود   کاسش پذیرش درمان در افراد بابسته به مواد می

 مقالهپژوهشی
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جسمی ب کیفیت باخی زنهوی در  رسه برای ارتوای سالمت ذسنیا می

 سای کمکی نیاز است    افراد در حال ترک با متادبنا مهاالله

یکی از مهاالالتی که احتمال دارد بار باباود ساالمت جسامی ب     

؛ چرا که (11)ربانی افراد در حال ترک ایر ببذاردا فعالیت بهنی است 

ای دارد   فعالیت بهنی ب برزشا از نظر جسمی ب ذسنی مهایاای عماه   

دساه ب از لحااظ ربانای     عربشی را افهایش مای  -شلبیبرزش سالمت 

ا بابود اللقا بابود کیفیات  (12-13)باعث کاسش اضطرابا افسردوی 

طاورا برزش ممکا       سمی (11)د شو الواب ب کنترل پرالاشبری می

نسای تاثییر بباذارد  از    است با ایجاد تمییرات سورمونی بر عملکرد ج

ساای   سای مختل ا ماردان در حاال تارک اعتیاادا فعالیات      بی  برزش

طورا تمرینات موابمتی ایار بیشاتری    دسنه  سمی  انفرادی را ترجیح می

  (14)نسبت به تمرینات دیبر بر سورمون جنسی دارنه 

یکی دیبر از مهاالالتی که ممک  است بر باباود ساالمت جسامی ب    

درماانی اسات  آربمااتراپی     تارک ایار بباذاردا رایحاه     ربانی افراد در حال

(Aromatherapyیا رایحه ) سای طا مکماس اسات    درمانیا یکی از درمان

ی استخراج شه  از ویاساان معطار    سای فرار یا عصار  ب به استفاد  از ربب 

شودا که از طریق استشماما استنشاق ب ماساا    برای اسهاف درمانی وفته می

  (15)الطر ب به نسبت کا سهینه است  بی وردد ب اجرا می

درماانی کااربرد    سای فرار معطر ویاسی که در رایحه یکی از ربب 

زیادی داردا ربب  ورفته شه  از ویا  خبنهبخ یا اسطوالودبس است 

ی نعنائیانا ویاسی معطرا علفی ب سمیشه    ای  ویا ا متعلق به تیر (16)

سبه است ب دارای الواص ضه باکتریاییا ضه شارچیا ضه نفخا شاس  

  سمچنای ا بار افاهایش    (16-17)دردی اسات   کننهوی عضالت ب بی

تاری  عواماس    وذارد  ارتباط متوابسا یکی از ماا ارتباط متوابس تثییر می

  (18)مؤیر برای شربعا تشکیس ب حفظ ربابط اجتماعی است 

از آن جایی که درمان داربیی ابلی  انتخاب پهشکان برای درماان  

 ساای  ساای ترکیبای ب مهااللاه    باشه ب کمتر از درماان  بیماری اعتیاد می

شاود ب سمچنای ا باه علات کمباود پاربسش در        کمکی اساتفاد  مای  

درمانی بر عملکرد جنسی معتادانا سهف  الصوص ایر برزش ب رایحه

ی  رایحااهبررسای ایار تمااری  مواابمتی ب    از انجاام پاربسش حاضاارا   

اسطوالودبس بر کیفیت الوابا اللق ب الو ب عملکرد جنسی ماردان  

  در حال ترک با متادبن بود

 

 ها روش

آزماون سمارا  باا     پا   -آزمون مطالعها از نوع تجربی با طرح پیش ای 

 آمه  است  1جهبل طرح تحویق در  ورب  شاسه بود 

نفر از مردان متثساس معتااد    50شرکت کننهوان پربسش حاضر را 

ی سانی   به تریاک ب یا شیر  که در حال ترک با متادبن بودناه ب دامناه  

دادنه  ای  تعهاد به صاورت در   سال بودا تشکیس می 30-45سا بی   آن

سا باه مراکاه    ی آن دسترس از بی  مردان معتادی که دب سفته از مراجعه

را  مطالعاه معیارساای بربد باه    ار اصفاان وذشته باود ب ترک اعتیاد ش

 ا انتخاب شهنه دارا بودنه

 

