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 دهچکی

ای هفضايی رت محدوديت حرکتی بر يادگیری و حافظةاسترس  تأثیربررسی  ،پژوهش حاضرهدف 

ه سنی رت نر نژاد ويستار از پژوهشکدة رويان اصفهان در دو گرو 24 نر پیر و جوان بود. تعداد

تايی تقسیم شدند و براساس وزن در چهار گروه ششماهه )پیر( انتخاب  12ماهه )جوان( و هس

خود  خاص برنامة با توجه به. پس از يک هفته سازگاری با محیط النه و تردمیل، هر گروه ندشد

به  لروز( و گروه کنترمدت هفت ساعت به شامل، گروه استرس محدوديت حرکتی )روزی دو

ريس فضايی از آزمون مازآبی مو گیری میزان يادگیری و حافظةاندازه تند. برایپرداختمرين 

ايج نشان نت. وطرفه انجام شدها با استفاده از تحلیل واريانس دتحلیل دادهواستفاده شد. تجزيه

 کند؛ اما بر حافظةهای پیر و جوان را تخريب میی رتاسترس محدوديت حرکتی، يادگیرداد که 

ثر استرس در اهای جوان درکه يادگیری رتطوریگذارد؛ بهمیها اثر معناداری برجای نفضايی آن

رس ثیر منفی استأبه ت وهششود. نتايج حاصل از پژهای پیر کمتر تخريب میسه با رتمقاي

 ويژه در يادگیری اشاره دارد.محدوديت حرکتی به

 

 فضايی، سن رس محدوديت حرکتی، يادگیری، حافظةاست :کلیدی گانواژ
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 1397، تابستان 23رفتار حرکتی شماره                                                                                                   166

 مقدمه
 است وابسته وا یادگیری به انسان پویایی و است زندگی الزمة و ناپذیرگریز و کلی اصل ،یادگیری

حاصل  ی کهتغییر برابر موقعیتی خاص؛ودنی در(. یادگیری عبارت است از تغییری در رفتار آزم1)

طری فهای ی از گرایشهای مکرر آزمودنی در چنین موقعیتی باشد و نتوان آن را ناشتجربه

(. 2) ست( دانهی آزمودنی )ازقبیل خستگی، اثر دارو و غیرحاالت گذرا، بلوغ جسمی و به دادنپاسخ

صورت اهرانه، بهم عنوان آموختن رفتارهایبهحرکتی  یادگیریطورویژه، و به یادگیری، کلیطوربه

یرات ه تغیبمرین و تجربه است که حرکتی فرایندهای همراه با تمختلف تعریف شده است. یادگیری

ار بر یادگیری، گذهای اثر(. یکی از زیرساخت3) شودثابت در توانایی انجام حرکت منجر می اًنسبت

و به  دنشومی ذخیره و حفظ اطالعات آن طی که است یندیراف حافظه است.حافظه 

 دارد ند، اشارهاشده فراگیری قبالًها یا اطالعاتی که بودن اطالعات و توانایی بازیابی مهارتدردسترس

یی به توانایی است. حافظة فضا فضایی ها، حافظةتلفی دارد که یکی از آن(. حافظه انواع مخ4،5)

 سیاری ازمربوط به ب ها اطالعات فضاییها در محیط پیرامون اشاره دارد. انسانآوردن مکانخاطربه

ای ضایی مرجعی برهای فسیستم همچنین، کنند.های آشنا را در حافظه نگهداری میمحیط

 (.6) هستندتشخیص مکان اشیا در فضاهای پیرامونی 

هم ارتباط  ناپذیری باطور جداییتوجه، حافظه و یادگیری به(، 1993) 1و کوان ماساروبه عقیدة 

وجود ی برای یادگیری دیگر، بدون اینکه چیزی در حافظه اتفاق افتاده باشد، شواهدعبارتدارند. به

 بنابراین، دهد، عالمت یادگیری است؛چیزی که در حافظه روی می صورت،همیننخواهد داشت. به

 یواضح ها درک(. نظریه5) شوندمی بررسی با هم و دارند هم به نزدیکی وابستگی حافظه و یادگیری

ای یادگیری و و به ایجاد محیط مناسب بر کننددر فرایند یادگیری حرکتی ارائه می از عوامل درگیر

این  وسیلةهتبیین فرایند یادگیری بکه رسد نظر میکنند و بهعملکرد بهتر و مؤثرتر کمک می

 (.7) کندمیها دیدگاه روشنی را فراهم نظریه

در  2نیوولمدل قیود است که  ،های حرکتیهای مرتبط با یادگیری و رشد مهارتیکی از این نظریه

رشد و یادگیری  در تکلیف و محیط فرد، عامل سه مدل، این راساسب. آن را مطرح کرد 1986سال 

