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[1] Neuropsychiatric symptoms in Alzheimer’s disease [2] The global prevalence of 
dementia: A systematic review and metaanalysis [3] Oxidative stress and oxidative DNA 
damage is characteristic for mixed Alzheimer disease/vascular dementia [4] Correlation 
of cholinergic abnormalities with senile plaques and mental test scores in senile dementia 
[5] Acute scopolamine treatment decreases dopamine metabolism in rat hippocampus 
and frontal cortex [6] Influence of prenatal noise and music on the spatial memory and 
neurogenesis in the hippocampus of developing rats [7] Music therapy in moderate and 
severe dementia of Alzheimer’s type: A case-control study [8] Makarem ol-akhlagh  
[9] Mostadrek al-vasael va mostanbet al-masael [10] Oyuon akhbar al-reza [11] Role of 
Quran recitation in mental health of the elderly [12] The effect of voice of Holley QURAN 
to decrease aggressive behaviors in people with AD [13] Effectiveness of Quran Tune on 
Memory in children [14] The Effect of Elaeagnus Angustifolia Water Extract on 
Scopolamine-Induced Memory Impairment in Rats [15] The comparison between listening 
to al-Quran and listening to classical music on the brainwave signal for the alpha band [16] 
Effects of quran listening and music on electroencephalogram brain waves [17] Effect of 
Quran and music on anxiety in patients during endoscopy [18] Decreased brain 
dopaminergic transporters in HIV-associated dementia patients [19] Music improves 
dopaminergic neurotransmission: Demonstration based on the effect of music on blood 
pressure regulation [20] Anatomically distinct dopamine release during anticipation and 
experience of peak emotion to music

Aims It has been mentioned in the sayings that reading the Quran is one of the ways of 
increasing memory. The present study was conducted to investigate the effect of Quran voice 
on learning and memory in an animal model.
Materials & Methods In this experimental study, 16 male Wistar rats were selected as 
samples at the Physiology Research Center of Kashan University of Medical Sciences and 
randomly divided into control and experimental groups. Morris maze was used to measure 
learning and fixing spatial memory. Quran voice was played for 14 days and 5 hours a day 
for the experimental group. No voice was played to the control group. The experiment was 
conducted in 2 stages: learning or training, and refresh or probe stages. To perform, record, 
and analyze Morris test data, the “Radyab-1” software (Version 7) was used. The data were 
analyzed by SPSS 17, using repeated measures one-way ANOVA and one way ANOVA.
Findings In the learning stage, there was a significant difference in the time spent to find the 
platform in different days and the distance traveled in the maze to find the hidden platform 
between the two groups (p<0.0001). In the refresh stage, the mean time of stay in the target 
quadrant and the mean mileage in the target quarter showed a significant difference between 
the two groups (p<0.05).
Conclusion Quran voice affects the learning and memory of Wistar male rats.
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  چکيده

های افزایش است که خواندن قرآن یکی از راه در احادیث و روایات آمده :فاهدا
صوت قرآن بر یادگیری و حافظه  حافظه است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر

  در مدل حیوانی انجام شد.
سر موش صحرایی نر نژاد ویستار  ١٦در این مطالعه تجربی،  :ها و روش مواد
انتخاب  مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان عنوان نمونه در به

ش برای سنج طور تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. و به
مدت  یادگیری و تثبیت حافظه فضایی از ماز موریس استفاده شد. صوت قرآن به

ساعت برای گروه آزمایش پخش شد. برای گروه کنترل هیچ  ٥روز و روزانه  ١٤
انجام آزمایش در دو مرحله یادگیری یا آموزش و مرحله صوتی پخش نشد. 

آزمایش ماز  هایادهد تحلیل و انجام، ثبت برایبازخوانی یا پروب صورت گرفت. 
ها  تحلیل داده شد. " استفاده٧ویرایش  ١-"ردیاب افزار اختصاصی نرم از موریس
گیری  راهه با اندازه و توسط آزمون تحلیل واریانس یک SPSS 17افزار  نیز با نرم

  راهه صورت گرفت. مکرر و تحلیل واریانس یک
یافتن سکو در روزهای  شده برای زمان سپری مرحله یادگیری، مدتدر  :ها یافته

 بین دو گروهشده در ماز برای یافتن سکوی پنهان  مسافت طیمختلف و نیز 
زمان در مرحله بازخوانی، در میانگین  .)p>۰۰۰۱/۰(داری داشت تفاوت معنی

