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 چكيده

و هدف  زمينه

و در عين حال گست ميورزش يك تمرين رفتاري ساده هاي متوالي مرتبط با فرآيندهاي سيستم عصبي مركزي متنوع باشد كه سيگنال رده

و مولكولي را فعال مي و حافظه از مسائلي است كه در سال. كند سلولي هاي اخير بيشتر مورد توجه قرار گرفته تأثير ورزش بر سيستم عصبي

رتاين مطالعه با هدف تعيين اثرات ورزش بر يادگيري، تثبي. است و فراخواني حافظه در . هاي جوان انجام گرفتت

 روش بررسي

به3-4 رت نر نژاد ويستار با متوسط سني50در اين تحقيق تجربي در. تايي تقسيم شدند10 گروه5 ماه به طور تصادفي گروه كنترل ابتدا

و  و10 ساعت،24 دقيقه،10دستگاه اجتنابي غيرفعال آموزش ديده بع3 روز رت.د مورد آزمايش قرار گرفتند ماه ها دو گروه ورزشي از

و10 متر در دقيقه براي17در دستگاه تريدميل با سرعت و3 روز و سپس توسط دستگاه اجتنابي غيرفعال آموزش ديده  ماه، ورزش كردند

و 10  حافظه، ابتدا توسط روش اجتنابي دو گروه ورزشي ديگر جهت بررسي اثر ورزش در فراخواني. ساعت بعد تست گرديدند24 دقيقه

و و10غيرفعال آموزش ديده اين گروه سپس در دستگاه تريدميل مانند دو گروه ورزشي قبلي ورزش. ساعت بعد تست شدند24 دقيقه

و تحليل يافته. ها بعد از اتمام ورزش مجدداً آزمايش شدند اين گروه. كردند . انجام گرفتPaired TوTهاي ها با استفاده از آزمون تجزيه

ها يافته

قبل از آموزش، زمان تأخير را در يادگيري اجتنابي غيرفعال به طور) ماه3(و بلندمدت) روز10(مدت در اين مطالعه ورزش كوتاه

و بلندمدت بعد از آموزش تأثير معني افزايش داد، اما ورزش كوتاه>P)05/0(داري معني مق مدت ايسه با قبل از داري بر زمان تأخير در

. ورزش نداشت

 گيري نتيجه

و يادگيري دارد، اما تأثير توان نتيجه بنابرين مي و ورزش اثر مثبت بر تثبيت حافظه گيري نمود كه در مطالعه حاضر فعاليت فيزيكي

. داري بر فراخواني ندارد معني

.ورزش؛ فراخواني حافظه؛ تريدميل؛ رت؛ يادگيري اجتنابي:ها كليد واژه

 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، اردبيل، ايران؛:نويسنده مسئول مكاتبات

 hsadat54@yahoo.com: آدرس پست الكترونيكي 09141560949: تلفن

10/12/87: تاريخ پذيرش21/8/87: تاريخ دريافت

مجله دانشگاه علوم پزشكي قم
88ـ بهار1ـ شمارهدوره سوم
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 مقدمه
. ها است سالمتي مغز يكي از اهداف مهم در زندگي انسان

