ورزش و بی خوابی
ترخی از افراد هثتال تَ تیخْاتی ُطتٌذ ّ اختالالتی
در چرخَی خْاب داغتَ ّ یا هػکالتی در هرادل هختلف
خْاب دارًذ .
افرادی کَ تَ صْرت هرتة ّرزظ هیکٌٌذ کوتر دچار
دّرٍُای تیخْاتی هیغًْذ ّ.رزظ هرتة هْجة تِثْد
کیفیت خْاب هیغْد ّ دّرٍُای خْاب هرتةتر هیغْد.
ُوچٌیي هرادل هختلف خْاب آراهتر ّ هٌظنتر تَ
یکذیگر تثذیل هیغًْذ .
ّرزظ هتْضط تَ هذت  20 -30دقیقَ ّ  3 -4تار در ُفتَ کوک هیکٌذ تا
تِتر تخْاتیذ ّ اًرژی تیػتری تَ غوا هیدُذ .ایي ّرزظ تِتر اضت در
ٌُگام صثخ ّ یا تعذ از ظِر اًجام غْد ّ تَ زهاى خْاب ًسدیک ًثاغذ .
ّرزظ غذیذ صثخ ٌُگام ّ ّرزظ هالین ٌُگام خْاب ًیس کوک هیکٌذ تا
رادتتر تَ خْاب رّیذ .تَ عالٍّ ّرزظ هذت زهاًی کَ در هردلَ چِارم
خْاب (کَ عویقتریي هردلَی خْاب اضت) تَ ضر هیتریذ را افسایع هیدُذ.
ترای ترخی افراد ّرزظ رّظ هٌاضة ّ کاهلی ترای غلثَ تر اختالالت خْاب
تَ غوار هیرّد .
هذققاى داًػگاٍ اضتاًفْرد ،تاثیرات ّرزظ تر الگْی خْاب افراد -75
 55ضالَ را هْرد تررضی قرار دادًذ .ایي افراد از تیواری تیخْاتی
رًج هیتردًذ .از آًاى خْاضتَ غذ تا تعذ از ظِر ُر رّز تَ هذت -30
 20دقیقَ ّرزظ کٌٌذ ّ.رزظ تَ صْرت پیادٍ رّیً ،رهػِای ضثک ایرّتیک ّ
دّچرخَ ضْاری تْد .
ًتیجَی هطالعَ غگفت آّر تْد .در اکثریت افراد ،هذت زهاى هْرد ًیاز
ترای تَ خْاب رفتي تَ ًصف کاُع پیذا کردُ .وچٌیي در دذّد یک ضاعت
تَ زهاى خْاب ایي افراد اضافَ غذ .
هٌافع ّرزظ:
ّرزظ تاعث کاُع اضترش هیغْد چْى اضیذ الکتیکی کَ اًثاغتَ غذٍ
پراکٌذٍ هیگردد ّ.رزظ تٌع عضالت را ترطرف هیکٌذ .
ّرزظ تا افسایع اکطیژى در دضترش تاعث افسایع ُْغیاری هیغْد .
تاعث تذریک ّ تقْیت ریَ ُا ّ قلة هیگردد .
هْجة ضر زًذگی ّ آراهع اعصاب هیغْد .
ضیطتن غذد درّى ریس را فعال هیکٌذ .
تْلیذ اًذّرفیي تْضط تذى را افسایع هیدُذ ّ اًذّرفیي هْجة ایجاد
ادطاش ضالهتی ّ افسایع هقاّهت تذى در تراتر درد هیغْد .

ّرزظ ترغخ اپیًفریي را تذریک هیکٌذ کَ ایي ُْرهْى هْجة ایجاد ادطاش
غادی ّ ُیجاى هیغْد .
ّرزظ ادطاش کطالتً ،گراًی ّ اضطراب را کاُع هیدُذ .

