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 : هخالص

این  پذیرد.تبع آن از خاک کشاورزی تاثیر می از غذا و به کردیمتصور میکنون ه تااندیشه و رفتار انسان بیش از آنچ

 آرامشبشر به ، غذای سالموبدون خاک کشاورزی متعادل  توان گفت،اند که میاسی و تعین کنندهقدری اسه تاثیرات ب

بیش  ،ها در همه سطوح حیات از باکتری تا انسانکنترل ژن ها برآور مینرالشگفت اتاثر ،در تحقیقات نسبتا جدید رسد.نمی

های خفته در ژن د به این دلیل که احتمال بیدار شدنظر آسیب پذیری بیشتری داراز این ن انسان .است از پیش نمودارشده

چه نقش  ،که فلور دستگاه گوارش انسانشویم تازگی داریم متوجه میه از طرف دیگر ببر اثر عدم تعادل عناصر زیاد است. مغز

فلور دستگاه گوارش آدمی در ارتباط نزدیک با فلور  کند.می ایفادر نسل بعدمغز ساختار و عملکرد درشکل دهی به مهمی

تاثیرات است، های دامی پدید آمدههای کشاورزی و تولید پروتئینروشدر ای که در نیم قرن اخیرتغیرات گسترده خاک است.

آسیب جدی  نیز شدستگاه گوار در ی جذب شده توسط انسان داشته و به تعادل فلور میکروبیهامنفی بسیاری بر نوع مینرال

جنین اشکاالتی ایجاد در دوران جنینی در نمو مغز  نامساعد از جمله تغذیه نامناسب شرایط بیولوژیک وارد نموده است.

هایی هستند که ما به کمک تعلیم و تربیت در حکم نرم افزار شود.ب مقاومت در پذیرش تعلیم و تربیت میکه سب دکنمی

کشاورزی ارگانیک و  کند.عمل می م به خوبیین نرم افزار فقط بر مغز سالااما  کنیم.آن مغز کودکانمان را برنامه ریزی می

 .نمایدرفتاری را در نسل بعد تضمین میتولید غذای سالم تا حد زیادی سالمت روانی و 
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 . مقدمه1

 

موجود زنده ناشناخته است. ریشه گیاهبا میلیاردها یغنی و فعال اما تا حدودبسیار خاک کشاورزی یک زیست بوم

 توانایی ها و وظایف متعددی دارند. دیگر همزیستی وگاه درگیری دارد. موجودات همزیست اغلب میکروسکوپی هستند اما

میان های بسیاری هتاست. شبا آنها وظایف مینرال قابل جذب فقط یکی ازن به آلی موجود در خاک وتبدیل آ تجزیه مواد

 .دست یابیمخود از ینانه تریصویر واقع بکمک میکند تا به ت مابه ها الحظه این شباهتانسان و گیاه وجود دارد.م

و  کندریشه می سپس یکی در خاک کنند.زندگی را از تالقی دو موجود تک یاخته ای شروع می ،هردو ،و انسان گیاه

هم ه برند که بسیار بم بهره میمواد غذایی ذخیره شده در سلول تخ هردو ازکه ریشه کامل شود، قبل از این ری در رحم.دیگ

ه کنند بسیار بکه جنین انسان و نو نهال گیاه استفاده مییی ریشه ها مستقر شدند باز هم غذا کهشبیه است. در مرحله بعد 

نرال و مواد آلی نظیر قند، از آب و میکند درواقع ترکیبی ون محصول فتوسنتز که گیاه هم از آن تغذیه میهم شبیه اند؛ چ
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کند. از آن تغذیه می در خون وجود دارد و جنینپروتئین و ویتامین است که در اساس شبیه به همان چیزی است که  چربی،

 برد. سازد و انسان از همان غذایی که گیاه ساخته بهره میقرار غذای خود را میتست که گیاه پس از اسا فقط تفاوت در این

گذارد. کند و قدم به دنیای متفاوتی مینه ماه بعد، جنین آدمی که مقدر است موجود متحرکی باشد، ریشه از خاک رحم بر می

گیرد و دستگاه گوارش وظایف ریشه را بر عهده می ،بعد از تولد شود.مینهای انسان و گیاه به همین جا ختم اما شباهت

