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Abstract 
 

     An interesting feature of the olfactory system is its relationship with the respiratory system. 
The research studies have shown that olfactory imagery increases respiratory tidal volume, 
resulting in an improvement in respiratory function. This paper systematically reviews the 
effectiveness of mental imagery on respiratory function. Twelve electronic databases were 
searched from their inception through the end of January 2015. Our literature search was limited 
to English and Persian databases, using the predetermined keywords to find the existing 
evidence on the effectiveness of mental imagery on respiratory function. The selection of 
articles, data extraction and validations were performed by two independent reviewers. The 
search yielded 69 articles, 7 of which met the inclusion criteria. No additional article was 
identified from the bibliographies of retrieved papers. Despite very little research on olfactory 
imagery, the evidence indicates that this imagery approach can improve respiratory function by 
stimulating sniffing and subsequent increase in respiratory volume and depth. However, further 
research is required to provide evidence of the effectiveness of mental imagery in cases such as 
respiratory muscle weakness or decreased respiratory function. 
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  یـالینــی بــالــلــه تعــمج

  پژوهشی -آموزشی

  )81-101(1شماره   چهارم دوره

  ندم تصویرسازي ذهنی بویایی و تأثیر آن بر عملکرد تنفسی: یک مرور نظام
 

 

  ٭3، مسعود رضایی نودهی2معصومه باقري نسامی، 1سید افشین شروفی

  چکیده

دهد که تصویرسازي ها نشان میتم بویایی ارتباط آن با سیستم تنفسی است. بررسیهاي جالب سیسیکی از ویژگی     

 هدف مرور نظامند مستندات با مطالعه لذا این .شودبویایی با افزایش حجم جاري تنفسی موجب بهبود عملکرد تنفسی می

اي یافتن مستندات موجود در زمینۀ بر .شده است تصویرسازي ذهنی بویایی بر عملکرد تنفسی انجام موجود در زمینۀ تأثیر

 ژانویه پایان تا هاپایگاه این تأسیس بدو هاي اطالعاتی ازتأثیر تصویرسازي ذهنی بر عملکرد تنفسی، دوازده پایگاه داده

ه، هاي تعیین شده مورد جستجو قرار گرفتند. پس از جستجوي اولیبا استفاده از کلید واژه انگلیسی و فارسی زبان دو به 2015

مقاله پس از بررسی  10مقاله پس از مطالعه چکیده و  26مقاله پس از غربالگري عنوان،  26تعداد  این از که شد یافت مقاله 69

شناخته شد. فهرست منابع تمامی  مطالعه به ورود معیارهاي واجد مقاله 7متن کامل مقاالت کنار گذاشته شدند و در نهایت 

گرفت اما مقاله  قرار جستجو مورد دستی طور به مرتبط نیکی نیز براي یافتن مقاالتمقاالت حاصل از جستجوي الکترو

خوبی حاکی از آن است که این جدیدي یافت نشد. علیرغم وجود مطالعات اندك در زمینۀ تصویرسازي بویایی، شواهد به

بنابراین  فسی را بهبود ببخشد.و افزایش حجم و عمق تنفس عملکرد تن دنیکش بوتواند با تحریک روش تصویرســازي می

شود تا با تکیه بر شواهد بیشتري از این روش در مواردي مانند خوبی احساس مینیاز به انجام مطالعات بیشتر در این زمینه به

  .ضعف یا کاهش عملکرد تنفسی بهره برد
 

  

  .ی، تعداد تنفستصویرسازي ذهنی، تصویرسازي بویایی، تصور بویایی، عملکرد تنفس کلیدي: يها واژه
  

  

  

 مقدمه

 و هر اسـت فطري امري انسان در ذهنی تصویرسازي

ایجاد  اشـیاء و اصـوات ذهنی از تصویر تواند می فردي

 که است ذهنی بازنمایی یک ذهنی، تصویرسازي. نماید

 .)1(دهدمی روي خارجـی محرك به نیاز بدون

یک مهارت  را ذهنیتصویرسازي  )Bresler(برسلر

با استفاده آگاهانه از قوه تخیل، که  داندمیی ـروان

تصاویر ذهنی مثبت و آشکاري در مغز ایجاد و یا 

 در است تصویرسازي ذهنی ممکن. )2(کندبازسازي می

که نتیجه آن تجربه  ایجاد شود حسی ابعاد از یک هر

 ،)Olfactory(بویایی ،)Auditory(شنیداري تصاویر

 است. همچنیـن )Visual(دیـداري و )Tactual(ايالمسه

 که رویدادهایی یا خیالی موضوعات مورد در توانمی

   .)1(کرد ذهنی خلق تصاویر اند،نیفتاده اتفاق

 بحث مورد اصلی موضوعات از یکی ذهنی تصویرسازي

 رفتارگرایی گرفتنکه با اوج بود بیستم قرن ابتداي در

 احیاي .)3(ر مانددو نظرها از کامل طوربه تقریباً

 زیادي میزان به منطقی بحث یک عنوانبه تصویرسازي

 مطالعه براي آزمایشی فنون از )Piavio(پیاویو استفاده به

   .)4،5(شودمی مرتبـط ذهنـی تصویرسـازي

  

  استادیار، مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران.. 1

  ن.، مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایرادانشیار. 2

 .نران، ساري، ایرامرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مازندکمیته تحقیقات دانشجویی،  .3

  دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسیبه مامایی و پرستاري دانشکده شیرازي، وصال کوچه مازندرانی، امیر خیابان ساري، مازندران، نویسنده مسئول: *

               E-mail: Rezaei_Masoud5701@yahoo.com   
:4/6/1395تاریخ پذیرش:      19/5/1395 حات:تاریخ ارجاع جهت اصال        12/3/1394تاریخ دریافت  
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 غیاب در بو احساس توانایی به بویایی تصویرسازي

