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 « خاک را کیمیا کنیم» 

 قسمت دوم

عناصررریز مغزی اززنظز قیزلات تحزک یرزگ زهتاازتازاخزنف دازگن  قازلات تحزک یرزمازعقحزک یرزتاعیزنم اگز

صیزززززززززز صیزنظزهتاازییزهیگگ.زتهزطو زیثالزگ زیو گزعنا سم هاززفا صیزگ زل سمویتحزآنزعن عدئخزکمبوگزوزمازی

کمبوگزنت قنزگ زن قنیهاززپائتنیزوزپتیزهتاازیشررااقازییزدرروگزگونزهتاازززکهزلات تحزک یرزتاالمیزگن  قازعدئخ

نمنزکون امیز نزگن گزکهزعنصرریزیاکو ز نزنظزتیههاززپتیزتهزتیههاززاوننزاقنمحزکنقزوزامینتنزکمبوگزعناصرریززز

گنزغانمیزغتیزی  یرزتتش یزگ زتیههاززاوننزنکفاقزییزنف قزوزنمنزتقمنزگلتلزنسحزکهزهتاازلات تحزحیکحزگنزز

زآنزعناصیزنظزلسم هاززپتیزتهزلسم هاززاون  یز نز قن گ.

نهیزتهزیققن زتیگندررحزعناصرریزغانمیزکوسررالزی صرروالوزظ نعیزوزتاغیزکواهزدرروگزوزکغیتنزیونگزغانمیزهتااززز

دقز.ززززززززز شکدوزک امهزهتاایزکنو یزتهزکق مجزحلزفوناقز دقازن  احزهتیگزازی دحز ساسزیققن زتیگن صیازززتین ی

صیز شاو ظزززززز عنا صوالوزک شیزکهزگ زنفغنمشزعم کیگزکمیزوزکتفیزی  سدی یززگن  ق مغزی اززعدوازتیز ق ازگ ز

نمنزنییزتهزگلتلزون گزدقنزززکه تغزکغثتیزتهزسغنمیزگن  قززز مامنقهتاایزنس فاگازییززیونگزنولتهزن سانزوزگنحزکهزنظزز

اوزمازلسمحزااززفو نکیزسبغم اوزوزنمنزعناصیزتهزلسمحزااززفو نکیزهتااانزیا نقزگن هزهنقحزازاوزوزحبوت

ز.کهزتهزعنوننزغانزز وظییازیصیازییزدو قزغتیازنسح

الحزی اسرررفا هزتهزززززونعزکخزفو یزتازآاناز وزازیسزوزماکبزززع یز غخزیوفقت هاززنولتهزنززیا نقزگ یانزتیفیزنظزن ززززز

زگ.زکا تیگزگمگیزعناصیزضیو ززکهزتهزیققن ز اگتغزگ زتقنزواوگزگن  قزکواهزگنقن یز میزدو

نکنونزثاتحزدقازنسحزکهزتستا ززنظزعناصیزکخزیصیازیا نقز وزازینگنغازیسزوزغتیاز تغزعناصیززک تقززگ زززززززز

ز(1367گ یانزتستا ززنظزنف دالوزاسما یزوز ون یزن سانزوزگنحزییزتادنقز.ز)زیفتقزز

کاًزک تشهزنززی اسفا هزتهزگلتلزکخزکواهیزتهزعناصیزکخزیصیازگ زطیزسالهاززهاد هازکوصتهزااززکوگززعمقزززز

سئ هزتاعیزنمنزونلعتحزک خززززززززز سحز.زوزنمنزی سفاوازپ اسزک اوظز نموگازن سهزنو اازف صتهزگنقزکت توگازوزنظزحقزکو
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دتوعزتتما مهازوززززززززززززز سحز.ز دقازن سئ هزآفیمنز شاو ظززی صوالوزک سفیزگ زنکثیزی  صیازظماگززنظوزوزف دقازکهزی

وزح یزدا کیزییکباوزگ زانوبزکشو زعمقکاززززیغن عزگازز ماکقآفاوزی عقگزهتاایزیا نقزدتوعزآکشکزهدتیاززز

زظنئتقازیصیاز ای عاگلزکوگاازییزتادق.

