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  عنايت وھمن: فرستنده

  ٢٠١۵ نومبر ١٢
 

 واقعيت جذاب در مورد مغز انسان ١٠
  

 شگفت انگيز برای شناخت به شمار می رود و موارد بيشماری در مورد انسان ناگفته باقی ۀھمواره انسان يک نمون

مغز انسان خواھيم پرداخت، تا شايد ديد بھتری نسبت به مھمترين ۀ له به ده واقعيت جذاب درباردر اين مقا. مانده است

  .عضو بدن خود داشته باشيد

   

 از جنس چربی است بيشتر مردم تصور می بيشتر وزن مغز را آب تشکيل می دھد و بخش جامد عمدتاً  :واقعيت اول

بخش جامد .  درصد مغز را آب تشکيل می دھد٧٥. راد اشتباه می کنندکنند که مغز به طور کامل جامد است، اما اين اف

   مغز ازۀبقي.  درصد مغز را تشکيل می دھد١٢ تا ١٠ مغز نيز از جنس چربی است و تقريباً 

  .جنس پروتئين، ھيدروکربن و نمک است

 تمام رگھای خونی مغز اين به اين معنی است که اگر ! کيلومتر رگ خونی در مغز وجود دارد١٦٠,٠٠٠ :واقعيت دوم

که کره ماه را با رگ ھای  يا اين!  زمين بپيچانيدۀ بار دور کر٤را در امتداد يکديگر قرار دھيم، شما می توانيد آن را 

  .مغز دو نفر به زمين متصل کنيد

  ! وات برق توليد می کند٢٣ تا ١٠شما بين  مغز :مواقعيت سو

بخش عمده ای از اين قدرت توليد شده به منظور ارتباط عصبی . افيستی دو المپ کم مصرف کئقدرت برای روشنااين 

  . استفاده می شودءمغز با ديگر اعضا

  !استفاده از غذای سالم، ھوش را افزايش می دھد :واقعيت چھارم

گونه مواد  ی بخوريد که ھيچئغذا ناھار ۀسسه در نيويورک انجام شده، اگر شما در وعدؤطبق تحقيقاتی که در يک م

اين کشف .  امتياز بھتری کسب خواھيد کردIQ درصد در تست ١٤ مصنوعی نداشته باشد، ۀنگھدارنده و يا طعم دھند

  .بسيار چشمگير است و نشان می دھد که عملکرد مغز به شدت به نوع تغذيه وابسته است

  .ھر فکری که می کنيد يک اتصال عصبی جديد در مغزتان ايجاد می کند :واقعيت پنجم

اگر در ھمين لحظه به . از آن چيزی که تصور می کنيد انعطاف پذير تر است و به مرور زمان تغيير می کندمغز 

  .موضوع جديدی فکر کرديد، مطمئن باشيد در مغز شما به ھمان ميزان اتصال عصبی جديد ايجاد شده است
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  ! ھزار فکر انجام می دھد٧٠يک فرد معمولی روزانه  :واقعيت ششم

با تغيير اين تفکرات، شما می توانيد به طور کل سيم کشی عصبی مغزتان را . در حال فکر کردن ھستيدشما ھميشه 

  .تغيير دھيد

  ! بخش مغز استفاده می کند٥خنديدن فرايند پيچيده ای است و از  :واقعيت ھفتم

يدن برای فعالسازی مغز خند. خنديدن موضوع خنده داری نيست، اين فرايند بخش ھای زيادی از مغز را درگير می کند

تحقيقات نشان می دھد که . يميايی تقويت کننده ای در بدن شما در ھنگام خنديدن رھا می شودکثر است و مواد ؤبسيار م

خنديدن برای چند دقيقه در ھر روز موجب بھبود وضعيت روحی، افزايش احساس خوشبختی و افزايش عملکرد مغز 

  .در خالقيت می شود

  !تردستی موجب تغييرات سريع در مغز می گردد :واقعيت ھشتم

تردستی و حرکات پيچيده موجب . دارد ثير بسيار مثبتی بر روی مغز انسانأ جديد تۀتردستی و يادگيری کارھای پيچيد

ھمچنين کارھا و . رشد بخش خاصی از مغز می شود، بنابراين اتصاالت عصبی در مغز افزايش چشمگير می شود

  .واند موجب رشد چشمگير مغز گرددمسائل پيچيده می ت

  !ی احساس درد را در ھيچ صورتی نداردئ توانا مغز: واقعيت نھممغز

در واقع ھيچ دريافت . مغز قادر به حس کردن درد در خود نيست و تنھا می تواند درد بخشھای ديگر بدن را دريافت کند

  . دردی در مغز وجود نداردۀکنند

  ! سانتی متر است٩.٣ ارتفاع مغز انسان :واقعيت دھم

 ١.٣ سانتی متر و وزن آن ٩.٣ در١٤ در ١٦ مغز ۀانداز.مغز از آن چيزی که مردم تصور می کنند کوچکتر است

  . ميليون سلول عصبی نرون وجود دارد٢٠٠ کيلوگرم ١.٣در ھمين . کيلوگرم است

 

 

 

 
 

 
 
 
 

   


