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از بدبو نبودن عرق ،وزن پانصد هزار کیلوگرمی یک ابر و ایمنسازی بدن
با روبوسی بگیرید تا اینکه بدون انگشت کوچکتان 50 ،درصد از قدرت
دستتان از دست خواهید داد
ماهیها را نباید در تنگ نگه دارید :بیشــتر ما تصور
 1میکنیم یک تنگ گرد با ماهی طالیی یا قرمزی که
در آن میچرخد ،دکوراسیونی زیبا برای خانه ماست اما
واقعیت این اســت که تنگ ماهــی به چنــد دلیل برای
ماهی واقعا مضر اســت :یکی اینکه آب داخل تنگ به
سرعت کثیف میشود و ضمنا هر روز عوض کردن آب
تنگ ،برای ماهی واقعا اســترس برانگیز اســت .ضمنا
مساحت سطح آب بسیار بســیار کم است و همین باعث
میشــود ماهی درون تنگ ،دچار کمبود اکســیژن شود.
البتــه دالیــل دیگری هم وجــود دارد ولــی فعال بــه همینها
بسنده میکنیم.

هدی بانکی| مترجم
دنیای پیرامون ما بینهایت شگفتانگیز است و به همین دلیل ،امکان ندارد که همه چیز را درباره اش بدانیم.
پرونده
در این دنیای شلوغ و آشفته صحبت کردن از حقایق جالب که افراد را شگفت زده میکند ،کمی دشوار است
چون هرگونه خبر جدیدی در دنیا به سرعت مخابره می شود و به این ترتیب در مدت زمان بسیار کوتاهی همه از
آن با خبر میشوند و به یک خبر طبیعی و ساده تبدیل میشود ،اما واقعیت این است که برخی حقایق جالب هرچند
جای شک و شبههای ندارند اما چنان ما را تحت تاثیر قرار میدهند که به سختی میتوانیم آنها را باور کنیم .با ما همراه باشید تا چند
نمونه از واقعیتهای جالبی را که به احتمال زیاد نمی دانید ،با شما در میان بگذاریم.

عرق بدبو نیست :شــاید متوجه شده باشید
 2که وقتی بعــد از دوش گرفتن عرق میکنید،
این عرق بــوی بــدی نمیدهد .علتش این اســت که
عرق شــما بــه خــودی خــود بدبــو نیســت بلکــه این
باکتریهای روی پوستتان هستند که عرق را تجزیه
میکنند و سبب بوی بد آن میشوند .ضمنا حتما این
را هــم متوجــه شــدهاید کــه عــرق روی دســت و پا و
صورتتان اصال مثل عرق زیربغلتان بد بو نیست زیرا
غدد تعریق در زیربغلهای شــما ،در محیط تاریک و
مرطوب ،پروتئین بیشتری تولید میکنند و شرایط و
غذای مناسبی برای
باکتر یهــا فراهــم
میکننــد کــه همین
مســئله باعــث بدبــو
شدنشان میشود.

غــذای هواپیمــا واقعــا بدمــزه
 3نیســت :غــذای هواپیما بــه این
دلیــل بدمــزه اســت کــه حــس بویایی و
چشایی ما در ارتفاع به دلیل کاهش فشار
و خشکی هوا به میزان بسیار زیادی افت
میکند .معموال کیفیت غذای هواپیما و
موادبهکاررفتهدرآن،درستمانندهمان
چیزی اســت که روی زمیــن میخورید،
فقطپاسخسیستمچشاییشماازاینغذا
در میان ابرها تغییر میکند .البته گاهی
هم این غذاها ،کیفیت مناسبی ندارد اما
اگرشمایکغذارانصفکردهونیمیرادر
فرودگاه بخوریــد و نیمــی را در هواپیما،
غذای میل شــده در فرودگاه بــه نظرتان
خوش طعمتر خواهد بود!

