داﻧﺸﻤﻨﺪان از ﺗﻐﺮ ﺳﺎﻋﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺪن ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻓﻨﺎوری ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ .ﻧﻮر
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺪن ﻣﺎ را ﺑﻬﻢ ﻣﯽرﯾﺰد و ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ .وﻟﯽ آﯾﺎ
واﻗﻌﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺨﺮﺑﯽ روی ﺧﻮاﺑﻤﺎن دارد؟
ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﺧﻮاب ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪن ﻫﻮا در ﺑﺪن ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮرﻣﻮن ﺧﻮاب را ﮐﺎﻫﺶ

ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ روی ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺧﻮاب ﺷﻤﺎ اﺛﺮ ﻧﻤﯽﮔﺬارد و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻤﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺳﺎﻋﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺪن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
»رﯾﺘﻢ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی« ﺳﺎﻋﺘﯽ در داﺧﻞ ﺑﺪن ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺣﺘﯽ
ﻗﺎرچﻫﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﺪن ﻣﺎ در ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﻣﻐﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ« را ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻄﺢ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻫﻮرﻣﻮن ﺧﻮاب« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در
ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺐ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود و در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ ﭘﺎﻦ ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ دارای ﻧﻮﻋﯽ رﯾﺘﻢ ذاﺗﯽ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺪ.

ﭘﺮوﻓﺴﻮر »ﺟﺎن اﮐﺴﻠﺴﻦ« ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮاب در ﻣﻮﺳﺴﻪ »ﮐﺎروﻟﯿﻨﺴﮑﺎ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ
اﺑﺮﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ رﯾﺘﻢ ذاﺗﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ دارد و در ﺣﻮاﻟﯽ ﻏﺮوب و ﻃﻠﻮع ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺣﺴﺎس
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﻣﺎ را ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺸﺮ اﺟﺎزه ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و
ﺗﻄﺒﯿﻖﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎ ﺗﻐﺮ ﻃﻮل روز و ﺷﺐ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل را ﻣﯽدﻫﺪ«.

آﯾﺎ ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﻋﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎ را ﺗﻐﺮ ﻣﯽدﻫﺪ؟
ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن از ﻻﻣﭗ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻤﺴﯽ از ﺧﻮد ﻧﻮر ﺳﺎﻃﻊ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮوﻓﺴﻮر »ﺟﯿﻤﯽ زاﯾﺘﺰر« از داﻧﺸﮕﺎه »اﺳﺘﻨﻔﻮرد« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﻮر اﺳﺎﺳﺎ روی ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪن ﻣﺎ
دو اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد؛ زﻣﺎن آن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯿﺰان ﻧﻮﺳﺎن و ﻗﺪرت ﺳﺎﻋﺖ را ﺗﻐﺮ ﻣﯽدﻫﺪ«.
وﻗﺘﯽ رﯾﺘﻢ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﻣﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از روی ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﺧﻮاب
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی روی ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﻧﻤﺎن اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻧﻮر
ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری اﻓﺮادی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﭘﺮﺗﺎﺧﯿﺮی دارﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺪت ﻧﻮری ﮐﻪ در ﻧﻮردرﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻻﻣﭗ ﯾﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ.
در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻏﺬی ﯾﺎ ﮐﺘﺎب
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﮐﺘﺎب
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﭘﺎﻦﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ.

دﮐﺘﺮ »ﺳﻠﯽ رﯾﭽﺎردﺳﻦ« از داﻧﺸﮕﺎه »وﺳﺘﺮن اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ۱.۵

ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﭘﺮﻧﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ در ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺐ را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ
اﺛﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد .ﻣﻨﺘﻬﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاﺑﺘﺎن ﺑﺒﺮد«.

اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﭼﻪ اﺛﺮی ﺑﺮ اﻟﮕﻮی ﺧﻮاب ﻣﺎ دارد؟
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ اﺛﺮات زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺑﺪن ﻣﺎ دارد و ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری در

ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﭼﻪ اﺛﺮی ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺑﺮوﯾﻢ،

ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﻦ زﻣﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﺧﻮاب راﺑﻄﻪ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ راﺑﻄﻪﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺿﻐﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﺛﺮ ﻣﺨﺮب ﺻﻔﺤﺎت ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب
ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻏﺬی ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ زودﺗﺮ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻨﺪ .در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت،
ﻣﺜﻼ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺛﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮر آﺑﯽ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻋﺎدی و
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮدار ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮدار اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻓﻘﻂ  ۳ﺗﺎ  ۴دﻗﯿﻘﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽروﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ رﯾﭽﺎردﺳﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﻬﻤﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ» :راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری
و ﺧﻮاب اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ دوﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻃﻮل زﻣﺎن روی
ﺧﻮاب ﺷﻤﺎ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد ،وﻟﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد را از ﻓﻨﺎوری
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

