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 خاک دیاتومه چیست؟
  .ه شده استها، نوعی جلبک باستانی ساختهای فسیل شده دیاتومهاز پوسته (DE) خاک دیاتومه

های آب اند، در بستر دریاچههای میکروسکوپی، که بیشتر از سیلیس معدنی تشکیل شدهبا گذشت زمان، این پوسته
  .شیرین انباشته شدند و ذخایر عظیم سیلیس را تشکیل دادند

نامیم. این پودر یشوند که ما آن را دیاتومه مشوند، به چیزی تبدیل میهنگامی که استخراج شده و به پودر تبدیل می
 .کندگچ مانند از نظر میکروسکوپی بسیار سخت، درشت است که آن را برای بسیاری از چیزها مفید می

  .شوندوجود دارد که به عنوان درجه شناخته می DE انواع مختلفی از
کنید بستگی به این دارد که قصد دارید از آن برای چه چیزی استفاده کنید. بیایید نگاهی اینکه کدام درجه را خریداری می

 .ها بیندازیمبه گریدهای مختلف خاک دیاتومه و موارد استفاده از آن
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 گرید غذایی خاک دیاتومه

خطر برای مصرف و استفاده در اطراف خانه، کودکان و حیوانات خانگی ترین شکل آن ارگانیک و بیخاک دیاتومه در خالص
 .است

عنوان گرید یا درجه مواد غذایی نامیده  کند تا بهالزامات کدکس مواد شیمیایی مواد غذایی را برآورده می DE این نوع
 .شود

به عنوان مکمل سالمت  خاک دیاتومه گرید غذایی به دلیل محتوای باالی سیلیس و مواد معدنی کمیاب، مردم اغلب از
  .برندکنند. مردم همچنین از آن به عنوان راهی برای سم زدایی نیز بهره میاستفاده می

کند. دهد زیرا سموم را از بدن شما جذب میبافت درشت آن از نظر میکروسکوپی به درون شما یک اسکراب مالیم می
 .مزایای مشابهی نیز برای حیوانات دارد DE درجه غذایی

  .کاربردهای بسیار دیگری نیز دارد خاک دیاتومه با درجه غذایی
پاک کننده طبیعی، نگهدارنده غالت، خوشبوکننده زباله و به عنوان  مردم از آن به عنوان اسکراب یا ماسک صورت، عامل

 .کننداستفاده می DIY هایها و صابونیک ماده ویژه در دئودورانت

  

 گرید صنعتی خاک دیاتومه

DE را خریداری کنید گرید صنعتی خاک دیاتومه توانیدکش طبیعی بسیار مؤثر است و برای این منظور مییک حشره. 
به طور طبیعی عاری از مواد شیمیایی است، اما ساختار مکانیکی آن، این ماده را به یک قاتل حشرات تبدیل  یاتومهخاک د

  .گیردها میچسبد و رطوبت با ارزش را از اسکلت بیرونی آنبه حشرات می DE .کندمی
خاک  شودکشد. این باعث میها را میآنکند و اگر حشرات به اندازه کافی با آن مواجه شوند، این ماده آب بدن را کم می

 .ها و سایر حشرات باشدیک داروی ارزشمند برای کک، ساس، مورچه دیاتومه

 .های دیاتومه با گرید صنعتی عاری از مواد شیمیایی نیستندتوجه به این نکته مهم است که همه خاک
 .تر از بین ببرندرات را سریعکنند تا حشخود اضافه می DE ها مواد شیمیایی را بهبرخی از شرکت

 فواید و کاربردهای خاک دیاتومه

  .ترین کاربرد خاک دیاتومه، استفاده از آن به عنوان حشره کش یا آفت کش استاصلی
 :این ماده برای از بین بردن حشرات بسیار مفید است. حشراتی از جمله
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 شته 
 مورچه 
 کنه 
 ساس 
 سوسک 
 حلزون 

