
DOI: 10.22122/jims.v37i518.10799 Published by Vesnu Publications  

 

 ایران اصفهان، اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه ،یپزشک ی دانشکده پزشکی، روان گروه دانشیار، -1

 اصفهان، ایران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،ی پزشکی،  دانشکده پزشکی، گروه روان، استادیار -2

 اصفهان، ایران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،ی پزشکی،  پزشکی، دانشکده گروه روان، سالمت شناسی روان دکتری -3

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران تغذیه و علوم غذایی، ی دانشکدهتغذیه،  متخصص -4

 اصفهان، ایران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،ی پزشکی،  پزشکی، دانشکده گروه روان، ردستیا -5

 Email: royamozaffary65@gmail.com رویا مظفری :یمسؤولنویسنده
 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 205 1398دوم اردیبهشت  ی/ هفته518ی / شماره 37سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

  1935دوم اردیبهشت  ی /هفته815 ی /شمارهمو هفت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 1/6/7931تاریخ چاپ:  93/7/7931تاریخ پذیرش:  62/2/7931تاریخ دریافت: 

  

 آزمایشی ی ی عسل، زعفران و سعد کوفی بر عملکرد ذهنی دانشجویان: یک مطالعه گانه ارزیابی اثر ترکیب سه

 
 5یمظفر ایرو، 4، نفیسه شکری مشهدی3، هاجر براتیان2فاطمه رجبی، 1ویکتوریا عمرانی فرد، 1شهال آکوچکیان

 
 

چکیده

ها پیش مورد توجه دانشمندان بوده و امروزه بیشتر توجهات در این زمینه به سمت استفاده از ترکیبات شیمیایی و گاهی مخرب جلب شده  تقویت حافظه از مدت مقدمه:

مطرح  دهایو آلکالوئ اکسیدانی سعد کوفی در تقویت حافظه با توجه به محتویات آنتی ای مبنی بر تأثیر ترکیبات طبیعی مانند عسل، زعفران و است؛ در حالی که فرضیه
 .فوق بر عملکرد ذهنی دانشجویان پرداخت ی گانه . پژوهش حاضر به ارزیابی تأثیر ترکیب سهباشد می

 بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال  ی ویان رشتهنفر از دانشج 23پایلوت از نوع کارآزمایی بالینی شاهددار بود که بر روی  ی این مطالعه ها: روش

گرم  میلی 533گرم سعد کوفی( و شاهد ) میلی 533گرم عسل و  5گرم زعفران،  میلی 93مداخله ) های به صورت تصادفی به گروه ها انجام گرفت. نمونه 31-7932
نبات(، تقسیم شدند. رژیم غذایی معمول دانشجویان از طریق فرم ثبت تغذیه، سه روز متوالی پیش از شروع مطالعه و سه روز متوالی پس از  ی گرم شیره 5نشاسته و 

رت کپسول دو بار در دو ماه ترکیبات مذکور را به صو ها سازی گردید. نمونه مقایسه و همسان Nutritionistافزار  های دو گروه طبق نرم اتمام مداخله ثبت و ریزمغذی
( پیش از شروع مطالعه و پس از دو ماه، اجرا RAVLTیا  Rey Auditory Verbal Learning Test) Reyشنیداری  -روز استفاده کردند. آزمون یادگیری کالمی

 .و مقایسه گردید

های رژیم غذایی دو ماهه  ها از نظر ریزمغذی همچنین، گروه (.P > 353/3داری نداشتند ) مورد بررسی از نظر سن و جنسیت تفاوت معنی های گروه ها: یافته

برای گروه شاهد پیش و پس از انجام مداخله متفاوت  6در خرده آزمون یادآوری کلمات توسط آزمودنی در نوبت  RAVLT(. نتایج P > 353/3سازی شدند ) همسان
 .(P > 353/3)داری وجود نداشت  (، اما میان دو گروه اختالف معنیP=  330/3بود )

در مقایسه با  RAVLTدر دانشجویان، منجر به بهبود عملکرد ذهنی بر اساس « عسل، زعفران و سعد کوفی» ی گانه ی دو ماهه از ترکیب سه استفاده گیری: نتیجه

تنوع  ،یدز درمان رییتغتر،  حافظه، مدت درمان طوالنی های گروه شاهد نشد. در این زمینه اطالعات کمی در اختیار است. انجام مطالعات بیشتر با استفاده از سایر آزمون
 .گردد مختلف توصیه میجوامع و  یلیتحص یها در رشته شتریب

 عملکرد ذهنی، تست وضعیت ذهنی، عسل، زعفران، سعد کوفی واژگان کلیدی:

 
ی عسل، زعفران  گانه ارزیابی اثر ترکیب سه .یمظفر ایروفاطمه رجبی، هاجر براتیان، نفیسه شکری مشهدی، ، ویکتوریا عمرانی فرد، شهال آکوچکیان ارجاع:

 635-679(: 571) 91؛ 7931مجله دانشکده پزشکی اصفهان . آزمایشی ی و سعد کوفی بر عملکرد ذهنی دانشجویان: یک مطالعه

 

 مقدمه

از برکت  ،میهرچه که هست ای میهرچه دار انیما آدم که رسد یبه نظر م

از آن بره دردر    میاست که اگرر بورهاه   یا نهیگنج ،حافظه حافظه است.