ه ميجهت دست يافتن به اين تواند كارساز دف ورزش

تحقيقات زيادي در مورد اثرات ورزش در اعمال).1(باشد 

و چندين مكانيسم بيولوژيكي در مورد  مغزي انجام گرفته

و حافظه  و فعاليت فيزيكي در مغز، يادگيري اثرات ورزش

گزارش شده كه ورزش بر سطح. پيشنهاد گرديده است

و اندروفين آمين و اين تغييرات ها در بدن اثر ها گذاشته

چنين سطوحهم. تواند باعث اثرات مثبت در مغز شوند مي

و نوروترانسمي آمين نفرين، كاتكول باالي نور اپي ترهاي ها

و يادگيري را  ديگر ممكن است اثرات ورزش در حافظه

همكارانش گزارشو Samorajski).2،1(توجيه كند 

تأكردند خير در آموزش كه ورزش تأثير مثبتي بر زمان

و اين اثر در رت با اجتنابي داشته هاي مسن در مقايسه

چنين مطالعههم).3(هاي جوان قابل توجه بوده است رت

و همكارانش نشان داده است كه Radakانجام شده توسط 

هاي ورزشي زمان تأخير در تست اجتنابي غيرفعال در گروه

و ميانسال در مقايسه با گروه كنترل آن گروه ورزشي ها

هم جوان افزايش مي و چنين ورزش به ميزان زيادي يابد

رت حافظه كوتاه و بلندمدت را در هاي ميانسال نسبت مدت

مي به رت ي ديگردر تحقيق).4(دهد هاي جوان افزايش

رتگزارش شده است كه ورزش دويدن  هاي جوان در

ودر هيپوكمپ شده هاي جديد باعث افزايش تعداد سلول

ميدازه هيپوكمپ را ان و موجب بهبودي عمل افزايش دهد

و Radakي ديگر توسط تحقيق انجام يافته.)5(شود مغز مي

همكارانش حاكي از آن است كه بين زمان تأخير مربوط به

و گروه ورزشي در مورد فراخواني حافظه  گروه كنترل

داري وجود توسط روش اجتنابي غيرفعال تفاوت معني

 Radakو Samorajski با توجه به تحقيقات).6(ندارد 

هاي جوان زمان تأخير را در مقايسه با گروه ورزش در رت

و گروه ميانسال افزايش نمي در. دهد كنترل عالوه بر آن

و فراخواني  اين مطالعات اثرات ورزش در مورد تثبيت

در تحقيق ديگري نيز. حافظه متناقض گزارش گرديده است

و اثرات مثبت ورزش  بر روي هيپوكمپ، كه در يادگيري

اين).3-6(باشد، نشان داده شده است حافظه مهم مي

ريزي گرديد تا اثرات ورزش بر يادگيري، مطالعه طرح

و فراخواني حافظه در رت هاي جوان مورد بررسي تثبيت

.قرار گيرد

 روش بررسي

از: حيوانات نر50در اين تحقيق تجربي  موش صحرايي

(Rat) الغ نژاد ويستارب)Wistar(و سن 250±50 با وزن  گرم

خانه آزمايشگاه درحيوانها موش. ماه استفاده گرديد4تا3

فيزيولوژي مركز تحقيقاتي كاربردي دارويي در شرايط 

با(گراد درجه سانتي23±1كنترل شده در درجه حرارت 

و12سيكل نوري ) ساعت تاريكي12 ساعت روشنايي

و غذاي مخصوص.دشدن نگهداري به Pelletآب شهري

به.شد ها قرار داده ميزان كافي در اختيار آن حيوانات

سر5هاي فايبر گالس به تعداد صورت اجتماعي در قفسه

.شدند در هر قفس نگهداري مي

دستگاه تريدميل به ): Treadmill( با تريدميلورزش

ق و دستگاه تست ورزش انساني كه جهت معاينه سالمتي لب

اين دستگاه داراي. گردد، شباهت دارد عروق استفاده مي

و شيب تعريف شده قابل  تسمه متحركي است كه با سرعت

هاي ورزشي پس از آشنا گروه. باشد تغيير در حركت مي

شدن با دستگاه تريدميل هر روز به مدت يك ساعت 

 متر در دقيقه براي5ها در ابتدا با سرعت اين گروه. دويدند

و سپس5 متر در دقيقه براي10، دقيقه اول5 17 دقيقه بعد

 دقيقه آخر با شيب صفر درجه ورزش50متر در دقيقه براي

.كردند

 Passive Avoidance(روش يادگيري اجتنابي غيرفعـال

Learning(:يادگيري اجتنابي غيرفعال در ايـن مطالعـه بـه
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شد Multi Trialصورت آم. انجام وزش دستگاهي كه براي

