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مقدمه

طب س��نتی علم��ی اس��ت ک��ه از گیاهان و 
سبزیجات و میوه ها برای درمان بیماریها استفاده 
می نمای��د. علیرغم پیش��رفتهای زی��ادی که علم 
پزشکی داشته است، گرایش به سمت طب سنتی 
به ش��دت در حال افزایش اس��ت. حتی امروزه در 
کش��ورما  طب س��نتی به عنوان یک تخصص در 
دانش��گاه تدریس می ش��ود. علت این امر مزایایی 
اس��ت که طب سنتتی نس��بت به طب کالسیک 
دارد. برخی از  مزایاي طب ایراني بر طب کالسیک 

عبارتند از: 

• هزینه کمتر و صرفه اقتصادي	
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•   اتکاء به مواد اولیه داخل کشور	

•   کاهش عوارض جانبي داروهاي شیمیایي	

•   توسعه استقالل فرهنگي و اعتالي علمي 	
ایران

• س��ادگي و آس��اني کارب��رد و آم��وزش و 	
یادگیري

• توانایي جذب بیمار از سایر کشورها	

• عدم وابس��تگي به تکنولوژي پزش��کي و 	
ابزارها و دستگاه هاي تشخیص و درماني

• اتکاء کمتر به شیوه هاي جراحي	

• همخواني و هماهنگي شیوه هاي درماني با 	
فرهنگ و عقاید و رسوم ایرانیان 

• توجه به جنبه هاي رواني و روحي فرد در 	
درمان ها
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لذا این کتاب درمان با گیاهان، س��بزیجات و 
میوه ها  پرداخته اس��ت و حاصل سالها پژوهش و 
مطالعه کتب مختلف می باش��د. امید است این اثر 
م��ورد توجه عالقه مندان قرار گی��رد و  به بهبود 
بیم��اران یا تس��کین در آنها کم��ک قابل توجهی 
نماید. هرچند ما معقدیم که تنها شفا دهنده خدا 
است و خداوند بزرگ شفا را در طبیعت قرار داده 

است.

ناصر ترکمانی 

شهریور 1392 
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بیماری  ها 
)Diseases(

pearl-white  آب مروارید

آبلیمو: اگرهرش��ب یک قطره آبلیمودر چش��م 
بچکانندنورچشم را زیاد می کند.

آبلیمو: آب مروارید را ازچشم می برد.

آبلیم�و و پیازخام: آبلیمو را با پیاز خام مخلوط 
کرده به صورت پماددر آورید روی چشم بگذارید 
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درعرض چندروزاب مروارید از بین می رود.

آب نیسان: اگر درد در چشم باشد قطره ای از 
این آب در چشم بچکانید.

abscess آبسه

آب پی�از: به واس��طه یدی ک��ه دارد برای ورم 
غده ها –آبسه های شدید مفید وجوش  زیرپوست 

را بهبود می بخشد.

blister آبله

با تب ش��دید ش��روع و س��تون فق��رات درد 
می گیرد.

تمبرهندی-آبلیم��و- ان��ار-اب  آب  درم�ان: 
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زرش��ک  ریواس-ش��ربت  شیرخشت-ش��ربت 
مفیداست.

dicite appendix آپاندیس

معم��وال با عمل جراحی معالجه می ش��ود.آب 
پرتغ��ال در معالجه اپاندیس بس��یار مؤثر اس��ت.

کمپرس آب گرم و س��رد، هر روز دوبار هر بار یک 
ساعت.

angine آنژین

دردگلووتورم لوزتین)بیشتردر زمستان(

آویشن: تازه یا خشک برای عفونت های ریوی-
آنژین و دل درد ورم امصاء مؤثراست.
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ترب س�یاه –بنفشه-ش�لغم: برای آنژین مفید 
هستند.

گل ت�اج الملوک: جوش��انده آن )ب��رگ وبذر( 
برای گلودرد-تپش قلب-به صورت غرغره مصرف 

می شود.

asthima )آسم )تنگی نفس

قدومه: برای اسم وگلودرد مفیداست.

انگور وعصاره آن: برای رفع بیماری آسم مفید 
است.

انجی�ر: س��رفه توأم ب��ا بلغم با خ��وردن انجیر 
خشک رفع می شود.