عضلهچشمتان ُپرتحرکترازعضل هپایتاناست:فکرمیکنید
 8عضل ه چشــمتان ُپرتحرکتر اســت یا عضل ه پایتان؟ عضالتی که به
چشمهایتانکمکمیکنندتاتمرکزکند،درروزصدهزاربارحرکتمیکنند
امابرایاینکهعضالتپایتانهمیناندازهحرکتکنند،باید 80کیلومتردر
یک روز راه بروید .در عرض یک ســاعتی که شما کتابی میخوانید ،عضالت
چشمهایتانتقریبادههزارحرکتبرایانطباقخودانجاممیدهند.
عاملسرماخوردگی،سرمانیست:واقعیت
 12ایناستکهچیزیکهماآنرا«سرماخوردگی»
مینامیم ،یک عفونت ویروسی است .یعنی توسط یک
ویــروس که از یــک فرد بیمــار به فــردی دیگــر انتقال
مییابد ،ایجاد میشود نه ســرما .اما هوای سرد برای
انتقال این ویروسها بسیار ایدهآل است .پایین بودن
دمای محیط باعث میشود سیگنالهای ضد ویروس
که توسط سیســتم ایمنی تولید میشــوند ،افت قابل
توجهی بکنند اما اگر ویروس
وارد بدن نشــود ،هوای سرد
نمیتوانــد باعــث ســرما
یتان شود!
خوردگ 

جنین،اندامآسیبدید همادرراترمیممیکند:طیبارداریاگر
 9اندامی از بدن مادر آســیب ببیند ،جنین داخل رحم ،ســلولهای
بنیادی خود را برای ترمیم این آسیب میفرستد .به گفته دانشمندان این
پدیده یک مکانیســم تکاملی اســت یعنی جنین با محافظت از مادر ،بقای
خودشراتضمینمیکند.دراینبین،جفتجنینمیتواندمنبعبیپایانی
ازسلولهایبنیادینبرایترمیمآسیبمادر،فراهمکند.

اثــر نــوک زبانتــان ماننــد اثر انگشــتتان
 13منحصربهفرداست:همانطورکههرفردیاثر
انگشتخاصخودرادارد،اثرنوکزباننیزمنحصربهفرد
است .دانشمندان در حال ســاختن و تست یک فناوری
تصویری سه بعدی خاص نوک زبان ،برای ارائه به پلیس
هستند.خوباستبدانیدبرخالفتمامنقشههاییکه
درباره زبانتان دیدهاید کــه میخواهند بگویند با کدام
قسمتاززبانتانشوری ،شیرینیو...راحسمیکنید،
تماماینمزههارامیتوانیدباهرقسمتیاززبانتانحس
کنید،باورندارید؟طبقنقشههاقراراستنوکزبانشما
فقطشیرینیراتشخیصبدهداماشماکمینمکروی
نوکزبانتانبگذاریدوببینیدچهاتفاقیمیافتد!

کم خوابی زودتر از گرسنگی شما را می ُکشد:یکآدممعمولیاز
 18کمبود خــواب زودتر میمیرد تــا از گرســنگی .مرگ بعــد از  10روز
بیخوابیسراغتانخواهدآمد،درحالیکههفتههاطولمیکشدتاگرسنگی
شماراازبینببرد.بدنیستبدانیدکمبودخوابوخواببیکیفیتمیتواند
ریسکانواعسرطانهابهویژهسرطانرودهبزرگراافزایشبدهد.

قلب شما سمت چپ سینهتان
 22نیســت :قلب انســان در سمت
چپ ســینهاش قرار ندارد بلکه در وسط
ســینهاش اســت یعنی بین ریه راست و
چپوفقطاندکیبهسمتچپکجشده
است! هنوز جواب این سوال که چرا قلب
کمی به ســمت چپ متمایل است ،پیدا
نشــده امــا یکــی از
تئوریها این اســت که
بطن چپ سنگینتر از
بطن راست است چون
به نیــروی بیشــتری
بــرای ارســال
خــون بــه
تمــام بــدن
نیاز دارد.