ّرزظ تاعث تِثْد خْاب هیغْد چْى هاًٌذ یک عاهل اضترش زا ترای تذى
عول هیکٌذ .هغس اضترضِای تذى را تا افسایع خْاب جثراى هیکٌذ.
تٌاترایي تعذ از ّرزظ تیػتر ّ عویقتر تَ خْاب هیرّیذ .
ّرزظ ترای غلثَ تر تیخْاتی :
ّرزظ تا دّ هکاًیطن تا تیخْاتی هقاتلَ هیکٌذ .
*افراد هثتال تَ تیخْاتی زًذگی کن تذرکتری ًطثت
تَ افراد ضالن دارًذ .فقذاى فعالیت فیسیکی هْجة
جلْگیری از ًْضاى دهای تذى در طْل غثاًَ رّز
هیغْد ّ هیتْاًذ در ترّز تیخْاتی هْثر تاغذ .در
ًتیجَ ترخی افراد دچار تیخْاتی هیغًْذ .
*ّرزظ تَ هیساى قاتل تْجِی هْجة افسایع دهای
تذى هیغْد کَ پص از ایي ،تَ صْرت جثراًی افت دهای تذى رر هیدُذ.
افت دهای تذى  2 -4ضاعت پص از ّرزظ رّی هیدُذ ّ هْجة هیغْد رادتتر
تَ خْاب ترّیذ ّ در خْاب تواًیذ.

چَ ّرزظی هٌاضة اضت؟
ّرزظی کَ غوا اًتخاب هیکٌیذ تایذ غاهل فعالیت غذیذ پاُا تاغذ تا
تِتر تَ خْاب ترّیذ .خطتگی کَ ایجاد هیغْد هاًٌذ دارّی خْاب آّر
عول هیکٌذ .
*ّرزظُای آیرّتیک ّ ُْازی تِتریي راٍ ترای هثارزٍ تا تیخْاتی اضت.
ایي ّرزظُا هیساى اکطیژى خْى را افسایع هیدٌُذ .
ترای هثال ّرزظُایی هاًٌذ جاگیٌگ ،غٌا ،دّچرخَ ضْاری ،طٌاب زدى،
درکات هْزّى ،اضتفادٍ از تردهیل ّ پیادٍ رّی هٌاضة ُطتٌذ .
*در اتتذا ّرزظ هالین تَ هذت 20- 15دقیقَ در رّز ّ تَ هذت یک ُفتَ
ترای ایٌکَ هٌافع ّرزظ را ادطاش کٌیذ کافی اضت .
*ًرهػِای کػػی قثل از ایٌکَ ّرزظ غذیذ اًجام دُیذ ،هفیذ ُطتٌذ.
ُوچٌیي ایي ًرهػِا را ترای ضرد کردى ّ آراهع یافتي تذى پص از ّرزظ
ًیس اًجام دُیذ .

*ترای تطیاری از افراد ّرزظی کَ صثخ ٌُگام اًجام غْد تِتر اضتّ .لی
ترای هقاتلَ تا تیخْاتی تِتریي زهاى ّرزظ تعذ از ظِر یا عصر ٌُگام
اضت .
الثتَ تایذ تْجَ داغتَ تاغیذ کَ از ّرزظ کردى درضت قثل از رفتي تَ
رختخْاب خْدداری کٌیذ زیرا ّرزظ تذى را تذریک هیکٌذ .تایذ هذت زهاى
کافی ترای آراهع یافتي عضالت ّ جریاى خْى ،پص از ّرزظ غذیذ ّجْد
داغتَ تاغذ .
*ّرزظ هالین غیر ُْازی هوکي اضت در پایاى رّز کوک کٌٌذٍ تاغذ .یک
پیادٍ رّی هفرح ّ ُوراٍ تا تٌفطِای عویق ّرزظ هٌاضثی اضت .
*درکات هْزّى ّ هالین ،یْگا ّ ًرهػِای کػػی ُوراٍ تا هْضیقی آراهع
تخع ّ هالین ًیس تَ توذد اعصاب ّ آراهع یافتي غوا کوک هیکٌذ ّ در تَ
خْاب رفتي غوا هْثر اضت.

هذیریت ترتیت تذًی داًػگاٍ علْم پسغکی اصفِاى
گرد اّری  :هِذی عطکری

هٌتظر هطالة تعذی ها
تاغیذ...