عصاره لیم�و ترش: خوردن عص��اره لیموترش 
قبل از هر غذا برای بیماری آسم مؤثراست.
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آویش�ن: ت��ازه ی��ا خش��ک در عفونت ه��ای 
ری��وی،زکام ،آس��م،دل دردوورم امع��اء مص��رف 

می کنند.گل های آویشن برای آسم بهتر است.

تهیه: ده گرم اویش��ن با یک لیتر آب دم کرده 
ومصرف شود.

اس�توخودوس: ده گرم در یک لیتر آب جوش 
ریخت��ه بگذاری��د دوازده دقیقه دم بکش��د.هرروز 
صبح وناهار وش��ام یک فنجان باعس��ل میل شود 
ب��رای بیماری ریه ومس��کن اعص��اب نیزمفیدمی 

باشد.

پیاز خام ی�ا پخته با آبلیمو: پیاز خام یا پخته با 
آبلیمو برای آسم وبرونشیت مفید است.

کرف�س وریحان: برای آسم مفید هستند.روزی 
س��ه تا چهار بار ی��ک لیوان آب کرف��س با کمی 

آبلیموتا یک هفته مصرف شود.
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رازیانه: یک قاش��ق قهوه خوری در یک فنجان 
آب گ��رم ریخته بگذارید ده دقیقه دم بکش��د.آنرا 
صاف کرده با عسل شیرین کرده روزی سه فنجان 
قب��ل از صبحانه، ناهارو ش��ام میل ش��ود.)رازیانه 

اشتها اور است وبرای چاق شدن مفید است.(

س�نبل طی�ب: 60 گرم ریش��ه خش��ک سنبل 
طیب در ی��ک لیتر آب ملول نیم��ه گرم بریزیدو 
دوازده س��اعت صبر کنیدتا دم بکشد،صاف کرده 
و با عس��ل ش��یرین ه��ر روز یک فنج��ان قبل از 
ورم  و  س��رفه  بخورید.ب��رای  صبحاه،ناهاروش��ام 

حنجره وآسم مفید است.

dropsy بیماری استسقاءشکم

درمان: برای درمان استسقای شکم آب نارگیل 
و آب انگورمخلوط با شیر مفید است.



22

استخوان و نرمی آن ، نرمی استخوان 
cartilage

پی�از: دارای فس��فر اس��ت. غذای مغز ومشوق 
امورآمیزشی است.

پیاز: آهک دارد و اس��تخوان بندی  و دندان ها 
را محکم و از نرمی اس��تخوان جلوگیری می کند.

اش��خاص مسن و بچه ممکن اس��ت به سستی یا 
نرمی استخوان مبتال شوند.

هوی�ج و س�یب یا هویج ب�ا پرتقال: به نس��بت 
مساوی برای نرمی استخوان

عس�ل: بهترین غذاس��ت .فس��فر وکلسیم آن 
امراض استخوانی را مداوا می کند.

ج�و: 20 گرم جو پوس��ت کنده را در یک لیتر 
آب سرد ریخته وروی آتش بگذاریدپس از جوش 
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آمدن آب آن را دور بریزیدودوباره یک لیتر آب به 
آن اضاف��ه کنید و بگذارید جوش بیاید.15 دقیقه 
آن را دم کنید.آن را صاف کرده صبح و ظهر وشب 

قبل از غذا یک فنجان بنوشید.

ب�رگ درخت گردو: دم ک��رده برگ گردو برای 
بچه های��ی که نرمی اس��تخوان دارن��د وورم کرده 
مفید اس��ت. برگ درخ��ت گردو تجدی��د کننده 

استخوان ها می باشد.

هویج و کرفس: به نسبت مساوی برای اولسر و 
نرمی استخوان مفید است.

پرتق�ال: دارای ویتامین D میباش��د که برای 
جذب کلس��یم بینهایت الزم اس��ت و استخوان را 

تقویت می کند.

شیر: برای ضعف بدن و محکم کردن استخوان 
نافع است.
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انگور: به علت داش��تن آهک از نرمی استخوان 
جلوگیری می کند.

تهیه کلس�یم: پوست یک عدد تخم مرغ را نرم 
کرده ودر یک بطری که ربع لیتر آب دارد بریزید 
و آب ی��ک عدد لیموی تازه را به آن اضافه کنیدو 
درب بطری را بس��ته تا دو ساعت در جای خنک 
بگذارید.س��پس آن را تکان داده و صاف کنید.نیم 
لیترآب و مق��داری قند به آن اضافه کنید.هر روز 
چندبار مقداری از این ش��ربت کلسیم داررا تا سه 

هفته میل کنید تا رفع کمبود کلسیم گردد.

