ده ﺧﺎﺻـﯿﺖ آب ﮐـﻪ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﺮ ﺑـﺪن اﻧﺴـﺎن
دارد
ده ﺧﺎﺻﯿﺖ آب ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺪن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻣ ﺑﺎﺷﺪ
ده ﺧﺎﺻﯿﺖ آب  :دﯾﺮ در اﯾﻦ دوره زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺴ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آب و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازه آن ﺑﺮای
ﻫﺮ ﺷﺨﺼ ﭼﻘﺪر واﺟﺐ و ﺣﯿﺎﺗ اﺳﺖ.ﺗ ﺗ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﺪن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ آب ﻧﯿﺎز

دارﻧﺪ  ،ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓ در ﺑﺪن ﺷﻤﺎ آب ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻻزم را ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ درﺳﺘ ﭘﺮدازش ﮐﻨﺪ.
آب در ﺑﺪن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺖ از رﺳﺎﻧﺪن اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺗﺎ رﻗﯿﻖ ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ
ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ و آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ آب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻌﻤﻮﻻ آب ﺑ ﺑﻮ و ﺑ رﻧ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ
ﮐﺲ از ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ﺑﺪش ﻧﻤ آﯾﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ در آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﺎ ﺑﺮﺧ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺮﻣﺎﯾﺸ
ﻣﺰه و رﻧ آب ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاص آب اﯾﻦ ﻣﺎده ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ و ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ ﺑﭙﺪازﯾﻢ.

ده ﺧﺎﺻﯿﺖ آب ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن دارد

آب ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﺳﺮد و ﺗﺮ
ﻃﺒﻊ آب ﺳﺮد و ﺗﺮ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺪن ﮐﻤﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘ ﮐﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺨﻮاﺑ
اﺳﺖ.ﺑﺎ ﮐﻢ ﺷﺪن آب در ﺑﺪن اﻧﺮژی در آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺮای

ﺧﻮاب آﻣﺎده ﻣ ﮐﻨﺪ.
آب ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﮐﺴﯿﮋن رﺳﺎﻧ ﻣﯿﺸﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻧﺪه اﻧﺮژی اﻟﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴ در ﺑﺪن ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺪن ﯾ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻎ در ﺣﺪود  50ﺗﺎ  75درﺻﺪ از آب ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ ﺑﺎﯾﺴﺖ
روزاﻧﻪ  8ﻟﯿﻮان آب ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺎﺛﯿﺮ آب ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘ ﻣﻐﺰ
ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔ اﻣﺮوزه ﯾ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻓﻌﺎل ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ و
ﻓﺸﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺗﺤﻤﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌ از ﻫﺸﺘﺎدو ﭘﻨﺞ درﺻﺪ آب ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ.ﺣﺎﻓﻈﻪ  ،ﺗﻤﺮﮐﺰ  ،ﻋﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ  ،ﻫﻮش و … .از ﻣﻮاردی ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ آب در آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ

دارد.آب ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪدر ﺣﻔﻆ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﮐﻢ آﺑ ﺑﺪن  ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ
 ،اﮔﺮ ﺗﺎ دو روز اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده  H2Oﺑﻪ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻧﺮﺳﺪ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺷﺪت از ﺧﻮدش واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣ
دﻫـﺪ.ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﭼﻨﯿـﻦ ﺷﺮاﯾـﻂ ﻫﺬﯾـﺎن ﮔـﻮﯾ ﻫـﺎ ﺷـﺮوع ﻣﯿﺸـﻮد  ،دﯾـﺪ ﻣﺨﺘـﻞ ﺷـﺪه و ﺗﺼـﺎوﯾﺮ در ﻫـﻢ ﺗﻨﯿـﺪه
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.ﺑﺎ ﮐﻢ ﺷﺪن آب ﺑﺪن ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌ ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﯾﺎد آوری ﻫﺎی
ﻣﻐﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ و ده ﻫﺎ ﻣﺸﻞ دﯾﺮ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﮐﻢ آب ﺷﺪن ﺑﺪن ﻣﻐﺰ ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در اداﻣﻪ ﻟﯿﺴﺘ از ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮاص آب را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آورده اﯾﻢ :

ﺧﻮاص آب
 .1ﻃﺒﻊ اب ﺑﻠﻐﻢ اﺳﺖ.
 .2ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ  50ﺗﺎ  70درﺻﺪ از آب ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .3آب ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻧﺮژی اﻟﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴ در ﺑﺪن دارد.
 .4آب اﮐﺴﯿﮋن رﺳﺎﻧ را در ﺧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ دﻫﺪ.
 .5آب ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ در ﺑﺪن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
 .6ﻣﺼﺮف آب ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻮﺷﯿﺎری و ﮐﺎﻫﺶ ﺑ ﺧﻮاﺑ ﻣﯿﺸﻮد.
 .7آب ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻠ ﺑﺪن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
 .8ﺧﻮردن آب در ﺑﯿﻦ وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾ ﺑﺎﻋﺖ ﭼﺎﻗ ﻣﯿﺸﻮد.
 .9ﻣﺼﺮف آب ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﺘﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .10ﻣﺼﺮف آب ﺑﺮای رﻓﻊ ﺳﺮدرد ﻣﻔﯿﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف آب ﻧﺎﺷﺘﺎ و ﺷﺐ ﻫﻨﺎم ﺑﺮای
اﻓﺮاد دارای ﯾﻮﺑﻮﺳﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﻮاص آب

