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 که باعث بد خوابی می شوند وراکی خ 01

 

 

  ؟ چيست خواب

 

 آندرو افتد مي اتفاق ساعت چهار و بيست هر در بطورمنظم که است طبيعي فرايندي خواب

 .است آگاه نا خود اطراف اتفاقات به نسبت و ناهشيار انسان، حالت

 

 :دارد عمده نوع دو خواب

 

 ها چشم سريع حرکت با خواب:الف

ه ک خواب نوع دراين.بينيم مي خواب   آنها طي ما و افتند مي اتفاق بار چند سرتاسرشب که

 بوده فعال بسيار مغز ميدهد اختصاص خود به را خوابيدن زمان پنجم يك حدودا

 مي حرکت راست و چپ   به سرعت به چشمها و هستند استراحت حال در بدن هايماهيچهو

 .کنند

 ها چشم سريع حرکت بدون خواب:ب

 

   شده آزاد  هورمونها هنگام اين در ميكند حرکت   بدن وليكن بوده آرام مغز حالت اين در

 زا حاصل فرسودگيهاي و ها خستگي ترميم به  بدن و شوند مي خون گردش سيستم وارد و

 .پردازد مي روزانه فعاليتهاي
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 :است مرحله چهار  داراي خواب نوع اين

 رفتن خواب به از پيش مرحله (يك

 

 .يابد مي   کاهش بدن دماي و شده کند قلب ضربان ميگيرند، آرام عضالت مرحله اين در

 سبك خواب  (دو

 .شد بيدار خواب از گيجي احساس بدون و سادگي به ميشود هنوز   مرحله اين در

 

 آهسته موج(سه

 .برويم راه يا کنيم صحبت خواب در است ممكن ميشود، کم خون فشار مرحله اين در

 

 آهسته موج با عميق خواب (چهار

 

 گيجي احساس   وقوع صورت در و  است سخت خيلي ما کردن بيدار خواب از حالت اين در

 .کرد خواهيم

 حصب به چه وهر افتد مي اتفاق بار پنج حدود شبانه خواب در دو و يك  مراحل بين جابجايي

 تقريبا طبيعي خواب يك جريان در. يابد مي افزايش ما ديدن خواب ميزان شويم نزديكتر

 نمي بياد را آن معموال ولي  شويم مي بيدار  دقيقه دو يا يك مدت به بار يك دوساعت هر

 باشد صدا سرو ما اطراف در يا باشيم داشته دلشوره  قبل از  حالت اين در اگر ولي آوريم

 .آوريم ياد به را بيداري هاي دوره اين که است بيشتر احتمالش   کند، خروپف ما همسر يا
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 داريم؟ نياز خواب به چقدر

 

 .دارد ما سن به بستگي عمدتا سوال اين پاسخ

o ميخوابند  ساعت هفده حدود روزانه نوزادان 

o دارند نياز شبانه خواب ساعت ده يا نه به بزرگترتنها کودکان 

o هستند  شبانه خواب ساعت هشت يا  هفت نيازمند بالغ افراد اغلب 

  

 دوره يك فقط است ممكن اغلب اما ، دارند نياز خواب مقدار همين به هم تر مسن   افراد

 آسان است ممكن  آن از پس  و   داشته اول ساعت چهار تا سه  طي در  شبانه عميق خواب

 يابد، مي کاهش سن افزايش با ديدن خواب به تمايل بعالوه، شوند بيدار خواب از تر

 .دارند تفاوت هم با و برند نمي سر به يكساني شرايط در همسن افراد همچنين

 تا سه با که  هستند  هم افرادي اما دارند نياز خواب ساعت هشت يا هفت به افراد اغلب

 هشت يا  هفت از بيش و منظم بطور شبانه خوابيدن.سرميكنند شبانه خواب ساعت چهار

  .بود نخواهد مفيد ساعت،

 ينبرا بنا شوند مي  حس هستند واقعا آنچه از بيشتر بسيار بيداري مدت کوتاه  هاي دوره

 .ايم بوده خواب واقعي ميزان از کمتر  کنيم احساس است ممكن  سادگي به

 

 شود؟ مي چه نخوابيم اگر

 

 بعدش روز بيفتد اتفاق گهگاهي خوابي بي اگر شويم، مي نگران بخوابيم نتوانيم اگر  

 وارد ما رواني و جسمي سالمتي به آسيبي حالت اين در اما داشت خواهيم خستگي احساس

 :شد خواهيد متوجه تدريج به بيخوابي شب چند از پس اما شود نمي
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o هستيد خسته مدت تمام 

o ميگيرد چرتتان روز طي در 

o ميشود سخت برايتان فكري تمرکز 

o ميشود مشكل برايتان گيري تصميم 

o کنيد مي افسردگي احساس به شروع 

 اربسي ميتواند اين باشيد رانندگي حال در يا کنيد مي کار  سنگين آالت ماشين با اگر

 فاقات رانندگي حين افراد رفتن خواب به دليل به فراواني مير و مرگ ساالنه.باشد خطرناک

 .افتد مي

o آسيب ديابت و چاقي باال، خون فشار مقابل در را ما ميتواند همچنين خواب فقدان 

 .سازد پذير

 

 

 خوب هاشب که افرادي. دارد نياز راحت و کافي خواب به قوا تجديد و استراحت براي بدن

 ناي و کنندمي کسالت و خستگي احساس مدام ندارند، کافي انرژي روز طول در خوابندنمي

 لدخي شبانه خواب در اختالل ايجاد در متعددي عوامل. گذاردمي تأثير آنها خوي و خلق بر امر