 بوي مجدد تجربه در واقع و شود می گفته بودار محرك

 در که مغز از مناطقی همان به و است ذهن بینی با خاص

 برخالف. )6- 8(شود می مربوط دارند نقش بو درك

افراد توانایی انجام آن را  تصویرسازي دیداري که اکثر

به  بویایی نسبت که تصویرسازي است شده ، ثابت)9(دارند

 از و )10(بوده ترهاي دیگر تصویرسازي ذهنی مشکلروش

 برخوردار کمتري نسبت به تصویرسازي دیداري وضوح

 هرگز که دارندمی اذعان افراد و اکثریت )10- 12(است

با این وجود،  .)9،13(اندنداشته بویایی تصویرسازي تجربه

 بویایی تصویرسازي بین اند کهداده نشان متعددي مطالعات

 وجود قوي تا متوسط مثبت همبستگی بینایی و

 تصور بو هاي پیرامون ناتوانیبحث بیشتر .)11،14،15(دارد

 بررسی هدف با که شوندمی مطالعاتی حمایت توسط

  ادراك انجام  در حسی اختصاصی هاياوتتف

 از با این وجود، مدارکی وجود دارد که. )16(اندشده

 حمایـت تصویرسازي بویایی ایجاد براي انسان ظرفیت

  .)15،17(کنندمی

 باصرفه و خطـربـی راحت، یک روش ذهنی تصویرسازي

   خاصی تجهیزات و امکانات که نیازمند است

 و شودمی داده سادگی آموزش بهاین روش  باشـد.نمی

 دنبـال نخواهد بـه جسـمانی خسـتگی آن انجـام

 هاي مختلف تصویرسازي ذهنیروش از میان. )18(داشت

ارتباط  1دنیبو کشبویایی است که با  تصویرسازيتنها 

ریق ـاین فرآیند همانند ادراك بو که از ط. )19-21(دارد

با  يخود طور خودبهگیرد بهورت میـی صـایـحس بوی

تصور کردن خوب و به  )7،22(همراه است دنیبو کشعمل 

هاي متعدد نتایج بررسی .)20،23(یا بد افراد بستگی ندارد

دهد که بوهاي خوشایند در مقایسه با بوهاي نشان می

همراه  يتر يقو دنیشبو کناخوشایند با عمل 

، چه هنگام بو کردن دنیبو کشعمل . )20،21،24(هستند

  یک ماده معطر و چه هنگام تصور یک بوي خاص، 

بر اي نتایج مطالعهتواند الگوي تنفسی را تغییر دهد. می

                                                
1. Sniffing  

اي و عمق تنفس روي افراد سالم نشان داد که حجم دقیقه

 که يطور یابند، بههنگام تصور بوي خوشایند افزایش می

درصد نسبت به مقادیر پایه  8/14اي تنفس حجم دقیقه

همچنین عمق تنفس هنگام  ).>001/0p(افزایش داشت

داري تصور بو نسبت به شرایط پایه افزایش معنی

این افزایش در پارامترهاي تنفسی به علت  .)=002/0p(داشت

و بهبود الگوي تنفسی بوده و ارتباطی افزایش حجم جاري 

در خصوص چگونگی این  .)23(با تعداد تنفس نداشته است

 طور بهثیر دو فرضیه وجود دارد. فرضیه اول این است که تأ

طبیعی الگوي تنفس در زمان استراحت و آرامش 

باشد. انجام آهسته و عمیق و با تعداد کم می صورت به

بخشی و تصویرسازي بویایی با بوهاي خوشایند نیز با لذت

بخشی آرامش همراه است و به دلیل همیـن ماهیـت لذت

باعث تنفس عمیق شده و تعداد تنفس را تواند آن می

فرضیه دوم آن است که میان امواج . )25(کاهش دهد

آهسته مغزي(امواج آلفا) که در سرتاسر کورتکس مغز در 

حین خواب وجود دارد و الگوي تنفسی آهسته و عمیقی 

هماهنگی عمیقی در طول  دهد یمکه در طول خواب رخ 

زمان ایجاد شده است و انسان یاد گرفته است که در مواقع 

زمان اضطراب و ناامنی  در ژهیو بهآشفتگی امواج مغزي 

با انجام تنفس عمیق این امواج را به حالت تعادل 

  تصویرسازي ذهنی بویایی خوشایند نیز. )26(بازگرداند

تواند با ایجاد تنفس عمیق از طریق فعال کردن رفلکس می

هاي کششی در ریه موجب تحریک گیرنده دنیبو کش

هاي مهاري عصبی ها ایمپالسشود. با تحریک این گیرنده

شوند. غالب می کیپاراسمپاتافزایش یافته و اعصاب 

وجب هماهنگی و تحریک اعصاب پاراسمپاتیک نیز م

بدین ترتیب امواج . )27(شودتعادل امواج آهسته مغز می

علت و معلول یکدیگر  صورت بهآهسته مغز و تنفس عمیق 

  . کنند یمرا در ایجاد الگوي تنفسی آهسته و عمیق کمک 

اي نشان داده شد که بازنمایی خاطره خوشایند در مطالعه

ویژه زمان  مرتبط با بویایی با افزایش زمان دم و بازدم و به

مل و یا افزایش تون دلیل خوشایندي نوع ع بازدمی به

اعصاب واگ موجب ایجاد تنفس عمیق و کاهش تعداد 

این الگویی است که نه با تنفس عمیق  .)25(شودتنفس می
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 تصویرسازي ذهنی بویایی
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ارادي و نه به دلیل تغییرات متابولیکی بلکه تنها با دخالت 

