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كيميائية حيويةتغذية عالجية على أساس فردية   
 

 يمكن إعادة طبع هذه المقالة مجاًنا بشرط 

 Orthomolecular Medicine News Service "خدمة أخبار طب التصحيح الجزيئي"هناك إسناد واضح إلى يكون أن  .1

 "خدمة أخبار طب التصحيح الجزيئي" وكذلك رابط أرشيف  http://orthomolecular.org/subscribe.html  "الجزيئيخدمة أخبار طب التصحيح في " كالً من رابط االشتراك المجاني يتم تضمين أن .2

ources/omns/index.shtmlhttp://orthomolecular.org/res 

 

 

 للنشر الفوري

 2020،  ديسمبر 20،  تصحيح الجزيئيلخدمة أخبار طب ا

 طعامنا؟ في الغذائية العناصر من أقل عدد يوجد لماذا
 لوثر ماري بواسطة

 OMNS ( 2020 ديسمبر 20)

 الزراعة بوزارة الخاصة الطعام جداول عن نقالً  ، حديثة مقالة تشير الغذائية؟ محاصيلنا في التغذية جودة تدهور عن نسمع ما نادًرا لماذا

 والخضروات الفواكه أنواع جميع في الغذائي المحتوى انخفض ، 2000 و 1963 عامي بين أنه إلى ، 2000 لعام( USDA) األمريكية

 100 لكل ملليجرام 128 من الفلفل في سي فيتامين محتوى انخفض ، المثال سبيل على[ 1. ]االنخفاض في واستمر٪ 50 إلى تصل بنسبة

 فقد. المغنيسيوم من الكثير الكرنب وفقد ، والكالسيوم Aِلف( أ) فيتامين نصف البروكلي فقد. جرام 100 لكل ملليجرام 89 إلى جرام

 من قرن قبل. األخرى الغذائية العناصر من العديد مستويات أيًضا وانخفضت ، والريبوفالفين والثيامين سي فيتامين نصف القرنبيط

 ، وبالتالي. يوم/  مجم 225-175 إلى انخفض هذا ولكن ، يوم/  مجم 500 حوالي الغذائي نظامنا في المغنيسيوم محتوى كان ، الزمان

 [2،3. ]المغنيسيوم نقص من يعانون وكندا المتحدة الواليات في السكان من٪  50 إلى يصل ما فإن

 حدث؟ ماذا

 

http://orthomolecular.org/subscribe.html
http://orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml
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 حصاد بمجرد التربة في ضاعت قد المحاصيل فيها نمت التي التربة في الموجودة المعادن أن هو العجز أسباب أحد يكون أن المحتمل من

 في مليمترات عدة) بمعدل السطحية التربة تآكل في التربة حراثة تسبب ما غالبًا ، ذلك على عالوة[ 4. ]المزرعة و غادرت المحاصيل

 حرث بدون الزراعة أساليب تعتمد[ 5،6. ]أكثر أو أضعاف بعشرة السطحية التربة تكوين أو يالطبيع التآكل معدل يتجاوزو الذي ( السنة

 يؤدي مما ،( GMOs) وراثيًا المعدلة الكائنات مع جنب إلى جنبًا غالبًا ، اآلفات ومبيدات األعشاب مبيدات على التربة تآكل من تقلل التي

 مبيدات[ 2. ]صحية نباتات يغذي للتربة صحي بيئي نظام تفيد التي التربة وميكروبات والديدان الحشرات وقتل ، البيئة تدمير إلى

 [7،8. ]لها النباتات امتصاص يمنع مما ، األخرى واأليونات والمنغنيز بالمغنيسيوم ترتبط( RoundUp) الجليفوسات مثل األعشاب

 

 ال ولكنها( NPK) والبوتاسيوم والفوسفور النيتروجين من عالية مستويات على واسع نطاق على المستخدمة الصناعية األسمدة تحتوي

 مما ، النباتات في تفضيلي بشكل الزائدين والفوسفور البوتاسيوم امتصاص يتم. عليها تحتوي ال ألنها النادرة المعادن استكمال تستطيع

 تبدو يجعلها مما ، بسهولة النباتات وتمتصها ، واسع نطاق على البوتاسيوم عالية األسمدة استخدام يتم[ 2. ]المغنيسيوم امتصاص يثبط

 لذلك ، امتصاصهما يصعب اللذين ، والمغنيسيوم الكالسيوم من أعلى البوتاسيوم امتصاص تفضيل إلى النباتات تميل. وصحية خضراء

 من منخفضة ومستويات البوتاسيوم من عال   مستوى على الحصول إلى البوتاسيوم سماد من زائدة بكميات المزروعة المحاصيل تميل