ش��یر-فندق-زیتون-بادام-انجیر-کلم  کلسیم: 
قمری-پنیر-لوبیا به مقدار زیاد کلسیم دارد.

کلسیم اس��یدیته بدن را تامین وجریان خون 
را تنظیم واس��تخوان ها را محکم وموجب تحکیم 

اعصاب می شود.
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dropsy استسقاء

جمع شدن آب در شکم توأم با بیماری قلب و 
جگر یا ورم شکم و عطش

جعفری: ضداسهال و استسقاء

کاکل ذرت: جوشانده آن برای قولنج-حسرالبول 
و ورم مثانه مفید است.

خرفه: برای استسقاء و کلیه تجویز می شود.

انگور: برای کم خونی واستسقاء ومسمومیت و 
یبوست مفید است.

پیاز: برای استسقاء عالی است.

استسقاء بیضه: گل معین التجاره
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vomiting )استفراغ)تهوع-قی

آبلیمو: هن��گام تهوع اگر آبلیمو خورده ش��ود 
تهوع قطع میگردد.

ی��ک عدد لیم��و را نصف نموده رویش ش��کر 
بپاشید وعصاره آنرا میل کنید.

پسته: قی وسکسکه را بند می آورد.

به: عص��اره به مانع خونری��زی و قی وخماری 
وتش��نگی اس��ت.بوییدن ب��ه باع��ث تقویت روح 

می شود.

مربای به: مربای به با آب نعناع از قی جلوگیری 
می کند.

نعن�اع: جوش��انده 28 گ��رم ب��رگ آن در نیم 
لیت��ر آب برای حال��ت تهوع واس��تفراغ ودفع باد 
وتقویت معده مفید است.مقدارخوراک: یک قاشق 
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سوپ خوری.

سرکه: س��رکه گرم کرده را مسموم بخورد قی 
می آورد.

به: قی را بند می آورد.خونریزی معده را درمان 
می کند.

افس�نطین: خوردن هر نیم س��اعت دو قاش��ق 
چای خوری برای سینه پهلو واستفراغ و تب مفید 

است.

scurvy اسقربوط

درم�ان: بهترین دارو مخلوطی از لیمو وعس��ل 
است. خوردن روغن جگر ماهی نیز نافع است.

ریشه بابا آدم: ضداسقربوط و تب بر
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Diarrhea  اسهال

جو: بهترین دارو برای اسهال : جورا سه روز در 
آب خیس کرده وبنوشید.

س�نجد: آرد س��نجد به علت قابض بودن برای 

اسهال مفیداست.

گیالس: در یبوست های شدید ودر اسهال ساده 
و خونی مفید است.

پیاز و سیب : به طور مساوی برای اسهال مفید 
است.

پوست انار: یک اس��تکان جوشانده پوست انار 
برای اسهال شدید مفید است.

زیره : برای اسهال و ورم طحال نافع است.

ماس�ت: به علت داشتن اس��ید الکتیک برای 
اسهال مفید است.
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خاکشیر : برای اسهال مفید است.

از امیر المومنین علی )ع(: شیرینی که از عسل 
وآب ب��اران تهیه ش��ود طغیان اس��هال را خواهد 

نشاند.

 dysentery : blood اسهال خونی
flux

عس�ل با پوس�ت و گوش�ت هس�ته انگور: برای 
اسهال خونی خوب است.

سیب کال: برای اسهال مفید است. سیب گس 
بو داده یا سرخ کرده و گیالس نیز مفید می باشند.

اسفرزه)اس�پرزه(: یک قاش��ق ش��ربت خوری 
اسفرزه ومقداری نبات دریک استکان ریخته وآب 

جوش روی آن بریزید وسه مرتبه میل کنید.



30

آب اسفرزه: با آب یخ برای کاهش حرارت بدن 
مفید است.پرهیز از نان وروغن وگوشت.

گل ختمی : دم کرده سی گرم ریشه گل ختمی 
در یک لیتر آب برای اس��هال خونی و زخم معده 

بسیار مؤثر است.

لیمو شیرین و لیمو ترش و پرتقال: لیمو شیرین 
و لیمو ترش و پرتقال مصرف کنید.

غذا: آش ماس��ت،کته با ماس��ت ب��دون روغن 
بسیار خوب است.

اسکربوت: 

در اثر کمبود ویتامین در بدن به وجود می آید.