. میکنر  یگراار  هیسرما شیبرا و میبه آن بها بده دیبا ،میریبگ یاری ازین

 ی حافظره  کهتاه مدت، ی حافظهشامل دارد که  یحافظه ادسام گهناگهن

 .(1) باشد می بلند مدت ی مدت و حافظه انیم

امروزه نیاز به اددامات استراتژیک جهت مقابله با از دسرت رفرت    

؛ (2)پیر شدن، بر کسی پهشریده نیسرت    ی هایی ذهنی با پدیده تهانایی

جایی که با افزایش امید به زندگی، تعداد افرراد مسرنی کره برا کراهش      

باشد. در حرا  حاررر،    عملکرد ذهنی مهاجه هستند، رو به افزایش می
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ترری  نره     میلیهن نفر در سراسر دنیا از آلزایمرر بره عنرهان شرای      22

نره در  گیرا هرای پریش   . بنابرای ، اتواذ تصرمیم (3)برند  رنج میدمانس 

گیرانره   میان افراد سالم جامعه، افزایش سالمت مغزی و اددامات پریش 

. از (4)تهاند از بروز ای  عارره جلهگیری نماید  در سبک زندگی، می

انجام تحقیقات انسانی جهت پی برردن   ی هایی در زمینه رو، تهصیه ای 

مرهاد گیراهی و صرناعی موتلر  برر کراهش        ی گیرانره  به اثرات پریش 

 .(5)عملکرد ذهنی و تالش جهت حفظ آن صهرت گرفته است 

سفانه امرروزه  أمت رد.حافظه وجهد دا تیتقه یبرا یموتلف یها راه

  یحافظره در بر  تقهیرت   مجراز  ریر مورر  و    یبه راهکارها شیگرا

تهان بره   یجمله م  شده است که از آن  یشا انیدانشجه ویژهجهانان به 

. (6-2) حافظه اشراره کررد   شیافزا ییایمیها و مهاد ش استفاده از درص

جمله اسرتفاده از   از گرید ی سازنده یاست که راهکارها یدر حال  یا

حافظره کمرک    شیتهاند بره افرزا   یم یاهیو گ یعیطب یها کننده تیتقه

(، 8به اثرات زیست فعرا  داروی مرریم گلری )   به دنبا  پی بردن کند. 

مطالعاتی جهت ارزیرابی تأثیرگرااری سرایر داروهرای گیراهی کره در       

گاشته به وفهر جهت بهبهد عملکررد ذهنری و سرالمت مغرز اسرتفاده      

اثررات محفاترت    هرا  هرای ایر  پرژوهش    شد، صهرت گرفت. یافته می

 انرد،  ه ا نشان داداکسیدانی داروهای گیاهی ر نهرونی، رد التهابی و آنتی

اما تأثیرگااری وادعی ایر  داروهرا جهرت حفرظ عملکررد مغرزی در       

 (.9-11های سالم انسانی همچنان مهرد سؤا  است ) نمهنه

و  یتهان به عسل، سعد کرهف  یم ی حافظهها کننده تیه تقهملاز ج

هرا در ادامره مرهرد اشراره      نمهد که تعدادی از ای  نمهنهزعفران اشاره 

 است.درار گرفته 

  یبهتر: »در کتا  بحاراالنهار از رسه  اکرم )ص( نقل شده است

را گررم و بره    نهیس بوشد، یعسل است که به دلب نشاط م ها یدنینهش

ترر   عسل از جمله ترکیباتی است که پریش  .«دکن یحافظه کمک م ی دهه

نیز مهرد تهجه درار گرفته و مطالعات گسترده در رابطره برا آن انجرام    

های حیرهانی   . ای  مطالعات اثرات عسل را هم در نمهنه(11)شده بهد 

 .اند گزارش کرده (13)و هم انسانی  (12))مهش( 

 های متعدد اکسیدان آنتی همچهن یمهاد فعال یحاونیز  یسعد کهف

کره تحقیقرات موتلر ، ترأثیر مآبرت آن را در       باشرد  یم دهایو آلکالهئ

 ی ای از جمله یادآوری اطالعات و نیز حافظره  برخی فرایندهای حافظه

در رابطره برا سرعد     هرا  ؛ البته پژوهش(14)اند  طهالنی مدت نشان داده

نجرام  هرای حیرهانی ا   و بیشرتر در نمهنره   باشرد  کهفی بسیار محدود می

 گرفته است.  

تهان به زعفرران اشراره نمرهد کره مطالعرات       از دیگر ترکیبات می

بسیاری در دنیا، اثرات مآبرت آن را در بهبرهد وررعیت حافظره مرهرد      

ی در اصفهان نیز بره ارزیرابی اثرر    ا . مطالعه(15-16)اند  بحث درار داده

برر پیشرگیری از   « عسرل، زعفرران و سرعد کرهفی    »ی  گانره  ترکیب سه

درمانی پرداخت و نترایج مآبتری را    اختال  ذهنی به دنبا  الکتروشهک 

 .(12)گزارش نمهد 

عسل، زعفرران  »ی  گانه استفاده از ترکیب سه ی تحقیقات در زمینه

هرای سرالم انسرانی     و نمهنهی هانیحهای  بر روی نمهنه« و سعد کهفی

. هدف از انجام پژوهش حاررر،  باشد جهت تقهیت حافظه محدود می

بر بهبرهد  « عسل، زعفران و سعد کهفی» ی گانه بررسی تأثیر ترکیب سه

 .در میان دانشجهیان بهدعملکرد حافظه 

 