. است خواب هنگام درست و شب آخر ساعات در نامناسب يتغذيه آنها از يكي که هستند

 ندشومي باعث کنيد،مي مصرف خوابيدن از پيش کمي يا شام يوعده در که غذايي مواد برخي

 .بپريد خواب از خوابيدن، از پس کوتاهي مدت يا بزنيد غلت رختخواب در طوالني مدتي

 اشاره آنها مصرف زمان بهترين و کندمي مختل را شما خواب که خوراکي 10 به مقاله اين در 

 .است شده
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 فروتگريپ .۱

 شدت به اما است، مغذي مواد و هاويتامين از سرشار و دارد مطبوعي ترش يمزه فروتگريپ

 را راحت خواب و شودمي سردل سوزش باعث خواب از قبل ميوه اين مصرف. است اسيدي

 .است صبح ميوه اين مصرف زمان بهترين. کندمي مختل

 

 کرفس .۲

 مانند) دهدمي تشكيل آب را آنها اعظم بخش که غذايي مواد انواع يهمه و کرفس مصرف

 مواد غذايي، مواد اين. شودنمي توصيه شب پاياني ساعات در( تربچه و هندوانه خيار،

 وابخ از تواندمي که شوندمي شب اواسط در مثانه شدن پُر سبب و هستند طبيعي ديورتيك

 .نكنيد مصرف را غذايي مواد اين خواب از قبل ساعت دو يا يك. کند بيدارتان

 

 فرنگيگوجه .۳

 

 مغز دشومي سبب که است اسيدآمينه نوعي تيرامين. است تيرامين از سرشار فرنگيگوجه

 فعاليت افزايش سبب که است محرک نوعي هورمون اين. کند ترشح نفريننوراپي هورمون

 اسوي سس بادمجان، از عبارتند تيرامين از غني غذاهاي ساير. شودمي خواب در تأخير و مغز

 ذاييغ مواد و فرنگيگوجه است بهتر(. فرانسوي پنير) بري پنير مانند پنير انواع از برخي و

 .نكنيد مصرف خواب از قبل يا شب پاياني ساعات در را تيرامين حاوي

 

 پيتزا پنير .۴

 يگفته به. شوندمي خواب در اختالل باعث و هستند ديرهضم شدهسرخ و چرب غذاهاي

. دهد کاهش را داروها برخي اثر است ممكن حتي شب در غذايي مواد اين مصرف پزشكان

 ستا بهتر بنابراين شود؛مي هضم آهستگي به که است چرب غذايي مواد جمله از پيتزا پنير

 .نشود مصرف خواب از قبل ساعت ۳
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 تند لوبياي خوراک .۵

. کندمي توليد معده گاز و است ديرهضم بسيار اما محبوب غذاهاي جمله از تند لوبياي خوراک

 تانخواب در اختالل و معده درد باعث است ممكن بخوريد، خواب ساعت به نزديك را لوبيا اگر

 .کنيد ميل ناهار يوعده در را خوراک اين است بهتر. شود

 

 تلخ شكالت .۶

 

 بلق دقيقا آن خوردن اما است، مفيد بسيار قلب سالمت براي تلخ شكالت يروزانه مصرف

 اگر و هستند کافئين حاوي چاي و کاکائو تلخ، شكالت. شد خواهد خواب اختالل سبب خواب از

 از قبل ساعت ۶ تا ۴! آمد نخواهد تانچشم به خواب باشيد، داشته حساسيت کافئين به

 .نكنيد مصرف تلخ شكالت خواب

 

 نباتآب و پاستيل .۷

 قند افزايش به واکنش در بدن و دهندمي افزايش را خون قند ميزان نباتآب و پاستيل

 نابراينب شود؛مي قند کاهش سبب سرعت به انسولين افزايش. کندمي ترشح انسولين خون،

 التتنق اين است بهتر. شد خواهيد بيدار که کشدنمي طولي اما برد،مي تانخواب سادگي به

 .نكنيد مصرف خواب از قبل ساعت ۳ تا ۲ را

 

 استيك .۸

 

 به رند،دا بااليي چربي و پروتئين که( بيفرست) کبابي گاو گوشت و استيك مانند غذاهايي

 مواد اين گوارش و هضم مشغول طوالني مدتي بدن که آنجا از. شوندمي هضم آهستگي

 خواب از قبل ساعت ۳ کنيد سعي. باشيد نداشته را راحت خواب انتظار بود، خواهد غذايي

 .نكنيد مصرف سنگين غذاهاي
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 گازدار هاينوشابه .۹

 

 بر عالوه( است شده اضافه کافئين آنها به که هايينوشابه ويژهبه) گازدار هاينوشابه

 غذايي مواد. شوندمي نيز خواب در اختالل ايجاد باعث دارند، سالمتي براي که ضررهايي

 عنوانهب آنها برچسب روي ماده اين بنابراين و دارند طبيعي کافئين شكالت و چاي قهوه، مانند

 تماح باشند داشته کافئين گازدار هاينوشابه چنانچه اما شود،نمي ذکر دهندهتشكيل اجزاي

 اين زيرا کنيد، دقت موضوع اين به خريد هنگام در. شد خواهد ذکر آنها برچسب روي

 .شوند مصرف خواب از قبل نبايد هانوشابه

 

 گوشتي هايساندويچ .۱۱

. کرد خواهند مختل را تانخواب راحتي به شب پاياني ساعات در سنگين غذايي هايوعده

 فرصت تا دارد نياز زمان ساعت ۳ به حداقل بدن شام، يوعده در غذاها اين خوردن از پس

 نظر به ايساده غذاي گوشت ساندويچ شايد. باشد داشته غذا هضم و گوارش براي کافي

 مصرف را غذا اين خواب از قبل ساعت ۴ تا ۳ بنابراين. است ديرهضم بسيار اما برسد،

 .کنيد

 