A,B-پیازوخرف��ه  ویتامی��ن  دارای  ش�اهی: 
ویتامی��ن B,C و س��یب زمین��ی و ترب س��یاه و 
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گوجه فرنگی ویتامین C و تمش��ک اش��تها آورو 
برای اسکوربوت نافع است. برای دردهای تنفسی 

،احتقان خون وآنژین نیز مفید است.

Appetiz-  شش�تها آور و بی اشتهایی
ing : appetites

زرد آلو: اشتها را زیاد میکند و مطبوخ آن برای 
رفع تب نافع اس��ت.مغز هس��ته زردآلوکرم کش 

است و برای نفخ مؤثر است.

ب�اد رنجوبه: محرک اش��تهابوده ،ب��رای درمان 
نیش زدگی زنبور هم مؤثر است.

برگ-موس�یر-ترخون-پیاز- چغندر-کل�م 
ترشک-کاهو وسرکه-شلغم و تخم مرزه: اشتها آور 

می باشند.
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آب  نداری��د  اش��تها  وقت��ی  پرتق�ال:  آب 
پرتقال)ویتامین C طبیعی( بنوشید.

انگور: برای درمان بی اش�تهایی، عصاره انگور با 
مختصری نب��ات مخلوط کرده و میل ش��ود. آب 

غوره نیز برای رفع بی اشتهایی مفید است.

اعصاب  و ضع�ف   nerves اعص�اب 
Neurasthenia

خس��تگی زیاد ویا تب موج��ب درد اعصاب و 
سردرد می شود.

مارچوب�ه: اعصاب را نرم وبرای رفع خس��تگی 
بهترین عالج است.

گل بابون�ه: )دم ک��رده( ی��ک قاش��ق س��وپ 
خوری گل خش��ک بابون��ه  در صدگرم آب جوش 
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بریزیدوبگذاریدیک س��اعت دم بکشد. صاف کرده 
وشیرین کنید و بخورید.

ری�واس: ب��رای تصفیه خ��ون وتقویت اعصاب 
مفید است.

ریحان: جوش��انده یک قاش��ق چای خوری در 

ی��ک لیتر آب ب��رای اعصاب مفید می باش��د.مثل 
چای بنوشید.

هویج و س�یب یا هویج و کرفس: برای خستگی 
فوق العاده وسس��تی اعصاب وبیماری عصبی نافع 

می باشد.به نسبت مساوی جوشانده میل شود.

ب�رگ نارنج: ض��د اس��قربوط.ضدعفونی کننده 
وض��د صفرا ب��وده ودم ک��رده آن ب��رای اعصاب 

وامراض تشنجی مفیدمی باشد.

نارنگ�ی: مف��رح قلب،مس��کن ح��دت خون و 
صفرا،مس��کن اعصاب.اگر می خواهیدش��ب راحت 
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بخوابید چند دانه نارنگی بخورید.

پی�از: دارای گوگ��رد بوده ب��رای اعصاب و بی 
خوابی مفید است.

جعف�ری: جوش��انده 15 تا 60 گ��رم جعفری 
کبد)زردی(طحال،تنگ��ی  ب��رای  آن  ریش��ه  ی��ا 
نفس،س��نگ کلی��ه وترش��حات زنانگی واس��هال 
و ضدعفون��ی مؤثر اس��ت.)چون مح��رک اعصاب 

می باشد زیاده روی نباید کرد(.

ترخ�ون: اش��تها آور،مق��وی وس��ریع الهض��م 
می باش��د.برای دل درد ودردهای معده و یبوست 

ودردهای رماتیسمی واعصاب مفید است.

تهی�ه: 25 تا 30 گرم در ی��ک لیتر آب تجویز 
شده است.

بادام: برای تقویت اعصاب مفید است.
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کاهو: برای بی خوابی ودرد اعصاب مفید است.

زرده تخم مرغ: دارای آهن وفسفر می باشدوبرای 
ضعف اعصاب نافع اس��ت.در تخم م��رغ ویتامین 

A,PP,B وجود دارد.

کاس�نی: ب��رای ضعف اعصاب و ضعف چش��م 
وفشار خون مفید است.

ترب س�یاه: ضد اس��کوریوت وب��رای درد های 
سیاتیک و اعصاب تجویز شده است.

کرف�س: عصاره ان بعداز ش��ام یا قبل از خواب 
دارویی مقوی برای اعصاب

هویج: جوش��انده هویج وپیاز که به آن آبلیمو 
زده باش��ند عامل مؤث��ری برای ام��راض عصبی 

می باشد.