 ها روش

پایلهت از نه  کارآزمایی بالینی شاهددار بهد که بر روی  ی ای  مطالعه

بهداشت دانشگاه علهم پزشکی اصرفهان   ی نفر از دانشجهیان رشته 61

 انجام گرفت. 1396-92در سا  

 دانشرجهی در حرا  تحصریل در   معیارهای ورود به تحقیق شامل 

و دبرل از آن، سراک  خهابگراه     1395ی بهداشرت، ورودی سرا     رشته

ابرتال بره اخرتالالت    ، عردم  تهانایی مصرف خرهراکی دارو دانشجهیی، 

اخرتالالت  و  (اسرکیزوفرنیا )ت تفکرر  پزشکی دیگر مانند اخرتالال  روان

 و ارررطرا (، کسررب امتیرراز صررفر  ماننررد افسررردگی اساسرری)خلقرری 

 در آزمرررررهن اررررررطرا  و افسرررررردگی بیمارسرررررتانی   2ترررررا 

(Hospital Anxiety and Depression Scale  یرراHADS کرره )

، داشرت   (18)باشد  بیانگر عدم وجهد افسردگی و ارطرا  در فرد می

رژیم  اایی دارای حردادل میرزان زعفرران و عسرل و عردم مصررف       

مصررف سرایر   تر در طری انجرام مطالعره، عردم      زعفران و عسل ارافه

 همچرهن های طرب سرنتی    شداروهای گیاهی و یا استفاده از سایر رو

  بهد. عدم بارداری و شیردهیو  ههمیهپاتی

و مصررف ترکیرب مرهرد     پژوهششرکت در  جهتعدم مهافقت 

، عدم مهافقت برای رعایت رژیم  راایی بردون زعفرران و عسرل     نظر

بروز عهارض منجرر بره دطر  داروی     تر در هر زمانی از مطالعه، ارافه

گیاهی مانند عهارض منجرر بره عردم تحمرل دارو تهسر  فررد در دو       

و شررو  برارداری بره عنرهان      او  پس از آ از ترکیب گیراهی  ی هفته

 معیارهای خروج در نظر گرفته شد.

دانشجهیان منتورب بره صرهرت تصرادفی در دو گرروه مداخلره       

( و گرروه  هفی، زعفران و عسرل ترکیب گیاهی سعد ک ی کننده دریافت)

سرازی بره    ی دارونمرا( دررار گرفتنرد و تصرادفی     کننرده  دریافتشاهد )

 صهرت بلهکی انجام شد.

 هرر کردام   کپسره   دو روزانره  خهراکی مصرف مداخله، گروه در

گرم زعفران یکی صرب  و   میلی 31و کهفی سعد  گرم میلی 511حاوی 

بره صرهرت دو   گررم عسرل خرهراکی     5نهبت  هر به همراهیکی شب 

دارونمرا نیرز کپسره     گرروه  گردید. برای فرد تجهیز داشق مرباخهری 

حاوی نشاسته که کامالً مشرابه برا کپسره  گرروه مداخلره برهد را در       
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بره شرکل خرهراکی    نبرات،   ی شریره  گررم  5های مشابه به همراه  نهبت

هرا    بهد )کپسره ها مشابه یکدیگر  تاهر کپسه  شکل و دریافت نمهد.

ی نبات از نظرر تراهر،    همچنی ، شیره دفل شد و دابل باز شدن نبهد(.

رنگ، به و طعم کامالً مشابه عسل بهد )با افزودن مهم طبیعی به هر دو 

نبات، ای  مشرابهت بره دسرت آمرد(. هرر دو       ی ی عسل و شیره نمهنه

داروسازی دانشگاه علهم پزشکی اصرفهان   ی دانشکده ی ترکیب ساخته

پیشری  دانشرگاه علرهم     هرای  های مربرهط بره آن از پرژوهش   بهد و دز

 .(12)پزشکی اصفهان اتواذ گردید 

ماه تحت درمان برا   دوبه مدت  حارر ی مطالعه کنندگان مشارکت

دو مراه پرس از آن   و  (12)گرفتنرد   ای  ترکیرب دررار   از مقدار یکسان

مصررف  و پیگیرری   گردیدثبت  دستیار. اطالعات تهس  شدند ارزیابی

در طره  تحقیرق    هرا  نمهنه .داروها تهس  متصدی مطالعه انجام گرفت

طی دو نهبت تحت بررسی ثبت  اایی سه روزه از نظر مصرف مرهاد  

افرزار   هرا ثبرت و وارد نررم     اایی درار گرفتند. سرپس درشرت مغرای   

Nutritionist 4 گرر   ها شد و اثرر مداخلره   گردید و تبدیل به ریزمغای

 مهاد  اایی از طریق تجزیه و تحلیل آماری برطرف گردید.