این همزیستی نقش  کند که تا پایان عمر ادامه دارد.همزیستی آغاز می ،و ارگانیسم هاهمانند ریشه گیاه با انبوهی از میکر

کند که تا این اواخر اطالعی از آن میو از جمله مغز ایفا  در جنین انسان های مختلفو نموارگان بسیار مهمی در شکل گیری

ه اگر تولد بشود. در ادامه، وارش مادر انجام میبا کمک فلور دستگاه گ در جنین گیری سیستم عصبی[. شکل5] نداشتیم

مادر به نوزاد نیز منتقل  تدریج فلوره از شیر مادر تغذیه کند ب ل زایمانی عبور وااز کان صورت طبیعی صورت گیرد و طفل

شد اثرات خود جاتی از وقفه که ایجاد خواهد صورت در در غیر این آید.وجود نمیه شود و وقفه ای در توسعه و نمو مغز بمی

 [. 1های بعدی کودک خواهد گذاشت ]و رفتار را در اندیشه

، های همزیست داشته استارگانیسم میکرو لی مواد غذایی تاثیراتی بر ترکیبگرچه امروزه تجارت گسترده بین المل

 ،خوریماست که می تا حد زیادی تحت تاثیر فلور خاک کشاورزی در محل و نوع غذاهایی لور دستگاه گوارش مافبا این حال 

کنند اعم از دام و زندگی می ین طور نوع حیوانات اهلی که با ماهم .شوندبصورت خام مصرف میخصوص غذا هایی که ه ب

زنند، سر می مرتبا به خانوادهها گذشته حیواناتی که نقش دارند. از این در تعین فلور دستگاه گوارش ما .و گربه و.. طیور وسگ

کنند را ارتباط برقرار می هایشان با انسانارگانیسم هابوه میکروو انو با کودخود مثال پرندگانی که اغلب در مزرعه حضور دارند

موجودات مزاحمی  ها ود. انگلها را هم اضافه کرانگلت و حتی اها باید لیست بلند باالیی از حشربه این.باید به حساب آورد

در  کنیم که چنین نیستند. ید مالحظه میدرسیدند ولی امروز در سایه کشفیات جمثل مگسها زمانی شر مطلق به نظر می

های خود را در آن میکروبتولیدات و جانوران همزیست گیاهان و که ما و خاک کشاورزی همچون سفره بزرگی بود گذشته

امروز البته در سراسر جهان وضعیت تغییر کرده و اگر چه از شیوع بیماری  کردیم.ها باز توزیع میمگسریختیم و به کمک می

ی موجود درصد بسیار کمی از میکرو ارگانیسم ها عفونی بشدت کاسته است اما مشکالت عدیده ای نیز ایجاد شده است.های 

ماری ، بیش از آنکه عامل بیهامگسدهنده همه اشکال موجود زنده اند و میکروب ها ارتباط .بیماری زا هستند در طبیعت،

 ه ارتباطند. باشند تسهیل کنند

ها فقط در گیاهان که موجوداتی اتوتروف هستند بارز است کنند که اثرمینرالبرخی تصور میها بر جنین:اثر مینرال

ه اسی که در گیاه بدر جانوران و انسان هم همان نقش های اسها مینرال ست کها چنین نیست. اما واقعیت اینو در جانوران 

یبات آلی نظیر قند، ها کد شده اند و نه با ترکمینرال عبارت بهتر ژنها در همه موجودات زنده باه بکنند.می عهده دارند ایفاء

آن صحیح نیست یعنی  عمل ساخت پروتئین وِیژه ایست اما عکسلدرست است که هرژن دستورا چربی و یا حتی پروتئین.

اگر  ، اختصاصی و ویژه خود او هستندشته باشید که پروتئین های هر فردنظر دا کند. درهر ژن را یک پروتئین کنترل نمی

ولی ژنها یک ساختار نسبتا ثابت و  ماند.ر وجه اشتراکی بین ژنها باقی نمیها کنترل کنند آنوقت دیگقرار بود ژنها را پروتئین

توان ژن یک تک یاحته ای را به انسان و یا بالعکس منتفل کرد بطوریکه بی مشکل د. به همین دلیل است که میعمومی دارن

همانند اگر هرعنصر ضروری برای موجود زنده را  ها هستند.ژنها سطوح خاصی از مینرال کننده هدایت در میزبان تازه کار کند.