 طرح تحقيق. 1 جدول

 گروه

 آزمون

 آزمون پس متغیر مستقل آزمون پیش

 T2 تمرین مقاومتی T1 تمرین مقاومتی
 T2 اسطوخودوس T1 اسطوخودوس

 T2 تمرین مقاومتی + اسطوخودوس T1 ترکیبی
 T1 - T2 شاهد

 

 موارد زیر بودنه: شامس مطالعهمعیارسای بربد به 

الفیا  تاا    االاتالل نعاوظ   -2ا تحت درماان متاادبن باشانه    -1

 المللای عملکارد نعاوظ    شااال  بای    ی نامه متوسط بر اساس پرسش

  کسااا کننااها 10-16 ی نامااه نماار  ب از ایاا  پرسااش داشااته باشاانه

علاس   -4 باشاها  شاه   ایجااد  متاادبن  شربع از پ  نعوظ االتالل -3

 باا  عضاوی  رد علاس ) باشه نهاشته بجود نعوظ االتالل برای اروانیک

 صاورت  در    ب  لب ا پربستات سای جراحی شامس بیمار ی سابوه االذ

تحات درماان    -5 ا(شاه  انجاام  اربلاو ی  متخصاا   باا  مشابر  نیاز

در طاول یاک    -6 اشاود  داربسایی نباشنه که باعث االتالل نعوظ مای 

در دب ساال   -7ب  سمسرشاان زناهوی کارد  باشانها    سال وذشتها باا  

 وذشته فعالیت برزشی منظا نهاشته باشنه 

شرکت کننهوان بر اساس االاتالل عملکارد نعاوظ ب بار اسااس      

ی سنی به صورت سمتاسازی در چااار وارب  تماری  مواابمتیا      دامنه

درماااانی )اساااطوالودبس(ا ترکیبااای )تماااری  مواااابمتی ب  رایحاااه

 ار ورفتنه اسطوالودبس( ب شاسه شر

 المللای  بای   شااال   ی ناماه  پرسش از پربسش ای  در :پژوهش ابزار

بارای   (International index erectile function) ماردان  نعوظ عملکرد

 سنجش عملکرد جنسی مردان استفاد  شه 

المللای   یکی از ابهارساای مناساا شااال  بای      ا نامه ای  پرسش

 پرساشا عملکارد نعاوظ ماردان را در      15عملکرد نعوظ است که باا  

کاارکرد ابج لاذت    ؛ (Erectile functionی کارکرد نعاوظ )  حوز  5

 (اSexual desireمیااس جنساای )   (اOrgasm functionجنساای )

ب  (Intercourse satisfactionرضاااایتمنهی از تمااااس جنسااای )

ای  دسه  با توجه به نمار   ضایتمنهی سمه جانبه مورد ارزیابی شرار میر

 ویردا شاهت نااتوانی جنسای باه      نامه می که فرد بر اساس ای  پرسش

(ا الفیا  تاا   8-11ی  (ا متوساط )نمار   5-7ی  شهیه )نمر ی  دسته 5

ی  ( ب طبیعای )نمار   17-21ی  (ا الفی  )نمر 12-16ی  متوسط )نمر 

زیرمویااس   5د  شاال  پایایی برای سر یک از شو توسیا می( 25-22
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سمسانی دربنی داشت  0/1تر از  ب کس مویاس با موهار مشخ  بهرگ