نی هنگام . بازدم طوال)28(شودمناطق بویایی مغز ایجاد می

موجب افزایش فشار داخل  )25(تصویرسازي بویایی

ها به شود. در نتیجه خون بیشتري از ریهسینه می )29(قفسه

اي قلب افزایش شود و حجم ضربهسمت قلب سرازیر می

رت این افزایش در قوس آئو فشاريهاي یابد. گیرندهمی

کنند و اي را دریافت میفشار ناشی از افزایش حجم ضربه

کننده عروق در در پاسخ به آن با مهار تون اعصاب تنگ

هاي اسکلتی و افزایش تون اعصاب واگ موجب ماهیچه

و در نتیجه  کاهش ضربان قلب و گشاد شدن وسیع عروق

به دلیل ارتباط نزدیکی . )27،29(شوندمی فشارخونکاهش 

که بین مکانیسم اعصاب واگ قلب و ریه وجود دارد 

تغییرات سیستم قلبی و عروقی بر روي سیستم تنفسی نیز 

بدین ترتیب با افزایش تون اعصاب . )25(گذاردتأثیر می

واگ سیستم تنفسی الگوي تنفس آهسته و عمیق ایجاد 

  شود.می

بویایی، چون محرك بودار واقعی  یرسازيدر روش تصو

  بنابراین . افتدسازگاري بویایی اتفاق نمی ،وجود ندارد

در دفعات مکرر استفاده نمود. از  روشتوان از این می

 دنیبو کشوجود محرك بودار عدم  لیبه دلطرف دیگر، 

شود زیرا مخچه با یک جام میـثر انـبه میزان حداک

را متناسب با  دنیبو کشمنفی عمق  بازخوردمکانیسم 

در به عبارت دیگر، . )30- 32(کندغلظت بو تنظیم می

بو که ماده بودار داراي غلظت بوي بیشتري باشد  يموارد

تنفس عمیق از راه  .شودبه میزان کمتري انجام می دنیکش

تواند عملکرد ریوي را ی میـا راه دهانـسه بـایـبینی در مق

  .)33(بیشتر بهبود ببخشد

 افزایش با بویایی دهد که تصویرسازيها نشان میبررسی 

 دنیبو کش طریق از تنفسی ايدقیقه حجم و جاري حجم

 این با. )23،25(ببخشد بهبود الگوي تنفسی را تواندمی

شود.  وجود، نیاز به شواهد بیشتر در این زمینه احساس می 

سازي و همند، خالصهدف از این مطالعه، مرور نظام لذا

 ارزیابی منتقدانه مقاالتی است که به بررسی تأثیر

 اند تـاتصویرسازي ذهنی بر عملکرد تنفسی پرداخته

  در این زمینه ارائه گردد. تريتـصویر واضح

  روش کار

  هاي علمی پایگاه داده الکترونیکی در جستجوي   

، PubMed ،Medline ،SienceDirectزبان شامل انگلیسی

Scopus ،ProQuest  وOvid علمی  هاي داده و نیز پایگاه

IranMedex ،SIDشامل  زبان یفارس
1، IRANDOC ،

Magiran ،MedLib  وNoormags  از بدو تأسیس این

 و فارسی دو زبان و به 2015ها تا پایان ژانویه  پایگاه

 زیر براي جستجو در يها دواژهیکل. شد انجام انگلیسی

  قرار گرفت: دهمورد استفا الکترونیکی منابع

 Odor imagery بو:  تصویرسازي   

 Imagery and sniffing : دنیبو کش و تصویرسازي   

 Imagery and olfactory بویایی:  و تصویرسازي   

 Imagery and breathing : تنفس و تصویرسازي   

 

   هاي واژه PubMed اطالعاتی هايداده پایگاه در

)MeSH(پزشکی موضوع هايسرفصل
ایجاد به شرح ذیل  2

  پذیرفت: انجام انگلیسی و فارسی زبان دو به جستجو و

 "Smell" [MeSH Terms] AND ("imagery 
(psychotherapy)"[MeSH Terms]) 

حاصل از جستجوي  مقاالت تمامی منابع فهرست

 دستی طوربه مرتبط مقاالت یافتن براي الکترونیکی نیز

 (مقاله انتخاب فرآیند .گرفت قرار جستجو مورد

  :شد انجام زیر پروتکل براساس و ترتیب به )1 شماره دیاگرام

 شده یافت مقاالت عناوین موضوعی ارتباط بررسی •

  مطالعه؛ اهداف با

  مطالعه؛ اهداف با مقاله چکیده ارتباط بررسی •

 اهداف با آن ارتباط و مقاله کامل متن بررسی •

 .مطالعه

شامل مقاالت فارسی و  مطالعه این به ورود معیارهاي

 هاي انسانی پرداخته و دربود که به نمونه یزبان یسیانگل

 گیري یکی یا بیش از یکی از موارد زیر مورداندازه ها آن

 بینی، هواي جریان باشد: تعداد تنفس، گرفته قرار اشاره

    و حجم تنفس جاري حجم ،دنیبو کش مدت طول

  تنفس. ايدقیقه

  

                                                
1  . Scientific Information Database 
2
. Medical Subject Headings 
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 کلیه و انجام مستقل مرورگر دو توسط مقاالت جستجوي

. گرفت قرار مطالعه مورد نفر دو این توسط مقاالت

 گفتگو طریق از مرورگر دو این میان نظر  اختالف هرگونه

 نفر نظر لزوم صورت در و شد می فصل و حل طرفین میان

  .گردید می درخواست سوم

 

SID IranMedex, 

Magiran IRANDOC, 

MedLib Noormags,  

 69

مقاله

Medline PubMed, 

SienceDirect Ovid, 

Scopus ProQuest, 

ـــ

بررسی ارتباط موضوعی عناوین   

مقاالت با اهداف مطالعه و

  مقاله26خروج  

 

بررسی ارتباط چکیده مقاالت 

26با اهداف مطالعه و خروج    

    مقاله غیر مرتبط        

بررسی ارتباط متن کامل 

مقاالت با اهداف مطالعه و

 مقاله به علت عدم10خروج  

بررسی متغیرهاي تنفسی  

  و بوکشیدن 

7

  مقاله واجد شرایط ورود به مطالعه  

جستجو 

  69

 مقاله

  43

مقاله

17

مقاله

متعاقب جستجو در فهرسـت 

منابع مقاالت مورد بررسی   

مقاله جدیدي یافت نشد.

