دانستنيھای جالب درباره بدن انسان!

چشم ھا
دليل وجود ابرو ھا اﯾن است که از رﯾخته شدن عرق به داخل چشم
ھا جلو گيری کند.
دﯾابت اولين علت نابيناﯾی در آمرﯾکا است.
انسان در ھرسال بيش از  ۶مليون بار پلک می زند.

موھا
ﯾک مرد معمولی حدود  ۵ماه از عمر خود را صرف اصالح موھای صورت
می کند.
مو دومين بافت در بدن است که سرﯾع ترﯾن رشد را دارد .مغز
استخوان رتبه ی اول را دارد.
موھا وناخن ھا از ﯾک ماده تشکيل شده اند.

مغز
حدود  ٢٠درصد از اکسيژنی که تنفس می کنيم به مغز می رود.
شما نمی توانيد خودتان را قلقلک بدھيد .چون مغز ميداند که می

خواھيد به بدن خود دست بزنيد بنابراﯾن بر خالف وقتی که چيز دﯾگری
به بدن شما برخورد می کندعکس العمل نشان می دھد.

بدن
روزانه حدود  ١٠مليارد سلول پوستی بدن انسان می ميرند.
ھر انسان روزانه بين  ١تا  ٣پيمانه بزاق ترشح می کند.
بدن ﯾک انسان بالغ روزانه به حدود  ۴٠کيلو گرم اکسيژن نياز دارد.

قلب
فشاری که قلب انسان توليد می کند می تواند خون را تا بيش از ١٠
متر بپاشد.
قلب انسان به طور ميانگين حدود  ٣۵مليون بار در سال می تپد .بنابر
اﯾن قلب ﯾک انسان عادی روزانه صد ھزار بار می تپد.
بعضی موضوعات جالب دﯾگر
اسيد ھای ھضم کننده ی معده آنقدر قوی ھستند که می توانند فلز
روی را آب کنند .اما خوشبختانه سلول ھای سطح داخلی معده به
قدری سرﯾع تجدﯾد می شوند که اﯾن اسيد ھا زمان کافی برای ذوب
کردن آنھا ندارند ).ھر  ٣ﯾا  ۴روز)

در داخل رﯾه ھا بيش از  ٣٠٠٠٠٠مليون موﯾرگ خونی کوچک قرار دارد
که اگر پشت سر ھم چيده شوند طول آنھا  ٢۴٠٠کيلومتر خواھد بود.
استخوان ھای انسان در تحمل وزن استحکامی برابر با گرانيت دارند.
ﯾک قطعه استخوان به اندازه ی ﯾک قوطی کبرﯾت می تواند وزنی برابر
 ٩تن را تحمل کند که  ۴برابربيشتر از قدرت بتون است.

6ماه طول می کشد که ناخن دست ﯾا پا از رﯾشه تا نوک رشد کند.

پوست بزرگترﯾن عضو بدن است .اندازه ی آن در ﯾک انسان بالغ به
حدود  ١.٩متر مربع می رسد .سلول ھای پوستی به طور مداوم ورقه
ورقه شده و می رﯾزند .ھر انسان در طول زندگی خود معادل ١٨
کيلوگرم سلول پوستی از دست می دھد.

وقتی می خوابيد حدود  ٨ميليمتر قد می کشيد و وقتی بيدار می
شوﯾد دوباره به قد اول خود بر می گردﯾد .دليل اﯾن امر آن است که
وقتی نشسته ﯾا اﯾستاده اﯾد ،صفحات غضروفی بين مفاصل،به خاطر
جاذبه ی زمين مثل اسفنج فشرده می شوند.

ﯾک انسان غربی معمولی در طول عمر خود  ۵٠تن غذا می خورد و ۵٠
ھزار ليتر ھم ماﯾعات می نوشد.

ھر کليه حاوی ﯾک مليون فيلتر مجزا است .کل ّيه ھا در ھر دقيقه به
طور ميانگين حدود  ١.٣ليتر خون را تصفيه می کنند و در روز حدود ١.۴
ليتر ادرار خارج می کنند.

عضالت تمرکز کننده ی چشم ھا روزی  ١٠٠ھزار بار حرکت می کنند.
اگر قرار باشد عضالت پا ھا ھم به ھمين ميزان تحرک داشته باشند
انسان باﯾد روزی  ٨٠کيلومتر راه برود.

حرارتی که بدن انسان در  ٣٠دقيقه توليد می کند می تواند حدود ٢
ليتر آب را به جوش بياورد.

ﯾک سلول خونی ظرف مدت  ۶٠ثانيه تمام بدن را دور می زند.

90درصد اطالعاتی که از دنيای پيرامون خود به دست می آورﯾم از
طرﯾق چشم ھا است.

اگر می خواھيد ھوﯾت خود را مخفی نگه دارﯾد زبان خود را از دھان
خارج نکنيد .درست مثل اثر انگشت ،ھمه ی انسان ھا اثر زبان
منحصر به فردی دارند.