 (.10-8) ثرتر هستندمؤ های حرکتیمهارت

 از که 3سلیه محیطی اثرگذار بر اکتساب و فراگیری، انواع مختلف استرس است. یکی از عوامل منفی

 پاسخ را استرس ،است استرس با رابطه در پاتولوژیک و فیزیولوژیک اصول گذارانپایه و پیشکسوتان

                                                           
1. Massaro & Kwon 

2. Newell 

3. Selye 
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 یکپارچة پاسخ نقش بر و کندمی تعریف تقاضا یا درخواست نوع هر به بدن غیراختصاصی

 در خود سخنرانی در کروسوس .دارد تأکید جداگانه هایبازتاب جایبه بدن های متعددسیستم

 و دازحبیش را تحریک مقدار مغز آن در که کندمی اطالق به شرایطی را استرس سلیه، یادبود

 (.11) شودمی مندنظام هایپاسخ شدنبرانگیخته و باعث کندمی ارزیابی تهدیدکننده را آن کیفیت

 از انتظارات بین اختاللی که زمانی هر و است ضروری دهندةهشدار استرس، یک سیستم سیستم

 بینیکنترل، پیش دادناطالعات، ازدست فقدان .است دهد، فعال روی آن واقعیت و ارگانیسم یک

 استرس .کنند تولید را استرس هایپاسخ توانندشناختی، میروان هاینیازمندی یا ناپذیربودن

 اولیه حالت به تغییرات این تدریجاسترس، به حذف از بعد شود.می هیپوکمپ در تغییراتی موجب

 و رییادگی در را عصبی سلول هایویژگی تواندمی که است یمعنادار عامل استرس .گردندبرمی

 یک به و مشابه محرک با مختلف افراد دررا  یمتفاوت هایپاسخ تواندمی استرس .دهد تغییر حافظه

 رد عمیقی یتغییر تواندباشد، می مزمن چه و حادنیمه خاص، چه طوربه استرس .کند ایجاد میزان

 هایمدل در نیز و انسانی جوامع در شدهانجام هایپژوهش از بسیاری در .کند ایجاد حافظه پردازش

 و رفتار در فراوانی مشکالت بروز باعث تواندمی استرس وجود که است شده مشخص حیوانی

ازحد )با ترشح مدت یا بیشهای طوالنیاسترس ،همچنین (.11) شود زنده موجود عملکرد

 کورتیزول و استرس(. 12) بزند آسیبسازی حافظه مدت کورتیزول( ممکن است به ذخیرهطوالنی

 44 رویدر بررسی اثر استرس  (14) 1و کنراد (. رایت13) دندار حافظه و یادگیری بر منفی یاثرهای

 یادگیری و حافظه مانند هیپوکمپ اعمال تخریب استرس، درکه  ندرت نر به این نتیجه رسید

 یادگیری، مزمن استرس که ندبود کرده تعیین (15) و همکاران 2راوو ،همچنیناست.  دخیل فضایی

حرکتی  نوع محدودیت. یکی از انواع استرس، استرس ازکندمی تخریب هارت در را حافظه و ضاییف

 (؛16) شود حافظه و یادگیری اختالل باعث تواندمی حرکتی محدودیت استرس مدلاست. 

 بر (روز در ساعت دو)را  حرکتی محدودیت استرس هفته یک( 16موسوی و همکاران ) کهطوریبه

 ماز ها درمشاهده کردند که عملکرد رتبررسی کردند و  ماههپنج تا شش  هایرت اییفض عملکرد

 . شد تخریب موریس آبی

یکی از  ،به غیر از عوامل محیطیو همکاران و طبق مدل قیود نیوول،  3هوپکین با توجه به مطالعة

 تغییر یک پیری. ه، سن و فرایند افزایش سن استگذار بر یادگیری و حافظعوامل فردی اثر

                                                           
1. Wright  & Conrad 

2. Rao 

3. Hopkins 
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 و جنبشی هایفعالیت کاهش شامل حیاتی عملکردهای اثر با مخالف جهتی و از فیزیولوژیک

( به 18) دوست و همکاران(. ایران17) شودمی حافظه و یادگیری تخریب موجب و است هماهنگی

 و انجامد و ساختمانمی مغزی عملکردی ظرفیت کاهش به پیری این نتیجه رسیدند که فرایند

 حافظة و یادگیری قدرت ،همچنین کند.می تغییر بارزی در این دوره طوربه هیپوکمپ کردعمل

 و پیری که گیری کردتوان نتیجهمیکلی طور؛ بنابراین، بهیابدمی کاهش باال سنین در فضایی

 (.21-19) شودمی یادگیری ثیر منفی برأت و کاهش باعث و زندمی آسیب عصبی بافت به استرس

محیطی  ثیر شرایطأت سنی متفاوت را درزمینة زمان دو ردةهمهای گذشته که اکثر پژوهشییآنجااز