شده در ربع هدف، تفاوت  میانگین مسافت پیمودهو  در ربع هدفماندن 
  ). p>۰۵/۰داری بین دو گروه مشاهده شد ( معنی
های صحرایی نر نژاد ویستار  صوت قرآن بر یادگیری و حافظه موش :گیری نتیجه

  تاثیر دارد.
  موریس، مدل حیوانی یادگیری، حافظه، ماز آبی قرآن، ها: کلیدواژه

  
  ۱۳/۰۶/۱۳۹۶ دريافت:تاريخ 

  ۲۰/۰۹/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:
  taghizadeh_m@kaums.ac.irنويسنده مسئول: *

  
  مقدمه
مختلفی مانند مالتیپل اسکلروزیس، پارکینسون،  های بیماری

. [1]شوند آلزایمر و دمانس منجر به اختالل در یادگیری و حافظه می
. اگرچه علت [2]ها نیز در دنیا درحال افزایش است شیوع این بیماری

های قبلی نشان داده  دقیق آن هنوز مشخص نیست اما پژوهش
، اختالل در [3]سیداتیواست که عوامل مختلفی از جمله استرس اک

در  [5]و اختالل در سیستم دوپامینرژیک [4]سیستم کولینرژیک
  ها نقش دارند. زایی) این بیماری (بیماری پاتوژنز

امروزه راهبردهای مختلف دارویی و غیردارویی برای بهبود عملکرد 
سیستم عصبی و درمان اختالالت مربوط به سیستم عصبی مورد 

گرفته است. از جمله راهکارهای درمانی  توجه پژوهشگران قرار
های خوشایند اشاره کرد. به  توان به استفاده از صوت غیردارویی می

اند که قرارگرفتن در معرض  و همکاران نشان داده کیمطور مثال 
موسیقی در دوران بارداری باعث افزایش نوروژنز در هیپوکامپ و 

های صحرایی  وشافزایش توانایی یادگیری فضایی در نوزادان م
. در پژوهش دیگری نیز بیان شده است که [6]شود می

قراری و  درمانی یک روش مطمئن و موثر برای درمان بی موسیقی

. در احادیث و روایات [7]اضطراب در بیماری آلزایمر و دمانس است
مختلف راهکارهای مختلفی برای تقویت حافظه و بهبود اختالل 

اند:  فرموده (ص)وان مثال پیامبر اکرمحافظه بیان شده است. به عن
زداید چنان که انگشتان،  بر شما باد که کُندر حرارت را از قلب می"

کمر را سفت کرده و ذهن را پاکیزه و دیده را  ،عرق را از پیشانی
در روایتی دیگر از پیامبر  .[8]"برد کند و فراموشکاری را می روشن می

ه فراموشی را از بین برده و "پنج چیز است ک آمده است: (ص)اکرم
کردن،  برند: مسواک  حافظه را افزایش داده و بلغم را از بین می

. همچنین [9]گرفتن، قرائت قرآن، خوردن عسل و خوردن کُندر" روزه
افزاید و  اند: "سه چیز قدرت حافظه را مى فرموده (ع)ر مومنان علیامی

برد: قرائت قرآن و خوردن عسل و جویدن   بلغم را از بین می
. بنابراین یکی از راهکارهایی که در احادیث توسط پیامبر [10]کُندر"
برای تقویت حافظه و درمان اختالل حافظه  (ع)و امام علی (ص)اکرم

یکی از زیباترین  ستفاده از قرآن است. صوت قرآنبیان شده است، ا
آواهای موجود بوده و نغمه دلنشین و زیبای حاصل از تالوت آیات 

ترین  فرد خود به عنوان یکی از با شکوه قرآن کریم با نظم منحصر به
شده  های محدود انجام ابعاد اعجاز قرآن کریم است. در پژوهش
یات زیبای این کتاب الهی توسط پژوهشگران مختلف اثرات مفید آ

بر سالمت انسان به اثبات رسیده است. در پژوهشی گزارش شده 
تواند نقش بسزایی در افزایش سالمت روان افراد  است که قرآن می

کننده  . در پژوهش دیگری نیز اثر کنترل[11]سالمند داشته باشد
 صوت قرآن بر رفتار پرخاشگرانه افراد سالمند و مبتال به آلزایمر

و همکاران نیز نشان داده  حجتی. در پژوهش [12]گزارش شده است
دادن به آیات قرآن نقش بسزایی در بهبود  شده است که گوش

  .[13]آموزان دارد حافظه دانش
با توجه به اینکه در احادیث و روایات اثر مفید قرآن بر بهبود حافظه 

منظور بررسی  های محدودی به بیان شده است و همچنین پژوهش
اثر صوت قرآن بر حافظه وجود داشت، پژوهش حاضر با هدف 

های صحرایی  بررسی تاثیر صوت قرآن بر یادگیری و حافظه در موش
  نر نژاد ویستار انجام شد.

