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 گذاردیم ریبدن ما تأث یولوژیزیف ی، نور بر رومی باشد ما یو تندرست یاز سالمت ریناپذ ییجدا یبخش نورنقش 

استفاده و  یبرا ییهاما داشته باشد. خوشبختانه روش تمیدر روند روزمره و ر یاعمده راتیتأث تواندیو م

را کاهش  یو اثرات منف دیخوب نور استفاده کن راتیدارد تا از تأث جودشما و محل سکونتنور در  یسازمانده

 .دیده

 و ضعیف کم نور

 ،یینایاز ب یانواع خاص ،یدگید بیخطر آس شیمانند افزا یسالمت یهااز چالش یامجموعه فیضع نور

کم نور،  طیمح کیچشم و سردرد را به همراه دارد. در  یخستگ ،یرگیخ ،یعالئم افسردگ ،یپوست یهایماریب

چشم و سردرد  یبه خستگ رمنج تواندیم نیانجام دهند و ا یشتریکار ب دیبا دنیتمرکز و د یچشمان ما برا

و  جهیباعث سردرد، حالت تهوع، سرگ توانندیم شوندیکه روشن و خاموش م وبیمع ایمتناقض  یهاشود. چراغ

عامل مهم به  کی نی. ادهندیم شیرا افزادیدن  بیشوند. مناطق کم نور ، خطر آس یحمالت صرع یحت

بدان معناست  نیو ا شودیم جادیدر چشم ا یراتییسن تغ شیبا افزا رایز ستافراد مسن ا یهاخصوص در خانه

نکته  نی. با داشتن ادینیبب بهتردارد تا  ازین یسالگ 20سن  ر ازبیشتچهار برابر  باًیسال دارد تقر 75که  یکه کس

ها، پله یبر رو ژهیوبا تمرکز  یرو ادهیپ یاصل یهاریمس هیدر کل یکاف ییاز وجود روشنا نانیدر ذهن، اطم

. ضعف شده یکار منطقه سرامیک کیمنطقه فرش شده به  کیدر نوع کف مانند از  رییتغ ایمناطق ناهموار 

 یاختالل عاطف"\شود که به عنوان  یعالئم افسردگ جادیا باعث تواندیم دیمداوم و کمبود نور خورش ییروشنا

باعث همین امر اوقات  یو گاه ابدییدر زمستان کاهش م یعیساعات نور طب رایزشناخته می شود ، "\یفصل

 .شودیم یماریموارد ب شیافزا
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 نور زیاد

. همه ما به مشکل آفرین باشد تواندیم زین ادیشود، نور ز یباعث مشکالت سالمت تواندیم فیهمانطور که نور ضع

را  یاسباب باز زریچراغ ل ای یمبه آفتاب نگاه نکن میکه مستق شدیگفته م مابه  یکه در دوران کودک میآوریم ادی

 مشکالتاست اما  ادیچشم در اثر نور ز میمستق بیخطر آشکار از آس کی نی. ایمنبه چشم دوستان نتابا

با نور  یقرار گرفتن در مناطق مصنوع .چشم  یو خستگ یینایبه ب بیوجود دارد مانند سردرد، آس زین یترفیظر

 یشبانه روز تمیاختالل در ر لیاز مسائل به دل یعیوس فیط جادیباعث ا دیپس از غروب خورش ژهیبه و ادیز

 .شودیم
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 ییزمان روشنا

را تجربه  یکیچه مدت تار یو برا یاست که ما ک یاز موارد یکی بر سالمتی در نور تاثیرمسئله  نیمهمتر دیشا

 یشبانه روز تمیبه عنوان ر نیا گذارد،یم ریساعت بدن ما تأث و ما یداخل یبندنور بر زمان یبند. زمانمیکنیم

را  ییهاخاموش کردن هورمون ایو زمان روشن  ردیگیبدن ما از نور نشانه م ی. ساعت داخلشودیشناخته م

ما  یشدن. با ظهور نور مصنوع داریمانند زمان خواب و ب کنندیبدن را کنترل م یهاندیکه فرا کندیرل مکنت