بااه باااخ در  91/0بااه باااخ ب  Cronbach's alpha 73/0ب ضااریا 

  (19)جمعیت مورد مطالعه مشاسه  شه 

 ای  سفتاه )سفتاه   8ای  تمرینااتا در   مقاومتی: تمرین ی نامه شيوه

دشیواه انجاام شاه کاه در ابتاهای       50-60 جلسه(ا سار جلساه بای     3

دشیواه تمریناات    40دشیوه وارم کاردنا در اداماه     10جلساتا حهبد 

موابمتی )ترکیبی از حرکات عضالت پاا دستا سینها شاکا ب پشات(   

تکرار در سر حرکت ب تمرینات ک  لبا  ب در ناایات    15با حهاکثر 

 ( 2دشیوه انجام شه )جهبل  10سرد کردن حهبد 

 

 ی تمرین مقاومتی . برنامه2جدول 

 های منتخب مقاومتی تمرین
مراحل 

 تمرین

زمان 

 )دقیقه(

 15 گرم کردن بدن حرکات کششی و چرخشی مفاصل

تمرینااات التااشت پشااه، سااینه، دسااه،  

 شکم و پا و تمرینات کف لگن

 33 تمرین مقاومتی

 15 سرد کردن بدن تمرینات کششی

 

از مشاخ  شاهن    بعاه  اسهوووووو::  ی رایحهه  ی نامهه  شيوه

ساا در الصاوص    ساا پربسشبر اشهام به آموزش تک تاک نموناه   ورب 

صاحیح از اساان  اساطوالودبس کارد  میاهان ب       ی اساتفاد   ی نحو 

مصاارف بااه ایاا  صااورت بااود کااه دب شطاار  از اسااان      ی نحااو 

شه ب افراد  اسطوالودبس بر ربی دستمال بیر شابس جذب چکانه  می

داشاتنه    متری بینای نباه مای    سانتی 20 ی دشیوه در فاصله 20به مهت 

برای ورب  شاسها از داربنما )آب( استفاد  شه  ای  عمس بارای ماهت   

  دب ما  )سر سه ربز یک بار( انجام شه 

ی شرکت کننهوان فرم مخصوص رضاایت از   سمه تحقيق: روش

ی تماری    شرکت در پربسش را امضاا کردناه  شباس از شاربع برناماه     

ساای تماری     موابمتیا یک جلسه برای آشنایی شرکت کننهوان وارب  

ی اجرای  موابمتی ب ترکیبی با حرکات مورد نظر ب مهت زمان ب نحو 

 جلساه در   24مس ی تمرینایا شاا   ی تمرینای برواهار شاه  دبر     برنامه

جلسه ب سر جلسه باه   3سفته تمری  موابمتی بود که سر سفته شامس  8

دشیوه بود که به صورت چرالشی در ربزساای سفتاه از    50-60مهت 

تمرینات عضالت پشتا تمرینات عضالت پاا توویت عضالت ساینها  

تمرینات عضالت دستا تمرینات عضالت شکا که سمبای باا کاش    

ی حرکاات متناوع    م از حرکات شامس مجموعاه آبی رنگ بود ب سرکها

ی تکرارسای سار حرکات    مربوط به آن عضله بودا انجام شه  محهبد 

ی اسطوالودبس ب ترکیبیا باه ماهت دب    بار بود  ورب  رایحه 15-12

ای باه   دشیواه  20ی  جلساه  21ای سه جلساه( ب در مجماوع    ما  )سفته

ه زماانی انجاام   ی اسطوالودبس پرداالتنه  ای  مهااللا  استنشاق رایحه

ی مشخ  مرکاه بارای    ورفت که شرکت کننهوان بر اساس برنامه می

کردناه  شباس ب بعاه از مهااللاها      دریافت متادبن به مرکه مراجعاه مای  

 ی االتالل عملکرد نعوظ را تکمیس نمودنه  نامه شرکت کننهوان پرسش

کننهوان معتااد باه تریااک ب      خزم به ذکر است که برالی از شرکت