اجتنابي غيرفعـال اسـتفاده گرديـد از يـك جعبـه دو قـسمتي 

تشكيل شده، كه اين بخش آموزشي جعبه به شـكل مكعـب 

و تاريـك درسـت مستطيل مي  و از دو محفظـه روشـن باشد

30×21×20دو محفظـه داراي ابعـاد يكـسان هـر. شده است 

مي سانتي 10نور محفظه روشن توسط يـك المـپ. باشد متر

كه12يا متري باالي درب كـشوي پـايين سانتي20در ولت

و يك درب گيوتيني به ابعاد قرارگرفته است، توليد مي  شود

متر رابط بـين دو محفظـه تاريـكو روشـن قـرار سانتي8×8

.دارد

در اين مرحله، رت در محفظه روشن قرار داده شد،: عادت

و  ثانيه بعد درب گيوتيني10و بالفاصله المپ محفظه روشن

و تاريك باز گرديد، رت به راحتي بي ن دو محفظه روشن

ميبين دو محفظه و آمد 10، رت براي مدت كرد رفت

و بعد دقيقه در محفظه قرار گرفت، تا به محيط عادت كند

و به قفس انتقال يافت . از اتمام زمان فوق از محفظه خارج

شد30اين عمل بعد از بار دوم. دقيقه بعد مجدداً تكرار

. يافتن، آموزش اجتنابي غيرفعال صورت گرفتسازش

 آموزش اجتنابي غيرفعال بعد از عادت:روش آموزش

در. كردن انجام گرفت بدين صورت، كه ابتدا موش

و سپس المپ محفظه را روشن  محفظه روشن قرار داده شد

و مدت   ثانيه طول كشيد، تا موش به محيط عادت10كرده

و نمود، سپس درب گيوتيني بين دو محفظه را باز كرده

بالفاصله بعد از ورود موش به قسمت تاريك درب بين دو 

و شوك الكتريكي به ميزان  1 هرتز،50محفظه بسته شد

و به مدت ميلي از. ثانيه به حيوان اعمال گرديد5آمپر بعد

اعمال شوك درب گيوتيني بين دو محفظه باز شده، رت از 

از روشن وارد محفظه تاريك با شتاب به محفظه و بعد شد

و به قفس  آرام شدن موش از محفظه خارج گرديده

جهت اطمينان از اكتساب آموزش اجتنابي.شد برگردانده 

 دقيقه پس از بار اول آموزش، رفتار رت مورد2غيرفعال 

عدم ورود به قسمت تاريك در مدت. قرار گرفتارزيابي

One(شد ثانيه يادگيري، مثبت در نظر گرفته 120 trial (در

صورت حيوان تا يادگيري كامل، شوك مجدد غيراين

بعد از انجام آموزش براي.)Multi Trial(نمودمي دريافت

ها در بخش روشن محفظه قرار گرفتند، عمل تست، رت

و  ثانيه بعد درب گيوتيني باال10چراغ محفظه روشن شده

تاريك ثانيه وارد بخش 600هايي كه در مدترت. رفت

 600 معادل)Retention(شدند زمان تأخيري محفظه نمي

و تثبيت حافظه در آن و ثانيه داشته ها صورت گرفته بود

شد توسط كورنومتر اندازه .)7،6(گيري

از10 پنج گروه:هاي آزمايش روش كار با گروه  تايي

گروه. هاي نژاد ويستار به طور تصادفي انتخاب شدند موش

 گروه كنترل در دستگاه آموزش اجتنابي اول به عنوان

و  دقيقه بعد از آموزش جهت10غيرفعال آموزش ديده

10 ساعت،24اين گروه. تست تثبيت حافظه بررسي گرديد

و 10گروه دوم براي مدت. ماه بعد فراخواني شدند3روز

روز متوالي هر روز صبح در دستگاه تريدميل ورزش

ت. كردند با رتيب بود، كه ابتدا موشنحوه انجام به اين ها

و موش هايي كه براي دويدن رغبت دستگاه آشنا شده

هاي انتخاب شده شدند، سپس موش نداشتند، كنار گذاشته 

و روز بعد از خاتمه هر روز به مدت يك ساعت  دويدند

