پیاده روی به سالمت حافظه افراد کمک می کند

هحققاى در آهزیکا هی گَیٌد پیادُ رٍی هٌظن ّفتِ هی تَاًد بِ سالهت حافظِ ٍ جلَگیزی اس پیز ضدى هغش
کوک کٌد
بِ گفتِ آًْا ،پیادُ رٍی بِ هدت چْل دقیقِ طی چٌد رٍس در ّفتِ هی تَاًد با کوک بِ بشرگ ضدى ًاحیِ
ّیپَکاهپ در هغش ،در سالهت حافظِ افزاد هسي هَثز باضد .هحققاى داًطگاُ پیتسبَرگ تحقیقات خَد را بز 120
فزد سالن کِ بیطتز اس  60سال سي داضتٌد ،هتوزکش کزدُ بَدًدً.تیجِ ایي تحقیق در هجلِ Proceedings of
 Sciences the National Academy ofهٌتطز ضدُ است.هحققاى ،افزاد هَرد آسهایص را بِ دٍ گزٍُ
تقسین کزدُ بَدًد .گزٍُ اٍل سِ رٍس در ّفتِ ٍ ّز رٍس بِ هدت  40دقیقِ پیادُ رٍی هی کزد  .گزٍُ دٍم تٌْا بِ
اًجام توزیي ّای کططی هطغَل بَد .پس اس یک سال ،اًداسُ ًاحیِ ّیپَکاهپ ّز دٍ گزٍُ بِ ٍسیلِ اسکي
هغشی سٌجیدُ ضد .هحققاى ّوچٌیي هیشاى تغییز قدرت حافظِ ایي افزاد را ارسیابی کزدًد .اسکي هغشی ًطاى داد
کِ اًداسُ ّیپَکاهپ گزٍُ اٍل بِ طَر هتَسط  2درصد افشایص داضت ،در حالی کِ ّیپَکاهپ گزٍُ دٍم بِ
طَر هتَسط  1.4درصد کَچک تز ضدُ بَد ّ.یپَکاهپ یک ساختواى عصبی است کِ در ّز دٍ ًیوکزُ هغش ٍ
در درٍى لَب گیجگاّی قزار دارد .پزٍفسَر اریکسَى ،سزپزست گزٍُ هحققاى داًطگاُ پیتسبَرگ هی گَید
در سٌیي باالتز ّیپَکاهپ بِ تدریج کَچک هی ضَد ٍلی ٍرسش سبک ٍ هٌظن هی تَاًد ایي رًٍد را هعکَس
کٌد.دکتز سایوَى ریدلی ،اس کارضٌاساى بٌیاد تحقیقات آلشایوز هی گَید ّز چٌد ایي تحقیقات بز رٍی افزاد
هبتال بِ ایي بیواری اًجام ًطدُ است ٍلی هَید ایي هَضَع است کِ ّیچ ٍقت بزای ٍرسش دیز ًیست

.دکتز

ریدلی گفت  :ضَاّد فشایٌدُ ای ٍجَد دارد کِ ًطاى هی دّد کِ ٍر سش هستوز ٍ تغذیِ سالن خطز بزٍس سٍال
عقل ٍ دیگز هطکالت جسوی را کاّص هی دّد.