 یریادگیر آزمرهن  کرد شناختی دانشرجهیان، از  جهت ارزیابی عمل

 Rey (Rey Auditory Verbal Learning Testی داریشرن  -یکالمر 

فارسی ای  مقیرا    ی ( استفاده شد. روایی و پایایی نمهنهRAVLT ای

 هرا  ( تأیید شرده برهد. آن  19) همکاران و ررهانفردپژوهش  در تر شیپ

و  94/1آزمرهن را بره ترتیرب     روایری و  Cronbach's alphaرریب 

ابترردا در  RAVLT. در تحقیررق حارررر، (19)گررزارش نمهدنررد  85/1

ر دو ماه پس از شرو  رژیرم مراکه   ی شرو  مطالعه و سپس به فاصله

انجام گرفت. ای  ابزار عملکردهای رمزگردانی، تآبیت، ذخیره، بازیابی 

هرای   آنی، تأثیر محررک  ی اطالعات کالمی در مراحل گهناگهن حافظه

 کند. تأخیری و بازشناسی را ارزیابی می ی کننده، حافظه مداخله

شهد و پس از هر بار  خهانده می A، لغات از لیست RAVLTدر 

شهد که لغات را تکرار نماید. نتایج ای   درخهاست میخهاندن، از فرد 

 ی دهد و حافظه را به خهد اختصاص می 5تا  1بوش از آزمهن، نهبت 

 سنجد. فهری و میزان یادگیری شنیداری را می

( خهانرده  B، لیست دیگری از لغات )لیسرت  6در یادآوری نهبت 

کننردگی دارد. در ایر  مرحلره از بیمرار      شرهد کره نقرش موردوش     می

را به یاد بیراورد و سرپس    Bگردد که ابتدا لغات لیست  درخهاست می

را مجدد تکرار نمایرد و حافظره مرهرد سرنجش دررار       Aلغات لیست 

 گیرد. می

را پرس   Aکه لغات لیست  شهد از فرد درخهاست می 2در نهبت 

ترأخیری را مرهرد    ی اره تکرار نماید ترا بترهان حافظره   ددیقه دوب 21از 

 ارزیابی درار داد.

نهبت  5دهد که یادآوری  گستر نشان می کنندگی پیش اثر مودوش

کلمره   2شهد کره در حرد    او  اطالعات چقدر مان  یادگیری جدید می

 طبیعی است.

گر ترا   دهد که لیست مودوش گستر نشان می اثر مودوشگری پس

 شهد. اولیه می ی به فرامهشی لغات یادگیری شدهچه حد منجر 

کنرد کره فررد     ی اثر جایگاه واژگان به ایر  نکتره تهجره مری     نمره

آورد و فرد باید لغات را بره   واژگان را از کدام دسمت لیست به یاد می

طهر عمده از ابتدای لیست به یاد داشته باشد تا انتهرای آن. در نتیجره،   

 باید کهتاه باشد.عدد گزارش شده تا حد ممک  

بره یراد دارد،    5ترا   1هرای   مجمه  تعداد لغاتی که فرد در نهبرت 

نهبت، حاصرل   5دهد و یادگیری طی  کل یادگیری را نشان می ی نمره

 کل یادگیری است. ی کسر کلمات اشتباه بیان شده از کلمات نمره

سرنجد. در ایر     ی مآبت خالص، مهارت شناسایی فرد را می نمره

شرهد و او بایرد بتهانرد     ای از کلمات به فرد ارایه مری  مجمهعهدسمت 

 را شناسایی کند. Aکلمات لیست 

 2نهبت  ی ی بازیابی فرد، اختالف لغات بازیابی شده از نمره نمره

. ای  بوش نیز تهانرایی بازیرابی فررد را مرهرد سرنجش دررار       باشد می

که نشان  2 و 5 های فرامهشی عبارت از اختالف نهبت ی نمره دهد. می

 ددیقه چه مقدار فرامهشی داشته است. 21دهد فرد در طی  می

درمرانی تهسر  متوصرص     ی کننردگان بره دوره   پایبندی شررکت 

ای دو برار مرهرد ارزیرابی دررار      پزشکی به صهرت تلفنی و هفتره  روان

درخهاسرت گردیرد کره عرهارض احتمرالی       ها گرفت. همچنی ، از آن

 ا گزارش نمایند.مرتب  با مصرف ترکیب دارویی ر

های تهصیفی به صهرت میانگی  و درصرد گرزارش گردیرد.     داده

 SPSSافرزار   در نررم  ANCOVAآزمهن با استفاده از  زین یلیتحل یها داده

مرهرد   (version 20, IBM Corporation, Armonk, NY) 21 ی نسوه

داری در  به عنهان سط  معنری  P < 15/1. تجزیه و تحلیل درار گرفت

 .گرفته شدنظر 

 

 ها افتهی

بهداشت انجرام   ی نفر از دانشجهیان رشته 61حارر بر روی  ی  مطالعه

مداخله و شاهد تقسریم   ی نفره 31گرفت. ای  دانشجهیان به دو گروه 

 ارایره   1شدند. میانگی  سنی و تهزیر  جنسریتی دو گرروه در جردو      

 شده است.