ها توسط روش اجتنابي غيرفعال آموزش يافته ورزش موش

و10و  . حافظه بررسي گرديد ساعت بعد تثبيت24 دقيقه

گروه سوم نيز دقيقاً مشابه با گروه باال بود، با اين تفاوت كه

دو. دادند ماه ورزش با تريدميل را انجام3اين گروه، مدت 

و تايي از موش10گروه  دقيقه10ها آموزش اجتنابي يافته

از. شدند ساعت پس از آموزش تست24و پس از اطمينان

ح و تثبيت و10ها براي افظه يكي از گروهيادگيري  روز

هاي قبلي به مدت ماه نظير گروه3گروه ديگر براي مدت

و در اتمام آزمايش يك ساعت در دستگاه تريدميل  دويدند

 گرفتند، تا اثر ها مجدداً تحت تست فراخواني قرار موش
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. ورزش بر فراخواني حافظه مشخص گردد

و تحليل داده م:ها تجزيه ربوط به زمان تأخير بين گروه نتايج

و گروه  روز10هايي كه قبل از آموزش براي مدت كنترل

از3و يا صورت T-Test ماه ورزش كردند با استفاده

در. گرفت بررسي تأثير ورزش بر فراخواني حافظه

و گروه و بعد از ورزش آموزش اجتنابي يافته هايي كه قبل

انجام Paired T testش آزمايش شده بودند با استفاده از رو

.شد

ها يافته

و10در اين بررسي بعد از  ماه ورزش، تفاوت آشكاري3 روز

و كنترل مشاهده از نظر توده بدني بين گروه هاي ورزشي

مي. نگرديد داد كه ميانگين زمان تست اجتنابي غيرفعال، نشان

رت24تأخير  هايي با ورزش ساعت بعد از آموزش در

و در ورزش بلندمدت 471±5/65،)روز10(مدت كوتاه  ثانيه

مي521±42،) ماه3( و هر دو ورزش اثر معني ثانيه داري باشد

و تثبيت حافظه)P=001/0وP=005/0به ترتيب( در يادگيري

و زمان تأخير در تست  در24داشته ساعت بعد از آموزش

) ثانيه155±75(هاي ورزشي نسبت به گروه كنترل گروه

10ش يافته است، اما در زمان تأخير مربوط به تست بعد از افزاي

و گروه كنترل داري بين گروه دقيقه تفاوت معني هاي ورزشي

 دقيقه10توجه به زمان تأخير مربوط به تست. مشاهده نگرديد

هاي ورزشي در ارتباط ساعت بعد از آموزش در گروه24و

24در تست بعد از داد كه زمان تأخير با تثبيت حافظه نشان مي

 دقيقه، كاهش10ساعت در گروه كنترل نسبت به تست بعد از

مي معني در؛ در صورتي)P=001/0(دهد داري را نشان كه

داري بين زمان تأخير مربوط هاي ورزشي تفاوت معني گروه

).نمودار(ها ديده نشد به اين تست
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 زمان تاخير بعد از10دقيقه

زمان تاخير بعد از24 ساعت

#

*

*

و گروه: نمودار  اند ايي كه قبل از آموزش ورزش كردهه زمان تأخير مربوط به گروه كنترل

در در دو گروه ديگر از رت ها اثر ورزش بعد از يادگيري

مي داده. فراخواني حافظه بررسي گرديد كه ها نشان دادند

ميانگين زمان تأخير بعد از ورزش مربوط به ورزش 

يا كوتاه در مقايسه با زمان) ثانيه119±31( روز10مدت

 ساعت بعد از آموزش24ت قبل از ورزش در تس

مي) ثانيه82±3/201( داري يابد، ولي تفاوت معني كاهش

عالوه بر آن گروه ورزشي با ورزش. ها وجود ندارد بين آن

و بعد از ورزش نيز تست شد در مقايسه. بلندمدت، قبل
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 ساعت24در تست(هاي به دست آمده از تست قبل داده