ساا   تاد به شیر  بودنه ب مهت زمان مصرف تریاک ب شیر  در آنبرالی مع

متفابت بود  سمچنی ا رفتار شریک جنسی بر ربی عملکرد جنسی تثییر 

 وذاردا اما به دلیس محهبدیت نمونها ای  عوامس کنترل نشه    می

ی الام حاصاس از  سا داد تجهیه ب تحلیس  آماری: تحليل و تجزیه

  23ی  نساااخه SPSSافاااهار  ایااا  پاااربسش باااا اساااتفاد  از نااارم 

(version 23, IBM Corporation, Armonk, NY )  در دب بخاش

 ب میاانبی   توصایفیا  ساطح  در .توصیفی ب استنباطی صورت ورفات 

 نیه استنباطی سطح در ب بررسی وردیه نمرات استانهارد معیار انحراف

شباس از    اساتفاد  شاه   ANCOVAآزماون   از آزمونا با کنترل ایر پیش

سای ای  آزماون مانناه طبیعای باودن      فرض استفاد  از ای  آزمونا پیش

 بررسی شه  Regressionسا ب شیا  توزی  نمراتا سمبنی باریان 

 

 ها افتهی

سال بود ب در  30-45سا بی   ی سنی آن مرد متثسلی که دامنه 82از بی  

ی عملکارد نعاوظا    ناماه  نفر از پرساش  63حال ترک با متادبن بودنها 

نامها دارای االتالل  کسا کردنه ب بر اساس ای  پرسش 10-16 ی نمر 

نفر حاضر به شرکت  50نفرا  63نعوظ الفی  تا متوسط بودنه  از ای  

سانیا   ی عملکرد نعوظ ب دامناه  ی در پربسش شهنه ب بر اساس نمر 

فار(ا تماری    ن 12نفار(ا اساطوالودبس )   12در چاار وارب  شااسه )  

نفر( شرار ورفتنه  یاک نفار از وارب      13نفر( ب ترکیبی ) 13موابمتی )

تمااری  موااابمتی ب یااک نفاار از واارب  تمااری  ترکیباایا بااه دلیااس    

سای تماری  مواابمتی از    آلودوی ب بیبت بیش از حه در کالس الواب

 پربسش الارج شهنه   

 آزماون   ی عملکرد نعوظ در سار چااار وارب  شااسه )پایش      نمر 

(ا اسااااطوالودبس 69/13 ± 56/4آزمااااون  ا پاااا 00/12 ± 33/3

(ا تمااری  86/19 ± 03/1آزمااون  ا پاا 50/12 ± 61/1آزمااون  )پاایش

( ب 61/16 ± 29/3آزماون   ا پا  91/10 ± 95/1آزمون  موابمتی )پیش

( از 69/19 ± 14/2آزماون   ا پا  36/12 ± 47/4آزماون   ترکیبی )پیش

آزمون افهایش یافاتا اماا میاهان افاهایش در وارب        آزمون به پ  پیش

  اسطوالودبس ب ترکیبی بیشتر بود

ی ایر سه نوع مهاالله بر عملکارد نعاوظا از آزماون     برای موایسه

ANCOVA  بر ایا    آمه  است  3استفاد  شه که نتایج آن در جهبل

آزماون   ی پا   مرحله در عملکرد نعوظسا در نمرات  ا بی  ورب اساس

 داری بجود داشت    تفابت معنی P < 050/0در سطح 
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 های مورو موالعه ور گروه نمرات عملکرو نعوظ ANCOVA. نتایج آزمون 3جدول 

 منبع متغیرها
مجموع 

 مجذورات

ی  درجه

 آزادی
 Pمقدار  F مجذور میانگین

مقدار 

 اتا

توان 

 آماری

 317/3 353/3 137/3 334/1 383/131 1 38/131 پیش آزمون جنسی الملکرد

 333/1 543/3 331/3 177/16 894/718 3 681/1156 گروه

     333/44 41 416/1816 خطا

      48 136631 کل

 