 یطوردن شراآراهمین موضوع که فبا توجه به ااند و اینکه ضایی و یادگیری ارزیابی نکردهف بر حافظة

دل م رفتنگبا درنظر پذیر نیست و همچنین،ها ازنظر اخالقی امکاننامطلوب محیطی برای انسان

ع نو، در پژوهش حاضر بر آن شدیم که اثرهای فرد )عامل سن( و محیط را )استرس ازقیود

 .های پیر وجوان بررسی کنیمروی رتحرکتی( در یک تکلیف ویژه  محدودیت

دیت ثرگذاری استرس محدوبررسی ا زمینةشده درهای انجام، با توجه به تمامی پژوهشکلیطوربه

 ری منفیتوان بر اثرگذاها، میهای سنی مختلف در رتری در دامنهحرکتی بر حافظه و یادگی

ها ترفضایی  های مختلف بر یادگیری و حافظةقالب پروتکلدرنوع محدودیت حرکتی استرس از

سترس اوتکل پر ژوهش وسنی، محیط انجام پ ید کرد؛ اما هنوز به دالیل مختلفی ازجمله دامنةأکت

تری در این شدههای بیشتر و کنترلقضی وجود دارد که انجام پژوهششده، نتایج متنادرنظرگرفته

 شود.زمینه احساس می
 

 پژوهش روش
 ماهةهگرم( و جوان س 350ماهه )12های صحرایی نر پیر رت شاملحاضر  آماری پژوهش جامعة

 .(22) بودرویان اصفهان  گرم( نژاد ویستار از پژوهشکدة 250)

وهشگاه ویستار از پژ نژاد( 24) ماهة( و جوان سه23) ماهه12های نر پیر ترت از ر 24آماری  نمونة

براساس  هاتر، قرار گرفتند. ابتدا های مربوطاساس سن و وزن در گروهرویان اصفهان بودند که بر

طور تصادفی ، هر ردة سنی براساس وزن بهتایی پیر و جوان تقسیم شدند. سپس12سن به دو گروه 

ه ، چهار گرونهایتدر کهتقسیم شد  کنترلاسترس محدودیت حرکتی و مایشی گروه آز دوبه 

 .تایی بررسی شدندشش

ی مستقل بر متغیرهای وابسته ارزیابی شد، پژوهش حاضر ازنظر روش اجرا که اثر متغیرهاجاییآناز

تقل شامل بررسی اثرگذاری متغیر مس و آزمایشگاهی انجام شد. طرح پژوهشتجربی صورت کاماًل به

چهار  با و سنی دو ردة در فضایی یادگیری و حافظة غیر وابستةاسترس محدودیت حرکتی بر دو مت
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فضایی مازآبی بود.  ات، دستگاه آموزش یادگیری و حافظةآوری اطالعابزار جمع. بودروه آزمایشی گ

، شامل ودشهای صحرایی استفاده میاین دستگاه که برای ارزیابی یادگیری و حافظة فضایی موش

 ،متر با یک کف گود است. همچنینسانتی 60متر و ارتفاع  ونیم یکای به قطر ا دهانهیک حوضچه ب

متر است و توسط یک پارچة سانتی 10شکل به قطر اییک صفحة مسطح و دایره بایک سکو 

گیرد و آب قرار میمتر در زیر سانتی یک ونیمشود. این سکو رنگ پوشیده میمشبک یا توری سیاه

 درجة 25تا  21فاف و دمای آن حدود نیست. آب داخل حوضچه، روشن، ش مشاهدهبرای موش قابل

و  E، شرق S، جنوب Nطور فرضی به چهار جهت شمال گراد بود. حوضچه در هر طرف بهتیسان

یک دوربین  ها در داخل حوضچه باار موشبرداری از رفتفیلم ،شود. همچنینتقسیم می Wغرب 

 30که در هر ثانیه  گیردمتری در باالی حوضچه قرار گرفته است، انجام میکم که در ارتفاع سهوب

الی به دستگاه کامپیوتر کند و این تصاویر توسط یک رابط اتصها ثبت میتصویر را از حرکت موش

 ها را بااست و حرکت موش افزاری به نام ردیابنرم ند. دستگاه کامپیوتر دارای برنامةشومنتقل می

ند. شونیاز استخراج میهای موردا پردازش اطالعات، شاخصکند و بثبت می وبرداری کم فیلموب

همراه گروه کنترل و حرکتی به استرس محدودیت مراحل اجرای پژوهش شامل شرایط مداخلة

 .بودفضایی  های رفتاری برای سنجش یادگیری و حافظةنگرفتن آزمو ،سپس

صورت وارونه قرار گرفتند. های پالستیکی بهت در محدودکنندهحیوانا ،حرکتیترس بیبرای ایجاد اس

روز انجام مدت هفت اعمال استرس روزی دو ساعت و به (24طبق پژوهش رحمانی و همکاران )