(بعد از آموزش  106±3/31(و بعد) ثانيه2/80±1/186)

از) ثانيه از ورزش مشاهده گرديد كه زمان تأخير بعد

ورزش با توجه به ميانگين كاهش داشت، ولي تفاوت 

آن معني ).1جدول شماره(ها ديده نشد داري بين

و10اثر:1جدول شماره و بررسي آن توسط تست اجتنابي غيرفعال3روز  ماه ورزش در فراخواني حافظه

 هاي ورزشي با آموزش قبل از ورزش زمان تأخير در گروهميانگين

) روز10(مدت ورزش كوتاه) ماه3(ورزش بلندمدت

از ماه ورزش3قبل از از ماه ورزش3بعد از روز ورزش10قبل  روز ورزش10بعد

186± 80/2106± 31/3201± 32 119± 31 

.باشدمي) n=10.( براي هر گروهMean± S.E.Mمقادير بر حسب

از مقايسه زمان تأخير در گروه و بعـد هاي آزمايشي كه قبـل

و 10 كه3 روز  ماه ورزش، تست فراخواني شدند، نشان داد

و بعــد از ورزش وجــود تفــاوت معنــي داري بــين زمــان قبــل

).<05/0P(ندارد 

 ساعت24نتايج به دست آمده از زمان تأخير مربوط به

 ماه3و) ثانيه9/107±56( روز10،) ثانيه75±155(

در) ثانيه2/25±1/86( بعد از آموزش اجتنابي غيرفعال

داد كه زمان تأخير با توجه به ميانگين گروه كنترل نشان مي

داري بين يابد، ولي تفاوت معني با گذشت زمان كاهش مي

).2جدول شماره(ها وجود ندارد آن

ك:2جدول شماره و گروهمقايسه زمان تأخير بين گروه از(هاي ورزشي بعد از آموزش نترل و10بعد ). ماه ورزش3 روز

 هاي ورزشي با آموزش قبل از ورزش با گروه كنترل مقايسه ميانگين زمان تأخير در گروه
 گروه كنترل هاي ورزشي گروه

 ماه بعد از آموزش3 روز بعد از آموزش10 ماه ورزش3با روز ورزش10با

119±31 106± 31/3107± 56 86/1± 25/2

.باشدمي) n=10( براي هر گروه Mean ± S.E.Mمقادير بر حسب

و10مقايسه زمان تأخير مربوط به  ماه بعداز آمـوزش3 روز

و10بـا(هـاي ورزشـي در گروه كنترل با گـروه  مـاه3 روز

داري بـين نشان داد، كه تفاوت معني) ورزش بعد از آموزش

كن گروه و .<P)05/0(ترل وجود ندارد هاي ورزشي

 بحث

10(مـدت نتايج مطالعه حاضـر نـشان داد كـه ورزش كوتـاه

داري قبل از يادگيري به طور معنـي) ماه3(و بلندمدت) روز

)P<0.05(هــاي جــوان افــزايش داده زمــان تــأخير را در رت

ــد كــه فعاليــت Radak. اســت و همكــارانش گــزارش دادن

 ميانسال بـه مقـدار بيـشتر هاي گروه ورزشي فيزيكي در رت

را) سـاعت72(و بلند مدت) ساعت24(مدت حافظه كوتاه

و گـروه هاي كنتـرل هـم نسبت به گروه هـاي سـن خودشـان

مطالعـه كـه در صـورتي).4(دهـد ورزشي جوان افزايش مي 

 نشان داد كـه ورزش هـوازي بـا Oladehinيافته توسط انجام

و فيزيولـوژيكي شدت متوسط باعث القاي تغييـرات سـلولي
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مي در هيپوكامپ رت و مسن مطالعـات).8(شود هاي جوان