 
 

  مقاالت انتخاب ندیفرا :1 شماره دیاگرام

 

  نتایج 

 مقاله 69اطالعاتی،  هاي داده پس از جستجو در پایگاه    

مقاله پس از غربالگري  26تعداد،  این از که شد یافت

مقاله پس از  10مقاله پس از مطالعه چکیده و  26عنوان، 

بررسی متن کامل مقاالت کنار گذاشته شدند و در نهایت 

 . شناخته شد مطالعه به ورود معیارهاي دواج مقاله 7

همچنین مقاله جدیدي در جستجوي دستی منابع تمامی 

 7مقاالت حاصل از جستجوي الکترونیکی یافت نشد. از 

به  )19(مقاله واجد شرایط ورود به مطالعه، تنها یک مقاله

صورت چکیده بررسی  دلیل عدم دسترسی به متن کامل به

اي بررسی از نوع مداخله شد. تمامی هفت مطالعه مورد

صورت  به )20،24(بوده است. طراحی مطالعه در دو پژوهش

دو گروه با توانایی تصویرسازي خوب و بد براساس 

4پرسشنامه 
VOIQصورت قبل و بعد و  ، و در باقی موارد به

 انجام شده بود. تعداد کل )8،19(با استفاده از یک گروه

صورت کامل به ها آناي که متن ها در شش مطالعهنمونه

نمونه  66/34نفر با میانگین  208مورد بررسی قرار گرفت، 

  سال بود. 18- 59 در هر مطالعه و با محدوده سنی

زمینۀ تأثیر  هاي حاصل از مطالعات مورد بررسی دریافته 

  تصویرسازي ذهنی بر عملکرد تنفسی به شرح ذیل 

  باشد:می

  

  دنیبو کشارتباط تصویرسازي بویایی با -1

همانند ادراك بو که از طریق حس  تصور بو فرآیند   

بو با عمل  خودي خودبهطور گیرد بهبویایی صورت می

حرکتی فرآیند -جزء حسی دنیبو کشهمراه است.  دنیکش

وجود این فعالیت حرکتی  که طوري بهباشد ادراك بو می

ك بویایی و درك آن و هم قدرتمند هم براي انتقال محر

براي ایجاد فعالیت عصبی در نواحی بویایی مغز ضروري 

  . )7(است

خودي هنگام تصور یک هخودب طور به دنیبو کشعمل 

افتد و این ویژگی به تصور بوي خاص در ذهن اتفاق می

 مطالعه .)20،23(کردن خوب یا بد افراد بستگی ندارد

5روبی
افرادي که از نظر ذهنی  که داد نشان نیز )2009(

در مقایسه با افراد با  توانایی تصویرسازي بیشتري دارند

بو  عمل بیشتري میزان توانایی تصویرسازي کمتر به

  .)0004/0p<()24(دهندمی انجـــام را دنیکش

 منظور بهاي مطالعه 2005در سال  و همکاران 6سافیبن

هاي موجود میان افراد تفاوت و دنیبو کشویژگی  بررسی

 نیاولبویایی خوب و بد انجام دادند. حجم تنفسی  با تصور

استنشاق از طریق بینی در هر مرحله تصویرسازي بررسی و 

هنگام تصور بو در  داد کهها نشان دادهثبت گردید. تحلیل 

                                                
4. Vividness of Olfactory Imagery Questionnaire 
5. Rouby 
6. Bensafi 
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 .اتفاق افتاده است دنیبو کشعمل  کنندگان شرکتتمامی 

بین دو گروه  دنیبو کشاز نظر حجم کلی وجود،  بااین

بین وضوح  . همچنینداري وجود نداشتتفاوت معنی

  هنگام تصور بو ارتباط  دنیبو کشتصاویر و حجم 

هاي مختلف بین روش اما داري مشاهده نشدمعنی

بو تصویرسازي(شنوایی، بویایی و بینایی) از نظر حجم 

) >0038/0p(داشـتوجود  داري معنیتفاوت  دنیکش

در زمان تصور بویایی در مقایسه با  دنیبو کش که طوري به

و شرایط  )>032/0p(شنوایی ،)>01/0p(تصور بصري

  . )20(گردید انجامبه میزان بیشتري  )>008/0p(پایه

 در بینی هواي جریان گیرياندازه اي دیگر بادر مطالعه

 مشخص شد شنوایی و بصري بویایی، تصویرسازي طول

 جزء فعالیت موجب که است بویایی تصویرسازي تنها که

  دنیبو کش همان یا بویایی سیستم حرکتی-حسی

   .)19(شودمی

  

تأثیر تصویرسازي بوهاي خوشایند و ناخوشایند بر -2

  کشیدن بو

 

دهد که بوهاي هاي متعدد نشان مینتایج بررسی   

 دنیبو کشخوشایند در مقایسه با بوهاي ناخوشایند با عمل 

نشان داد که  اينتایج مطالعه. )20(همراه هستند يتر يقو

 مقایسه در خوشایند بوهاي تمامی افراد هنگام مواجهه با

 بیشتري میزان به را دنیبو کش عمل ناخوشایند بوهاي با

اي دیگر براساس نتایج مطالعه. )05/0p<()24(دهندمی انجام

 بوي تصور دنبال به دنیبو کش مشخص شد که حجم

 بوي به نسبت) یفرنگ توت بوي(خوشایند

 درصد افزایش 94/10) گندیده مرغ تخم(ناخوشایند

جریان  شدت حداکثر نظر همچنین از .)>0171/0p(داشت

 که طوري مشاهده شد به توجهی قابل تفاوت نیز دنیبو کش

 جریان مربوط به آزمون تصور بوي تشد حداکثر

 95/9 ناخوشایند تصور بوي به نسبت خوشایند بود که

  .)0171/0p<()21(داشت افزایش درصد

از  یحجم تنفساي محققین با بررسی و ثبت در مطالعه 

ي که تصویرسازي بویایی در افراد کهدریافتند طریق بینی 

بین تصور بوي خوشایند  از وضوح کمتري برخوردار بود

ارتباط کمتري وجود  دنیبو کشو حجم 

هاي ه حجمـــمقایسوجود،   این با. )>0186/0p(داشت

وشایند و ناخوشایند در استنشاقی هنگام تصور بوهاي خ

افراد با تصویرسازي خوب نشان داد که بین این دو دسته 

داري وجود از بوها از نظر حجم استنشاقی تفاوت معنی

  .)05/0p<()20(دارد

 گیرياندازه با همکاران و سافیدر مطالعه دیگري نیــز بن

 و بصري بویایی، تصویرسازي طول در بینی هواي جریان

 در خوشایند بوهاي که تصویرسازي دریافتند شنوایی

 بیشتري دنیبو کش حجم با ناخوشایند بوهاي با مقایسه

  .)19(است همراه

  