 ی و مقایسره کنندگان دو گروه  ارزیابی رژیم  اایی معمه  شرکت

آمرده اسرت.    2در جردو    Nutritionist 4افرزار   ها بر اسا  نررم  آن

مؤثر بر عملکرد مغرزی دو گرروه    های داری بی  ریزمغای تفاوت معنی

 3دو ماه بعد از شرو  مطالعه و تیامی  و امگرا   Eبه جزء برای ویتامی  

 راایی،   ی در ابتدای مطالعه وجهد نداشت. جهت حاف اثر ای  مراده 

 استفاده گردید. ANCOVAز آزمهن ا
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 مداخله و شاهد از نظر سن و جنسیت های ی گروه . مقایسه1 جدول

 Pمقدار  شاهد مداخله متغیر

 )درصد( تعداد        )درصد( تعداد

 360/0 18( 0/60) 16( 6/66) مذکر جنسیت

 12( 0/60) 16( 3/53) مؤنث

 یارانحراف مع ± میانگین    معیار انحراف ± میانگین                         

 960/0 30/20 ± 72/1 00/20 ± 28/1 سن )سال(

 060/0 26/1 ± 03/1 96/0 ± 63/0 ی اضطراب نمره

 050/0 59/0 ± 30/0 0 ی افسردگی نمره

 

دو گرروه مداخلره و    کننردگان  امتیازات کسب شده تهسر  شررکت  

مقایسه شرده اسرت.    3جدو  نامه در  های موتل  پرسش شاهد در زمینه

ی دو ماهره مقایسره    بر ای  اسا ، عملکرد هر گروه پیش و پس از دوره

در مرهرد   2نهبرت   ءها به جز داری در خرده آزمهن گردید و تفاوت معنی

ی دو گروه با یکردیگر   (. مقایسهP=  114/1گروه شاهد وجهد نداشت )

)به جزء نهبرت   2تا  1های  ها شامل نهبت کدام از خرده آزمهن نیز در هیچ

گسرتر، میرزان فرامهشری، اثرر      گستر و پرس  کنندگی پیش (، اثر مودوش2

کرل یرادگیری،    ی نهرایی، نمرره   ی جایگاه واژگان، یادگیری کسب شرده 

بازیرابی تفراوت    ی مآبت خرالص و نمرره   ی نهبت، نمره 5یادگیری طی 

 (.P > 151/1داری را بی  دو گروه شاهد و مداخله نشان نداد ) معنی

 افراد دو گروه از نظر عهارض جانبی مهرد سؤا  واد  شردند کره   

شرکایت   سهء هارمهنفر از گروه مداخله از  2نفر از گروه شاهد و  1

داشتند و با تهصیه به مصرف ترکیبات دارویی به دنبرا  مصررف  راا    

 برطرف گردید.

مداخله و شاهد در  های گروه مصرفی یها یزمغذیر یبررس .2جدول 

 ماهه دو ی مورد استفاده یدرمان یمرژ

 دو ماه بعد از مطالعه قبل از مطالعه گروه یزمغذیر

 Dویتااااامین 

(IU) 

 56/0 ± 36/0 91/0 ± 37/0 مداخله

 32/0 ± 25/0 90/0 ± 79/0 شاهد

 P 817/0 367/0مقدار 

 Eویتامین 

(IU) 

 61/2 ± 20/1 29/6 ± 66/5 مداخله

 38/6 ± 12/6 36/3 ± 10/2 شاهد

 P 089/0 015/0مقدار 

 فوالت

(IU) 

 69/188 ± 67/51 36/176 ± 29/87 مداخله

 02/193 ± 20/68 67/186 ± 53/61 شاهد

 P 530/0 773/0مقدار 

 تیامین

(IU) 

 69/1 ± 21/0 15/3 ± 52/2 مداخله

 66/1 ± 33/0 33/1 ± 29/0 شاهد

 P 066/0 578/0مقدار 

 3امگا 

(IU) 

 02/0 ± 01/0 13/0 ± 05/0 مداخله

 03/0 ± 02/0 16/0 ± 13/0 شاهد

 P 011/0 165/0مقدار 

 پیریدوکسین

(IU) 

 11/1 ± 31/0 58/1 ± 68/0 مداخله

 20/1 ± 31/0 67/1 ± 70/0 شاهد

 P 551/0 271/0مقدار 

 کوباالمین

(IU) 

 53/2 ± 79/0 07/3 ± 93/1 مداخله

 69/2 ± 15/1 21/3 ± 89/0 شاهد

 P 726/0 723/0مقدار 

 شده است.گزارش انحراف معیار  ±ها به صهرت میانگی   داده

 

 های مداخله و شاهد کنندگان گروه گانه بر عملکرد ذهنی شرکت . بررسی اثر ترکیب سه3جدول 

 Pمقدار  دو ماه بعد از مطالعه قبل از مطالعه گروه 

 892/0 23/8 ± 81/1 36/8 ± 93/1 مداخله 1نوبت 

 672/0 33/8 ± 02/2 23/8 ± 79/1 شاهد

  P 785/0 681/0مقدار 

 083/0 60/10 ± 52/1 80/10 ± 86/1 مداخله 2نوبت 

 006/0 73/11 ± 70/1 63/11 ± 11/2 شاهد

  P 687/0 607/0مقدار 

 652/0 20/12 ± 21/2 03/12 ± 95/1 مداخله 3نوبت 

 778/0 30/12 ± 80/1 10/12 ± 62/1 شاهد

  P 569/0 587/0مقدار 

 737/0 00/13 ± 50/1 73/12 ± 77/1 مداخله 6نوبت 

 690/0 86/12 ± 61/1 70/12 ± 66/1 شاهد

  P 509/0 628/0مقدار 

 685/0 50/13 ± 50/1 10/13 ± 67/1 مداخله 5نوبت 

 199/0 80/12 ± 67/1 00/13 ± 31/1 شاهد

  P 312/0 103/0مقدار 
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 )ادامه( های مداخله و شاهد کنندگان گروه گانه بر عملکرد ذهنی شرکت . بررسی اثر ترکیب سه3جدول 

