
Comfort, Rest, and Sleep 
استراحت و خواب   



تؼزیف اعتزاحت Rest 

.  اعتزاحت ثٝ ٚظؼیتی اطالق ٔی ٌزدد وٝ در آٖ فؼبِیت ثذٖ ثٝ حذالُ ثزعذ
 .ٔؼٕٛال در ٘تیدٝ اعتزاحت فزد احغبط ؽبداثی ٔی وٙذ

تؼزیف آرأؼ Relaxation 

ایٗ حبِت . راحت ثٛدٖ ٚ وبٞؼ فؾبرٞبی خغٕی ٚ رٚحی را آرأؼ ٌٛیٙذ 
 .ٔی تٛا٘ذ ثب یب ثذٖٚ خٛاة ٕٞزاٜ ثبؽذ

تؼزیف خٛاة Sleep 

خٛاة . خٛاة حبِتی اعت استغییز در عطح ٞٛؽیبری فزد ٚ ثی حزوتی ٘غجی
. فؼبِیتی ریتٕیه ٕٞزاٜ ثب دٚرٜ ٞبی تىزارؽذ٘ی ٔی ثبؽذ – 
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 فیزیولوژی خواب
 :ػّٕىزد خٛاة تٛعط دٚ عیغتٓ در ٔغش وٙتزَ ٔی ؽٛد

 ثصُ اِٙخبع-   عیغتٓ فؼبَ عبس ؽجىٝ ای یب ٔؾجه-

در ٔٛلغ خٛاة عیغتٓ ٔؾجه ، ٔحزن ٞبی وٕی را اس وٛرتىظ ٔغش ٚ ٔحیط دریبفت 
 .در ٘تیدٝ تحزیه ایٗ عیغتٓ ثب ٔحزن ٞبی ٔحیطی ، ثیذاری رخ ٔی دٞذ. ٔی ٕ٘بیذ

ثٙبثزایٗ آعیت . ٞیپٛتبالٔٛط در تٙظیٓ خٛاة ٘مؼ اصّی را ایفب ٔی وٙذ-
 .ٞیپٛتبالٔٛط ثبػث ایدبد خٛاة طٛال٘ی ٔی ؽٛد

 .دارٚٞبی ثّٛن وٙٙذٜ عزٚتٛ٘یٗ ٔثُ رسرپیٗ ٔی تٛا٘ٙذ ثبػث ثی خٛاثی ؽٛ٘ذ

تِٛیذ ٚاعطٝ ٞبی ؽیٕیبیی ػصجی ٔثُ ٘ٛراپی ٘فزیٗ ، اعتیُ وِٛیٗ ، دٚپبٔیٗ ، 
 عزٚتٛ٘یٗ ٚ ٞیغتبٔیٗ  ثبػث تحزیه فزآیٙذ خٛاة ؽذٜ 

 .ثبػث ٟٔبر خٛاة ٔی ؽٛد( ٌبٔب آٔیٙٛ ثٛتیزیه اعیذ )تِٛیذ ٔٛادی ٔثُ ٌبثب -

 



 ریتم های ادواری
  

  خٛاة ٚ ثیذاری یه ریتٓ ادٚاری ثیغت ٚ چٟبرعبػتٝ اعت وٝ تٛعط عبػت
 .  ثیِٛٛصیه ثذٖ تٙظیٓ ٔی ٌزدد

 ٖعبػت ثیِٛٛصیه ثب تبثیز ثز ػٛأُ داخّی ٚ خبرخی ، اػٕبَ رفتبری ٚ سیغتی ثذ
تغییزات ظزثبٖ لّت ، فؾبر خٖٛ ، درخٝ حزارت ، تزؽح ٞٛرٖٔٛ  . را تٙظیٓ ٔی وٙذ

 .  ٍٕٞی ثٝ ریتٓ ادٚاری ثغتٍی دارد... ٞب ٚ

 سٔب٘ی وٝ ریتٓ ثیِٛٛصیه ٚ عبیىِٛٛصیه غؼبَ اعت فزد ثیذار اعت ٚ سٔب٘ی وٝ غیز
 .فؼبَ ٔی ثبؽذ فزد ثٝ خٛاة ٔی رٚد

  تبریىی ٚ رٚؽٙبیی تٙظیٓ وٙٙذٜ ٞبی لٛی در ریتٓ ادٚاری خٛاة ٚ ثیذاری ٞغتٙذ أب
 .  در اصُ یه وٙتزَ ٔمذٔبتی ٚ اِٚیٝ را ثٝ ػٟذٜ دار٘ذ