1آدرنال هیپوتاالمیک ) کافی محور استرسی ؛ زیرا، این نوع استرس به اندازةگرفت
HPA)  را فعال

  (.16) کندمی

 گیریدازهان یفضای با استفاده از دستگاه مازآبی موریس یادگیری و حافظةپس از یک روز استراحت، 

صورت زیر انجام فضایی به موریس برای سنجش یادگیری و حافظة روش آموزش مازآبی (.25) شد

 شد:

روز ر مدت چهاادگیری و اکتساب: پروتکل آموزش شامل یک بلوک چهارکوششی در روز، بهی -الف

ا رها شد ت های مخزندایرهون اکتساب(. هر رت از یکی از ربعروز یادگیری و روز چهارم آزم)سه  بود

نظر ی درعنوان یادگیرمیانگین سرعت هر رت در پیداکردن سکو به .(24، 26) سکو را پیدا کند

 گرفته شد؛
 

 

 

                                                           
1. Hypothalamic Pituitary Adrenal 
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 طراحی روش پژوهش -1جدول 

فضايی آزمون حافظة  گروه آزمون يادگیری 
 

 

 مداخله
 

یک کوشش در مدت زمان یک 

 دقیقه در مازآبی موریس

روز( چهار) × (کوشش چهار)  

 در مازآبی موریس

 پیر

ششتعداد =   استرس محدودیت حرکتی 

ساعت(2 × روز7) یک کوشش در مدت زمان یک  

 دقیقه در ماز آبی موریس

روز( چهار) × (کوشش چهار)  

 در مازآبی موریس

 جوان

ششتعداد =   

کوشش در مدت زمان یک یک 

 دقیقه در مازآبی موریس

روز( چهار) × (کوشش چهار)  

 در مازآبی موریس

 پیر

ششتعداد =   
نترلک  

 

دقیقه تردمیل 30 × روز7)

 خاموش(
یک کوشش در مدت زمان یک 

 دقیقه در مازآبی موریس

روز( چهار) × (کوشش چهار)  

 در مازآبی موریس

 جوان

ششتعداد =   
 

ابی ارزی های رت، حافظة فضایاکتساب مرحلةیا پروب: یک روز بعد از آخرین روز  آزمون انتقال -ب

، اشته شده بودای که در آن سکو از داخل آب بردثانیه 60هر رت در یک آزمون  ،. در این مرحلهشد

ت، رار داشسکو در آن ق که قبالً صرف کرد هدفی  دایرةمدت زمانی را که رت در ربعو  بررسی شد

ن موقعیت آ سکو در شده در ربعی که قبالًمیانگین زمان سپری . همچنین،(24،26)شد گیری اندازه

 نظر گرفته شد.قرار گرفته شده بود، حافظة فضایی در
 

 نتایج
 کنترل از آزمون تی مستقلگروه گروهی میان گروه آزمایش و های بینرای تحلیل و بررسی تفاوتب

آزمون  از های پیر و جوانرت یادگیری تفاوت هایبررسی برای تحلیل و  همچنین، استفاده شد.

 1اس.پی.اس.اس. افزار آمارینرمطریق ازها این آزمون وشد  استفادهتحلیل واریانس دوطرفه آماری 

 .انجام شدند 22نسخة 
 

 نوع محدوديت حرکتی و کنترلهای جوان بین دو گروه استرس ازمیزان يادگیری رت مقايسة -2 جدول

 سطح معناداری آزادی درجة تی آزمون مارةآ متغیر

 002/0 10 -073/4 سرعت

 سرعتبین میانگین را آزمون تی مستقل اختالف معناداری  شمارة دو، نتیجةاساس نتایج جدول بر

(0.05>P , -4.073=t)، های نوع محدودیت حرکتی و رتهای دارای استرس ازرت بین دو دستة

معناداری بیشتر از  طوربههای گروه کنترل میانگین سرعت رت کهطوریبه گروه کنترل نشان داد؛

                                                           
1. SPSS 
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نوع محدودیت ، اثر معناداری استرس ازبنابراین؛ بودنوع محدودیت حرکتی های دارای استرس ازرت

 های جوان مشاهده شد.حرکتی بر یادگیری رت
 

ع محدوديت حرکتی و نون بین دو گروه استرس ازای جواهفضايی رت مقايسة میزان حافظة -3 جدول

 کنترل

 سطح معناداری آزادی درجة آمارة آزمون تی متغیر

 387/0 10 -904/0 زمان سپری شده
  

مان نگین زرا بین میاآزمون تی مستقل اختالف معناداری  شمارة سه، نتیجة اساس نتایج جدولبر

تی و حدودیت حرکنوع مای استرس ازهای داررت دو دسته ( بینP  ,904.0-=t>0.05شده )سپری

 حافظة تی بر، اثر معناداری استرس ازنوع محدودیت حرکبنابراین های گروه کنترل نشان نداد؛رت

