


مناطق مغزی
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ارتباط گسترده با سایر نواحی
عملکرد متنوع و پیچیده

نقش مھمی در ایجاد احساسات، شناخت و سایر 
عملکردھای فیزیولوژیک



 Cingulate Gyrus (Fpz, Fz, Cz, Pz) 

 shift ones attention from one subject to another.

 Mental flexibility. Executive functions. Adapting within changing circumstances/seeing options.

 Being co-operative in a social context.

 Anterior cingulate

 the HUB affect/emotional regulation and Mental flexibility, cooperation, attention,

 helps the mind to let go of problems and concerns, 

 helps the body to stop ritualistic movements and tics, 

 helps contribute to the brain circuitry that oversees motivation, the social self and the personality.

 imagination, motor learning, fear and pain.


Posterior cingulate 


helps the mind in the memory making process,

 provides orientation in space, as well as eye and sensory monitoring services.

 the cingulate is concerned with emotion/feeling, attention and working memory. 

 constitute the source for the energy of both external action (movement) and internal action 
(thought, animation, and reasoning).

 The “hot” cingulate means it is overactive and causing problems such as OCD, ADD/ADHD and 
Tourette’s syndrome.

 The division between the anterior and posterior is generally considered to be at Cz
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مغزيافزایش جریان خون در شبکه هاي 

افزایش نورون زایی و شکل پذیري مغز 

اییزافزایش تشکیالت غیرعصبی مانند عروق 

و  تراکم زیاد مادة خاکستري در پیش پیشانی

مناطق وابسته به گیجگاه 

تراکم زیاد مادة سفید در جسم پینه اي 

افزایش فاکتورهاي نوروتروفیک و 

نوروترانسیمترها 



مطالعات در 
حیطه ورزش

 خود یورزش مداخله هاي طراحی و هستند پایبند کمّی رویکرد به که مطالعاتی 

  می ریزي برنامه تمرین مدت و شدت درنظرگرفتن براساس اول درجۀ در را

کنند

ذهنی لتعام و آن نوع نظر از ورزش دستکاري و کیفی رویکرد به که مطالعاتی 

.هستند پایبند ورزش طول در درگیر



ورزش ایروبیک



اھمیت و ضرورت 
پژوھش

 وة اند، عامل بالق مولفۀ فیزیولوژیک آن بسط داده درفعالیت بدنی را ورزش اغلب مطالعات در حیطۀ
ورزش و روتین همانند اي  حرکات زنجیره پیچیدةهماهنگ و حرکات کیفی ورزش و جنبه هاي 

ایروبیک 

 ی بررسی شده اند که براي سالیان طوالنعصبی افرادي ورزش مزمن بر کارایی سیستم اثر اغلب
کنند ورزش می

 معیت کودکان، سالمندان و برخی از جدر مثبت ورزش و فعالیت هاي بدنی بر سیستم عصبی اغلب اثر
هاي بالینی گزارش شده است و در مقابل پژوهش  هاي بسیار کمی مزایاي آن را در افراد جوان و 

سالم بررسی کرده اند



مطالعات مختلف

یابد می افزایش هوازي بی و هوازي ورزش اثر در مغز قشر مناطق تمامی در بتا و آلفا مطلق توان که دادند نشان )2019( همکاران و جیانگ.

تغییرات بتا موج در اما شود، می استراحت حالت در تتا و آلفا امواج افزایش باعث هوازي ورزش دقیقه 30 که داد نشان )2021( موریراسید 

.کرد گزارش شاهد و آزمایش گروه دو بین مشابهی

دارد پی در را تتا و بتا آلفا، امواج افزایش ،ذهنی چالش با همراه فیزیکی فعالیت که کردند مشاهده )2020( همکاران و پروین.  

توجهی قابل تغییر هیچ اما یابد، می افزایش زومبا ورزش هفته 6 از پس پیشانی ناحیۀ در بتا مطلق توان که کرد گزارش نیز )2020( مورنو 

. نکرد مشاهده آلفا مطلق توان در

کند نمی ایجاد مغز الکتریکی فعالیت در تغییري تکواندو و هوازي ورزش هفته 12 که دادند نشان )2018( همکاران و کیم.

است هماند باقی تغییر بدون هوازي تمرین هفته چهار از بعد آلفا پیک فرکانس که کردند مشاهده )2015( همکاران و گاتمن.