حدود سی  حرف و زبان درونی انسان 17درونی در  گیاه حدود  رد که زبانیکی از حروف الفبا تصور کنید مالحظه خواهید ک

بریم یک بکار می نوشتارکلماتی که ما در .)تا امروز بیست و نه عنصر ضروری برای انسان شناخته شده است( حرف دارد

زبان درونی کند.ی حمل میولی در محاوره عالوه بر حروف، ضرب آهنگ کالم نیز در خود اطالعات دستور العمل دو بعدی است

تی دارند. اما در هر حال زبان درونی عااز دو بعد دارد چون سطوح مختلف عناصر هم برای خود اطال در انسان نیز قطعا بیش

یکی از اثرات عنصر روی در گیاه کمک به باروری است در انسان هم کمبود روی برای مثال اگر حیات زبان واحدی است.

بستن و یا باز  ،ها نهاده شدههایی که در کل حیات برعهده مینرالترین نقشباروری منجر شود. یکی از مهمتواند به نا می



 

3 
 

ها گاه بصورت مستقیم گاه بصورت غیر مستقیم و با واسطه هورمون ها انجام کردن قفل های ژنی است. این کار را مینرال

 شودسبب بیماری مشخصی می ءش بود هر عنصر بدون هیچ استثناما از گیاه شناسی آموخته ایم که کمبود و بی دهند.می

بود گردد. و بیشتولید لوله گرده و پوکی پسته میدر سبب اشکال در درخت پسته  (Boron)برکمبود عنصر  برای مثال .[12]

 بدون فعال شدندانیم که این تغیرات وسیع در گیاه . می[3] شودهمین عنصر باعث تبدیل جوانه گل به شاخ و برگ می

بسیار ظریف توان انکار کرد که همه این کارها با نوسان ناممکن است. ولی نمی دیگر و خاموش شدن چندین ژن نچندین ژ

ها را در کنترل ژن ها اثبات کرده است. لعات حیوان شناسی نیز نقش مینرالشود. مطادر مقدار یک عنصر در گیاه عملی می

دنبال رفع ه ها نیست و همه بهنوز در پزشکی کسی نگران بیش بودست؟ اگر چنیننیست چرا آیا انسان موجود متفاوتی ا

که مالحظه در حالی دهد به انواع نوشابه ها و مواد غذایی مینرال وارد کند؟کمبود هستند؟ چرا هرکسی به خود اجازه می

. تصور اینکه وظیفه ما فقط صی در بر داردکردید توان هوموستاز در بدن ما محدود است و هر سطحی از مینرال پیام خا

کنند و یا اضافی ها را ، حیوان و یا انسان است و آنها هر چه را که الزم دارند جذب میهای ضروری برای گیاهتامین مینرال

ضروری ین عناصر تنها تام هم گرفتار آن هستند. وظیفه ما  متاسفانه برخی از خواص ، تصور باطلی است کهکننددفع می

گیاه ، حیوان  وجودی که ما با آن سرو کار داریم؛کند که مست، بلکه توازن آن را هم باید در نظر داشته باشیم. فرقی نمینی

تواند سبب بیماری روانی خطیری اضافی در بدن می (Cu)که بعدا خواهیم دید چند میلی گرم مسچنانو یا انسان باشد. 

چند میلی گرم لیتیم قادر است بیماری دو . چیزی که در گیاه و حیوان مشابه ندارد. [9]ودشبیه به اسکیزوفرنی در انسان بش

باید  [.11] کندقطبی در انسان را مهار کند. و کمبود چند میلی گرم ید مغز جنین کودک را نا کار آمد تر از خرگوش می

 ها را جدی بگیریم.بیش از گذشته مینرال

عامل مهم  بسیار این عوامل متعددند. ما در اینجا به سهکنند؟ عناصرتوسط گیاه کمک میچه عواملی به جذب متعادل 

 خاک pH -3فلور خاک  -2ماده آلی خاک  -1کنیم. اشاره می

میزان ماده آلی ایده آل برای خاک کشاورزی حدود پنج درصد است. اگر این میزان به زیر دو درصد برسد دیگر خاک 