  
  ها اد و روشمو

سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با  ١٦در این پژوهش تجربی، 
مرکز تحقیقات  به عنوان نمونه در گرم٢٥٠-٢٨٠محدوده وزنی 

انتخاب و به طور تصادفی  فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند.

ز ماز موریس برای سنجش یادگیری و تثبیت حافظه فضایی ا
 . یک[14]شود استفاده شد که به طور گسترده در تحقیقات انجام می

 آن از نیمی تقریباً  و است متر سانتی٧٠عمق  و ١٨٠قطر  با آب تانک
ربع مساوی شمالی،  چهار به به طور فرضی شود. ماز می ُپر آب با

ارتفاع  نجات با سکوی یک و شده مجنوبی، شرق و غربی تقسی
به طوری  گیرد، می ربع قرار از این چهار وسط یکی در رمت سانتی٢٥
 بیرون قابل از و شود می واقع آب سطح زیر متر سانتی٥/١حدود  که

 گراد تنظیم درجه سانتی٢٠-٢٢حدود  در آب نیست. حرارت دیدن
 فضایی مختلفی عالیم آن در که گیرد می قرار اتاقی در شود. ماز می
 ماز در برای حیوان و بوده ثابت آزمایشات طول در که دارد وجود
 در که دوربین ردیاب یک طریق از مجموعه است. این دیدن قابل

 است، قرار گرفته آبی ماز مرکز باالی در و متری سانتی١٨٠ارتفاع 
  به وطـربـات مـاطالع ر،ـیوتـکامپ به اتصال طریق از و دهـش مونیتور
  شود.  می انجام ذخیره حال در آزمایش

  دای استادـت با صـاعــس ٥ه ـروز و روزان ١٤دت ـه مـن برآـوت قـص
  روه آزمایشـتار گـژاد ویسـرایی نر نـهای صح وشـیزکار برای مـپره 
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پخش شد. برای گروه کنترل هیچ صوتی پخش نشد. انتخاب صوت 
کارشناس دینی  ١٠قاری مورد استفاده در پژوهش پس از مشورت با 

فت. صوت مورد نظر با استفاده از بندی نظرات آنها صورت گرو جمع
بل تنظیم شد. سپس توسط  دسی۹۵، معادل SONAR 8.5افزار  نرم

متری قفس حیوانات در محیط  سانتی۳۰یک بلندگو در فاصله 
متر  سانتی۹۰×۶۰×۶۰ای با ابعاد  پخش شد (قفس حیوان در محفظه

در طول پژوهش حیوانات از نظر دسترسی به آب و غذا آزاد بود). 
گراد،  درجه سانتی۲۰- ۲۲ند. درجه حرارت محل نگهداری حیوانات بود

سپس در پایان  ساعته بود.١٢% و سیکل روشنایی ٦٠تا ٥٠رطوبت 
روز، روند یادگیری و حافظه فضایی با استفاده از آزمون ماز آبی  ١٤

   موریس مورد بررسی قرار گرفت.
ازخوانی یا انجام آزمایش در دو مرحله یادگیری یا آموزش و مرحله ب

 یکی از حیوانپروب صورت گرفت. طی مرحله یادگیری یا آموزش، 
 در مغرب) ماز و مشرق جنوب، چهارگانه (شمال، های َسمت از

شد  می رها آب در است، ماز دیواره به طرف آن صورت که حالی
 تصادفی به طور آزمایش شروع ناحیه که انتخاب است به ذکر (الزم
 اندازه به شد). با توجه می پیشنهاد افزاری نرم به وسیله برنامه و بود
 ثانیه٦٠ زمان آزمایش صحرایی)، حداکثر حیوان (موش نوع و ماز
 سکوی پنهان اتفاقی به طور حیوان گرفته شد. در صورتی که نظر در

 حیوان گرفت به می قرار آن روی کرد و می پیدا را آب زیر در مخفی
 با و سکو بماند روی یهثان١٥به مدت  شد تا می اجازه داده