بچهها به طــور میانگیــن روزانه
 300 4سوال می کنند :یکبررسی
آنالین در چند کشــور اروپایی نشــان داد که
والدین هر روز تقریبا به  300تا  400سوال
بچهها جواب میدهند ،یعنــی بچهها هر دو
دقیقــه و نیم ،یک ســوال از آن هــا می کنند.
جالباستبدانیدباتوجهبهاینپژوهشوبه
گفتــه خیلــی از پــدر و مادرها ،ســختترین
سوالها این بودند« :چرا آب خیس است؟» و
«سایهازچهچیزیدرستشده؟»

در زمــان تولــد  10هــزار ُپــرز
5
چشایی در دهان انسان است:
نوزادها حــدود  300اســتخوان در بدن و
تقریبا 10هزار ُپرز چشــایی در تمام دهان
خود دارنــد .برخــی از این اســتخوانها با
افزایشسنکودکبههمجوشمیخورند
و در نهایــت بــه  206اســتخوان تبدیــل
میشوندوبیشترپرزهایچشایینیزناپدید
می شــوند و تنها دو هــزار تا چهار هــزار پرز
چشاییباقیمیمانند.

وقتی با خودتان حرف میزنید ،حنجرهتان تکان میخورد :آیا
 10میدانستیدوقتیباخودتانحرفمیزنید،حرکاتکوچکیدرعضله
حنجرهتانبهوجودمیآید؟بررسیپزشکاننشانمیدهدکهصحبتباخود
حتیبدونتکانخوردنزبانهمباعثفعالشدنحنجرهمیشود.بنابراین
هروقتدرفکرتانباخودتانحرفمیزنید،بدنتانهمازنظرفیزیکیدرحال
حرفزدناستبدوناینکهخودتانمتوجهشوید.

سبک نیستند :شاید
ابرها ُ
ســبک بــه نظر
خیلی
 14ابرهــا
ُ
برسند اما علم چیز دیگری میگوید.
یک ابر متوسط کومولوس که در یک
روز آفتابــی میتوانیــد در آســمان
ببینیــد ،چیزی حــدود پانصــد هزار
کیلوگرم وزن دارد.

آنزیمهای بدنتان بعد از مرگ به شــما خیانت میکنند :طی
 19ســه روز بعد از مرگ ،آنزیمهایی که زمانی شــام و ناهــار را هضم
میکردند ،شروع به خوردن ما میکنند .ســلولهای پاره شد ه ما غذای
باکتریهای رودهمان خواهند شد و همین باعث تولید گازی میشود که
شکم باد میکند و چشمها بیرون میزنند.

با خواندن این جمله50 ،
6
هـــــزار ســـلـــول بـــدنتـــان
میمیرند :همین حاال که دارید این
جملهرامیخوانید،پنجاههزارسلول
در بدنتان میمیرند و با سلولهای
جدیدجایگزینمیشوند!ازآنجایی
کــه ســلــولهــای متفاوت در بــدن،
وظایفگوناگونیدارند،حدود210
نوعسلولمتفاوتدربدنوجوددارد.
جالباستبدانیدتقریبا 95درصداز
ســلــولهــای مــوجــود در بـــدن مــا،
سلولهایباکتریهستندکهبیشتر
در سیستم گوارش وجود دارند و در
هرپنجثانیه،تقریبا 50هزارسلولدر
بدنمیمیرند!

نبایدبهاردکهانانبدهید:لذتبخشاستکه
 15درکناررودخانهبنشینیموبرایاردکهاخردههای
نانپرتکنیماماواقعیتایناستکهنان،غذاییناسالمو
حتیخطرناکبرایاردکهاست.اردکهامعدهشانرابا
خردههای نان ُپر میکنند و دیگر جایی برای غذایی که در
واقعمفیداستباقینمیگذارند.تغذیهنامناسباردکها
باعثایجادتغییرشکلدربالهایشانمیشودومقصرش
افرادیهستندکهالبتهناآگاهانهبهآنهانانمیدهند!