  تأثیر بوکشیدن بر تعداد تنفس-3

 نواحی بررسی هدف با که ايمطالعه براساس نتیجه    

 تصویرسازي و ادراك زمان در بویایی با مرتبط مغزي

 جزئی اهداف عنوان به نیز تنفس تعداد شد، انجام بویایی

 که داد نشان هاداده تحلیلگردید.  ثبت و بررسی مطالعه

 تنفس تعداد در تغییري بویایی تصویرسازي و ادراك

همچنین . )8(کندنمی ایجـــــــاد پایه شرایط به نسبت

ایش حجم جاري رغم افزدیگري نشان داد که علی مطالعه

اي تنفس در طول ادراك و تصویرسازي و حجم دقیقه

  بویــــایی تغییري در تعــــــداد تــنفس رخ 

  . )15/0p=()23(دهـــــدنمی

با  مرتبط احساسات و تنفسی الگوي اي ارتباط در مطالعه

خاطره مرتبط با بویایی مورد بررسی قرار گرفته  بازنمایی

 بازخوانی که بوداست. نتایج این مطالعه حاکی از آن 

تنفس را کاهش  تعداد تواندمی خوشایند بویایی حافظه

این کاهش تعداد تنفس به علت تحریک بویایی و  دهد.

 شود. بررسیناطق مغزي مرتبط با آن ایجاد میدخالت م

و  دم زمان که داد نشان مطالعه این در بازدمی و دمی زمان

 علت اما یابد،می افزایش بویایی تحریک سیستم با بازدم

 بازدمی بوده زمان شدن طوالنی تنفس تعداد کاهش عمده

  .)01/0p<()25(است
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   بر الگوي تنفسی دنیبو کشتأثیر  -4

 بر روي افراد سالم نشان داد که )2009( 7مطالعه کلیمن    

 اي و عمق تنفس هنگام تصور بويحجم دقیقه

داري طور معنی به (گل رز، لیمو، موز و کافئین)خوشایند

 8/14اي تنفس حجم دقیقه که طوري بهیابند، زایش میــاف

افزایش  (تنفس هواي پاك)درصد نسبت به مقادیر پایه

 زمانهمچنین میانگین عمق تنفس در  .)>001/0p(نشان داد

نسبت همچنین  و) >002/0p(تصور بو نسبت به شرایط پایه

 .)23(افزایش داشت )>03/0p(بو درك واقعی زمان به

 که داد نشان نیز 2012در سال  همکاران و 8ماسوکا مطالعه

تنفس  با ایجاد تواندمی خوشایند بویایی حافظه بازنمایی

عمیق، حجم جاري تنفسی را افزایش  آهسته و

مصرفی در این  اکسیژن محج گیرياندازه .)>05/0p(دهد

این الگوي  که داد نشان) =08/0p(مطالعه و عدم تغییر آن

 متابولیکی بدن ارتباطی تغییرات تنفسی آهسته و عمیق با

و تنها به علت تحریک سیستم بویایی و عملکرد  نداشته

 .)25(مناطق مغزي مرتبط با بویایی ایجاد شده است

 ها آنهاي اصلی  و یافته هاي مطالعات مورد بررسی ویژگی

  ارائه شده است. 1 شماره در جدول

  