 Pمقدار  دو ماه بعد از مطالعه قبل از مطالعه گروه 

 556/0 20/12 ± 95/1 16/12 ± 59/1 مداخله 6نوبت 

 779/0 13/12 ± 09/2 16/12 ± 93/1 شاهد

  P 893/0 650/0مقدار 

 697/0 16/12 ± 26/2 96/11 ± 25/2 مداخله 7نوبت 

 608/0 16/12 ± 70/1 16/12 ± 66/1 شاهد

  P 712/0 506/0مقدار 

 269/0 33/7 ± 08/2 60/7 ± 56/2 مداخله Bلیست 

 061/0 63/8 ± 20/2 96/7 ± 22/2 شاهد

  P 168/0 876/0مقدار 

 211/0 93/1 ± 90/0 02/2 ± 96/0 مداخله گستر کنندگی پیش اثر مخدوش

 601/0 30/2 ± 33/0 35/2 ± 20/0 شاهد

  P 813/0 889/0مقدار 

 619/0 37/1 ± 36/1 15/1 ± 10/1 مداخله گستر کنندگی پس اثر مخدوش

 076/0 66/1 ± 66/0 57/1 ± 83/0 شاهد

  P 567/0 361/0مقدار 

 588/0 83/1 ± 53/1 32/1 ± 20/1 مداخله میزان فراموشی

 096/0 31/1 ± 73/0 55/1 ± 93/0 شاهد

  P 655/0 283/0مقدار 

 519/0 -26/0 ± 65/3 -30/1 ± 19/3 مداخله ی اثر جایگاه واژگان نمره

 829/0 -20/0  ± 26/2 -76/0 ± 29/2 شاهد

  P 291/0 262/0مقدار 

 585/0 23/13 ± 35/3 50/13 ± 65/1 مداخله ی نهایی یادگیری کسب شده

 557/0 53/13 ± 30/1 66/13 ± 30/1 شاهد

  P 738/0 609/0مقدار 

 951/0 50/57 ± 76/6 93/57 ± 61/10 مداخله ی کل یادگیری نمره

 611/0 06/58 ± 96/6 23/57 ± 56/6 شاهد

  P 691/0 817/0مقدار 

 086/0 16/56 ± 65/8 60/53 ± 60/10 مداخله نوبت 5یادگیری طی 

 996/0 06/56 ± 92/9 70/56 ± 21/7 شاهد

  P 720/0 185/0مقدار 

 836/0 83/16 ± 59/0 63/16 ± 97/0 مداخله ی مثبت خالص نمره

 187/0 53/16 ± 93/0 60/16 ± 81/0 شاهد

  P 623/0 031/0مقدار 

 278/0 70/2 ± 21/2 86/2 ± 22/2 مداخله ی بازیابی نمره

 510/0 53/2 ± 59/1 60/2 ± 71/1 شاهد

  P 626/0 660/0مقدار 

 شده است.گزارش انحراف معیار  ±ها به صهرت میانگی   داده

 

 بحث

هرای دارویری و    کننرد بره رژیرم    هاست که پژوهشگران تالش می مدت

 اایی متنهعی جهت درمران و پیشرگیری از کراهش عملکررد مغرزی      

افرراد مبرتال بره انرها      دست یابند. در واد ، افزایش روزافرزون تعرداد   

تحقیقرات در   ی دمانس به خصهص آلزایمر، باعث شده است که دایره

 (.3، 11تر گردد ) ای  زمینه گسترده
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زعفرران،  » ی گانه حارر به ارزیابی استفاده از ترکیب سه ی مطالعه

برر روی عملکررد ذهنری افرراد جرهان دانشرجه       « عسل و سعد کرهفی 

ت ارزیرابی ترأثیر ایر  ترکیرب برر      پرداخت. ابزار مرهرد اسرتفاده جهر   

دوماهره از   ی بهد. استفاده RAVLTعملکرد ذهنی دانشجهیان، آزمهن 

هرای   داری را در هیچ یک از خرده آزمرهن  ترکیب ماکهر، تفاوت معنی

ایجاد نکرد، به جرزء در مرهرد یرادآوری کلمرات      RAVLTمربهط به 

که اخرتالف  ( 2)نهبت  ها تهس  آزمهدنی پس از دومی  بار خهاندن آن

داری در گروه شاهد پس از دو ماه مشاهده گردید و ممک  است  معنی

مهم، عدم وجهد تفاوت آمراری   ی ناشی از اثر دارونما بهده باشد. نکته

گانره   دابل مالحظه میان دو گروه پس از دو ماه استفاده از ترکیرب سره  

 در برابر دارونما بهد.