سنبل طیب: جوشانده 28 گرم در نیم لیتر آب 
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)دو استکان مصرف ش��ود(برای بیماری عصبی و 
هیستری مفید است.

فسفات دوپطاس: در مغز و اعصاب اثر می کند.
نیرو مندی و نش��اط مغز و اعصاب را از چگونگی  
فس��فات دوپط��اس تعیین می کنن��د. کمبود آن 
ش��خص را پس��ت همت و نومید و ترسو و کاهل 
می کن��د. زیادی آن موجب فعالیت و نش��اط فوق 

العاده می گردد.

خس�تگی  و    Sorrow افس�ردگی 
 depression فوق العاده

ب�ه: از امام باقر)ع(: به غب��ار اندوه را از خاطره 
محو می کند.

عس�ل و س�المتی روح: برای کاهش کلسترول 
خون و کاهش افس��ردگی مفید است و در درمان 
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سردردهای میگرنی موثر است.

انگ�ور: پتاس��یم دارد واین فلز مفرح اس��ت و 
تپ��ش قلب را که موجد غم واندوه اس��ت معالجه 
می کند ودارای فسفات های زیادی است که غذای 
مغز وسلسله اعصاب است و کسی که اعصاب قوی 

داشته باشد بر غم مسلط می شود.

انگور،  کلس��یم دارد و کمبود کلس��یم تولید 
غم وان��دوه می نماید.اگر یک��ی از عالئم مبتال به 
مرض س��ل–غم واندوه مشاهده شد موقعی است 
که کلس��یم بدن کم شده و اندوه بر شخص چیره 

می گردد.

سیس�نبر: برای رفع غم واندوه – ناراحتی های 
عصبی – جهاز تناسلی )زنانه و مردانه(مؤثر است.
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eczema اگزما

کاس�نی: کس��انی که به ام��راض جلدی مبتال 
می ش��وند مصرف جوشانده ریش��ه کاسنی شفای 

عاجلی در خود احساس می کنند.

اس�فند: جوش��انده ریشه اس��پند هرروز یک 
فنجان ناشتا برای مداوای اگزما مفید است.

ش�اهی: خنک ودارای مواد معدنی می باش��د.
برای اگزما وخستگی اشخاص توصیه شده است.

قرص نعن�اع: زیادخوردن ق��رص نعناع ممکن 
است به اگزما مبتال شوند.

آب ش�اه تره وعرق آن: روزی دو یا سه استکان 
بخورند هرنوع خارش پوست برطرف  می گردد.

هویج و به و چغندرو س�یب زمینی و کلم برگ و 
س�یب : 6 قلم را با روغن نباتی یا مغز اس��تخوان 
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گاو پخته و بخورند.

هویج: برای بیماری های جلدی نیز نافع است.

آبلیمو وروغن ماهی و س�بزی : غیر از اسفناج و 
گشنیز هر قدر ممکن است بخورد.

گوش�ت: گوشت)س��رخ نش��ود(با نخود پخته 
بخورد.پرهیز از چای پررنگ و خوراکی های سرخ 
ش��ده و ماس��ت و گوش��ت قورمه و برنج و شربت 
زرشک.حمام با آب سرد وهوای سردوجای گرم.از 

سرکه و ترشی پرهیز نمایند.

اورم�ی )زی�ادی اس�ید اوریک در 
بدن(: 

 اس��یدی است از ترکیب اوره با اکسیژن است 
ک��ه در اثر خ��وردن گوش��ت ،مواد نشاس��ته ای 
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وپرندگان ونان س��فید ونمک و جگ��ر ومرغ و. . . 
پیدا می شود.اسیداوریک با ادرار خارج وبدن کامال 

ترمیم می شود.

می�وه ی�ا س�بزیجات: چنی��ن اس��یدی ایجاد 
نمی کنند.

م��وارد باال و غذاهایی که تولید اس��ید اوریک 
می کنند برای بیماران مبتال به رماتیسم وسیاتیک 
خوب نیست.گوش��ت سرخ کرده و جگر و گوشت 

پرندگان و حبوبات بد است.

عالئم زیادشدن اوره در بدن: 

1-زیاد ش��دن دفع��ات ادرار ب��ه خصوص در 
شب.2-س��ردرد که اکثرا پش��ت گردن یا در یک 
نقطه معین احساس می شود.3-وجود آلبومین در 
ادرار.4-احساس بی حسی در یک یا چند انگشت.