اساتفاد    Paired tی تفاابتا از آزماون تعویبای     برای تعیی  نوطه

دسه کاه   جهبل نشان می ای  آمه  است  4شه که نتایج آن در جهبل 

شودا اما ایر تماری     سر سه نوع مهااللها باعث بابود عملکرد نعوظ می

ی اسطوالودبسا بیشتر از تمری  موابمتی بود  اسات    ترکیبی ب رایحه

ی اساطوالودبسا   طورا بی  دب وارب  تماری  ترکیبای ب رایحاه     سمی 

 داری مشاسه  نشه  عنیتفابت م

 

ی  ها ور مرحله ور گروه عملکرو نعوظی زوجی نمرات  . مقایسه4جدول 

 آزمون آزمون و پس پيش

 Pمقدار  تفاوت میانگین گروه گروه

 333/3 15/3 مقاومتی اسطوخودوس

 858/3 17/3 ترکیبی

 331/3 17/6 شاهد

 334/3 -38/3 ترکیبی رین مقاومتی

 331/3 91/1 شاهد

 331/3 33/6 شاهد ترکیبی

 

 بحث

ی ای  مطالعها نشان داد کاه فعالیات باهنی عالیاا االاتالل       ابلی  یافته

سای مطالعاتی که ایر تمری   بخشه  ای  یافتها با یافته نعوظ را بابود می

ا (20)بااهنی را باار بابااود عملکاارد جنساای بیماااران شلباای ب عربشاای 

اناه ب باه ایار مثبات تماری        سانجیه   (21)پربستاتکتومی ب سارطان  

انها مطابوت دارد  سمچنی ا ایا    جسمی بر عملکرد جنسی اشار  کرد 

الاوانی   ساا  (22)ب سمکااران   Silvaی ماربری   ی مطالعه یافته با یافته

مطالعاه   7ب سمکااران بار ربی    Silvaی ماربری کاه    دارد  در مطالعه

انجام دادنها به ای  نتیجه رسیهنه که فعالیات باهنی االاتالل نعاوظ را     

 عاهم دسه  از آن جایی کاه االاتالخت عملکارد جنسای باا       کاسش می

 سمچناای ا ب (23) نوربلو یااک ب عربشای  االااتالل سورمااونیا تعاادل 

 رسااه ( ارتباااط داردا بااه نظاار ماای 24رباناای ) -ربحاای مشااکالت

توانه در بابود  سای فیهیولو یکا جسمانی ب ربانی مختلفی می مکانیهم

 باشه عملکرد نعوظ به دنبال تمری  بهنیا دالیس 

از لحاظ فیهیولو یکا افهایش شهرت عضالت ک  لب ا انوباض 

تواناه باعاث باباود     ا مای (24)کارآمه عضالت ب وردش الاون باتار   

طورا کااسش اساترس اکسایهاتیو ناشای از      عملکرد نعوظ شود  سمی 

سای برزشیا منجار باه در دساترس باودن اکسایه نیتریاک در        تمری 

که ای  موضاوعا باا عملکارد نعاوظ      (22)شود  عربق آلت تناسلی می

ارتباط دارد  سمچنی ا افاهایش آماادوی جسامانی ناشای از تمریناات      

ب داشت  ح  باتر نسبت به بهن پا  از تمریناات باهنیا     (25)بهنی 

  (26)شود  باعث بابود عملکرد جنسی می

بهنی بر بابود اللق ب الو ب بضعیت ربانی افاراد نیاه    ایر فعالیت

شود  بر اساس شواسه پربسشیا اللاق   باعث بابود عملکرد جنسی می