 آزمایشگاه موقعیت در موجود عالیم دیدن و اطراف وجوی جست
 در کرد تا می کمک حیوان به موضوع کند. این را شناسایی خود

اتاق محل  در بینایی عالیم از استفاده با آزمایش بعدی جلسات
 هم عالیم که است ذکر به کند. الزم پیدا را سکو جایگاه آزمایش،
 یکی از در سکو موقعیت هم و آزمایش محل در وجودم فضایی
 صورتی که در بود. در ثابتت آزمایشا طول در ماز قسمت چهار

حیوان توسط  کند، پیدا را سکو توانست نمی شده موش مدت تعیین
 و یافته را تا سکو شد می هدایت سکو سوی به آرامی به آزمایشگر

 از حیوان زمان، ت ایناز گذش گیرد. پس قرار آن روی ثانیه١٥برای 
 خود قفس به حوله یک با شدن خشک از بعد و برداشته شده سکو

 با شد.  تکرار می مجدداً  دقیقه آزمایش١٠از  شد. پس برگردانده می
 قبل مرحله به نسبت ماز در رهاشدن موش محل که تفاوت این

 ای دقیقه١٠فاصله  جلسه آموزش با ٤موش روزانه  هر بود. متفاوت
 روز ٤به مدت  آزمایش از این مرحله مجموع کرد. در می بهتجر را

   انجام گرفت. حیوانات روی جلسه آزمایش ١٦آن  طی و کشید طول
 در انجام گرفت. بازخوانی یا پروب مرحله اول، مرحله تکمیل از پس
داند،  می پنهان را سکوی محل حیوان اینکه به توجه مرحله با این
 مورد نکته شد؛ این می انجام آزمایش و شده برداشته ماز از سکو
 یافتن به قادر که قاعدتاً  آزمایش موش حین گرفت که می قرار توجه
 های قسمت از کدام یک در را خود بیشترین وقت ،نیست سکو

 از مرحله این که در ذکر است به گذراند. الزم می ماز چهارگانه
 سکو وجود عدم به دلیل و طول کشید ثانیه٣٠جلسه  هر آزمایش
 از مرحله شد. این می ماز برداشته از موش زمان، پایان از پس

 و ماندن زمان مدت و انجام گرفت بار یک موش هر برای آزمایش
 واجد قبل مرحله در (که ماز ربع صحیح در شده پیموده مسافت نیز
   گرفت. قرار یادآوری و میزان یادگیری بود) معیار سکو
افزار  نرم از آزمایش ماز موریس های داده تحلیل و انجام، ثبت برای

تنظیمات  پذیرش توانایی " که٧ویرایش  ١ - "ردیاب اختصاصی
 شد. استفاده دارد، را آبی ماز گوناگون در آزمایشات برای مختلف

، از طریق آزمون تحلیل SPSS 17افزار  ها نیز با نرم تحلیل داده
های مرحله  ادهگیری مکرر برای بررسی د راهه با اندازه واریانس یک

های مرحله پروب  راهه برای داده یادگیری و تحلیل واریانس یک
  صورت گرفت.

  
  ها یافته

شده برای یافتن سکو در  زمان سپری مرحله یادگیری، مدتدر 
. )p>۰۰۰۱/۰(داری داشت  روزهای مختلف بین دو گروه تفاوت معنی

وزهای شده در گروه آزمایش از روز اول تا ر میانگین زمان سپری
و  ٣٣/١٢±٤٣/٢، ٩٨/١٨±٠٣/٣، ٨٠/٣١±٧٨/٣چهارم به ترتیب 

، ٢٥/٢٧±٨٢/٢، ٦٠/٤٢±٥٣/٣ثانیه و در گروه کنترل نیز ٥٦/٧±٩٩/٠
  ).١ثانیه بود (نمودار  ١٣/١٨ ±٧٤/١و  ٦٤/٢٢±٥٠/٢
  

  
شده طی یک روز) برای  میانگین زمان الزم (مجموع جلسات انجام )١نمودار 

های صحرایی نر نژاد  مون ماز آبی موریس توسط موشیافتن سکوی پنهان در آز
  ویستار در روزهای مختلف آزمایش در گروه صوت قرآن (آزمایش) و کنترل

  
شده در ماز برای یافتن سکوی پنهان نیز بین دو گروه  مسافت طی

مسافت  .)p>٠٠٠١/٠(داری داشت  کنترل و آزمایش تفاوت معنی
د نزولی داشت. میانگین شده در طول این چهار شب رون پیموده