مق��دار طبیع��ی اوره : در هر لیتر 30/. تا 40/.
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گرم است.هرگاه از 40/. تا 50/. تجاوز کندعالمت 
ابتال به اورمی است.برای تعیین مفدار آن ازمایش 

الزم است.

لیمو: اسید لیمو اسید اوریک را از بین می برد.

تمشک: برای اوره وفشار خون مفید است.

گالبی: تانن وامالح پتاسیم که در گالبی وجود 
دارد اسید اوریک را حل می کند.

نظاف�ت: هرروز یا هفته ای دو بار در تابس��تان 
و یک بار در زمس��تان حمام کنید.زیرا موجب باز 
شدن مسامات ش��ده در نتیجه کار ریه که دفع و 

جذب اکسیژن است کاسته می شود.

تخم جعف�ری: 30 تا 40 گرم تخم جعفری در 
یک لیتر آب مقوی است و برای دفع اسید اوریک 
مؤثر اس��ت.)موقع مصرف و دم ک��ردن آنرا با آب 

گرم بشویید(.
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میوه ها وسبزیجات: آب آنها به خصوص سیب 
و گالب��ی و خ��وردن توت فرنگی ب��رای دفع اوره 

مفید هستند.

انگور: دارای مقدار زی��ادی مواد قندی و آهن 
اس��ت برای بدن مقوی و پر انرژی اس��ت.مصرف 
آن بر خالف گوش��ت مقدار اس��ید اوریک بدن را 

افزایش نمی دهد.

س�یب: از همه می��وه جات کمت��ر نمک دارد 
وبرای مبتالیان به اوره مفید است.

سیب: برای دفع اسید اوریک نافع می باشد: اگر 

پوست سیب را خش��ک کرده وبه صورت گرد در 
آوریدو یک قاش��ق سوپ خوری در فنجان ریخته 
و میل شود.ادرار آور بوده وضد اوره است )پوست 

سیب(ادرار آور و دفع اوره.

گالبی: مقوی قلب و دماغ بوده ودارای ویتامین 
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A,B1,B2 می باشد واسید اوریک به هر اندازه که 

باشد دفع میکند.

لیم�و: سرش��ار از ویتامی��ن A,B,C و آهن و 
کلس��یم و فس��فر و پتاس��یم بوده ودشمن اسید 
اوریک بوده وبرای دیابت و فش��ار خون نیز مفید 

می باشد.

انگور: بعد از سیب که شاه میوه نام دارد انگور 
مفید ترین میوه اس��ت که ترش��ی خون را از بین 
می برد و سموم بدن واسید اوریک را دفع می کند.

بعد از خ��وردن انگور آب س��رد خوردن ضرر 
دارد.

اولسر

س�یب رنده شده: برای کس��انی که به بیماری 
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اولسر معده مبتال هستند مفید می باشد.

اولسر معده و روده: 

جوشانده س�یب: جوشانده س��یب برای اولسر 
معده تجویز ش��ده است. همچنین برای تورم ریه 
ها، روده ها و مش��کالتی که منش��اء آنها رماتسیم 
اس��ت جوش��انده س��یب و ش��یرین بیان مصرف 

می شود.

تهی�ه: 2 تا 3 عدد س��یب را با پو س��ت چهار 

قاش یا تکه تکه کرده ربع ساعت در یک لیتر آب 
بجوش��انید و کمی هم ش��یرین بیان به آن اضافه 

کنید و بعد مصرف کنید .

آب کلم: یک لی��وان به مقدار 6 اونس )معادل 

32 گرم(  روزی 5 بار
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س�یب زمینی خام: آب سیب زمینی خام برای 
اولسر معده مفید است.

برگ گردو: جوش��انده برگ گردو برای اولس��ر 
نافع است.

آب کلم: یک لیوان آب کلم به مقدار 200 گرم 
روزی 5 بار مصرف شود.

Hernia  بادفتق

ریون�د: 2/5 گرم ریوند را کوبیده بخورند برای 
ضعف قلب و نف��خ جگر و ورم کلیه و درد رحم و 
خون س��ینه و س��رفه و باد فتق را رفع و رگ های 

خونی را بگشاید.

تخم پیاز: با روغن گل بریان کرده بخورند.

منی: اگر منی دفع نشود تولید ورم و درد بیضه 