چشــم شــما یک دوربین  576مگاپیکســلی
 7است :اگر چشمهای انسان یک دوربین دیجیتال
بود 576 ،مگاپیکسل قابلیت داشت .هم اکنون ،گران
قیمتترین دوربین دیجیتال در دنیا 200 ،مگاپیکسل
دارد که قیمت بســیار باالیی دارد و فقط یک نمونه از آن
موجود است .لطفا بیایید و قدر این دوربین بینظیر و بی
نهایت دقیق را بدانید.

صدای ضربان قلب نهنگ از  2مایل دورتر شــنیده میشــود:
 11نهنگ آبی ،عظیم الجثهترین موجود زنده اســت و قلب او بزرگترین
قلبدربینموجوداتجهاناستکهحدود 400پوندوزندارد.قلبنهنگ
آبی 8،تا 10باردردقیقهمیتپدوصدایضربانقلبشازدومایلدورترشنیده
میشود.البتهچونآنهابسیاردورترازساحلهاهستند،هیچگاهدرساحل
اینصداشنیدهنخواهدشد.
آفتابپرست برای همرنگ شدن
16
با محیــط رنگ عــوض نمیکند:
بیشتر افراد تصور میکنند آفتاب پرستها
وقتی که در موقعیت خطر قرار میگیرند،
رنگ عوض میکنند تا همرنگ محیط خود
شوند و دیده نشوند اما واقعیت این است که
تغییر رنگ پوســت آفتاب پرســت به دلیل
وضعیت هیجانی و فیزیولوژیکی اوست .به
عبارتدیگرتغییررنگدادنآفتابپرست،
شیو ه اصلی او برای ارتباط برقرار کردن با
همنوعانش است .نور و دما هم تا حدودی
در ظاهر و رنگ آفتاب پرست نقش دارند.

دهاندرطولعمربهاندازه 2استخربزاقتولیدمیکند:یکآدم
 20معمولیوسالمدرطولزندگیخودبهاندازهایبزاقتولیدمیکندکه
برای ُپرکردندواستخربزرگکافیست.جالباستبدانیدهمهاینبزاقها
نقش مهمی در تمیز و ضدعفونی نگه داشتن ما دارند و افرادی که بزاق کمی
تولیدمیکنند،مستعدعفونتهایدهانیوپوسیدگیدندانهستند.

روبوســی یک روش ایمنســازی بــدن در برابر
 23بیماری اســت :وقتی کســی را میبوســید278 ،
باکتریجورواجوربهاومنتقلمیکنیداماخوشبختانه95
درصد از این باکتریها مضر نیســتند .محققان دریافتند
باکتریهای روی زبان زوجها بســیار شــبیهتر به هم بود تا
باکتریهای روی زبان دو غریبه نســبت بــه هم .مطالعات
زیادی نشان دادهاند اگر تنوع باکتریها بیشتر شود ،این
اتفاق خوبی است زیرا بوسیدن میتواند به عنوان روشی از
ایمنســازی برای بــدن عمل کند و به شــما ایــن امکان را
میدهد که با قرار گرفتن در معرض میکروارگانیسمهای
بیشتر ،مقاومتتان را باالتر ببرید.

زنبورها میتوانند همدیگر را نیش بزنند:
 25بیشــتر مــا فکــر میکنیــم کــه زنبورهــا فقط
انسانهای بیدفاع و حیوانات بزرگ را نیش میزنند
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه
زنبورهاییککلونیمیتوانند
زنبورهــای کلونی دیگــر را در
صــورت حملــه نیــش بزننــد و
سالمتیکدیگرراتهدیدکنند.
در ضمن زنبور ملکه ،میتواند
رقبایادیگرزنبورهایملکهراتا
حدمرگنیشبزند!

بدون انگشت کوچکتان 50
27
درصد قدرت دستتان از
دست می رود :شما بدون
انگشت کــوچــک 50 ،درصــد از
قدرتدستتانراازدستخواهید
داد .ضمنا خوب است بدانید انگشت
بــزرگ پای شما نیز فشار زیــادی تحمل میکند.
انگشت بزرگ پای شما بیشتر از هر انگشت دیگری وزنتان
را تحمل میکند ،یعنی حدود  40درصد از وزن بدنتان
بنابراین از دست دادن این عضو هم به شدت تعادل تان را بر
هم خواهد زد.