تعداد استخوان ھای بدن ﯾک انسان بالغ از ﯾک نوزاد کمتر است .ما با
 ٣۵٠تکه استخوان به دنيا می آﯾيم اما به دليل اﯾنکه در طول رشد
استخوان ھا به ھم جوش می خورند ،در بزرگسالی فقط  ٢٠۶تکه
استخوان دارﯾم.

بينی انسان به اندازه ی بينی سگ حساس نيست اما می تواند
 ۵٠٠٠٠بوی مختلف را به خاطر بسپرد.

طول روده ی کوچک حدوداً  ۴برابر قد ﯾک انسان معمولی است .با  ۵تا
 ٧متر طول ،اگر روده ی کوچک پيچ نخورده بود درون حفره ی شکمی
جا نمی شد.
روی ھر اﯾنچ مربع از پوست بدن انسان حدود  ٣٢مليون باکتری وجود
دارد اما اکثر آنھا بی خطر ھستند.

منشاء بوی بد پا مانند زﯾر بغل ،عرق است .ھر جفت پا  ۵٠٠ھزار غده
ی عرقی دارند و می توانند بيش از ﯾک فنجان عرق در روز توليد کنند.

ھواﯾی که ھنگام عطسه از دھان و بينی خارج می شود حدود ١۶٠
کيلومتر در ساعت سرعت دارد .بنابر اﯾن بھتر است ھنگام عطسه

کردن دھان و بينی خود را با دستمال بپوشانيد ﯾا وقتی صدای عطسه
به گوشتان می رسد فرار کنيد.

در بدن انسان حدود  ۶٠ھزار ماﯾل رگ خونی وجود دارد وخون در ﯾک
مسير بسيار طوالنی سفر می کند .قلب انسان روزانه  ٨٠٠٠ليتر خون
را از درون اﯾن رگ ھا تلمبه می کند.

شما احتماال ً دوست ندارﯾد که در آب دھان خود شنا کنيد ولی اگر
تمام بزاق خود را جمع کنيد می توانيد اﯾن کار را انجام دھيد .ﯾک
انسان عادی در طول زندگی خود حدود  ٢۵٠٠٠ليتر بزاق توليد می
کند که برای پر کردن  ٢استخر شنا کافی است.

60درصد از مردان و  ۴٠درصد از زنان تا 60سالگی خرناس می
کشند .اما گاھی صدای آن کر کننده می شود .صدای خرناس به طور
معمول به  ۶٠دسيبل می رسد ﯾعنی در سطح صدای مکالمه ی
عادی .اما صدای آن می تواند تا  ٨٠دسيبل ھم باال برود ﯾعنی در حد
صدای درﯾلی که با آن آسفالت را می کنند .درجه صدا ھاﯾی که بيش
از  ٨۵دسيبل باشند برای گوش انسان زﯾان آورند.

افراد مو بلوند ممکن است انسان ھای شاد تری باشند ﯾا نباشند ولی
به طور قطع تعداد مو ھای بيشتری دارند .رنگ مو ھا مشخص می
کند که تراکم آن ھا چقدر است و اﯾن تراکم در افراد مو بلوند بيشتر
است .سر ﯾک انسان معمولی حدود  ١٠٠ھزار فوليکول مو دارد که ھر
کدام می توانند بيش از  ٢٠تار مو در طول زندگی فرد توليد کنند .اﯾن
تعداد در افراد مو بلوند  ١۴۶ھزار فوليکول است .کسانی که مو ھای
مشکی دارند  ١١٠ھزار فوليکول ،مو قھوه ای ھا  ١٠٠ھزار فوليکول و
کسانی که مو قرمز ھستند از ھمه کمتر و  ٨۶ھزار فوليکول مو دارند.

اگرشما ناخن ھای دست خود را بيشتر از ناخن ھای پا کوتاه می
کنيد کامال ً طبيعی است .وقتی روی ناخن ھا باز باشد و بيشتر از آن
ھا استفاده شود سرﯾع تر ھم رشد می کنند .ھمچنين ناخن
انگشتانی که بلند ترند و دستی که با آن می نوﯾسيد سرﯾع تر رشد
می کند .به طور معمول ناخن ھا ماھيانه حدود ﯾک دھم اﯾنچ رشد
می کنند.

اﯾن عجيب نيست که نوزادان به سختی می توانند سر خود را نگه
دارند .سر انسان در ھنگام تولد ﯾک چھارم قد او را تشکيل می دھد
ولی در بزرگسالی اﯾن ميزان به ﯾک ھشتم ميرسد.

اگر بگوﯾيد که دارﯾد از بی خوابی می ميرﯾد درست است .شما می
توانيد ھفته ھا غذا نخورﯾد بی آنکه از پا در آﯾيد اما نھاﯾت زمانی که
بتوانيد بدون خواب دوام بياورﯾد  ١١روز است .بيش از آن دﯾگر ھر گز از
خواب بيدار نخواھيد شد.