از ما  یو تعداد کم میشوینم داریصبح ب یعیبا نور طب شهی. ما هممیکنیرا مانند بدن خود تجربه نم ینور گرید

که  کندیم نیبه نام مالتون یهورمون دیبدن انسان را وادار به تول یکی. تارمیروید به خواب میبا غروب خورش

. کندیم داریو ب اریکه ما را هوش شودیم زولیهورمون کورت کیو نور باعث تحر شودیم یباعث خواب آلودگ

 داریو صبح زود ب میخوابیشود، ما در طول شب خوب م یسازهمگام یما به درست یشبانه روز تمیر یوقت

 ون،یزیتلو یتماشا ای. اما ماندن در مناطق با نور مناسب اتفاق می افتد در طول روز یحفظ انرژ م،یشویم

 ترشحنیو همچن میبمان داریب بیشتر میدار لیاست که تما نیا یبه معناهمراه تلفن  شیو صفحه نماوتر،یکامپ

حاصل از  جی. نتاکندیخوب شبانه مختل مخواب  کیداشتن  یراما را ب ییکه توانا اندازدیم ریرا به تاخ نیمالتون
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کادر پزشکی و درمان ،کارکنان  ،یکار فتیمانند کارگران ش یشبانه روز تمیردر مدت  یاختالالت طوالن

مدت  یباشد. اختالالت طوالن دیشد اریبس تواندیو فضانوردان م یالملل نیب یهاپروازفرودگاه و خدمه پرواز 

 د،یخانه را کم کن یهاارتباط دارد. غروب چراغ یو افسردگ یچاق ابت،یاز جمله د ییهایماریساعت بدن با ب

 یبرا تانیهاو باز گذاشتن پرده یشبانه / نور آب لتریف ماتیاستفاده از تنظ ای تالیجید یهاصفحه ییکاهش روشنا

 سالم است. یشبانه روز تمیکمک به شما در حفظ ر یبرا یخوب ارینور روز، همه نکات بس قیشدن از طر داریب

 

 ییانواع روشنا

 یبه آب لیما دیسف یهاچراغ نورها درکه معموالً  م،یاقبالً در مورد اختالف درجه حرارت رنگ نور بحث کرده ما

اما  شودیو ظاهر نور صحبت م لیها از نظر استاتفاوت نی. غالباً از اشودیم یبندگرمتر طبقه یر و به زردسردت

. محققان کشف کرده اند که گذاردیم ریما تأث یمتسال جهیو در نت یشبانه روز تمیبر ر زیها نتفاوت نیا

شباهت را  نیشتریب رایز کنندیم جادیدر شما ا یاریو هوش یداریاحساس ب شتریب سفید رنگ نوربا  ییهاچراغ

 میتوانی. ما مکندیم کیها را تحرشدن و فعال بودن هورمون داریزمان ب نیصبح زود دارد و بنابرا دیبه نور شد

و در طول روز  میکن با طراحی نور مناسب تغییراتی را ایجادخود،  یو سالمت یحداکثر بهره ور به یابیدست یبرا

و  یبهره ور شی، به افزاکار محیط  و درکلوین در فضای منزل  4000نور با رنگ ی یهابا استفاده از چراغ
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را خاموش  سفیدهمه منابع نور  که میکنیدر شب م تغییر نورپردازی. سپس شروع به میکنیکمک م یاریشهو

 . میدهیم رییتغ ضعیف و گرم یهاکرده و به نور

 

 یینکات نها

 دیصبح تجربه کن لیدر اوا ژهیروز را تا آنجا که ممکن است به و یعینور طب. 

  دیتر انتخاب کنگرم یهانگرو نور کم را با  دیکن یخوددار سفیدبا رنگ ها از نور عصر. 

   دیاستفاده کن کلوین 4000از نور  د،یو متمرکز باش اریهوش دار،یب دیکه با یدر موارد ایدر طول روز. 

 یدارا ای رفت و آمدمناطق پر ی. بر رودیحاصل کن نانیسن اطم شیبا افزا ژهیبه و یاز داشتن نور کاف 

 .دیمانند راه پله تمرکز کن شتریبآسیب  سکیر

 