   بحث

هاي سیستم بویایی ارتباط نزدیک آن با یکی از ویژگی   

هاي مختلف روشدر میان  .)21،34(سیستم تنفسی است

دیداري، حرکتی و  ،، بویایییداري(شنذهنی صویرسازيت

 دنیبو کشتنها تصویرسازي بویایی است که با ) ايالمسه

که توانایی  سافی نشان دادمطالعه بن .)19- 7،21(ارتباط دارد

 دنیبو کشایجاد تصویرسازي بویایی خوب یا بد بر حجم 

ارد و تمامی افراد هنگام مواجهه با بو و یا تأثیري ند

خودي  طور خودبهرا به دنیبو کشتصویرسازي آن عمل 

مشخص  روبی وجود، در مطالعه بااین. )20(دهندانجام می

رابطه  دنیبو کششد که بین توانایی تصویرسازي و حجم 

افراد با تصویرسازي ذهنی  که طوري مثبتی وجود دارد، به

                                                
7. Kleemann 
8  . Masaoka 

توانایی تصویرسازي ذهنی بد به  مقایسه با افراد با خوب در

   .)24(دهندمی انجـــــام را دنیبو کش عمل بیشتري میزان

بو تواند بر میزان خوشایند یا ناخوشایند بودن بوها می

عات تأثیر متفاوتی داشته باشد. نتایج مطال دنیکش

موردبررسی نشان داد که تمامی افراد هنگام تصویرسازي 

بو  عمل ناخوشایند بوهاي با مقایسه در خوشایند بوهاي با

. )19،21،23(دهندمی بیشتري انجام میزان به را دنیکش

نتیجه متفاوتی  2005در سال  سافیوجود، در مطالعه بن بااین

ه دست آمد. در این مطالعه مشخص شد که افراد با ب

توانایی تصویرسازي بد، بدون توجه به خوشایندي یا 

را به میزان  دنیبو کشناخوشایندي بو، درهرصورت عمل 

دهند. این مطالعه همچنین نشان داد که بیشتري انجام می

فقط افراد با توانایی تصویرسازي خوب با یک استراتژي 

قعی بو میان خوشایندي و ناخوشایندي همانند درك وا

صورت تصویرسازي  تصویرسازي تفاوت قائل شده و در

بویایی خوشایند، در مقایسه با تصویرسازي بویایی 

  را به میزان بیشتري انجام  دنیبو کشناخوشایند، عمل 

دست آمده است که در حالی به این نتایج در. )20(دهندمی

  رخواست تمامی مطالعات مورد بررسی از داوطلبین د

 ثابت را دنیبو کشحجم  مراحل آزمون همه در شد کهمی

 داشته و از انجام تنفس عمیق اجتناب نمایند. نگه

 هنگام توجهی قابل میزان به دنیبو کشوجود، حجم  بااین

 افزایش ناخوشایند بوي در مقایسه با خوشایند بوي تصور

  .)19،21،23(نشان داد

تصویرسازي  نشان داد که 2009در سال  مطالعه کلیمن

تواند بدون تغییر در تعداد تنفس و تنها بویایی خوشایند می

حجم  ،حجم جاري و بهبود الگوي تنفساز طریق افزایش 

این نتیجه در  .)23(را افزایش دهداي و عمق تنفس دقیقه

مطالعه دیگري گزارش نشده است. همچنین در مطالعه 

کلیمن مشخص شد که تصویرسازي بویایی بر تعداد 

کند. ـــاد نمیتنفس تأثیري نداشته و تـغییري در آن ایج

9این یافته با نتایج مطالعه جرجویچ
همخوانی دارد. ) 2005(

نشان داد که بازنمایی  )2012(حال مطالعه ماسوکا درعین

                                                
9  . Djordjevic 
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خاطره خوشایند مرتبط با بویایی با تنفس عمیق همراه 

ویژه زمان  تواند با افزایش زمان دم و بازدم و بهاست و می

و یا افزایش تون  دلیل خوشایندي نوع عمل بازدمی به

  اعصاب واگ، تعداد تنفس را کاهش دهد.

  

  گیرينتیجه

هاي تصویرسازي این مطالعه مروري نشان داد که روش    

ذهنی مختلفی مانند دیداري، شنیداري، بویایی، حرکتی و 

رغم وجود مطالعات اندك در اي وجود دارند. علیالمسه

خوبی حاکی زمینۀ تصویرسازي بویایی، شواهد موجود به

تواند همانند از آن است که این روش تصویرسازي می

  که از طریق حس بویایی صورت ادراك واقعی بو 

و افزایش حجم و عمق  دنیبو کشبا تحریک  گیردمی

بنابراین، با توجه  تنفس، عملکرد تنفسی را بهبود ببخشد.

 و ایمن جمله از ذهنی تصویرسازي فراوان به مزایاي

 تجهیزات و امکانات عدم نیاز به بودن، هصرف به مقرون

 سهولت آموزش، اجراي آسان، عدم ایجاد خاص،

هاي طبی  جسـمانی و عدم تداخل با درمان خسـتگی

خوبی بیماران، نیاز به مطالعات بیشتر در این زمینه به

شود تا با تکیه بر شواهد بیشتري از این روش احساس می

کرد تنفسی بهره در مواردي مانند ضعف یا کاهش عمل

  برد. 

 .است بوده همراه هاییمحدودیت با مطالعــــه این

هاي پایگاه داده چند محتواي به تنها ما جستجوي

 که را است مقاالتی ممکن لذا بود، شده محدود اطالعاتی

 در. باشیم داده از دست اند،نشده نمایه هاپایگاه این در

 و فارسی زبان دو به شده تنها انجام جستجوي حال، عین

 به دستیابی از مانع تواندکه می پذیرفت انجام انگلیسی

 ذهنی در زمینه تصویرسازي شده انجام مطالعات تمامی

 رغم یعل. باشد تنفسی شده عملکرد بر آن تأثیر و بویایی

 قوت نقاط داراي مطالعه مروري این ها،محدودیت این

 شده انجام جامع صورت بهمطالعه  این اوالً،. است متعددي

 جامع پایگاه چند در پایه جستجو بر منابع مرور زیرا است

 استوار انگلیسی و فارسی دو زبان و اطالعاتی هايداده

 مرور نیاول این ما، اطالعات بر اساس این، بر عالوه. است

 ذهنی در زمینه تصویرسازي شده انجاممطالعات  مندنظام

   وبتنفسی محس عملکرد بر آن تأثیر و بویایی

  .شودمی

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

e.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                             8 / 14

http://ce.mazums.ac.ir/article-1-181-fa.html


 تصویرسازي ذهنی بویایی
 

 
        1394زمستان ، 1، شماره چهارمدوره                                                                                                                                                              تعالی بالینی                                                                                                                 مجله 

                                                
1. Interventional studies 
2. Djordjevic 

ییایبو یذهن يرسازیتصو نهیزم در موجود مطالعات :1 جدول شماره  

هاماهیت نمونه نوع مطالعه هدف اصلی منبع ها یافته نوع و مدت مداخله  گیرينتیجه   

سافیبن  

)2003(  

عملکرد بویایی به هنگام 

تصویرسازي، همان 

عملکرد مشابه زمان 

دراك بویایی را تقلید ا

کند.می  

1ايمداخله  

قبل و بعد یک 

 گروهی

- 

تصویرسازي بویایی، بصري و 

شنوایی با متغیر بویایی 

 خوشایند

(شکالت) و ناخوشایند 

 (ادرار)

 تصویرسازي بویایی موجب فعالیت جزء 

  دنیبو کشحرکتی سیستم بویایی یا همان -حسی

ي بوهاي خوشایند در مقایسه با بوهاي شود. همانند درك واقعی بو تصویرسازمی

 بیشتري همراه است. دنیبو کشناخوشایند با حجم 

بیشتري  دنیبو کشتصویرسازي با بوهاي خوشایند همانند ادراك بو با 

 همراه است.