؛ از ای  ربا با بابود اللاق ب  (27)ب الو با عملکرد جنسی ارتباط دارد 

 الوا عملکرد جنسی باتر شه  است 

شناالتی نیاه یکای دیبار از علاس      ایر برزش بر ربی عوامس ربان

سای موابمتی است  درک  احتمالی بابود عملکرد جنسی پ  از تمری 

ویاری نیاه ممکا  اسات تحات تاثییر عواماس         بیمار از باباود در پای  

شناالتیا مستوس از نوع فعالیت مورد استفاد  شرار ویرد  سار چناه    ربان

تمییراتی در میهان رضاایت بیمااران را باه     ساا سیچ یک از ای  آزمایش

  (22)کنه  صورت رسمی تعیی  نمی

ساای   ب ب سیجاان فعالیت بهنی از طریق کاسش اساترسا اضاطرا  

کناه  اساترس باا تاثییر بار       ربانی به سالمت جنسی مردان کماک مای  

سیپوتاخموس ب سیپوفیه ممها باعث کاسش ترشح سورمون تستوستربن 

شاود  برزش مانظاا    ب در نتیجها االتالل عملکرد جنسی در مردان می

وردد که ای  امرا به  باعث آزاد شهن موهار زیادی انهبرفی  در بهن می

ی الودا باعث کاسش استرس ب افاهایش لاذت جنسای بیشاتر در      هنوب

  (21)شود  فرد می

ی  ی حاضااار نشاااان داد کاااه رایحاااه ی دیبااار مطالعاااه یافتاااه

شود  ای  یافتها  اسطوالودبسا باعث بابود عملکرد جنسی معتادان می

مبنی بر ایر اسطوالودبس بار   (28-30)سای برالی از مطالعات  با یافته

 الوانی دارد  بابود االتالل نعوظ ب انهال زبدرسا سا

بود عملکرد جنسی مشاخ   سای ایر اسطوالودبس بر با مکانیهم

بخشایا ضاه اضاطراب ب ضاه      رساه ایار آرام   نیستا اما به نظار مای  

(؛ چارا کاه   31افسردوی اسطوالودبس در ای  موضوع دالیاس باشاه )  

  ای  باابر بجاود   (32-33)عملکرد جنسی با اللق ب الو ارتباط دارد 
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دارد که استنشاق اسطوالودبس از طریق سیستا لیمبیکا به الصاوص  

کنااه  اسااان  اسااطوالودبسا   آمیبااهال ب سیپوکااامپوس عمااس ماای 

کناه ب پیاام    که در پیاز بویایی شرار دارنها تحریاک مای   سایی را ویرنه 

دساه  سیساتا لیمبیاکا مرکاه      بویایی را به دستبا  لیمبیک انتوال مای 

توانه در پاساخ باه اساترس اناهبرفی  ب      احساس در ممه است که می

سربتونی  ترشح ب ایجاد ح  آرامش کنه  سمچنی ا لینالول ب لینالیاس  

شادر به تحریک سیستا پاراسمپاتیک  استات موجود در اسطوالودبسا

  (33)دسنه  باشنه ب به طور مؤیری درد ب التااب را کاسش می می

اکسیهانا شادر باه   از طرف دیبرا اسطوالودبس به عنوان یک آنتی

توانه یاک ایار محاافظتی بار ربی      اد است ب میسای آز حذف رادیکال

 ( 34پارامترسای اسپرم داشته باشه )