ر مینرال ها کمک ت برای حمایت از گیاه ندارد. ماده آلی خاک با روش های گوناگون به جذب راحتکشاورزی توان کافی 

نثی کردن سموم و فلزات خاک و خ pHرل های مفید گرفته تا کمک به کنترگانیسماند. از کمک به رشد و توسعه میکروکمی

آنقدر مهم است که  بهروزی انسان و ک در سالمتکنیم. نقش ماده آلی خاسنگین نقش بارز ماده آلی خاک را مشاهده می

کهای کشاورزی شان تناسب دارد سخن اده آلی در خاان آرامش و خوشبختی مردم در یک جامعه با میزان ماگر بگوییم میز

 گزافه ای نگفته ایم.

ریشه یافت شد بخشی  چتر شود نباید تصور کرد که هر میکروب و یا قارچی در حوالیوقتی از فلور گیاه صحبت می

همزیست  یهاالت ناشی از فتوسنتز را با میکروارگانیسماز فلور آن گیاه است. اگر گیاه پانزده تا بیست و پنج درصد از محصو

دهد. گیاه موجودات بینی که در خاک وجود دارد باج مینی نیست که گیاه به هر موجود ذرهشود به این معشریک می

کنند و یا ترکیب مفیدی دفاع می ، یا از آنکند که به نحوی مکمل خودش هستندی انتخاب میهمزیستش را به گونه ا

 شوند.یگزین میابا ریشه ج هترین فاصلنزدیککنند و در م دریافت میارگانیسم ها اجازه اقامت دائاین میکروسازند.می

در  شاخه میکروب های شناخته شده 53از میان توان در مطالعات انسانی مالحظه کرد.گیری در انتخاب فلور را میسخت

مقیم فقط یک شاخه از آنها  موجود درطبیعت(archea)باستانی شاخه از میکرو بهای 13ان شاخه و از میسه  تنها ،طبیعت

د ال در آزمایش مدفوع میبینیم، میکروبهای عبوری اند که هر روز با آب و غذا وارثاه گوارشند.بقیه میکروبهایی که مدستگ

 .شوندوخارج می

pHبهترین شود.خاک از فاکتور های مهم و تاثیر گذار در جذب عناصر توسط گیاه محسوب میpHه برای غالب ک

کند برخی عناصر بهتر و یا دشوار تر سمت اسیدی یا قلیایی شدن میل میه بpHاست . وقتی 7تا  5/6گیاهان مناسب است 
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شود بلکه به حیوانات این قضیه نه تنها باعث بیماری در گیاه می .خوردم میه و تعادل عناصر در گیاه به شوندجذب می

 شود.زند. این عدم توازن در نهایت به انسان نیز منتقل میعلفخوار نیز آسیب می

مطالعه روی فلور انسانی در یک دهه گذشته زمانی رونق گرفت که دانشمندان تصمیم  فلور دستگاه گوارش در انسان:

ه و تاثیر این کار را روی سالمت و بیماری حیوان بررسی کنند. ب وش هایی را در شرایط کامال استریل پرورش دهندگرفتند م

که در شرایط طبیعی بزرگ شدند که موشهای پرورش یافته در شرایط استریل در مقایسه با آنها  ظار مالحظه شدتعکس ان

ان بیماری های عفونی دلیل نقص در سیستم ایمنی، میزه ز جمله با تر شد.یدا کردند و عمرشان کوتاهپ مشکالت عدیده ای

برخی کارها که نیاز به ظرافت و قادر به انجام  نها افزایش یافت. همین طور رشد سیستم عصبی اختالل پیدا کردو سرطان در آ

که در (Neurotransmitters)لعات بعدی نشان داد که تقریبا همه واسطه های شیمیاییا. مط[7]و هوش بیشتر داشت نبودند

م که میکروب یدانست. ما قبال می[2] دگردشود توسط میکرو ارگانیسم های دستگاه گوارش هم تولید میترشح میانسان مغز 

ترکیبات ها یکروبفتیم که مالی اخیرا دریشود وهای الکل ساز و مورفین ساز در دستگاه گوارش بعضی افراد یافت می

. این کشفمعنی ضمنی بسیار مهمی دارد. شاید گرایش شدید کنندنی ماده موثره حشیش را نیز تولید مییع بینوئیدسازکانا