 ٔىب٘یغٓ تٙظیٓ وٙٙذٜ خٛاة ٚ ثیذاری در ٞز ؽخص ٔٙحصز ثٝ فزد ثٛدٜ ٚ تحت تبثیز
 .ػٛأُ ثغیبری اس خّٕٝ تمبظبٞبی حزفٝ ای ٚ فؾبرٞبی اختٕبػی لزار دارد



 مراحل خواب

 خٛاة ثٝ دٚ ٔزحّٝ اصّی تمغیٓ ٔی ٌزدد وٝ ػجبرتٙذ اس: 

NonREM خٛاة(1  

ٔزحّٝ یه ٚ دٚ آٖ خٛاة . ایٗ ٔزحّٝ خٛد ؽبُٔ چٟبر دٚرٜ یب ٔزحّٝ ٔی ثبؽذ  

.عطحی ٚ ٔزحّٝ عْٛ ٚ چٟبرْ آٖ خٛاة ػٕیك را ؽبُٔ ٔی ؽٛد  

 در ٔزحّٝ اَٚ وٝ حذٚد چٙذ دلیمٝ طَٛ ٔی وؾذ ، حزوبت ػعال٘ی ٘بخٛدآٌبٜ ٚ غیزاردی ٕٔىٗ اعت رخ
 .دٞذ

 ٝدلیمٝ طَٛ ٔی وؾذ ، خٛاة ػٕیك تز ؽذٜ ِٚی ٞٙٛس وٕی آٌبٞی ٘غجت ثٝ ٔحیط   15 -20در ٔزحّٝ دْٚ و
   .وُ دٚراٖ خٛاة را درثزٔی ٌیزد% 55ایٗ ٔزحّٝ حذٚد . ٚخٛد دارد

 ّٝوُ خٛاة را در ثز ٔی ٌیزد% 50-5ایٗ  دٚ ٔزح. 
  در ٔزحّٝ عْٛ وٝ خشٚ خٛاة ػٕیك طجمٝ ثٙذی ٔی ؽٛد، ثیذارؽذٖ فزد ٔؾىُ ٔی ثبؽذ ٚ در آٖ فؼبِیت

وبٞؼ یبفتٝ ٚ ػعالت ( ؽبُٔ درخٝ حزارت ، ٘جط ، تٙفظ ٚ فؾبر خٖٛ ) عیغتٓ اتْٛ٘ٛ ٚ ػالیٓ حیبتی 
در ایٗ ٔزحّٝ عیغتٓ پبراعٕپبتیه غبِت . ٕٔىٗ اعت در ایٗ ٔزحّٝ ؽت ادراری رخ دٞذ. ؽُ ٔی ؽٛ٘ذ

 .اعت



 مراحل خواب

ٔزحّٝ چٟبرْ اٚج آعتب٘ٝ ثیذاری ٔی ثبؽذ ٚ ٔؾىُ ثتٛاٖ فزد را ثیذار وزد. 
 ْوُ % 10ٔزحّٝ عْٛ ٚ چٟبرْ را تحت ػٙٛاٖ خٛاة عٍٙیٗ ٔی ٘بٔٙذ وٝ ٞز وذا

 .در ٘ٛار ٔغشی أٛاج وٛتبٜ یب دِتب ٔؾبٞذٜ ٔی ؽٛد. خٛاة را ؽبُٔ ٔی ؽٛ٘ذ

 



Rapid Eye Movement REM خٛاة(2  
.دلیمٝ طَٛ ٔی وؾذ 5 -30ایٗ ٔزحّٝ فزد ثٝ عختی اس خٛاة ثیذار ٔی ؽٛد  

.وُ خٛاة را در ثز ٔی ٌیزد% 20-25دلیمٝ ٚ ثٝ طٛر وّی حذٚد  90ایٗ ٔزحّٝ ٞز   

. دلیمٝ پظ اس ؽزٚع خٛاة رخ ٔی دٞذ 80-100اِٚیٗ دٚرٜ خٛاة رْ   

.حزوبت عزیغ چؾٓ ٚ رٚیب دیذٖ در ایٗ ٔزحّٝ اتفبق ٔی افتذ  

ٚ وبٞؼ تٖٛ  ( ؽبُٔ درخٝ حزارت ، ٘جط ، تٙفظ ٚ فؾبر خٖٛ ) افشایؼ ػالیٓ حیبتی
٘ٛار ٔغشی فؼبَ ثٛدٖ ٔغش  . ػعال٘ی ٚ رفّىظ ٞبی تب٘ذٚ٘ی ػٕمی ٘یش ایدبد ٔی ؽٛد