 ی گانره  رکیرب سره  اثرگرااری ت  ی ی متنهعی بره نحرهه  ها پژوهش

ترهان بره    اند که از آن جمله مری  پرداخته« زعفران، عسل و سعد کهفی»

اثرگرااری عسرل    ی نمهد که نحهه اشاره همکاران و Oyefugaتحقیق 

کاهش پراکسیداسیهن لیپیدی در بافت مغزی بره   ی در مغز را به وسیله

ن همراه تقهیت عملکرد آنزیمی سهپراکسید دیسمهتاز و نیرز گلهتراتیه  

 ریترأث  همکراران،  و Cai ی مطالعره . نترایج  (21)ردوکتاز تهصی  کرد 

هیپهکامر    ی عسل را بر نهرودژنراسیهن به ویرژه در منطقره   ی کاهنده

یعنی محلی از مغز که تحت استر  اکسیداتیه باالیی است، نشران داد  

(21) .Al-Rahbi پژوهش انسانی خهد، به تأثیر عسرل   در همکاران و

کهتاه مدت و بلند مردت در جمعیرت افرراد سرالم اشراره       ی بر حافظه

. تحقیق دیگری به ای  نتیجه دست یافت که نتایج آزمرهن  (22)کردند 

RAVLT   روزانره از عسرل بهبرهد     ی در زنان یائسه به دنبرا  اسرتفاده

  .(13)یابد  می

سررعد کررهفی بسرریار محرردود و در حررد    ی مطالعررات در زمینرره

 همکراران  و یرسرتاب  ینر یام کره حیهانی است؛ در حرالی   های پژوهش

هرا و بره دنبرا  عملکررد      کهلینرژیک ای  مراده را در مرهش   آنتی اثرات

، در تحقیق دیگری که در ایران صرهرت  (23)حرکتی بهتر نشان دادند 

هرا منجرر بره بهبرهد      ایر  مراده در مرهش    یداخل صفاد قیتزرگرفت، 

. مطالعرات  (14)بلند مدت در مقایسه با کهتاه مردت گردیرد    ی حافظه

ها و اسریدهای چربری ماننرد     اکسیدان موتل ، وجهد آلکالهئیدها، آنتی

هرای سرعد کرهفی بیران      لینهلئیک اسید و لینهلنیک اسید را از شاخصره 

تقهیت حافظه به دنبرا    ی کردند که ممک  است نقش مؤثری در زمینه

 .(12) استفاده از ای  ترکیب داشته باشد

در اختیرار اسرت. نترایج    ترری   در رابطه با زعفران اطالعات وسی 

 ی ها نشان داد که عملکرد ذهنی برا یرک دوره   پژوهشی بر روی مهش

 .(24)داری بهبهد یافرت   معنیای استفاده از زعفران، به صهرت  سه هفته

( 26) همکرراران نهربرراالو و( 25) همکرراران و زاده  یحسرر قرراتیتحق

ترأثیر اسرتفاده از زعفرران، معراد  اسرتفاده از       گیری کردنرد کره   نتیجه

خهد  ی در مطالعه زین همکاران و بیرمسیم. بهد ها مهشفلهکستی  در 

. (3)به اثرات مآبت زعفران در کاهش و درمان دمانس اشراره نمهدنرد   

اسرت، اثربوشری    آنچه در رابطه با زعفران مرهرد تهجره دررار گرفتره     

. (22)باشرد   ی مؤثره در زعفران می مادهکروسی  و کروستی  به عنهان 

کراهش محصرهالت پراکسیداسریهنی لیپیردی،     ی دیگر نیرز  ها پژوهش

را در  3فعالیت باالتر اکسیداسیهنی مغرزی و کراهش فعالیرت کاسرپاز     

د به دنبا  استفاده از زعفران گزارش بهبهد حافظه و عملکرد ذهنی افرا

 .(28)ند کرد

 از  اسررتفاده کرره داد نشررانهمکرراران  و آخهنرردزاده قیررتحقنتررایج 

 برا  معاد  یذهن عملکرد بهبهد به منجر تهاند یم روز، در عسل گرم 31

  یر ا از فراتر(. 24) گردد  یخف دمانس با افراد در لیدونپز از استفاده

هرا نشران    همکاران گزارش نمرهد. آن  و زاده  یحس ی مطالعه را ها افتهی

و دادند کره ترکیرب عسرل و زعفرران باعرث بهبرهد عملکررد ذهنری         

های مبتال به دمانس گردید. همچنی ، بیان کردند که  یادآوری در مهش

تهانرد منجرر بره     دوسراله از ترکیرب عسرل و زعفرران، مری      ی اسرتفاده 

 .(25)ریکاوری بهتر افراد مبتال به دمانس شهد 

اصفهان نشان داد که استفاده از  در همکاران و قیال پژوهشنتایج 

، منجرر بره کراهش    «زعفران، عسرل و سرعد کرهفی   » ی گانه ترکیب سه

. (12)ای برره دنبررا  الکتروشررهک درمررانی گردیررد   اخررتالالت حافظرره

ی را به تازگی در اصفهان برر روی افرراد   قیتحق همکاران و انیآکهچک

عصربی مراژور انجرام دادنرد و ترکیبرات       -مبتال به اختالالت شناختی

های  نامه با استفاده از پرسش رامشابه را استفاده نمهدند. سپس بیماران 

های یک ماهه و دو ماهه مرهرد ارزیرابی دررار     متفاوت دیگری در بازه

ران در سرایر سراختارها بره صرهرت     دادند و به جزء روانی کالم، بیما

 .(29)داری بهبهد یافتند  معنی

شراید   هرا  حارر و سایر پرژوهش  ی های مهجهد در مطالعه تفاوت

مهرد استفاده برای ارزیابی عملکررد ذهنری    ی نامه ناشی از نه  پرسش

بره طرهر    هرا  یا نه  جمعیت مهرد مطالعه باشد؛ چرا که سرایر بررسری  

ها و مطالعات انسانی نیز بیشرتر برر روی بیمراران     عمده بر روی مهش

مبتال به دمانس انجام گرفته است. شاید بترهان ایر  فررریه را مطرر      

نمهد که دانشجهیان در اوج جهانی و تهانرایی ذهنری بهدنرد و سرط      

استیل کهلی ، دوپامی  و سروتهنی  براالیی داشرتند. بنرابرای ، اسرتفاده از     

به بهبهد چشمگیر عملکرد در آنان نشرد. البتره   گانه، منجر  ای  ترکیب سه

 شاید هم مدت استفاده از ای  ترکیب برای بهبهد عملکرد کافی نبهد.  