صیازتهزومژازکوگااززززززززز صیزکخزی صیازی عقلزکوگاازوزامینتنزکا تیززکوگااززی  وززعنا سحزتازی تقمهیزن

(زگن هزوزززFortilicationی  وززآانازینگنغزوز وززعدوازتیز تلزتهزنفغنمشزکولتقزگ زاک ا زازغنیزسررراظزز)زززززز

ک شزهنقحزوزسررامیزی صرروالوزظ نعیزوزتاغیزن  احزهیف هزوزتا ااززتقسررحزآیقازتینززکشررحزتعقززنظزلق وز

(زتاالکیززتیفو گن زییزدررو قازغنیزسرراظززی صرروالوزکشرراو ظززتینزززTilloringاون هزظ یزوزسرربغزدررقنز)ز

زاایعهزیازکهزنظزکمبوگزنمنزعناصیزگ ز  جزییزتادنقزنییزحتاکیزنسح.ز

صیزیواوگزگ زنمنزکوگاازتینززهتاازززززززمکی دتمتامیازلاتلزاابزکیگنزعنا دهاززنفغنمشز ن قیانزکوگاازز نظز و

ییزتادررق.زکوگااززیتکیوتیزییزکون نقزعدوازتیزتاالزتیگنز ن قیانزیصرریازکوگااززدررتمتامیازعناصرریزغانمیزز

گ زیصرریازکوگزصرریفهزاومیزکثبتحزدررقازگ زفارز نز تغزتینززهتاازتهزفیحزلاتلزاابزگ آو گازوزتقمنزکیکت ز

زکااشزگنگ.زون گنوزکوگااززفسفاکهزتهزکشو ز نزدوگ.زتازیصیازکوگااززیتکیوتیزییزکوننزتهزیققن زظماگز

زگهزتامقزکیگ

دحزوزن قنظازهتیززغ قحز ت ینوزگ زپاززتوکهزگ زززززز صیازکوگزنظکهزلبلزنظزکا دهامیز قتیزکااشزی تازنعمالزوز و

فارزپاززتوکهزنزتادق.زتازنمنز وشزگ زیصیاززززنظکهزیطاتقزتازغ قحز ت ینوکوگااززنونفیزیاازنولزکشحزیصیاززز

زکوگااززنظکهزصیفهزاومیزفوناقزدقز.ز

س قتخزغ قحزنظوزگ زتیگزهتااانزظ نعیز تغز وشزززززززز سنجزتینززن قنظازهتیززغتیی س گاازک یوفتلز س فاگازنظزگ ن

دقزززز سیمعزکمبوگزنح مالیزنظوزگ زیغن عزییزتا شختصزوزحلز شو ززگمگیززتینززک کهزییزکوننزکا تیگزآنز نزگ زک

ز نمجز موگز.ز
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یونگزآلیزفارزتهزایز  وززتامسررر یزنفغنمشزماتقزازگهزکااشزیونگزآلیزگ زفاکهاززظ نعیزکشرررو زتازززززززززززززز -

 کشاو ظززپامقن زینافاوزگند هزوزکولتقنوزکشاو ظزز نزتینزز سلزآمنقازتهزیخاطیازییزن قنظگ.

یزعدوازتیزتهبوگزفصوصتاوزفتغمکوزدتمتامیزازحدلتحزفسفیزوزززززتقمهیزنسحزنفغنمشزیونگزآلیزگ زفاکهاززظ نعز

 عناصیزکخزیصیاز نز تغزنفغنمشزییزگاق.

صیاززیگ زنثیزز مغوتتوحزوزیصیازک ا ززآ هازتهزامینازتا ااززفا ونگازتقوالوزوزکوصتهزآ هازی اسفا هززززکولتق -

سیرزکوگزنظکهزتعقزنظزتزززززز صیاز دحزوزح یزی دحازگن صولزهتااانززززتیز ومهزکوگااززنظکهزگ زکا دحزی  یگن

تقولازکیازااززیواوگزگ ز مشررهز)زی  وززیت تو هازتاک یزز مغوزتتوح(ز نزمازنظزتتنزتیگزوزمازکیررعتوز موگاز

تازتازکااشز مغوتتویهاززیواوگزگ زیغن عزگ زنثیزظماگاز وززگ زززززززززززز نسرررح.زکااشزکولتقزاک ا ززمو  هازلوت

یعتوزوزمازغتیفعززز صیازکوگااززنظکهزتوگازکهز هام اًزک د هززززززی سحز نزتهزگ بالزگن دقنزتاک یمهاززامغم الز

 نسحز.