جوانان به مصرف مواد مخدر به دلیل کاهش تولید اینگونه مواد آرامبخش در دستگاه گوارش بر اثر مصرف آنتی بیوتیک و 

 ها را باید جدی گرفت.انهگونه نشآب کلر دار و... باشد. این

ت ست که به محیط زیسا نفع دراز مدت همه ما در این ست.همه سطوح از مبرم ترین وظایف ما حفاظت از فلور در

شناسان و متخصصین کشاورزی نباید فراموش کنند که خاک کشاورزی و موجودات همزیست توجه بیشتری کنیم. لذا خاک

دهیم که میزان ماده آلی نباید اجازه  شود.مسموم مییک اکوسیستم ظریف و شکننده است و با کود شیمیایی نامتناسب 

ضامن جذب متناسب  ،ن تر بیاید. ماده آلی خاک بهترین پشتیبان فلور خاک است و این هردویخاک از سطح دو درصد پای

ن با کنند که کمبود میکرو المنت ها در محصوالت کشاورزی را میتواعناصر به گیاه و مواد غذایی هستند. برخی تصور می

ت نیست و خطر حو انسان مصل های معدنی به دامتجویز مستقیم مکمل تجویز مکمل ها به دام و طیور و انسان جبران کرد.

قل کنیم. در این تایجاد عدم توازن را در پی دارد. ما باید همه مکمل های ضروری را از طریق خاک به محصوالت غذایی من

شود و خطر گذرد، با ترکیبات آلی پیوند میمی و پیکره گیاه لی خاک و فلور خاکصورت میکرو المنت ها از فیلتر ماده آ

ها در کشاورزی و نیز نطور در استفاده از سموم و علف کشهمی ابد.یتهاجم مینرال به خون و بافت های حیوانی کاهش می

کنیم آور است که مالحظه می تاسفخرج دهیم. ه استفاده از آنتی بیوتیک در پرورش دام و طیور باید وسواس بیشتری ب

هم نه برای مقابله با بیماری بلکه بیشتر . آن[6] شوندآنتی بیوتیک های مصرفی در آمریکا برای دام و طیور مصرف می دوسوم

 و به هدف پیشگیری از عفونت.  ور دستگاه گوارش حیوان سالمبرای از بین بردن فل

تا این  .زندگی و محیط )ژن(سازد. میراث اجدادیشخصیت انسان را دو چیز میهای روانی با تغذیه: ارتباط بیماری

ه خصوص مثال تغذیه وب بود و کسی چندان به محیط بیولوژیک، ینواده و اجتماعمنظور از محیط زندگی بیشتر محیط خا اواخر

ت در این موارد اندک اطالعابود. اول اینکهتوجهی به محیط بیولوژیک عمدتا سه چیز داد. دلیل این بیتغذیه مینرالی بها نمی

کند. دوم دانست که فلور دستگاه گوارش چه نقش عظیمی در شکل گیری و نمو سیستم عصبی ایفاءمیبود و مثال کسی نمی

مردم با یک روش واحد که قدمت  .وژیک محیط زندگی تقریبا ثابت بودلبیو، شیمیایی و یفیزیک ها شرایطکه طی قرن این

 شد که اثرات آن دیده نشود. لذابب میاین شرایط بیولوژیک پایدار س کردند.یچند هزار ساله داشت کشاورزی و تغذیه م

نوشتند. و می تصاد و تعلیم و تربیت و فرهنگاق سیاست، فالسفه، جامعه شناسان و روان شناسان همه چیز را به حساب

توم و مقدر و کردند که میراث ژنتیکی یک سرنوشت مختر اینکه تا این اواخر همه تصور میشاید از همه مهمالخره سوم و اب

 .درست است که ژنها مقاومتهای روانی چنین نیستدانیم که الاقل در مورد بیماری. ولی اکنون ما میغیر قابل تغییر است

شما هرچند تغذیه فردی را دستکاری کنید بعید  گیرند. فرضار نمیعوامل محیطی قرا یرباالیی دارند و به سادگی تحت تاث

کلی فرق ه ب شود وضعبت از ادراک و یا عواطف میکه صحرنگ مو یا چشمش را تغییر دهید. ولی زمانی انیداست که بتو
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برخی از ژنهای مرتبط با سادگی ه توانند بعوامل محیطی می مطبق مغز در انسان است.ویژه و  یل ساختارلده و آن ب کند.می