ی اسطوالودبس ایار   ی دیبر ای  مطالعها نشان داد که رایحه یافته

باتری نسبت باه تماری  مواابمتی بار عملکارد نعاوظ داشاته اسات          

ی   سااا نشااان داد کااه باای  واارب  استنشاااق رایحااه طااورا یافتااه سماای 

ی اساطوالودبس ب   ورب  ترکیبای )استنشااق رایحاه    اسطوالودبس با

رساها   داری بجاود ناهارد  باه نظار مای      تمری  موابمتی( تفابت معنی

تری نسبت به تماری  باهنی بار عملکارد      سای ویاسیا ایر سری  مکمس

انااه  ممکاا  اساات مااهت زمااان خزم باارای ایجاااد     جنساای داشااته

از داربساای  تار   سای فیهیولو یک با تماری  باهنیا طاوخنی    سازواری

ویاسی باشه  به بیر ا شهت تمریناات مواابمتی متناساا باا آماادوی      

جسمانی معتادان بود ب از آن جایی که آمادوی جسمانی معتادان پاایی   

بود ب به نوعی عهم تعادل در حرکاتشان بجاود داشات ب زبد الساته    

شهنها شهت تمرینات در ابتها بسیار پایی  بود ب به ماربر افاهایش    می

تارا   ی دب نوع مهاالله در یک مهت زماان طاوخنی     شایه موایسهیافت

 تری در ای  ارتباط فراسا آبرد  بتوانه بینش عمیق

ی  تمااری  بااهنی ب استنشاااق رایحااه کااه ایاا  ناااایی ویااری نتیجااه

اسطوالودبسا باعث بابود عملکرد جنسای معتاادان در حاال تارک باا      

ی اساطوالودبس   استنشاق رایحهشودا اما در کوتا  مهتا ایر  متادبن می

بر عملکرد نعوظا بیشتر از تمری  موابمتی است  از آن جایی کاه اعتیااد   

به مواد مخهرا عالب  بر آیار اعتیادآبر فیهیولو یکا از لحااظ ربانای نیاه    

کنه؛ ممک  استا اسطوالودبس بتواناه   فرد را بابسته به مصرف مواد می

 یک ماد  باشه  جایبهینی برای بابستبی ربانی به مصرف

حاضرا جهء ابلای  مطالعااتی    ی مطالعه که با توجه به ای سمچنی ا 

 االتالل نعوظ ناشی از درمان نباه  بر اسطوالودبس ایربخشی است که به

بارای باه دسات     کاه  اسات ضربری  ااشار  کرد  استدارنه  با متادبن 

مطالعات آیناه ا ایربخشای اساطوالودبس بار      ترا در آبردن بینشی عمیق

مصارف سانجیه     ی تالل نعوظ با کنترل نوع ماواد مصارفی ب ساابوه   اال

طورا رفتار شریک جنسای بار ربی عملکارد جنسای تاثییر       سمی  شود 

وذاردا اما به دلیس محهبدیت نمونها ای  عامس کنتارل نشاه  پیشانااد     می

شود در مطالعات بعهیا تثییر رفتار شریک زناهوی نیاه در بازوشات     می

  عملکرد جنسی معتادان مورد ارزیابی شرار ویرد
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Abstract 

Background: Methadone has long been regarded as an effective treatment for opioid dependence. However, 

many patients discontinue maintenance therapy because of its side effects, with one of the most common ones is 

erection dysfunction. This study aimed to determine and compare the effect of resistance training and lavender 

fragrances on erection function in men during methadone treatment of opioid dependence.  

Methods: This was an experimental study with pretest-posttest design and control group. The participants of the 

study were 50 married men aged between 30 and 45 years, who had gone to addiction treatment centers two 

week before. They were selected via convenience sampling method and were allocated to four groups of 

resistance training, lavender, combination (resistance training and lavender), and control after being matched on 

the basis of age and history of addiction. Resilient and combined training group participated in resistance 

training sessions for 24 sessions (8 weeks, 3 sessions a week). Lavender and combination group smelled 

lavender for 21 sessions of 20 minutes. Before and after the intervention, the data were collected using the 

erectile function of men questionnaire. Data were analyzed using ANCOVA test. 

Findings: All three types of intervention; resistance training (P = 0.002), lavender (P < 0.001), and combination 

group (P < 0.001) improved erection function significantly. In addition, using lavender fragrances had a better 

effect on erection function compared to resistance training (P = 0.003). 

Conclusion: It is recommended to use resistance training and fragrances to improve sexual function in men 

during methadone treatment of opioid dependence. 
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