مردها هم داروی ضد بــارداری دارند :داروهای
 24ضد بارداری فقط برای خانمها نیســت .در ســال
 2018دانشمندان اعالم کردند که به یک داروی تزریقی
ضد بارداری مردانه دســت یافته اند که معلوم شده تا 96
درصــد ،موفــق اســت .در ایــن دارو از هورمو نهــای
پروژسترون و تستسترون استفاده شده است.

پنگوئنها هم زانو دارند :شــاید تصور کنید
 26مدلخاصراهرفتنپنگوئنهابهایندلیلاست
کهزانوندارنداماآنهازانودارندفقطزیرکلیپرمخفی
شدهاند .پای یک پنگوئن از یک ران کوتاه ،زانو ،درشت
نیونازکنیتشکیلشدهاست.پنگوئنهایکیازچهل
گونهپرندههاییهستندکهپروازنمیکنند.

س انسان شــنوایی است :مغز شما
ســریعترین ح 
 28میتواند یک صدا را  10برابر سریعتر از یک چشم به
همزدنتشخیصدهد،یعنیدرعرضکمترازپنجصدمثانیه.
به محض اینکه موج یک صدا به گوش شما میرسد ،مغزتان
میتواند در عــرض  0.05ثانیه آن را تشــخیص بدهــد و این
اندازه،خیلیسریعترازیکچشمبرهمزدناست.

همه ما سیکس پک
 17داریم :البد شما هم
فکــر میکنیــد بایــد حتمــا
ورزش کنید تا شکمتان شش
تکه شــود اما بایــد بدانید که
همه ما سیکس پک داریم اما
مشــکل این جاســت که این
عضــات شــش تکــه در زیر
الیهای از چربــی پنهاناند.
بنابراین فقط کافی است این
چربیهــا را آب کنیــد تــا
سیکس پکتان نمایان شود.

هرسالیکمیلیوننفربانیشپشهمیمیرند:هرساعت100،
 21نفــر در اثر نیــش پشــه از بیــن میرونــد .ماالریــا علت بیشــتر این
مرگهاست .پشهها ویروسی حمل میکنند که منجر به ماالریا میشود.
ویروس ماالریا در 103کشــور وجود دارد و 3.3هــزار میلیون نفر را مبتال
میکندوهرسالیکمیلیوننفربانیشپشهمیمیرند.

بــه گربهها نباید
29
شـــیـــر بــدهــیــد:
بیشتر ما تصور میکنیم
شیر ،غــذای خوبی برای
گربههاست چون در بیشتر
کارتونها و تبلیغها چنین
میبینیم اما واقعیت این
است که گربههای بزرگ
سال ،تحمل الکتوز شیر را
ندارند .بچهگربهها الکتاز
(آنــزیــمــی بـــرای گ ــوارش
الکـــتـــوز) زیـــــادی تولید
میکنند ،بنابراین مشکلی
با الکتوز شیر نــدارنــد اما
وقتی بزر گتر میشوند
الکــتــاز کمتری تولید
میکنند و خـــوردن شیر
میتواند باعث اختالل در
گوارششان شود.

شترها آب را در کوهان
30
خودذخیرهنمیکنند:
شــترها میتوانند در عرض 13
دقیقه 113 ،لیتر آب بنوشند اما
ایــن آب در جریــان خونشــان
ذخیــره میشــود نــه در
کوهانشــان .کوهان شــتر انبار
چربی اوست .ضمنا کوهان شتر
بــه ایــن حیــوان کمــک میکند
دمای بدنــش را تنظیــم کند که
ویژگی بســیار مهمــی در بیابان
است .شتر با کمک کوهان خود
میتواند گرمای شدید بیابان در
روز و افت شــدید دما در شــب را
تحملکند.
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