سافیبن  

)2005(  

بررسی الگوي اختصاصی 

هنگام  دنیبو کش

تصویرسازي ذهنی در 

افراد با تصویرسازي خوب 

 و بد

  ايمداخله

بر ی دوگروه

  پرسشنامه اساس

وضوح تصاویر 

  بویایی

)VOIQ(  

  

دانشجوي داوطلب  30

  از دانشگاه کالیفرنیا

  مرد) 6زن و  24(

  با میانگین سنی

سال در  8/20 32/3±

دو گروه تصویرسازي 

نفر) و  11خوب(

 19تصویرسازي بد(

  نفر)

ثانیه تصویرسازي بویایی با  15

متغیر بویایی مختلف 15  

داري مشاهده نشد اما در هر بین دو گروه تفاوتی معنی دنیبو کشم کلی از نظر حج

. در افراد )>0001/0p(داري وجود داشتدو گروه نسبت به شرایط پایه افزایش معنی

بخشی ارتباط مستقیمی و میزان لذت دنیبو کشبا تصور بویایی خوب، بین حجم 

سازي بد این ارتباط که در گروه با تصویر ، درصورتی)=0362/0p(وجود داشت

. در افراد با تصویرسازي خوب از نظر حجم استنشاقی )=2055/0p(مشاهده نشد

داري وجود هنگام تصویرسازي بوهاي خوشایند و ناخوشایند تفاوت معنی

که این یافته در افراد با تصویرسازي بد از نظر آماري  ، درحالی)>05/0p(داشت

  دار نبود.معنی

ی خوب از یک استراتژي بویایی شبیه ادراك واقعی بو افراد با تصور بویای

بو کنند و در زمان تصور بوي خوشایند به میزان بیشتري عمل استفاده می

را انجام  دنیکش  

دهند.می  

 2جرجویچ

)2005(  

بررسی نواحی مغزي 

مرتبط با بویایی در زمان 

ادراك و تصویرسازي 

  بویایی

  ايمداخله

قبل و بعد یک 

  گروهی

  طلبداو 67

مرد) با  35زن و  32(

  میانگین سنی

  سال 9/20

ثانیه تصویرسازي بویایی بعد  5

از گفتن نام بوهاي رز، لیمو، 

  فرنگی و روغن کاجتوت

از نظر میانگین تعداد تنفس هنگام تصویرسازي بویایی نسبت به ادراك بویایی تفاوت 

دراك بو نسبت به همچنین تعداد تنفس در زمان ا .)=32/0p(داري مشاهده نشدمعنی

  .)=43/0p(داري نشان ندادشرایط پایه تفاوت معنی

ادراك و تصویرسازي بویایی تغییري در تعداد تنفس نسبت به شرایط پایه 

  کند.ایجاد نمی

سافی بن  

)2007(  

بررسی فعالیت قشر مغزي 

مرتبط با لذت در طول 

 تصویرسازي بویایی

ايمداخله  

قبل و بعد یک 

 گروهی

داوطلب 16  

زن) با میانگین سنی 8(  

سال 38/4±8/26  

ثانیه 67/1  

تصویرسازي با بوي خوشایند 

فرنگی و بوي ناخوشایند  توت

سولفات آمونیوم(بوي 

مرغ گندیده) تخم  

- حجم بوکشیدن به دنبال تصور بوي خوشایند نسبت به بوي ناخوشایند افزایش معنی

  ).>0171/0pدرصد) ( 94/10داري داشت(

هنگام تصویرسازي با بوي خوشایند در مقایسه با بوي  شدت جریان بوکشیدن

  ).>0171/0pدرصد) ( 95/9داري افزایش یافت(ناخوشایند به طور معنی

تواند حجم و شدت جریان هوا از طریق تصویرسازي با بوهاي خوشایند می

 بینی را افزایش دهد.
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هاماهیت نمونه نوع مطالعه هدف اصلی منبع وع و مدت مداخلهن  ها یافته  گیرينتیجه   

 روبی

)2009(  

حرکتی -یهاي حستفاوت

و ادراکی میان افراد با 

تصویرسازي ذهنی خوب 

 و بد

ايمداخله  

 دو گروهی

دانشجوي 16  

 داوطلب از

 دانشگاه

 کلود برنارد

 با محدوده سنی

سال 26تا  19  

ثانیه میلی 5  

تا چند ثانیه ارائه بوهاي 

- و هپتانال بهاکالیپتوس، موز 

 45وسیله ماسک بینی با وقفه 

ايثانیه  

داري بین افراد با توانایی تصویرسازي بیشتر و از نظر حجم بوکشیدن تفاوت معنی

  .)>0004/0p(وجود دارد VOIQپرسشنامه  بر اساسکمتر 

با بوهاي  از نظر حجم بوکشیدن هنگام تصویرسازي با بوهاي خوشایند در مقایسه

  ناخوشایند تفاوت 

  .)>05/0p(داري وجود داردمعنی

تمامی افراد هنگام مواجهه با بوهاي خوشایند در مقایسه با بوهاي ناخوشایند 

دهند. همچنین افرادي که از عمل بوکشیدن را به میزان بیشتري انجام می

وانایی نظر ذهنی توانایی تصویرسازي بیشتري دارند در مقایسه با افراد با ت

 تصویرسازي کمتر به میزان بیشتري عمل بوکشیدن را انجام 

دهند.می  

 کلیمن

)2009(  

بررسی پارامترهاي تنفسی 

در پاسخ به محرك بویایی 

 و تصویرسازي بویایی

ايمداخله  

قبل و بعد یک 

 گروهی

داوطلب 56  

مرد) با  21زن و  35(

 میانگین سنی

سال 9/28 2/5±  

 16اقباً ثانیه ارائه بو و متع 16

 ثانیه تصویرسازي آن

اي بین آنها با ثانیه 30با وقفه 

موز، گل محمدي، قهوه و 

 لیمو

- طور معنیاي تنفس هنگام تصویرسازي بویایی نسبت به شرایط پایه بهحجم دقیقه

عمق تنفس در مرحله تصور بو  .)>001/0p(درصد)  8/14داري افزایش داشت(

  .)=002/0p(اري افزایش نشان داددطور معنینسبت به شرایط پایه به

تواند الگوي تنفسی را تغییر داده بوکشیدن متعاقب تصویرسازي بویایی می

 و عملکرد تنفسی را بهبود بخشد.