مسافت در گروه آزمایشی در روز اول تا چهارم به ترتیب 
و  ٣٤/٧١±۳۹/۲۵۸، ٩٠/٤٨٠±٣٠/٩٧، ٩٥/٦٢±۴۳/۸۰۹
، ٠٣/١٤٦٧±٧٩/١٠٣متر و در گروه کنترل ٩٣/١٧٤±٠٥/١٠٥
متر بود ۸۶/۳۸۵±٧٠/٤٥و  ٧٥/٥٥٣±٧٤/٧٢، ٣١/٨٤±۴۱/۸۲۰

  ).۲(نمودار 
  

  
شده طی یک  شده (مجموع جلسات انجام ودهمیانگین مسافت پیم) ٢نمودار 

های  روز)  برای یافتن سکوی پنهان در آزمون ماز آبی موریس توسط موش
صحرایی نر نژاد ویستار در روزهای مختلف آزمایش در گروه صوت قرآن 

  (آزمایش) و کنترل
  

زمان ماندن در ربع هدف، بین دو گروه در مرحله بازخوانی، میانگین 
. میانگین گروه کنترل )p>٠٥/٠ری داشت (دا تفاوت معنی

همچنین در ثانیه بود. ٩٥/٨±٢٤/١ثانیه و گروه آزمایش ٥٢/٥±٤٨/٠
داری بین  شده در ربع هدف، تفاوت معنی میانگین مسافت پیموده

). میانگین گروه آزمایش p>۰۵/۰دو گروه وجود داشت (
  متر بود.٠٤/١٠٨±٩٣/٢٨و گروه کنترل  متر٥٦/٢٠٥±٨٢/١٩
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  بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر صوت قرآن بر یادگیری و 
حافظه در موش های صحرایی نر نژاد ویستار انجام شد. نتایج 
پژوهش نشان داد که مواجهه با صوت قرآن باعث بهبود توانایی 

هایی که با  های صحرایی شد، بدین معنی که موش یادگیری موش
ی را صرف یافتن صوت قرآن مواجه شدند، زمان و مسافت کمتر

سکوی پنهان کردند و نسبت به گروه کنترل یادگیری بهتری داشتند. 
های حاصل از آزمایشات مرحله پروب نیز بیانگر آن بود که  یافته

قرارگرفتن در معرض صوت قرآن باعث تثبیت بهتر حافظه فضایی 
  در مقایسه با گروه کنترل شد.

ن بررسی اثر صوت طبق بررسی پژوهشگر، پژوهش حیوانی با عنوا
قرآن بر یادگیری و حافظه گزارش و منتشر نشده است؛ اما در 

های مختلف اثر مفید صوت قرآن بر سالمت سیستم  پژوهش
و همکاران  حجتیعصبی انسان به اثبات رسیده است. در پژوهش 

آموزان با استفاده از آزمون  اثر شنیدن صوت قرآن بر حافظه دانش
گرفته است که نتایج این پژوهش حاکی از  وکسلر مورد بررسی قرار

تواند تاثیر بسزایی در بهبود حافظه  آن بود که شنیدن قرآن می
. در پژوهشی گزارش شده است که قرآن  نقش [13]داشته باشد

بسیار مفیدی در افزایش سالمت روان افراد ساکن خانه سالمندان 
قرآن بر رفتار کننده صوت  . در پژوهش دیگری نیز اثر کنترل[11]دارد

. در حالی [12]پرخاشگرانه افراد مبتال به آلزایمر گزارش شده است
انگیز آیات این کتاب  های محدود در زمینه اثر شگفت این پژوهش

الهی بر سیستم عصبی انسان و حافظه وجود دارد که پیش از آنها 
به اثر اعجازانگیز قرآن  (ع)و امام علی (ص)در احادیثی از پیامبر اسالم
  .[8]بر حافظه اشاره شده بود
های محدودی مقایسه اثر موسیقی و قرآن  عالوه بر این، در پژوهش

نیز بر سالمتی انسان مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاصل 
دهنده اثر بهتر صوت قرآن نسبت به  ها نشان از این پژوهش

و همکاران انجام  کورناینیزالموسیقی است. در پژوهشی که توسط 
شده است، مشخص شد که افزایش امواج مغزی باند آلفا در افرادی 

دهند، نسبت به کسانی که موسیقی  که صوت قرآن گوش می
. در پژوهش [15]دهند بسیار قابل توجه است کالسیک گوش می