و حافظـه نشان داده  اند، كه سروتونين ممكن است يادگيري

و ورزش ايـن عمـل را ممكـن اسـت از طريـق  را مختل كند

ــاهش  ــك، ك ــستم ليمبي ــروتونين در سي ــشي س ــيم كاه تنظ

ــروتونين  ــپتور س ــان رس و كــاهش بي ــپ ســروتونين هيپوكام

)5HT1A(ــد ــصحيح كن ــدال ت ــم).9( در آميگ در ه ــين چن

مـدت تحقيقات مـشخص شـده اسـت كـه پتانـسيل طـوالني 

)LTP(در اثر ورزش در نواحي مختلف هيپوكامپ افـزايش 

و به علت تنظيم افزايشي فاكتور نوروتروفيك مـشتق مي يابد

،)10،6(بخـشد از مغز بهبودي از آسيب مغزي را تسهيل مـي 

ــا ــو يـ ــن اسـ ــق ورزش ممكـ ــود را از طريـ ــرات خـ ت اثـ

ــسم ــاي مكانيـ ــزايش فاكتورهـ ــد افـ ــولي ماننـ ــاي مولكـ هـ

فاكتورهاي نوروتروفيك باعث كه نوروتروفيك اعمال كند 

و رشد انواع نورون  مي حمايت  BDNFو)2(گردد هاي مغز

كننــده اثــرات سيناپــسي، اتــصاالت گــري بــه عنــوان ميــانجي

و پالستيــسيتي در مغــز مــي  چنــين هــم)11،4(باشــد عــصبي

در BDNF mRNA ورزش باعـــث افـــزايش ســـطوح

فاكتورهـاي نوروتروفيـك).13،12،2(گردد هيپوكامپ مي

ــشي  ــيم افزاي ــار تنظ ــه ورزش دچ ــخ ب ــه در پاس ــري ك ديگ

ــي ــصبي م ــد ع ــاكتور رش ــود، ف ــد (NGF)ش ــاكتور رش و ف

 بـا bFGFباشـد، افـزايش سـطح مي (bFGF)فيبروبالستسي

،)11،2(يـك افـزايش در تـراكم استروسـيت ارتبـاط دارد

IGF-1 و  هم به عنـوان مـدياتور اثـرات ورزشـي در محـيط

ــاال مــي و تمــايز مغــز در موقــع ورزش ب و باعــث رشــد رود

ــزايش  و افـــ ــوروني ــي BDNFنـــ ــز مـــ ــود در مغـــ شـــ

)14،2.(Vanderwalf گــزارش كــرد كــه 1969 در ســال 

ر ا در هيپوكامــپ رت ورزش يــك الگــوي فعاليــت مــداوم

و نوروترانـسمي فعال مـي كـولين، ترهـايي ماننـد اسـتيل كنـد

ميو مونوآمين (GABA) گاباآمينوبوتيريك اسيد تواننـد ها

چنـين ورزش، هـم)4،2( تـأثير بگذارنـد BDNFبر بيان ژن 

ميزان ابتال به بيماري آلزايمر را از طريق افزايش زنده مانـدن 

و عـروق نورون و نـوروژنزيس را بـاال زايـي كـاهش ها  داده