به  گوش و هوشیاري میزان سینگولیت، قشر نواحی در بتا و آلفا مغزي امواج افزایش با ورزش که دادند نشان )2005( همکاران و اسمیت  

  .دهد می افزایش را زنگی

کنترل گروه از بودند کرده ورزش هفته در ساعت 12 که هایی انسان در امواج همۀ فرکانس که کردند مشاهده )1996( پالیچ و الردون 

.بود بیشتر



مواد و روشھا

30  دانشجوي دختر سالم و کم تحركنفر 
تبریزدانشگاه 

 

 سال  22/63 ± 1/92متوسط سنی

نمونه گیري دردسترس 

تصادفیجایگزینی 
شناختیفعالیت بدنی بدون بار 

شناختیبدنی با بار فعالیت 
کنترل 

جلسه 16

  :شناختی بار بدون ورزشی فعالیت پروتکل

 دقیقه 10 گرم کردن

  مدت به قلب ضربان حداکثر درصد 70-85 شدت با دویدن و راه رفتن

 استراحت فاصلۀ با اي دقیقه 20 متوالی مرحلۀ دو قالب در : دقیقه 40

دقیقه پنج

 دقیقه 5 سردکردن

  :شناختی بار بدون ورزشی فعالیت پروتکل

 دقیقه 10 گرم کردن

 و شروع تر ساده هاي زنجیره از تمرین  :ایروبیک زنجیره تمرین دقیقه 45

  شد اضافه ها زنجیره پیچیدگی بر  تدریج به

 دقیقه 5 سردکردن



مواد و روشھا

 عمومیپرسشنامۀ سالمتGHQ-12  :

به منظور سنجش بهداشت روانی  

 بدنی فعالیتپرسشنامۀ آمادگی برايPAR-Q   :

براي  براي اطمینان از توانایی شرکت کنندگان گروه هاي تجربی 
شرکت و به  اتمام  رساندن دورة تمرینی

ابزار پژوهش

گرافیالکتروانسفالو دستگاه 

Scanدیجیتالی LT: 19 کاناله

براي ثبت امواج مغزي 

تحلیل کوواریانس چندمتغیره 
) مانکوا(

 آزمون تعقیبی بونفرونی 



Fzامواج مغزي ناحیۀ  

مجذور اتا معناداري سطح F درجۀ آزادي امواج مغزي

0/47 0/001 10/38 2 دلتا

0/004 0/95 0/05 2 تتا

0/11 0/28 1/35 2 آلفا

0/05 0/58 0/55 2 بتا



Pzامواج مغزي ناحیۀ  

سطح معناداري خطاي استاندارد  اتفاوت میانگین ه گروه ها

0/028 0/02 0/72 کنترل -بدون بار شناختی

0/033 0/02 0/69 کنترل -با بار شناختی

1/00 0/02 0/003 با بار  -بدون بار شناختی
شناختی



بحث و بررسی 

نواحی بر شناختی بار متفاوت سطوح با ورزشی فعالیت اثر حاضر پژوهش درFz،Cz و  

Pz تندهس مرتبط مغز سینگولیت قشر فعالیت با نواحی این که شد بررسی مغز.

احیۀن در دلتا مغزي موج تجربی، گروه دو هر کنندگان شرکت در که داد نشان نتایج Fz 

.داشت معناداري افزایش آماري نظر از Pz ناحیۀ در آلفا مغزي موج و یافت کاهش

 مشاهدة که چرا است، ورزش اثر در قشري هاي نورون شدنتحریک  بیانگر نتایج این 

 همزمان الکتریکی فعالیت ریتمیک تغییرات بازتاب مغزي، موج هر کاهش یا افزایش

.است یکدیگر با ها نورون از گروهی



 بحث و بررسی

و ريس پس هاي لوب در بیشتر طبیعی حالت در آلفا مغزي موج آشکارشدن جایگاه طورکلی، به 

 .است آهیانه

و يکند وضعیت به را مغز و است مرتبط آرامش یا درونی سکوت حس و مدیتیشن با آلفا موج 

. شود می مشاهده هوشیاري طی در و دهد می انتقال ریلکسی

دارد وجود رابطه خالق تفکر و آلفا فعالیت بین.

ناحیۀ در افزایش مطالعه این در Pz باعث احتماالً و است آهیانه لوب نواحی از که شد مشاهده 

 .شود می فرد در نشاط افزایش و فراموشی کاهش

افزایش با درواقع .دارد مستقیمی رابطۀ سروتونین انتشار با آلفا مغزي موج تولید که است شده فرض چنین حاضر پژوهش هاي یافته دیگر تبیین در 

 کند می یداپ افزایش آلفا مغزي موج و می یابد کاهش مغزي قشر فعالیت مغز، ساقۀ در سروتونرژیک سیستم تقویت و خون سروتونین سطح



 بحث و بررسی

 زمانی و دارد همبستگی فرونتال مناطق در اي منطقه خون ساز  و سوخت و جریان با فرونتال نواحی در دلتا امواج 

 رد افزایش یک معمول طور به دهد، می روي مغز در اکسیژن کمبود اثر در مغزي خون جریان در کاهش یک که

.شود می مشاهده بتا و آلفا باندهاي فعالیت در کاهش یک و دلتا باند فعالیت

به ورزش اثر رد مغز به بیشتر اکسیژن رسیدن و مغزي خون جریان افزایش است ممکن نیز پژوهش این در بنابراین 

  .باشد شده منجر آلفا باند افزایش و دلتا باند کاهش

 ایش امواج آهستۀ دلتا در نواحی فرونتال می تواند باعث افزایش کارکرد این قسمت شود و زمینۀ افزکاهش

.کارکردهاي اجرایی مغز نظیر توجه و تمرکز، حافظه، استدالل و تصمیم گیري را فراهم آورد



اتقدیم به شم