 ...و

 .را مطالعه کنید کش طبیعیخاک دیاتومه: یک آفت توانید مقالهد خاصیت ضد آفات این ماده میبرای اطالع بیشتر در مور 

  

 

  

 .تواند برای بدن مفید باشدکند و هم از نظر داخلی نیز میهم به موارد ظاهری بدن کمک می استفاده از خاک دیاتومه
 :کنیمممکن است داشته باشد اشاره می DE در ادامه به برخی از فوایدی که گفته شده

https://decamondchemistry.com/diatomaceous-earth-a-natural-pesticide/
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 مو 
 .های گران قیمت مو استاتومه در واقع یک ماده اولیه در بسیاری از مکملسیلیس موجود در خاک دی

توانید رشد موهای جدید را مشاهده کنید. می خاک دیاتومه اگر موهای نازکی دارید، پس از چند هفته از مصرف
 .بخشداین ماده ظاهری پرتر و سالم به موهایتان می

 پوست 
کند. وجود سیلیس در خاک دیاتومه به تولید کالژن، یکی دیگر از اجزای سازنده اساسی پوست سالم، کمک می 

  .تر کندتر و سالمتواند پوست شما را صافسیلیس اضافی می
کند و این مورد آن را به یک مکمل عالی برای خاک دیاتومه همچنین به عنوان یک الیه بردار فوق العاده عمل می

  .یاری از محصوالت مراقبت از پوست تبدیل کرده استبس
 :همچنین برخی از کاربردهای دیگر این ماده برای پوست عبارتند از

 .اضافه کنید DEکنید، برای الیه برداری مالیم، اگر در خانه صابون درست می .1
پوست های ضروری مخلوط کنید تا یک اسکراب یا ماسک پاک کننده را با روغن خاک دیاتومه .2

 .کندایجاد کنید. این به پاکسازی پوست و پاکسازی منافذ پوست شما کمک می
های ضروری را برای اسکراب اضافی به حمام حباب خود اضافه و روغن DE توانیدشما حتی می .3

 !کنید

 ناخن 
 .ی استها نیز ضرورکند، بلکه برای ناخنسیلیس موجود در خاک دیاتومه نه تنها به بهبود رشد مو کمک می

 .تر شوندمصرف کنید تا در عرض چند هفته قوی DE های شکننده دارید، مقداریبنابراین اگر ناخن
 دندان 

توانید دانستید که میشود، اما آیا میسیلیس در ترکیبات صیقل دهنده دندان و انواع خمیر دندان استفاده می
رای ساخت خمیر دندان کامال طبیعی خود استفاده خاک دیاتومه را به خمیر دندان خود اضافه کنید یا از آن ب

 کنید؟
 سم زدایی بدن  

DE تواند به ایجاد حرکات منظم روده و سم زدایی سیستم گوارش شما کمک کنددر واقع می. 
 بهبود هضم  

تواند از هضم سالم حمایت شود، میافزایش تولید کالژن که از افزودن سیلیس به رژیم غذایی شما حاصل می
 .دهد مواد مغذی بیشتری جذب کند و مواد زائد غیر ضروری بیشتری را دفع کندکند و به بدن شما اجازه می

 کاهش وزن  
در کنار رژیم غذایی و ورزش به شما در مدیریت تواند کند و میکالژن به حمایت از متابولیسم سالم کمک می

  .وزن کمک کند
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ول زمان کاهش دهد و غضروفی را که تواند درد مفاصل را در طکند و میکالژن به ارتقای سالمت مفاصل کمک می
 .کند، تقویت کندحرکات مفصل ما را مهار می

 .رتقای سطح کلسترول سالم نیز کمک کندتواند به امی DE اند که مصرف روزانهمطالعات همچنین نشان داده

  

 

  