 های جوان مشاهده نشد.فضایی رت
 

 ديت حرکتی و کنترلنوع محدوهای پیر بین دو گروه استرس ازمیزان يادگیری رت مقايسة -4 جدول

 معناداریسطح  آزادی درجة تی آزمون آمارة متغیر

 073/0 10 -000/2 سرعت
 

تالف اخ ن تی مستقل در سطح خطای پنج درصد،آزمو شمارة چهار، نتیجة اساس نتایج جدولبر

نوع ترس ازهای دارای اسبین دو دسته رت(، P ,00.2-=t <0.05) تسرعبین میانگین را معناداری 

ر دعنادار مود اختالف بر وجمبنی اما شواهدی های گروه کنترل نشان نداد؛ محدودیت حرکتی و رت

ت به های گروه کنترل نسبمیانگین سرعت رتدرصد بین دو گروه و بیشتربودن  10سطح خطای 

 .(P < 0.1 ) شدوع محدودیت حرکتی مشاهده های دارای استرس ازنرت
 

 و کنترلمحدوديت حرکتی  نوعهای پیر بین دو گروه استرس ازفضايی رت مقايسة میزان حافظة -5 جدول

 سطح معناداری آزادی درجة تی آزمون آمارة متغیر

 216/0 10 -320/1 شدهزمان سپری

 

زمان  نگینرا بین میاآزمون تی مستقل اختالف معناداری  شمارة پنج، نتیجة اساس نتایج جدولبر

کتی و نوع محدودیت حرهای دارای استرس ازبین دو دسته رت( P ,320.1-=t >0.05شده )سپری

 افظةحتی بر ، اثر معناداری استرس ازنوع محدودیت حرکبنابراین کنترل نشان نداد؛های گروه رت

 های پیر مشاهده نشد.فضایی رت
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( بر واريانس دو طرفه در بررسی اثر سن و گروه آزمايشی )استرس و کنترل نتايج آزمون تحلیل -6 جدول

 هايادگیری رت

 سطح معناداری  آمارة اف میانگین مربعات آزادی درجة مجموع مربعات منبع تغییر متغیر

 سرعت

 001/0 334/14 936/134 1 936/134 گروه

 429/0 652/0 142/6 1 142/6 سن

 740/0 114/0 069/1 1 069/1 گروه*سن

   414/9 20 274/188 خطا

 

ه از گرو ار ریاواریانس دو طرفه اثر معناد شمارة شش، نتایج آزمون تحلیل های جدولاساس یافتهبر

متقابل  ( و اثرP  ,625.0=(20,1)F>0.05سن )برای  ؛ امانشان داد (P  ,334.14=(20,1)F<0.05)آزمایشی 

میانگین  ،بنابراین اثر معناداری مشاهده نشد؛، (P  ,114.0=(20,1)F>0.05)بین سن و گروه آزمایشی 

ین یانگو م وت معنادار داشتدارای استرس تفا و گروه های گروه کنترلسرعت بین دو دسته رت

فاوت جوان ت های پیر وبین رت بود؛ اما بیشترطور معناداری ههای گروه کنترل ببین رتدر سرعت

 ونترل های پیر و جوان در دو گروه کاختالف سرعت بین رت ،معناداری مشاهده نشد. همچنین

 دارای استرس تفاوت معناداری نداشت.
 

شی )استرس و کنترل( بر آزمايطرفه در بررسی اثر سن و گروه واريانس دو نتايج آزمون تحلیل -7 جدول

 هافضايی رت حافظة

 متغیر
منبع 

 تغییر

مجموع 

 مربعات

 درجة

 آزادی

میانگین 

 مربعات
  آمارة اف

سطح 

 معناداری

زمان 

 شدهسپری

 125/0 559/2 248/32 1 248/32 گروه

 200/0 759/1 157/22 1 157/22 سن

 574/0 327/0 117/4 1 117/4 گروه*سن

   599/12 20 988/251 خطا

 

روه از گرا  داریاثر معنا ،واریانس دو طرفه شمارة هفت، نتایج آزمون تحلیل های جدولاساس یافتهبر

(0.05<P  ,559.2=(20,1)F ،)( 0.05سن<P  ,759.1=(20,1)F) ی و اثرمتقابل بین سن و گروه آزمایش

(0.05<P  ,3270.=(20,1)F) های گروه تربین دو دسته شده زمان سپریمیانگین  ،بنابراین ؛نشان نداد

 شت.های پیر و جوان تفاوت معناداری ندابین رت ،کنترل و گروه دارای استرس و همچنین

سترس ارای های پیر و جوان در دو گروه کنترل و داشده بین رت، اختالف زمان سپریهمچنین

 .تفاوت معناداری نداشت

 