دیگری گزارش شده است که صوت قرآن با تاثیر بر امواج آلفا اثر 
سبت به موسیقی کالسیک در کمک به شرایط قابل توجهی ن

. در پژوهش دیگری [16]استراحت و القای آرامش در انسان دارد
قبل تاثیر صوت قرآن و موسیقی بدون کالم بر میزان اضطراب افراد 

از انجام آندوسکوپی مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاصل از 
این پژوهش حاکی از این بود که قرآن اثرگذاری بیشتری در کاهش 

قرآن نسبت به  . این اثر بهتر[17]اضطراب نسبت به موسیقی دارد
تواند به دلیل آهنگ خاصی باشد که از نحوه چینش  موسیقی می

آید و هنگام شنیدن قرآن کریم به  حروف و کلمات قرآنی پدید می
انگیز و ارتباط  رسد. این نظم آهنگ دارای نظمی شگفت گوش می

هاست که الفاظ قرآن را  بسیار دقیق با معانی و مقاصد آیات و سوره
کند که در دوران معاصر برخی پژوهشگران آن را از  می روان و شیوا

  اند. ترین وجوه اعجاز قرآن کریم برشمرده نخستین و اصیل
گزارش شده است که تغییر در نوروترانسمیترهای مختلف مانند 

.  [18]دوپامین در اختالالت حافظه و یادگیری نقش بسزایی دارند
الت حافظه، به طور قابل اند که در اختال و همکاران نشان داده مئمو

. در حالی که گزارش [5]یابد توجهی سطح دوپامین مغز کاهش می
شده است که اصوات خوشایند، عملکردهای مختلف مغز را با تاثیر 

و همکاران  پور سلیم. [19]بخشند بر نوروترانسمیتر دوپامین بهبود می
ی، اند که در پاسخ به اصوات خوشایندی مانند موسیق نشان داده

 .[20]یابد شده از جسم سیاه مغز افزایش می سطح دوپامین ترشح
توان گفت صوت خوشایند قرآن که دارای نظم آهنگ  بنابراین می

انگیزی است ممکن است با تاثیر بر سیستم  خاص و شگفت
های صحرایی تقویت  دوپامینرژیک، یادگیری و حافظه را در موش

های موثر نیاز  سی مکانیزمهای بیشتری برای برر که به پژوهشکند 
مربوط است. همچنین افزایش گزارشات در مجالت داخلی و خارجی 

حاکی از آن  دنیاهای قرآنی در  به تاثیر آوای قرآن کریم و آموزه
های اخیر توجه به این موضوع در بین پژوهشگران  است که در سال

رسد که این توجه و  نظرمی بهاست و بیش از پیش گسترش یافته 
خصوص طب مکمل  اقبال پژوهشگران، با مبانی جدید علمی به

  دارد. همخوانی
 های مکانیزم بررسی توان به عدم می پژوهش این های محدودیت از

 مطالعاتی شود می پیشنهاد اشاره کرد. حافظه و یادگیری به مربوط
  .شود انجام مربوطه های مکانیزم بررسی منظور به
  

  گیری نتیجه
های صحرایی نر نژاد ویستار  گیری و حافظه موشصوت قرآن بر یاد 

  تاثیر دارد.
  

 و فناوری و تحقیقات معاونت از مقاله نویسندگان ی:و قدردان تشکر
  کاشان پزشکی علوم دانشگاه فرهنگی دانشجویی معاونت همچنین
 عمل به را قدردانی و تشکر کمال ها، حمایت و ها همکاری به دلیل
   آورند. می
 استفاده برای پژوهش در حیوانات رعایت حقوق ی:قاخال هیدییتا

 موسسات منطبق بر دستورالعمل آزمایشگاهی حیوانات از انسانی
   بود.   بهداشت ملی

  گزارش نشده است. سندگانیتوسط نو یمورد چیه :منافع تعارض
تمتاجی (نویسنده اول)، پژوهشگر اصلی  امیدرضاسهم نویسندگان: 

%)؛ ٢٥ده دوم)، نگارنده مقدمه (بهنام (نویسن %)؛ محمد٢٥(
زاده (نویسنده سوم)، تحلیلگر آماری/نگارنده بحث  تقی محسن

  .%)٢٥شناس ( (نویسنده چهارم)، روشیوسفی  ميثم%)؛ ٢٥(
 .گزارش نشده است سندگانیتوسط نو یمورد چیه: یمال منابع
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