. را ٘ؾبٖ ٔی دٞذ  

. ٔی ؽٛ٘ذ REM در دارٚٞبی خٛاة آٚر ٔؼٕٛال ثبػث وٛتبٜ ؽذٖ تحمیمبت ثبثت  
ثبثت ؽذٜ اعت وٝ ایٗ ٔزحّٝ خٟت افشایؼ حبفظٝ ٚ عبسٌبری فزد ثب ٔحیط 

إٞیت خبصی دارد ٚ در صٛرت ٔحزٚٔیت فزد ٕٔىٗ اعت ػالیٓ عبیىٛس ٘ؾبٖ  
.دٞذ  

 

 



 مراحل خواب
 اثتذا فزد در ٔزحّٝ یهNonREM  لزار

ٌزفتٝ عپظ در صٛرت ٟٔیب ثٛدٖ ؽزایط خٛاة 
، عْٛ  NonREMثٝ ٔزاحُ دْٚ 

NonREM  ْچٟبر ٚNonREM  ٚارد
ٔی ؽٛد پظ اس آٖ در ٔزحّٝ عْٛ 

NonREM ْٚد ،NonREM  عپظ ٚ
ٔزحّٝ ثؼذی . لزار ٔی ٌیزد  REMٔزحّٝ 

، عْٛ  NonREMٔزحّٝ دْٚ 
NonREM  ْچٟبر ٚNonREM اعت

 .ٚ ایٗ عیىُ ثٝ ٕٞیٗ تزتیت ادأٝ ٔی یبثذ

 ٚ2ٚ3ٚ4ٚ.... Rem 1ٚ2ٚ3ٚ4ٚ3ٚ2ٚ   



 الگوی خواب
  

ثٝ ػّت ٘بؽٙبختٝ ای ثذٖ اوثز افزاد ثب ٞؾت عبػت خٛاة ؽت ثٝ تؼبدَ 
 دعت ٔی 

 یبثذ ٚ ایٗ ٔیشاٖ خٛاة اعتب٘ذارد لبثُ لجَٛ خٟب٘ی ٔی ثبؽذ
عبػت ؽجب٘ٝ رٚس ٔی خٛاثٙذ 20تب  14٘ٛساداٖ ثٝ طٛر ٔتٛعط -  
عبػت 14تب  10وٛدوبٖ در عٙیٗ رؽذ-  
عبػت 9تب  7:ثبِغیٗ-  



 عوامل موثر بر خواب
      ؽغُ ٚ فؼبِیت ٞبی رٚسا٘ٝ  -ثیٕبری ٚ دارٚٞب     -ػبدات ٚ فزًٞٙ    -ػٛأُ تىبّٔی 

ٔحیطی آراْ ، آؽٙب ، ثب دٔبی ٔؼتذَ ٚ ٘ٛر ٚ تٟٛیٝ ٔٙبعت:ػٛأُ ٔحیطی 

عجه س٘ذٌی، ٔیشاٖ فؼبِیت 

ٝتغذی: 

غذاٞبی پزپزٚتئیٗ ، پزوزثٛٞیذرات ٚ ٔٛاد غذایی حبٚی اعیذآٔیٙٝ اَ تزیپتٛفبٖ ثبػث افشایؼ 
 .  ٔیشاٖ خٛاة ٔی ؽٛ٘ذ

ٔصزف اِىُ ثٝ ٔیشاٖ وٓ . ٔٛادی ٔثُ وبفئیٗ ٚ عیٍبر ثبػث وبٞؼ ٔیشاٖ خٛاة ٔی ٌزدد
 .ثبػث افشایؼ خٛاة ٚ ثٝ ٔیشاٖ سیبد ثبػث ثی خٛاثی ٔی ؽٛد

 ٜٔیُ ثٝ ثیذار ٚ ٞٛؽیبر ٔب٘ذٖ ٔی تٛا٘ذ ثٝ فزد وٕه ٕ٘بیذ تب ثز خٛاة غّجٝ وٙذ ٚ ثز :اٍ٘یش
 .  ػىظ ػذْ تٕبیُ ثٝ ثیذار ٔب٘ذٖ ثبػث غّجٝ خٛاة ثز فزد ٔی ؽٛد

اعتزط ٚ تٙؼ ٞبی رٚحی رٚا٘ی ثبػث وبٞؼ ٔیشاٖ خٛاة ٚ وٛتبٜ ؽذٖ  :تٙیذٌی رٚحی
 .ٔی ؽٛد REMٔیشاٖ خٛاة 



 اختالالت و مشکالت شایع خواب

 ایٗ اختالالت ؽبُٔ عٝ دعتٝ وّی 

Dyssomnia 1-دیظ عٛٔٙیب  

Parasomnia 2-پبراعٛٔٙیب  

اختالالت رٚحی رٚا٘ی ٚ داخّی -3  

 