 731                                                                                                                                       استرس محدوديت حرکتی بر يادگیری .... ثیرأت مقايسه

 
 

 گیریو نتیجه بحث
 های جوانمحدودیت حرکتی بر یادگیری و حافظة فضایی رتاثر استرس  نتایج تحلیل در بررسی

الف نشان داد که بین گروه کنترل و استرس جوان در میزان یادگیری )میانگین سرعت( اخت

 های جوانترعث تخریب یادگیری که استرس محدودیت حرکتی باطوری؛ بهداشتمعناداری وجود 

 الفایی اختفض ا در اثرگذاری استرس بر حافظةام شده بود و اثری منفی از خود برجای گذاشته بود؛

افته با ین ینشد. ا شده بین دو گروه کنترل و استرس جوان مشاهدهمعناداری در میزان زمان سپری

کتی بر رحاثر استرس بی به مطالعةکه  خوانی دارد( هم24رحمانی و همکاران ) نتایج پژوهش

ر ساعت دمدت دو ، گروه آزمایشی بههادر پژوهش آن ماهه پرداختند.جوان سه هاییادگیری رت

 جام آزمونند. پس از پایان دوره و انگرفتحرکتی قرار میاسترس بییک هفته در  مدتبه ،روز

دلیل به که ندها نشان دادها گزارش شد. پژوهشیادگیری رت اثر منفی استرس برمازآبی موریس، 

 تواند دستخوشدر هیپوکمپ، این ساختار مغزی می های گلوکوکورتیکوئیدیتجمع زیاد گیرنده

استرس  وسیلةهای آدرنال تولیدشده بهها شود. هورمونتغییرات ناشی از افزایش گلوکوکورتیکوئید

معرض در ت، قرارگرفتن بلندمد(. همچنین27،28) ثیر بگذارندأتوانند بر ساختار هیپوکمپ تمی

، ذیریپجمله تغییر نوروشیمیایی، تحریکدر ساختار هیپوکمپ از استرس موجب تغییرات زیادی

ترس نشان ز آثار اس(. شواهد دیگر ا29) شودنوروژنز، مورفولوژی نورونی و حتی مرگ سلولی می

همراه کاهش ب آتروفی دندریتی و آسیب عصبی بهگرفتن موجدهند که درمعرض استرس قرارمی

ه کردند ک( گزارش 16، موسوی و همکاران )(. همچنین30،31شود )روژنز در هیپوکمپ مین

ه ن گونای .مسمومیت عصبی ناشی از آن شود اند موجب افزایش گلوتامات و اثرهایتواسترس می

 انددهشعرفی معنوان سازوکار زیربنایی اختالالت شناختی ناشی از استرس تغییرات در هیپوکمپ به

 (. 1) اندنسبت داده شدهبه تغییرات در کورتیکوسترون و اغلب 

بر  اثرگذاری منفی استرس زمینة( در1افشاری و همکاران ) نتایج پژوهشحاضر با پژوهش های یافته
. افشاری و ی نداردخوانهمفضایی  زمینة اثرگذاری استرس بر حافظةو در ی داردخوانیادگیری هم

یادگیری  بر وز استرس محدودیت حرکتی با شدت دو ساعت در روزر 21( به بررسی اثر 1همکاران )
آوردن اطالعات از انجام آزمون رفتاری مازآبی دستهای جوان پرداختند. پس از بهرت فضایی حافظة

 فضایی گزارش کردند. ری و حافظةآثار منفی استرس محدودیت حرکتی را بر یادگیها آنموریس، 
خوان ناهم( 32،33راداحمدی و همکاران ) های مطالعاتا یافته، نتایج پژوهش حاضر بهمچنین

های ایی رتفض ها، در پژوهش حاضر، استرس بر حافظةهای آناست؛ زیرا برخالف نتیجة پژوهش
روز  21به بررسی اثر ( 32،33جای نگذاشته بود. راداحمدی و همکاران )جوان اثر معناداری بر
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های بالغ جوان پرداختند. پس رت اعت در روز بر حافظةاسترس محدودیت حرکتی با شدت شش س

 از تحلیل نتایج حاصل از آزمون رفتاری، اختالف معناداری بین گروه کنترل و استرس مشاهده شد و
ت این اختالف را با توجه به اثر منفی استرس بر حافظه را گزارش کردند. شاید بتوان علها آن

در بررسی استرس حاد و  ،خود ها براساس پژوهشزیرا آن کرد؛ تبیین (34)همکاران و  1ملو پژوهش
نتایج متفاوتی را مشاهده کردند و اثرگذاری استرس بر  های مختلف بر انواع حافظهبا شدتمزمن 

، اثر محیط های مختلف )شدت، زمان و نوع استرس( دانستند. همچنینحافظه را وابسته به پروتکل
 ثیر نیست.تأها در نتایج بیمحل نگهداری رتبودن استرس و آزمایشگاه، میزان آزاردهنده