ماسوکا 

)2012(  

بررسی ارتباط الگوي 

تنفسی و احساسات هنگام 

 بازخوانی حافظه بویایی

ايمداخله  

قبل و بعد یک 

 گروهی

داوطلب 23  

رد) با م 8زن و  15(

تا  20محدوده سنی 

59 

 سال

 

ثانیه ارائه بوي رز و بابونه  30

عنوان بوهاي کنترل و یک به

رایحه مورد عالقه داوطلب 

شده در مصاحبه   (انتخاب

طور جداگانه و با وقفه اولیه) به

اي بین آنهاثانیه 30  

افراد  تعداد تنفس در زمان بازخوانی حافظه بویایی خوشایند با رایحه موردعالقه

  .)>05/0p(توجهی کاهش داشت نسبت به شرایط پایه و بوهاي کنترل به میزان قابل

. )>01/0p(علت عمده کاهش تعداد تنفس، طوالنی شدن زمان بازدمی بوده است

  حجم جاري تنفسی به هنگام بازخوانی حافظه بویایی خوشایند افزایش 

 .)>05/0p(داري داشتمعنی

شایند بازخوانی حافظه بویایی خو  

تواند با ایجاد تنفس آهسته و عمیق، حجم جاري تنفسی را افزایش دهد.می  
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        1394زمستان ، 1، شماره چهارمدوره                                                                                                                             تعالی بالینی          مجله 

 سؤاالت

 هاي تصویرسازي ذهنی است؟از موارد زیر از ویژگی کی کدام -1

  الف) تصویرسازي ذهنی امري فطري است.

  اشیا، ابعاد حسی و موضوعات خیالی تصویر ذهنی خلق نمود. ،توان در مورد اصواتب) می

  باشد.مـی باصرفه و خطـربـی ج) تصویرسازي ذهنی روشی راحت،

 د) همه موارد

 زیر در مورد تصویرسازي بویایی صحیح است؟کدام عبارت  -2

  الف) تصویرسازي بویایی همان بازخوانی حافظه بویایی است.

  شود.ب) تصویرسازي بویایی بدون نیاز به محرك بیرونی انجام می

  ج) مناطق مغزي مربوط به تصویرسازي بویایی و ادراك بویایی یکسان است. 

 د) همه موارد 

 یی با ادراك بویایی چیست؟تفاوت تصویرسازي بویا -3

  مکرر آن را انجام داد. طور بهتوان الف) در تصویرسازي بویایی سازگاري بویایی وجود ندارد بنابراین می

  افتد. اتفاق می دنیبو کشب) در تصویرسازي بویایی نقش کنترلی مخچه وجود ندارد بنابراین حداکثر 

  صورت ذهنی است. ج) در تصویرسازي بویایی حواس نقشی ندارد و به

  د) همه موارد

 تواند عملکرد تنفسی را تغییر دهد؟هاي تصویرسازي ذهنی میاز روش کی کدام -4

  الف) شنیداري

  ب) بویایی

  ج) حرکتی

  د) دیداري

 کدام گزینه صحیح است؟ -5

  الف) همه افراد توانایی ایجاد تصویرسازي بویایی را دارند.

  زي دیداري از وضوح بیشتري برخوردار است.ب) تصویرسازي بویایی نسبت تصویرسا

  همراه است. دنیبو کشبا  يخود خودبه طور بهج) تصویرسازي بویایی 

  در افراد با تصویرسازي بویایی خوب نسبت به افراد با تصویرسازي بد بیشتر است.  دنیبو کشد) حجم 

 نه است؟چگو دنیبو کشارتباط تصویرسازي بوهاي خوشایند و ناخوشایند با حجم  -6

  ندارد.  دنیبو کشکلی خوشایند یا ناخوشایندي بو تأثیري در حجم  طور بهالف) 

  ب) در افراد با توانایی تصویرسازي خوب حجم بو کشیدن هنگام تصویرسازي با بوهاي خوشایند و ناخوشایند تفاوتی ندارد.

  خوشایند بیشتر است. ج) در افراد با تصویرسازي خوب حجم بو کشیدن هنگام تصویرسازي با بوهاي 

  د) در افراد با تصویرسازي بد حجم بو کشیدن هنگام تصویرسازي با بوهاي خوشایند بیشتر است.
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 تصویرسازي ذهنی بویایی
 

 

           1394، زمستان1دوره چهارم، شماره                                                تعالی بالینی                                                                                      مجله    

 تأثیر تصویرسازي بویایی خوشایند بر تعداد تنفس چگونه است؟ -7

  الف) کاهش

  ب) بدون تغییر

  ج) افزایش

  د) الف و ب

 عملکرد ریوي را بهبود ببخشد؟تواند تصویرسازي بویایی خوشایند چگونه می -8

  الف) با افزایش تعداد و عمق تنفس

  ب) با افزایش حجم جاري تنفس

  ج) افزایش عمق تنفس

  د) ب و ج

 الگوي تنفسی هنگام تصویرسازي با بوهاي خوشایند چگونه است.؟ -9

  الف) سریع و سطحی

  ب) سریع و عمیق

  ج) آهسته و عمیق

  د) آهسته و سطحی

 باشد؟ارد زیر از دالیل تأثیر تصویرسازي بویایی خوشایند بر الگوي تنفسی میاز مو کی کدام -10

  بخش بودن تصویرسازي بویایی با بوهاي خوشایند الف) ماهیت لذت

  ب) افزایش زمان دم و بازدم

  ج) افزایش تون اعصاب واگ

  د) همه موارد
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