عسرل، زعفرران و سرعد    » ی گانره  ی دوماهه از ترکیب سره  استفاده

در دانشرجهیان، منجرر بره بهبرهد عملکررد ذهنری برر اسررا         « کرهفی 

RAVLT بیشتر برا تغییرر    یها در مقایسه با گروه شاهد نشد. پژوهش

ر های تحصریلی و انجرام تحقیقرات بر     دز درمانی، تنه  بیشتر در رشته

پیشرنهاد   حافظره  یهرا  نامه پرسش ریسا جهام  و استفاده از ریسا یرو
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را جهت ارزیابی اثرر   تری تهان مطالعات گسترده . همچنی ، میشهد می

گانره ماننرد مرالهن     اکسریدانی مهجرهد در ایر  ترکیرب سره      مهاد آنتری 

ی  ( به انجام رساند. استفادهMDAیا  Malondialdehydeآلدئید ) دی

 هرای  وسی  از ای  ترکیبات جهت تقهیت حافظه با استفاده از پرژوهش 

اید و تهاند کمک شایانی به جمعیت فعا  و پهیای جامعه نم بیشتر، می

 جمعیت داشته باشد. ی ای بر دمانس در آینده شاید اثر پیشگیرانه

تحقیق حارر برای اولی  بار بر روی جمعیت انسانی سرالم و برا   

دانشجهیان بره عنرهان    ی هدف دستیابی به روشی جهت ارتقای حافظه

جمعیت پهیا و جهان کشهر انجام شد که ایر  مرهارد از جملره نقراط     

 رود. شمار میدهت پژوهش حارر به 

تهان به حجرم کهچرک و مردت کهتراه      از نقاط رع  تحقیق می

حافظره جهرت    هرای  مداخله و عدم استفاده از انها  بیشتری از آزمرهن 

ترری    ی متنه  اشاره کررد. از مهرم  ها هارزیابی تغییرات حافظه از دیدگا

گیرری میرزان گلهتراتیهن،     های ای  طر  باید به عدم انردازه  محدودیت

به عنهان مهاد مؤثره در ترکیب فهق اشاره نمرهد کره    MDAکاتاالز و 

خهن از افراد مهرد بررسی، انجرام   گیری به علت هزینه و نیاز به نمهنه

نترایج   ی ترری  عللری باشرد کره تهسرعه      تهانرد از مهرم   نگرفت، اما می

 .زدسا حارر را به جامعه، با محدودیت مهاجه میی  مطالعه

 

 تشکر و قدردانی

، 392142ی  پرژوهش حارررر برگرفتره از طررر  تحقیقراتی بررا شررماره   

باشررد. برردی  وسرریله  مصرره  دانشررگاه علررهم پزشررکی اصررفهان مرری

دانشجهیانی که در انجام ای  مطالعه مشرارکت نمهدنرد،    نهیسندگان از

 .آورند تشکر و ددردانی به عمل می
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Abstract 

Background: Mental performance improvement has been among the entities with considerable attention by 

scientists since long time ago. Nowadays, tendency to use of chemicals, and sometimes detrimental agents, has 

increased. This is while hypothesis has been raised about the use of natural agents such as honey, saffron, and sedge 

to improve mental performance, based on their antioxidant and alkaloid ingredients. The current study aimed to 

assess the efficacy of triple combination of honey-saffron-sedge on university students’ mental performance.  

Methods: This was a pilot-controlled clinical trial study conducted on 60 students of Isfahan University of 

Medical Sciences, Isfahan, Iran, in years 2017-18. Students were randomly divided into two 30-member groups 

of intervention (30 mg saffron, 5 g honey, and 500 mg sedge) and control (500 mg starch and 5 g sugar). 

Students' normal diet was recorded in nutrition checklist by students in three consecutive days prior to study 

initiation, and then three consecutive days immediately following intervention cessation, and the micronutrients 

of two groups were compared and matched using Nutritionist software. Participants used mentioned agents twice 

a day for a period of two months. The Auditory-Visual Learning Test (AVLT) test was conducted and compared 

before and after two months for students. 

Findings: There were no significant differences between the two groups regarding age and gender (P > 0.05). 

Moreover, in terms of micronutrients, the diet of the two groups was matched (P > 0.05). According to VALT 

test, two groups were different in the subtests of recall following second time of words reading (P = 0.004) for 

the control group before and after the test, but not intervention group. There was no significant difference 

between the two groups in any fields of VALT (P > 0.05). 

Conclusion: Two-month use of triple combination of honey-saffron-sedge in students did not improve mental 

performance on the basis of VALT's questionnaire compared with the control group. There is little information 

in this regard, and further studies using new doses, conducting on greater number of majors and varieties of 

communities, and by use of more various mental assessing tests are recommended. 
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