 های پیرمحدودیت حرکتی بر یادگیری و حافظة فضایی رتبررسی اثر استرس نتایج تحلیل در 
ناداری ف معسرعت( اختالنشان داد که بین گروه کنترل و استرس پیر در میزان یادگیری )میانگین 

بود و شده  های پیریت حرکتی باعث تخریب یادگیری رتکه استرس محدودطوریوجود دارد؛ به
عناداری الف مفضایی اخت اثری منفی از خود برجای گذاشته بود؛ اما در اثرگذاری استرس بر حافظة

 شده بین دو گروه کنترل و استرس پیر مشاهده نشد. با توجه بهدر میزان زمان سپری
اثر استرس  باکمی در ارتباط های اضر، پژوهشمطالعة ح شده توسط پژوهشگروجوهای انجامجست

 . ندهای پیر انجام شده بودفضایی رت بر یادگیری و حافظة
اد که شان دن های پیر و جوانیادگیری و حافظة فضایی رت اثر استرس بر مقایسةنتایج تحلیل در 

 ،حالینبااس پیر و جوان نسبت به گروه کنترل تخریب شده بود؛ یادگیری در هر دو گروه استر
زان ت )میهای جوان گروه استرس بیشتر از میانگین سرعمیانگین سرعت )میزان یادگیری( در رت

امد. با دست نیشده بهما اختالف معناداری در سطح تعیینا های پیر گروه استرس بود؛رت یادگیری(
ر رکتی بحودیت ثیر استرس محدأتوان نتیجه گرفت که میزان تشده میهای انجامتوجه به تحلیل

مان ین ز، استرس بر میانگهمچنین .و تفاوتی نداشت ری در هر دو سن به یک اندازه بودیادگی

های ر رتد ،فضایی(ن حافظة  سکو در آن قرار گرفته بود )میزاای که قبالًدایرهشده در ربعسپری
دودیت استرس مح ،لیطورکت و تفاوتی میان دو گروه سنی مشاهده نشد. بهجوان و پیر اثری نگذاش
 ت ندارد.ن تفاوایچشمگیری بر میزان  ثیرأاما سن ت گذارد؛ثیر منفی میأها تحرکتی بر یادگیری رت

 پیشانیهرمی پیشهای نورون که استرس موجب تغییر مورفولوژیک شد در برخی مطالعات مشاهده
 ندوانتهای جوان میکه این تغییرات رفتاری و نورونی ناشی از استرس، در آزمودنی شودمی

 (.35) پذیر باشدبرگشت

ها در آن ،زیرا خوان است؛ناهم 2011و همکاران در سال  2ها با نتایج پژوهش آدالرداین یافته

های پیر و جوان به این نتیجه دست یافتند که استرس اثر استرس مالیم بر یادگیری بین رت مطالعة

                                                           
1. Mello 

2. Adlard 
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ین نتایج متناقض بخشد. اهای پیر را بهبود میدگیری رتهای جوان اثری ندارد و یابر یادگیری رت

ها گزارش کردند آن ،زیرا شدنی است؛توجیه 2008پژوهش ملو و همکاران در سال  با توجه به نتیجة

باوجود نبود تفاوت . به شدت، زمان و نوع استرس استکه اثر استرس بر هر فاکتوری وابسته 

توان گفت ثرگذاری استرس بر یادگیری و حافظة فضایی، میا پیر و جوان درچشمگیر بین دو گروه 

سیستم عصبی،  ،رخ می دهد نافزایش س که به دنبال همراه فرایندهای تخریبیکه استرس به

بیشتر  های جوانفضایی رت یادگیری و حافظة به نسبتپیر را های یادگیری و حافظة فضایی رت

و نتیجة  حاضر محدودیت حرکتی بود دشده در پژوهشکه استرس ایجاییجاازآن تخریب کرده است.

دارک زیادی گواه بر این م های مسن از این نوع استرس بود،رت ثیرپذیری بیشترأبه ت پژوهش

دنبال خصوص بهیادگیری و حافظه در تمام سنین بهباعث تقویت موضوع هستند که فعالیت بدنی 

ماندن فعالیت هیپوکامپ ازطریق باالبردن ث باقیفعالیت بدنی باع کهطوریهب؛ شودافزایش سن می

دارند. ه نقش مهمی در یادگیری و حافظه ک شودمی 1(BDNF) مغزی شدةفاکتورهای مشتق

شوند، می پالستیسیتینژیوژنز و نوروآ ،سایر عوامل رشدی که باعث افزایش نروژنز ،همچنین

مخرب  شود که اثرهایالیت بدنی باعث میبراین، فعافزون .گیرندتأثیر فعالیت بدنی قرار میتحت

و همکاران در سال  2راز .(35) بدن کاهش یابد وسازسن بر عملکرد سیستم ایمنی و سوختافزایش 