 ای در بر دارد.کنند. این کار نتایج غیر منتظره مغز را خاموش و یا روشن

مغز ما کلکسیون غریبی از مغز موجودات زنده : و رفتار با بیماری های روانی ساختار ویژه مغز انسان و ارتباط آن

عالوه بر آن دو نیمکره بزرگ و چین  جمجمه خود داریم.هره داران را در مهرگان و همه مما از مغز بیاست. ماقبل خود 

اما تجمع آثار  ما داده استه این مغز بزرگ ظرفیت انسان شدن را ب .ال انسانی استکام که خورده روی همه قرار گرفته است

خاص برخی یولوژیک قادرند که در شرایط ب شیمیایی و هایاینکه استرس نی در جمجمه عوارضی هم دارد. از جملهباستا

گاهی بخش هایی از مغز انسانی غیر فعال و بخش هایی از  یا روشن نمایند. نتیجتا ژنهای ناظر بر فعالیت مغز را خاموش و

یا  و ینیماستفاده از مواد مخدر می ب ناگهانی و موقت باشد نظیر آنچه ضمنتواند می این تغییر شود.می مغز حیوانی فعال

ونه و متفاوت حاصل کار یک ادراک دیگر گکنیم. آنچه که در مسمومیت با فلزات سنگین مشاهده میتدریجی و پایدار، شبیه 

نتیجه رخداد هایی از نوع دوم باشد که بر زمینه ژنتیکی مساعد  فرنیا و بیماری دو قطبیزورسد که اسکیاست. به نظر می

ر عصر ما تعداد زیادی از مردم مبتال به درجات خفیفی . توجه کنید همیشه دگرگونی ها به این وضوح نیست و دشودسوار می

نسبتا  یعنی نوعی ادراک دیگر گونه ،توهمشودمیاز وقفه در مغز انسانی و فعالیت بیشر مغز حیوانی شان هستند. حاصل کار 

و اگر این ادراک معیوب به  شودتوهم سبب ناسازگاری و تخاصم میشود. یحساب بیماری گذاشته نمه که اغلب ب خفیف

بیولوژیک است،  شیمیایی و اگر مشکل سطوح باالی اجتماعی رخنه کند نتایج مصیبت بار در انتظار جوامع انسانی خواهد بود.

 برای اصالح جامعه باید از اصالح خاک و اصالح تغذیه  شروع کنیم. درمان هم باید بیولوژیک باشد.

 ایراد بگیرند که خیلی ها ممکن استبه معنی نادیده گرفتن عوامل دیگر نیست؟ آیا عمده کردن عوامل بیولوژیک 

را نادیده گرفته  و فرهنگی در بروز خشونت و تروریسم و اجتماعی یاقصاد ،خصوص عوامل سیاسیه شما تاثیر عوامل دیگر ب

کنند که ممکن است دالیل بیولوژیک سادگی قبول ه وانند بتنمی ناسانخصوص جرم شو ب عه شناسان و روانشناساناید. جام

که در جریان کاهش شدید میزان جرم و جنایت که در دهه نود میالدی در ن همه مصیبت باشد. همچنانساده ای پشت ای

ها نشان دادند که میزان جرم و جنایت به نحو در آمریکا آمار 1996در سال کردند. آنها به سختی مقاومت می رخ داد اآمریک

هش یافته است در حالیکه این آمار در هفت دهه قبل از آن مرتبا رو به افزایش بود. ضمن اینکه این آمار سبب محسوسی کا

و حتی وال را هم پیش آورد که دلیل کاهش محسوس در میزان قتل و دزدی و تجاوز به عنف رسندی عموم گردید این سخ

همه جا محسوس بود ولی در برخی نقاط بارزتر بودند. برای رانندگی های پرخطر چیست. کاهش میزان اینگونه جرایم در 

. طبق معمول فرضیه های زیادی مطرح شد و خیلی ها [10] رسیددرصد می %75مثال این کاهش در کالنشهر نیویورک به 

زان جرم که کاهش در میمدعی شدند ه پزشکی در این میان دو گرو آماده بودند که این موفقیت را بنام خود مصادره کنند.