 يمنع أن يمكن البوتاسيوم عالية األسمدة استخدام فإن ، المغنيسيوم من كافية نسبة على تحتوي التي التربة في حتى. والمغنيسيوم الكالسيوم

 من دنيا مستويات وجود يشترط ال حيث ، ذلك تدرك ال قد ، منتجاتك شراء عند ولكن. النبات في األخرى والمعادن المغنيسيوم امتصاص

 [2. ]روتيني بشكل المنتج في المعادن مستوى تصنيف أو قياس يتم ال. خضرواتنا أو حبوبنا أو فواكهنا في المعادن

 

 ، النيتريك حمض على يحتوي ما غالبًا ألنه ، التربة في المغنيسيوم استنفاد إلى أيًضا ، الهواء تلوث عن الناجم ، الحمضي المطر يميل

 حمض يعادل الذي والمغنيسيوم الكالسيوم مع تفاعاًل  تخلق للتربة الطبيعية غير الحموضة هذه. التربة كيمياء يغير أن يمكن والذي

 ملوثة تربة على المزروعة النباتات فإن ، وهكذا[ 9. ]العليا التربة طبقات في المعادن هذه بترشيح ذلك بعد يقوم والذي ، الزائد النيتريك

 شديدة التربة كانت وإذا ، المزارع في التربة حموضة اختبار يتم ما غالبًا. والمغنيسيوم الكالسيوم في نقص من تعاني قد الحمضي بالمطر

 التنافس طريق عن المغنيسيوم استنفاد إلى يؤدي والذي ، الكالسيوم أكسيد منتجات أحد وهو ، بالجير معالجتها يتم ما فعادة ، الحموضة

 [2. ]االمتصاص على معه

 

 األسمدة مجال في العاملين بعض ينكر[ ١٠.١١. ]النباتات في الغذائية العناصر مستوى على التربة في المعادن فقدان يؤثر أن يمكن

 ، للتربة األساسية الغذائية العناصر من يكفي ما على تحصل عندما إال النمو يمكنها ال النباتات ألن نظًرا أنه موضحين ، ذلك الصناعية

 المحتوى في الحديث االنخفاض ألن ، مرجح غير يبدو هذا لكن. التربة من الكافية المعادن النمو سريعة المحاصيل تمتص أن يجب

 [12-10. ]واسع نطاق على وزراعتها الغلة عالية القزمية شبه األنواع تطوير بعد جاء للمحاصيل الغذائي

 

 المستهلكين من العديد لكن ، قوية محاصيل إلنتاج الصخري الغبار من النادرة المعادن باستخدام التربة بتعديل سولومون ستيف يوصي

 [13،14. ]تغذية أقل المحاصيل وتصبح ، المعادن هذه الكبيرة التجارية الزراعة عمليات تضيف ال لذلك. اإلضافية التكلفة يدفعوا لن
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 على تحافظ لن أنها لدرجة المعادن من جًدا خالية التربة تصبح حتى ، غذيةأقل تو طعًما أقل كانت وإن ، النمو في المحاصيل ستستمر

 ، إليها تفتقر التي بالمعادن وتعديلها تربتهم اختبار إلجراء للمزارعين إضافية تكلفة دفع في األذكياء المستهلكين بعض يرغب. الحياة

 .و نادرون قليلون لكنهم

 

 الحل؟ هو ما

 

 ذلك في بما ، الغذائية العناصر من المزيد على حتويفهي ت. العضوية المنتجات مثل ، "عضوية" اعتمادها تم التي األطعمة شراء يمكنك

 من متنوعة مجموعة[ 6،15. ]األعشاب مبيدات أو الحشرية بالمبيدات ازراعته يتم وال ، المغنيسيوم مثل الهامة والمعادن سي فيتامين

 العضوي الغذاء أن من الرغم على. ماركت السوبر محالت سالسل من العديد في واسع نطاق على متاحة عضويا المزروعة المنتجات

 .التكلفة تستحق الغذائية العناصر من األعلى المستويات أن تعتقد العائالت من العديد أن إال ، عام بشكل تكلفة أكثر

 

 أقوم. مناسب بشكل اتعديله و التربة اختبار نجري أن يجب ، محاصيلنا لزراعة مجال لدينا كان إذا. بنفسك طعامك زراعة أيًضا يمكنك

 الطعام بقايا جميع دفنأ و ، بي الخاص المخصبات مزيج إلى الصخري والغبار ، المخمرة األسماك ومكمالت ، البحرية األعشاب بإضافة

. ثقيلة وصخور قوية بشبكة بتغطيته أقوم ، السماد حفر من الحيوانات لمنع و .الحديقة في األلبان ومنتجات واألسماك اللحوم ذلك في بما ،

 يضيف. البحر في تعيش التي القشريات من بأصداف مطحونة تربتهم معدنة بإعادة الشرقي الساحل في البحريين المزارعين بعض يقوم