رفتن عملکرد هیپوکامپ ن که باعث ازبیندنبال افزایش سبیان کردند که تغییرات مولکولی به 2005

، انجام فعالیت بدنی درپی د.نیاببدنی کاهش می واسطة فعالیت، بهشودمی و تنزل عملکرد شناختی

بیان کرده است که  2009در سال  3که اریکسونطوری؛ بهدنآیوجود میتغییرات ساختاری در مغز به

افراد  براین،افزون .است حجم هیپوکامپ کنندةگویی، میزان فعالیت بدنی پیشدر افراد مسن سالم

که این ؛ درحالیب گیجگاهی بیشتری دارندوحجم ل ،باشندبزرگسال مسن که درگیر فعالیت بدنی 

این  .شودتوجهی آتروفی میطور قابلحرکت بهیش سن در افراد بدون فعالیت و بیبال افزادنناحیه به

شوند که ای میمنجر به تغییرات زیستی پایهانجام فعالیت بدنی  درپیتغییرات ظریف ساختاری 

  .(35) دندهل افزایش سن کاهش میدنبارا بههای شناختی عملکرد

ن از نتایج توامی های فیزیولوژیک مغزویژه شباهتبه بین رت و انسان دلیل شباهت فیزیولوژیکبه

فناوری . با توجه به پیشرفت (22) کردن و آموزش افراد جامعه استفاده کردپژوهش حاضر برای آگاه

المندان، به غیر از ایجاد ن، جوانان و سو کاهش فعالیت و تحرک افراد جامعه اعم از کودکا

                                                           
1. Brain Derived Neurotrophic Factor 

2. Russ 

3. Erickson 
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که افراد از آن  شوندبه سیستم یادگیری و حافظه نیز وارد میهایی ، آسیبعروقی -ی قلبیهابیماری

بسیار  ،کنند که آسیب بسیار جدی شده است. همچنینستند و زمانی به این مهم توجه میغافل ه

یک فرد سالمند به نسبت یک فرد جوان مهم است که افراد از این موضوع آگاه شوند که 

 و سیستم یادگیری و حافظة مغزساختاری و عملکردی  برای حفظ سالمت باید و استپذیرتر آسیب

نگهداری و  درمانی، د و این برنامه در تمام مراکزداشته باش و سبک منظمبدنی فعالیت فضایی، 

ثر فضایی افراد بر ا دگیری و حافظة، مهم است بدانیم یاهمچنین آموزشی سالمندان رعایت شود.

موقع آغاز شود و هستند تا فرایند پیشگیری و درمان به پذیرترمحدودیت حرکتی در چه سنی آسیب

حاضر به  ، نتایج حاصل از پژوهشکلیطوریگر و بهدبیانبه از صدمات آتی به جامعه جلوگیری شود.

 به ویژه در افراد مسن اشاره دارد.یری و حافظه ویژه بر یادگثیر منفی استرس محدودیت حرکتی بهأت

ت با شدرکتی ثیر استرس ازنوع محدودیت حأت بعدی هایکه در پژوهش شود، پیشنهاد مینهایتدر

از که  شود، پیشنهاد میهمچنین .بررسی شودهای بیشتر داد آزمودنیمختلف و با تعو مدت زمان 

های روش مغزی و شدةکتورهای مشتقظیر سنجش تغییرات فاهای آزمایشگاهی نیوهش

 ن شروعبرای تعیین س ،همچنین .تغییرات ساختاری مغز استفاده شود تعیین تصویربرداری برای

که شود ، پیشنهاد مینسبت به این نوع استرس فضایی سیستم یادگیری و حافظة پذیریبآسی

که در جالب است  براین،افزون .دننظر گرفته شوتر درنزدیکهمهای آزمایشی بههای سنی گروهدوره

سترس از انواع ایک کدام پرداخته شود تا بدانیم بررسی انواع مختلف استرس آینده به هایپژوهش

 ندیشیم.ای بیها چارهبرای جلوگیری از آن ند تازنبه یادگیری و حافظة فضایی آسیب بیشتری می
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Abstract 
The main purpose of this study was to investigate the effects of immobilization 

stress on learning and spatial memory between young and old male rats. In order 

24 male Wistar rats were selected from Royan institute of Isfahan and divided 

into 2 age groups based on their weights (3 months= young and 12 months= 

old). After one week of adaptation to the nest environment, each group (4 

groups, n=6) takes part in their special program contains immobility stress group 

(2h×7days), and sham group. Learning and spatial memory measured by using 

Morris water maze. Data were analyzed by using independent T-test and two-

way variance analyses test. Results showed that immobility stress destroyed 

learning in young and old rats but had no effect on spatial memory and learning 

of young rats was less damaged by stress than old rats. The results of this 

research confirmed the negative effect of immobility stress, especially in 

learning. 
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