از آن زمان تا شود. در آمریکا اعمال می 1976ه از سال ت استفاده از بنزین سرب دار است کو جنایت نتیجه قانون ممنوعی

داده  گذرد تحقیقات دامنه دار علمی نه تنها در آمریکا بلکه در اروپا و سایر نقاط جهان نشانز دو دهه میبه امروز که بیش ا

یزان ماز  ،کندودک اورا تربیت ناپذیر میچند میکرو گرم سرب در مغز کی پزشکی مزبور بود. هاهاست که دقیقا حق با گرو

جزییات  دلیل ضیق وقت ما وارده ب [.8دهد ]می سمت جنایت سوقه کند و باورا بی قرار و نافرمان می ،کاهدهوش می

بناهای بیولوژیک آسیب ببینند کودک تربیت اگر زیر[. 10دهیم ]عالقه مندان را به رفرنس های موجود ارجاع میشویمو ینم

نرم  نکنند. بهتریریزی میمهبرناسخت افزار مغز را شود. فرهنگ و تعلیم و تربیت همانند نرم افزاری هستند که ناپذیر می

وز افزونی ا زیاد و رتعده نسبافزار ها قادر نیستند عیب سخت افزاری را جبران کنند. در عصر جدید به دالیلی که بر شمردیم 

از کودکان و جوانان مبتال به عیوب سخت افزاری مغز هستند. این مرض ریشه بیولوژیکی دارد و راه حل بیولوژیکی نیز طلب 

 کند.می
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 . نتیجه گیری2
 

ها در دامپروری وم در کشاورزی وانواع مکمل ها و آنتی بیوتیکهای شیمیایی و سمکود در نیم قرن گذشته مصرف

های جسمی و روانی در انسان است. برای اند. نتیجه آن انبوه بیماریای زیست محیطی بسیاری ایجاد کردهپزشکی آسیب هو 

ده مصرف گستری از مهمترین این راه حل هاست.یک رزی ارگانیک و تولید غذای سالمشاوکاحیای سالمت جامعه توجه به 

ل های معدنی برای دام و انسان باید مردد. تجویز بی رویه مککاسته گو طیور و انسان باید به شدت آنتی بیوتیک در دام 

، با ارزش و نسبتا یایی مواد سالمهای درخصوص جلبکه غذاهای دریایی و بکمتر شود و به موارد واقعا ضروری محدود گردد.

گیرند. ما هم باید بیش از پیش به اینها قرار میاستفادهاز هزارن سال پیش مورد  هستند که در برخی جوامع بشری ارزان

 نقش مهمی بازی کند. ها در گیاهنظیم مینرالتواند در تاستفاده از مواد هیومیکی در کشاورزی و دامپروری میپتوجه کنیم. 

تاکید دی و اجتماعی نیست، بلکه در بروز جرم و جنایت به معنی نادیده گرفتن عوامل اقتصا کییتاکید بر نقش عوامل بیولوژ

 اثر گذاری آموزش و تربیت و فرهنگ است. مغز سالم پیش نیاز داشتن این نکته است که بر
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ABSTRACT 
The connections between soil and food crops with human health are beyond our imagination. These effects are 

so determinative that we can say with sure, human prosperity is impossible without balanced live soil. Recent 

investigations are increasingly indicating tothe pivotal role which minerals play in gen regulation and 

expression in all creatures including human beings. Human are particularly vulnerable to mineral imbalances 

because of high probability of activation of ancestral gens in their brain. On the other hand, mother intestinal 

symbiotic microbes, which are in close relation with soil flora has strong influence on development and 

function of human brain in prenatal period.The integrity of neonatal brain is prerequisite condition for well 

acceptance of further education. Reduction of soil organic matter and mineral imbalanced food are the main 

causes of many psychological ailments which currently we are engaged with.Over emphasis on biological roots 

of violence and incompatibility does not mean that we forget the other causes of the problem. Nobody can 

ignore the psycho-socio-economic aspects which shape human character.But please note that all types of 

educations are only effective on integrate brain. No efficient soft ware can compensate the hard ware defects. 

New agricultural discipline and life style especially during recent decades had very negative influences on 

human health especially over fetus brain development. Soil amendment and production of organic foods can 

be two effective steps toward restoration of social health and Immunity.  
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