 احتياجاتنا وتلبية الغذائي نظامنا لتقوية الغذائية المكمالت تناول يمكننا أنه من الرغم على. سمادهم إلى البيض قشور البستانيين من العديد

 مكتشفة غير تزال ال الصحية والتربة النباتات في الغذائية العناصر بعض أن المحتمل فمن ، الغذائية العناصر لمعظم األقل على

 

 الداخلية البستنة

 

 صندوق إنشاء كيفية: واحدة فكرة إليك. بالديدان داخلي سماد كومة صنع حتى يمكنك. البستنة بإمكانك يزال فال ، شقة في تعيش كنت إذا

 الدقيقة الحية الكائنات وتضيف سماد إلى طبيعي بشكل بالفرد الخاصة الطعام بقايا تتحلل سوف[ ١٦] .عليه والحفاظ للديدان داخلي سماد

 الحية الكائنات وهذه النباتات تشكل. الحياة أشكال من وحرمانه شراؤه تم الذي السماد تعقيم يتم ما عادة. األواني في المزروعة التربة إلى

 .النباتات لجذور متاحة الغذائية العناصر يجعل مما ، السماد مواد والديدان الدقيقة الكائنات تهضم. تكافلية عالقة الدقيقة

 

 تقلق ال. شابه وما الحساء وبقايا الطهي من الخضروات وعصير والشاي القهوة بقايا أو ، الغرفة حرارة بدرجة بمياه النباتات ري يمكنك

 .حية التربة تكون أن نريد. للتربة جيد معظمهم. سقطوا إذا أخرى مرة وأعدهم التقطهم فقط - األواني في  ةالمخيف اتحفاالز بشأن كثيًرا
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 :جيد بشكل يعمل وجدته جيد تربة مزيج إليك

 

 :امزج بالكامل

 الحديقة تربة من واحد جزء

 المنخول السماد من واحد جزء

 .المتجددة غيرفهو  الخث طحلب من بدالً  أستخدمه متجدد مورد وهو ،( المبشورة الهند جوز قشور) الهند جوز من واحد جزء

 :هذا من مكعب قدم كل في امزج

 (التالية الوصفة) كامل عضوي سماد كوب 1

 زراعي جير كوب .1/4

  

  ]13["الشالالت غرب راواتالخض زراعة" سولومون كتاب من )COF (كامل عضوي سماد

  

 (البرسيم استخدم أنا) بذور كوارتات )الكوارت هو ربع الجالون( مسحوق 4 إلى 3

 البحر عشب من كوارت 1

 جبس باينت 1

 الزنك كبريتات. صغيرة ملعقة 1/2 1

  النحاس كبريتات. صغيرة ملعقة 1

 العظام مسحوق أو الناعم الصخري الفوسفات من كوارت 1

 الزراعي الجير من كوارت 1

 بوركس. صغيرة ملعقة 1

 المنغنيز كبريتات. صغيرة ملعقة 2

2 T. الحديدوز كبريتات 
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 الشرفة على ذلك تفعل ربما ، جًدا مغبرة ألنها نظًرا. معًا اخلطهم

 

 24 مؤقت باستخدام الضوء تحت درالقِ  يضع أن للمرء يمكن لكن ، للجنوب مواجهة نافذة من بالقرب لي أضع ، الداخل في زراعةلل

 .قليالً  واخدشها األسمدة من رًشا أضف ، لبراعم النباتات نمو من أسابيع عدة بعد. الضوء من ساعة 16 على مضبوط ساعة

 

 ستنتاجاال

 

 عامي بين ميسوري جامعة في التربة قسم رئيس ، ألبريشت ويليام الدكتور كتب[ 14: ]الذكي البستاني كتابه في سولومون يقتبس كما

 البشرية لألمراض األساسي العالج وأن ؛". السيئة" الجينات أو" السيئة" البكتيريا عن ينتج ما نادًرا المرض أن ، 1960 و 1930

 ." األفضل الزراعة ولكن ، الطب ليس( والحيوانية)

 

 مما أطول كانت كرمة من طازجة طماطم حبة قضم هي البريطانية كولومبيا في تقطن و التي لوثر ماري األولى لدى ذكرياتال إحدى)

 بها االحتفاظ تستطع لم ، استكمالها يمكننا وكيف طعامنا في الغذائية العناصر فقدان تشرح دامغة أدلة قراءة بعد. عليههي  كانت

 ( Lake Cowichan Gazette في البستنة أعمدة تكتب ماري. لنفسها المعلومات

https://www.lakecowichangazette.com 
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 )كولومبيا( .M.Dهوغو جاليندو ، 