دیظ عٛٔٙیب-1  

 ایٗ ٌزٜٚ اختالالتی ٔثُ ثی خٛاثی ٚ پزخٛاثی را درثز ٔی ٌیزد: 

 INSOMNIAثی خٛاثی( اِف

ایٗ اختالَ ٔؼٕٛال . ٔثُ ٔؾىُ در ؽزٚع خٛاة ، تٙبٚة خٛاة ٚ یب سٚد ثیذار ؽذٖ ٔی ثبؽٙذ
 .عبَ ، س٘بٖ ٚ افزاد ٔجتال ثٝ افغزدٌی ثیؾتز ٔؾبٞذٜ ٔی ؽٛد 60در عٙیٗ ثبالی 

 HYPERSOMNIA:پزخٛاثی( ة

ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔىب٘یغٓ دفبػی  . ثیؾتز در رٚس رخ ٔی دٞٙذ ٚ ٔؾخصٝ آٟ٘ب خٛاة سیبد ٔی ثبؽذ
٘بخٛدآٌبٜ در ثزاثز ػذْ تٛاٖ یب تٕبیُ ثزای رٚیبرٚیی ٔغتمیٓ ثب ٔؾىالت س٘ذٌی ٌبٞی در اثز 

 .  ٔصزف ثؼعی اس دارٚٞب ایدبد ٔی ؽٛد

ثٝ اؽىبَ ٔختّفی ٔؾبٞذٜ ٔی ؽٛد وٝ ؽبُٔ ٔٛارد سیز ٔی ثبؽٙذ: 

حّٕٝ خٛاة :NARCOLEPSY:ثزٚس خٛاة ثٝ صٛرتی غیزلبثُ وٙتزَ ٔی ثبؽذ  . 

- ٚارد ؽذٖ اس ٔزحّٝ ثیذاری ثٝ ٔزحّٝ یه خٛاة: فّح خٛاة Paralysis 

 Cataplexyوبتبپّىغی یب وبٞؼ ٘بٌٟب٘ی تٖٛ ػعال٘ی – 



 

 

 
 پبراعٛٔٙیب 

 

 

 

  ُٔدر ایٗ اختالَ ، فزد ٔجتال اٍِٛٞبی رفتبر ثیذاری را در خٛاة ٘ؾبٖ ٔی دٞذ وٝ خٛد ؽب 

 ، راٜ رفتٗ در خٛاةSomnambulism 

 لجُ اس ثٝ خٛاة   )وزختی ، عٛسػ ٚ خبرػ پبٞب ٔٛلغ دراس وؾیذٖ) عٙذرْ ثیمزاری پبٞب
 Restless Leg Syndrome -رفتٗ

 ٝ٘(ا٘مجبض یب پزػ ػعالت پب در حیٗ خٛاة ) ٔیٛوّٛ٘ٛط ؽجب         

  NOCTURNAL MYOCLONUS 

حزف سدٖ در خٛاة ، د٘ذاٖ لزٚچٝ در خٛاة ٚ ؽت ادراری 

 



 

 

 
اختالالت رٚحی رٚا٘ی ٚ داخّی -3  

 

 

 

 ٔحزٚٔیت اس خٛاة ثٝ صٛرت وبٞؼ ٔمذار ، ثجبت ٚ ویفیت خٛاة  خشٚ ایٗ دعتٝ اس
یب وُ سٔبٖ  REM ، NonREMوبٞؼ ٔیشاٖ خٛاة . اختالالت ٔحغٛة ٔی ؽٛد

ػٛأُ ٔحیطی ٔثُ ثغتزی ؽذٖ در ثیٕبرعتبٖ یب ٚخٛد درد ٚ ٘براحتی  . خٛاة ٔؾبٞذٜ ٔی ؽٛد
 Sleep Deprivation .ٔی تٛا٘ٙذ ثٝ طٛر ٔٛلت ثبػث ایدبد ایٗ اختالَ ؽٛ٘ذ

 

آپٙٝ خٛاة SLEEP APNEA 

 ٔؼٕٛال در افزاد ٔغٗ وٝ سیبد خزٚپف ٔی وٙٙذ . ثٝ لطغ تٙفظ در ٔٛلغ خٛاة اطالق ٔی ؽٛد
دلیمٝ عطح اوغیضٖ خٖٛ پبییٗ افتبدٜ ، ٘جط ٘بٔٙظٓ ؽذٜ ٚ   2ثب٘یٝ تب  15حذٚد . دیذٜ ٔی ؽٛد

 .آپٙٝ ٕٔىٗ اعت ثب ٔزي ٘بٌٟب٘ی در خٛاة ٕٞزاٜ ؽٛد. فؾبرخٖٛ افشایؼ ٔی یبثذ
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