تینززنفغنمشز ن قیانزکوگااززنظکهزازیصرریازکقسررتطیزنو ازیق قیزلین زهتیگ.زنسرر فاگازنظزنو ازتازپودررشزز -

صاًزگ ززززززززscuهوهیگزز)ز صو سحزتینززنفغنمشز ن قیانزکولتقازکااشزآلوگهیزآتهاززظمیظیتنیزیخ دیزن (ز و

ذ وزوزگ نق زلنقزکهزگ زآ هازتهزگلتلزآتتا ززظماگزوزتیز ومهازآتشررومیزکشررحزاامیز قتیزتی جاز تشررکیازز

 فینوننزییزتادق.ز

 کوصتهزکوگززی صوالوزظ نعیزتامس یزتیزیبناززآظیونزفارزوزک غمهزتیگزنس ون زدوگز. -

یصرریازتهتنهزکوگزوزکوگااززی  وززعناصرریز مغی ازز)کخزیصرریا(زکهز قشزتسررتا زیهمیزگ زنفغنمشزز -

کتفیزی صرروالوزظ نعیزوزتاغیزگن گزتامسرر یزتینززک تهزامکا ننزگ زنسرر ا هازوزسرراظیانززعم کیگزوزتهبوگز

 اهاگزکشاو ظززی کهزتادق.

زگهزتاز عامحزیصیازی عاگلزکوگزوز مغی اززاازیازدااق:

زنفغنمشزکولتقزگ زونحقزسطحز -
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سررت زظیتنیازتهبوگزکتفتحزی صرروالوز)زنفغنمشزپیوکئتنزگن هزهنقحازنفغنمشزطولزعمیزن با گن ززپتاظزوز -

زفوشزفو نکیزوز...ز(

(زی صرروالوزکشرراو ظزز)زنفغنمشزغ قحزآانازینگنغازیساز وزازینتغمخاززFonificationغنیزسرراظزز)ز -

زپ استخزوز...ز(ز

زکولتقزتا زتازلق وزاون هزظ یزوز دقزنولتهزتتش یزگ زکشحزااززتعقز -

زازی صوالوزکشاو ظز.کااشزغ قحزآالمنقازاامیز قتیز ت ینوازسیبزوزکاگیتخزگ زلسم هاززیصی -

زگ زنثیزیصیازسولفاوز وززوز...زیزمازتو کااشزیسمویتحز ادیزنظزظماگززتُ -

زکااشزیصیازسموحزدتمتامیزگ زنثیزنفغنمشزنس  کاحزهتاا -

زکن یلزدتوعزتتما ززاامیز قتیزآکشکازدا کیزوزنح ماالًزنسپتیم وس -

ز(زوز ن قیانزکوگزWEUنفغنمشز ن قیانزآبزآتتا زز)ز -

زکولتقزکوگااززتتولوژمکزوزدتمتامیزتامس یزگ زگنفلز و قزتتش یززپتقنزکنقز. -

هازگ زتهبوگزکتفیززززززززززز - هاززفتغمکیزگ زگ ف انزیتوازوز قشزآ  ما م تحزک سرررتخزگ زکن یلزتت تهزنام اهز تازکو

لتقزوزغنیزسرراظززی صرروالوزتاغهازوزگونحزه هازظمن یزوزامتنطو ز قشزتسررتا زیثبحزینتغمخزگ زنفغنمشزکو

زگ زتی ایهزلین زهتی ق.وزکشاو ظززی صوال

صوالوزظ نعیزززز - صیازتهتنهزکوگزگ زنفغنمشزعم کیگزوزتهبوگزکتفیزکماحزی  ستا زیثبحزی تازعنامحزتهزنثینوزت

زوزتاغیزوزه هاززظمن یازتامقزسعیزدوگزوزیصیازنو ازوزفسفاوزتهزکنهامیزکنا زهاند هزدوگ.

 ادامه دارد
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