 )الواليات المتحدة األمريكية( .M.D. ،D.Cاالجر ، ج .يݒمارتن 

 (بورتوريكو)  .N.M.D. ،D.Sc. ،Ph.Dجونزاليس ،  .يچمايكل 

 (ةألمريكيالواليات المتحدة ا) .Ph.D. جرانت ، يبوليام 

 )الدنمارك( MD, FACAMكالوس هانكي، 

 )الواليات المتحدة األمريكية( .M.Dهيمان ،  .سإتونيا 

 )الواليات المتحدة األمريكية( .M.Dسوزان همفريز ، 

 )الواليات المتحدة األمريكية( .M.D،  كيرون هانينجه

 (السويد)  .M.D.  ،M.Dونسون ، چ .بو إتش

 )غانا( MD, FRCP, DTMHآهولو، -كونوتي. دي. فيليكس آي

 (الواليات المتحدة األمريكية)  .D.Oيه كوتولسكي ، چيفري چ

 )النمسا( .M.Dالودا ، إتش. يتر ݒ

 )الواليات المتحدة األمريكية( .M.D.  ،J.Dي ، ڤتوماس لي

 (تايوان)  .Ph.Dآالن لين ، 

 )الفلبين( .M.Dليم ،  هومير

 (األمريكيةالواليات المتحدة )  .Pharm.Dستيوارت ليندسي ، 

 )بورتوريكو( .M.Dيجا ، ڤ-مارسيال .ييكتور أڤ

 )الواليات المتحدة األمريكية( .M.Dونيور ، چماري  .تشارلز سي

 )الواليات المتحدة األمريكية( .M.Dميجنون ماري ، 

 (اليابان)  .M.D. ،Ph.Dون ماتسوياما ، چ

 (الواليات المتحدة األمريكية)  .D.Oوزيف ميركوال ، چ

 (بورتوريكو)  .Pharm.Dمساري ، -ميراندا ر.آ چورچ

 )فنلندا( .M.Dلم أهومادا ، چكارين مونستر

 )الجزائر( .M.Dطاهر نايلي 

 (الواليات المتحدة األمريكية) .Ph.Dنبرثي ، ݒتود  .دبليو

  )الصين( .M.D زيونج بينج

 )غانا(  .Ph.D  إزابيال آكينبا كواكي

 (ماليزيا)  MBBS  ،FRCOG،  رينجاسامي سيلفام

 (الواليات المتحدة األمريكية)  .D.Oروتربوش ،  .ييفري أچ
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 (هولندا)  .Ph.Dشوتيميكر ،  .يرت إيج

 (أيرلندا)  .M.B.B.CHغابرييل ستيوارت ، . إي. يت

 )الواليات المتحدة األمريكية( .M.Dسمان ، كتا .توماس إل

 )الهند( .M.Dامانان ، ڤان ناثان جاچ

 (الواليات المتحدة األمريكية)  MD، يكارڤ جاري

 )كندا( .M.Dكين والكر ، 

 (سنغافورة)  MBBS  ،MMedريموند يوين ، 

 )الواليات المتحدة األمريكية( .D.Cآن زوديرير ، 

 

 )الواليات المتحدة األمريكية(  Ph.D .، سول .أندرو دبليورئيس التحرير: 

 الواليات المتحدة األمريكية()  .Ph.D. سميث ، يچروبرت : محرر مشارك

 (اليابان) .M.D. ،Ph.D،  ياناجيساوا محرر الطبعة اليابانية:  أتسو

  )الواليات المتحدة األمريكية( .M.D. ،Ph.D،  ,تشينج  ريتشاردمحرر الطبعة الصينية: 

  )بلجيكا( فالديمير أريانوفمحرر الطبعة الفرنسية: 

 (النرويج)  .Ph.Dوليزينسكي ، ݒيلين ڤداج محرر الطبعة النرويجية: 

 (جمهورية مصر العربية)  R.Ph  ،P.G.C.Mمصطفى كامل ، محرر الطبعة العربية: 

 (كوريا الجنوبية)  .M.Dشين،  وچهايونمحرر الطبعة الكورية: 

 األمريكية(الواليات المتحدة ) .M.Sمحرر مساعد: هيلين سول كيس ، 

 الواليات المتحدة األمريكية( ، ) .B.Sc.C.Sستيوارت ،  .مايكل إس: محرر تقني

 )الواليات المتحدة األمريكية( ،  .J.Dيسون إم سول ، چ: مستشار قانوني

 

 :للتسجيل مجانًا

http://www.orthomolecular.org/subscribe.html 

 

 :إللغاء التسجيل في هذه القائمة

http://www.orthomolecular.org/unsubscribe.html 

http://www.doctoryourself.com/
http://www.orthomolecular.org/subscribe.html
http://www.orthomolecular.org/unsubscribe.html