رت).2-4(برد مي هاي جـوان بررسي اثر ورزش هوازي در

ــسيته  و دان ــضايي ــادگيري ف ــه ورزش ي ــشان داده اســت ك ن

و قـسمت نوروني هيپوكامـپ را درگيـروس دندانـه  هـاي دار

دهد ديگر هيپوكامپ بدون تغيير در آپوپتوزيس افزايش مي 

درو باعث بهبودي حافظه كوتاه  هـاي صـحرايي موشمدت

كه ورزش باعـث افـزايش جايي از آن ). 15،12(گردد نر مي 

و فاكتورهـاي رشـد (VEGF)فاكتور رشد اندوتليال عروق 

و نوروترونيك در مغز مي شـود، ممكـن اسـت باعـث ديگر

هـاي مختلـف مغـز هـاي جديـد در قـسمت تشكيل مـويرگ 

تحقيقات حاكي از آن است كه ورزش سـبكو).2(گردد 

هـايط در تريدميل تكثير سلولي را در هيپوكامپ رت متوس

در ايــن. كنــد جــوان در مقايــسه بــا گــروه كنتــرل زيــاد مــي 

مطالعــات مــشخص گرديــد كــه ورزش تريــدميل بــر ســطح 

ــه  ــوزيس در شــكنج دندان ــأثير)DG(دار آپوپت هيپوكامــپ ت

و افزايش سـيناپس  هـا منفي نداشته، بلكه باعث تكثير سلولي

، مطالعات حاكي)16،15،13(شود مغز مي در اين قسمت از 

، پـروتئينI سيناپـسين mRNAسطوح DNF از آن است كه

و رسـپتور)CAMP) CREBكننده باندشونده به عامل تنظيم

دهد افزايشمي را در هيپوكامپ B (TrkB) تيروزين كيناز

ميو اين يافته  كنند كه ورزش ممكن اسـت يـك ها پيشنهاد

در پالستيـسيتي سيناپـسي BDNFات حلقه فيدبكي براي اثر 

ــق مطالعــات انجــام شــده ورزش ). 18،17(داشــته باشــد  طب

از تريدميل و عمـل حافظـه باعث افزايش توانايي يـادگيري

 در هيپوكامـــپ (NO)طريـــق افـــزايش نيتريـــك اكـــسايد 

و در ورزش به دنبال ايسكمي يا جراحي)20،19(گردد مي ،

ــاي رت ــدري در انته ــداد ميتوكن ــا، تع ــسي ه ــسون سيناپ  آك

هم افزايش مي هاي هر نـورون هـم چنين تعداد سيناپس يابد،

و خارج اليه   (DG)دار هاي مولكولي شكنج دندانه در داخل

پــس ورزش از طريــق).21(شــود هيپوكامــپ زيــاد مــي

فرآيندهاي مختلف اشاره شده، در تحقيقات مختلف باعـث 
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و تثبيـت حافظـه در رت  نيـز هـاي جـوان افزايش يادگيري

