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   تهيه و نگارش  

  
  

   حافظهیخواب تحفۀ است برا
  

خواب که پوره شده باشد، ما نه تنها توان آنرا داريم که حافظه بهتر کار کند بلکه روز گذشته را با آموخته از آن بهتر 

  .ت که مغز انسان در خواب استراحت می کندبه اساس دو مطالعۀ جديد دليل اين اس. بخاطر می آريم

انسان سوم حصۀ حيات خود را به خواب می گذراند و . خواب همان طور که هر وقت حاضر است معما نيز می باشد

ولی قطع ارتباط خواب از . هم چنان در حيوانات، از پشه گرفته تا فيل، هر زنده جان شکلی از خواب را می شناسد

خطر در بر دارد و ازين لحاظ محققين هم عقيده هستند که خواب بايد وظيفۀ ) ُپتانسيل(ت بالقوه محيط زيست، در طبيع

اين وظيفه می تواند در آن نهفته باشد که خسته گی وجود رفع گردد ولی اين هدف هم  وقتی ميسر . مهی را ايفا کند

ه در خواب تحريکات بصورت قطع دور می امکان ديگر شايد اين باشد ک. است که جسم در بيداری نيز استراحت کند

دراين زمينه قبل از دوسال نظريه يی از طرف يک تيم محققين امريکائی و .  مانند تا پروسۀ آموزش تقويه گردد

  .هالندی برای باراول بصورت ابتدائی ابراز گرديده است که اين موضوع را تائيد می کند
  

  آموختن به قيمت انرژی تمام می شود
از پوهنتون ويسکانسين " Giulio Tononiگيوليوتونونی "از تيم   » Synaptic Homeostasis١« تئوری به اساس

  :در مديسن، فرض می شود که آموختن به انرژی ضرورت دارد و آنچه از آن در اختيار مغز قرار دارد محدود است

حواس پنجگانه در   احساس   وسيلۀياد می شوند، " Synapsسيناپس "نِ  حجرات اعصاب که بنام يشمحالت کمونيک

در . وقت بيداری، دايماً  برای ارسال سيگنال های برقی تحريک می شوند که به مقدار معتنابه انرژی ضرورت دارند

 شدن سيناپس ها را سبب می شوند که برعالوه ) جامد  حالتبهگرايش (سختظرف روز اين تحريکات  اشباع  و 

 Synapticدر هنگاميکه اين ضرورت تکافو شده نتواند، به اساس نظريۀ . ردضرورت به انرژی را بلند می ب

Homeostasis خواب . و با آن قابليت اخذ مغز به سرحد نهائی خود می رسد" سيناپس ها" ، اماده بودن عکس العمل

ک انرژی در اشباع سيناپسها را مرفوع نموده و دوباره نرم شدن آنها را باعث می گردد که به اين صورت استهال

  .مغز پايان آمده و ظرفيت آموزش آن دوباره اعاده می گردد

اکنون برای تائيد اين تئوری محققين ويسکانسين دو گروپ موش ها را با هم مقايسه کردند به اين طور که يکی آن 

در موش های بيدار . نصف اول شب را اکثراً  بيدار نگاه داشته شد و ديگر آن در عين زمان اکثراً  بخواب رفته بود

توسط الکترود های جا داده شده سيگنال های انتقال يافته از يک حجره به حجرۀ ديگر که عالمۀ قابليت قدرت اخذ 

با اين پيمايش معلوم گرديد که انتقال سيگنال در پوش مغز موش های بيدار . مغز را نشان می دهد، پيمايش گرديد

پوش مغز در آموزش و همچنان در هنگام :  موش های که خواب شان پوره شده بود، کمتر مؤثر بوده است نسبت به
                                            

  .کانسپت کليديست دربيولوژی که توان می بخشد به اعضا و حجرات تا چوکات فعاليت را عيار و شرايط کارخوب را ارزيا بی کند ١
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در معاينات بعدی حجرات عصبی که به اساس بيولوژی موليکوالر انجام پذيرفت . خواب رول عمده را بازی می کند

. هم در سيناپس ها زيادتر فعال بوده اندهای م ) Receptorرِسپتور (بر عالوه معلوم شد که در گروپ بيدار، آخذه 

خواب می تواند به اين اساس سيناپس . تطابق دارد" سناپسی"محققين عقيده دارند که اين فعاليت با اشباع فرض شدۀ 

  . ها را بوسيلۀ غير فعال ساختن رسپتور های فعال شده، دوباره به اخذ تحريکات اماده سازد

ن صورت می گيرد و چه تأثير باالی حافظه دارد در مطالعات ويسکانسين شامل اينکه چطوريک چنين غير فعال کرد

  : دو طريق فکر شده می تواند. نيست

سيناپس ها به عين فيصدی تقليل ميابد به اين معنی که محالت بيشتر فعال شدۀ کموکاسيون، فعاليت  فعال شدنيا  -

  .ل شده باشند  آن را از دست می دهندخود را بعد از خواب نگاه می دارند ولی آنهايکه کمتر فعا

نشر شدۀ يک " کار"طوريکه . می گردد و فعاليت نسبی آنگاه از بين می روديک سان فعاليت همه سيناپس ها  يا  -

محقق مغزنشان می دهد، چنين بر می آيد که طريق " Ole Jensenُاولی يانسن " گروپ هالندی تحت رهبری 

  .اولی درست باشد
  

  خوابدر البراتوار 
اين مطالعه که همرای يک گروپ محصلين در البراتوار خواب بعمل آمده است می رساند که آنچه آموخته شده بود، 

، اگر آموختن اندک قبل از بخواب رفتن صورت گرفته يعنی هنوز )درين صورت موقعيت چهره ها روی مونيتور(

که حافظۀ محصلين قبل از بخواب رفتن توسط بيدار بر خالف در صورتي. در حافظه  تازه باشد، بهتر بياد می ماند

به اساس نظر محققين، اين . ماندنِ اضافی تضعيف شده بود، روز ديگر نمی شد موقعيت چهره ها بياد آورده شوند

وضع را می توان صرف با يک سان به نرمی گرايدن سيناپس های مربوط حافظه توضيح کرد؛ يک سان ساختن 

 بودن به مقطع زمانی آموختن، بايد مساويانه ظرفيت حافظۀ خوب و يا خراب را متضمن می سيناپس ها، بدون مقيد

می بايد اين يک سان به نرمی گرايدن سيناپس ها نه تنها با خاطره های تازه و مختلف صورت پذير باشد يلکه . بود

 بدست آورد که چرا ما بعد ازيک همچنان با خاطره های ِپرمحتوای مهم و مختلف هم ، آنگاه می توان اين توضيح را

  .شب خواب بازهم و قايع مهم را بخاطر داريم ولی پيش آمد های غير مربوط را فراموش کرده ايم

  

  پايان