 عوارض جانبی خاک دیاتومه

 .با درجه غذایی وجود ندارد DE در حال حاضر، اطالعات کافی برای ارزیابی کامل عوارض جانبی بالقوه
زیرا شواهد قابل اعتمادی در مورد نبود  زنان باردار یا شیرده باید از استفاده از خاک دیاتومه اجتناب کنند برای این منظور،

  .عوارض وجود ندارد
د که آن را شود، اما همچنان باید مراقب باشیخطر در نظر گرفته میبرای مصرف بی FDA درجه غذایی توسط DE اگرچه

 .استنشاق نکنید
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 .ها آسیب برساندها را تحریک کرده و به آنتواند ریهمی خاک دیاتومه استنشاق سیلیس کریستالی غلیظ در
 .شود سیلیس پتانسیل ایجاد التهاب و زخم کردن بافت ریه را دارد، وضعیتی به نام سیلیکوزیسگفته می

گیرند، خطر دهد در افرادی که در معرض سیلیس کریستالی باال قرار میمیبه عنوان مثال، شواهدی وجود دارد که نشان 
 افتد(های ریوی بیشتر است. )اگرچه این معمواًل برای کارگرانی که در معرض آن قرار دارند اتفاق میابتال به بیماری

 باید همیشه قبل از استفاده از (COPD) های تنفسی مانند آسم و بیماری انسداد مزمن ریهبنابراین، مبتالیان به بیماری
 .در خانه یا مصرف آن به عنوان مکمل غذایی با پزشک خود مشورت کنند خاک دیاتومه

را در مراحل اولیه  (Jarisch-Herxheimer معروف به واکنش) «مرگ»های حکایتی، یک فرآیند عالوه بر این، برخی گزارش
  .اندتوصیف کرده خاک دیاتومه زدایی در حین استفاده ازفرآیند سم

ها از بدن "پاکسازی" شده و اساسًا از تواند عالئم ناخوشایند آنفوالنزا ایجاد کند زیرا سموم و سایر باکتریاین اتفاق می
  .روندبین می

ناخوشایند باشند، باید ظرف چند روز برطرف شوند. با این حال، فقدان شواهد علمی در حالی که این عالئم ممکن است 
 .برای این مورد، کاماًل مشهود است

با این حال، در حال حاضر هیچ  .ها حساس باشندکودکان در مقایسه با بزرگساالن ممکن است به ویژه نسبت به آفت کش
 .حساسیت بیشتری دارند خاک دیاتومه کان به طور خاص بهای وجود ندارد که نتیجه گیری کند که کودداده
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وحش با آن مواجه سمی نیست. معمواًل پرندگان و سایر حیوانات حیاتمهرگان آبزی ها و بیعماًل برای ماهی خاک دیاتومه
  .شوند و مضر بودن آن مشخص نیستمی

  .با این حال، هیچ ارزیابی سمیت برای حیات وحش یافت نشده است
ها یا سایر حیوانات)به جز حشرات( تأثیر مضری اند که خاک دیاتومه بعید است که بر پرندگان، ماهیها اعالم کردهآژانس
 .بگذارد

  .ها مفید هم باشدشود که ممکن است برای سگدر عین حال گفته می
 .را مطالعه کنید هادیاتومه برای سگ مزیت خاک5  توانید مقالهاگر مایل به دانستن بیشتر در این مورد هستید می

ها مجبور شدند به مدت یک سال و سرطان انجام شد، هنگامی که موش DE در آزمایشاتی که برای دانستن ارتیاط بین
  .ها افزایش یافتتنفس کنند، سرطان ریه در آن DE هر روز یک ساعت از

ها لیس تغذیه شدند، هیچ افزایشی در ایجاد سرطان در آنها به مدت دو سال با دوز باالی سیاز طرفی هنگامی که موش
 .مشاهده نشد

 .تماس بگیرید کارشناسان ما یا دانستن جزئیات بیشتر در مورد آن دارید، با خرید خاک دیالتومه ور در آخر اگر نیاز به
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