و مـزمن مطالعات نشان داده. گردد مي  انـد، ورزش روزانـه

رت) روز30( و حافظـه را افـزايش در هاي جوان يـادگيري

دهــد، امــا اثــرات آن در روزهــاي بــدون ورزش از بــين مــي

ــي در)22(رود م ــات ــت اطالع و ورزش ممكــن اســت تثبي

و اثـري در حافظـه كـاري حافظه بلندمـدت را تـسهيل كنـد

ــدارد  ــاه).23(ن ــم ورزش كوت ــر ه ــه حاض ــدت در مطالع م

باعث افزايش) ماه30(مدتو هم ورزش طوالني) روز10(

و تثبيــت حافظــه مــي بيــشتر مطالعــات قبلــي. شــود يــادگيري

و حافظـه اسـت  . حاكي از اثرات مثبت ورزش در يـادگيري

ــشان مــي داده ــز ن در هــاي ايــن مطالعــه ني دهنــد كــه ورزش

و حافظه به   در تثبيت حافظه مفيـد اسـت، خصوص يادگيري

و10ولي در مورد ورزشي كه بعد از يـادگيري بـراي 3روز

ها انجام گرفـت زمـان تـأخير در مقايـسه بـا ماه بر روي رت

. دار نبـود زمان قبل از ورزش كاهش يافته، ولي تفاوت معني 

و نتـايج بـه دسـت الزم به ذكر است كه با توجه به ميـانگين

ب  و10 سـاعت،24عـد از آمده از زمان تـأخير از3 روز  مـاه

ــشان آمــوزش تــست اجتنــابي غيرفعــال در گــروه كنتــرل، ن

دهد كه با گذشت زمان، زمان تأخير در گروه كنترل نيـز مي

هـا وجـود كاهش يافته است، ولي تفاوت آشـكاري بـين آن 

مي.ندارد كنند كه بين زمان تأخير مطالعات انجام يافته، بيان

و گـروه ورزشـي بررسـي شـده در مربوط به گـروه كنتـ  رل

مورد فراخواني حافظه توسط روش اجتنـابي غيرفعـال تفـاوت 

و ورزشمي)6(داري وجود ندارد معني تواند عمل اكتـساب،

كه يك يادگيري فضايي است را تسهيل كند، امـا در مراحـل 

ــت  ــشده اس ــشاهده ن ــي م ــر مهم ــساب اث ــد از اكت و)20(بع

و تحريكات باعث افزايش تثبيـت و ذخيـره اطالعـات جديـد

ــي ــه م ــواني حافظ ــتالل در فراخ ــردد اخ ــق).24(گ در تحقي

بر20-22(ديگري اثرات ورزش تريدميل با شدت پايين   متر

در25بـراي) متر بـر دقيقـه25(و با شدت باال)دقيقه  دقيقـه

سـطح روز بررسي شد به ايـن نتيجـه رسـيدند كـه ورزش بـا

ر  و حافظــه درا زيــاد مــي شــدت پــايين، يــادگيري كنــد،

را صورتي و حاد در تريدميل اكتساب كه ورزش با شدت باال

اما مطالعه ديگري).25(دهد در يادگيري فضايي افزايش نمي 

 از)Running Wheel( روز ورزش14نــشان داده اســت كــه 

توانـد طريق تـأثير بـر روي نـوروژنزيس در هيپوكامـپ مـي

و فراخـ  . واني حافظـه گـردد باعث تصحيح يا بهبود اكتساب

Yچنين در اين مطالعه از تست هم Maze  جهت بررسي اثـر 

بـا مقايـسه ايـن.)26(ورزش در حافظه استفاده شـده اسـت

گيري كرد كه احتمـاالً توان نتيجه تحقيق با مطالعه حاضر مي 

به دليل تفاوت نوع ورزش اسـتفاده شـده در ايـن مطالعـه بـا 

و هـم  ا مطالعه حاضر سـتفاده شـده جهـت چنـين نـوع تـست

بررسي اثر ورزش در حافظه در اين مطالعه نتايج متفاوتي بـه 

در دست آورد كه اين عوامل را نيز مي  توان جزء علل مـؤثر

تـــوان گفـــت پـــس مـــي. نتـــايج مطالعـــه حاضـــر دانـــست

هــايي كــه موجــب افــزايش در فراخــواني حافظــه مكانيــسم

و يـا ايـن مي كـه نـوع شوند احتماالً با تثبيـت متفـاوت باشـد

و سرعت ورزش مـؤثر در  و يا شدت، مدت فعاليت فيزيكي

و نوع تست جهت بررسـي حافظـه  و فراخواني حافظه تثبيت

با هـم تفـاوت داشـته باشـد، كـه در ايـن مـورد الزم اسـت، 

.تحقيقات بيشتري صورت گيرد

 گيري نتيجه

مي بنابر يافته گيري كرد كه انجام توان نتيجه هاي اين مطالعه

و اثرات آن در افزايش تمرينا ت ورزشي يا فعاليت فيزيكي

بر باشد، اما اين فعاليت تأثير معني يادگيري مؤثر مي داري

درمي. فراخواني ندارد توان گفت كه احتماالً عوامل مؤثر

و يا اين كه نوع فراخواني با تثبيت حافظه متفاوت است

و سرعت ورزش مؤثر در  و يا شدت، مدت فعاليت فيزيكي

آنت و نوع تست جهت بررسي و فراخواني حافظه با ثبيت ها

هم تفاوت داشته است كه در اين مورد الزم است، مطالعات 

.بيشتري انجام شود
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و قدرداني  تشكر

ــكي ــك پزش و فيزي ــوژي ــروه فيزيول ــرم گ ــضاي محت از اع

ــوان  ــسئولين حي و م ــز ــشگاه تبري ــات دان ــز تحقيق ــه مرك خان

و از آقايـان دارويي دانشگاه علوم–كاربردي  پزشكي تبريـز

و اورديخاني به دليل مساعدت در انجام ايـن دكتر شيخ زاده

و قدرداني را دارم . تحقيق كمال تشكر
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