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 :ناباروریدر درمان  اهلل عالّمه سّید حسن ضیائی آیتبیان نظریّه استاد 

ای أ خری در سالها میانه میباشد ام  درماهنای نوین انابروری در خاور مرکز انابروری در ایران است و ایران قُطِب منونه در 06ـ اگر چه اکنون 

 . أ قااین بیشرت از زانن شده است درمزیان انابروری در ایران زاید شده ورضیب انابروری 

 مرد  علل اجیاد انابروری در زن و

ِام    )نظری یس یت اسکن، پرتوهای أ متی .5، خوردن میوۀ غازاییق .4،  خوردن خنود فرنگی .3، خوردن شری خشک .2، خوردن اکفور.1

بود فلز روی .ک 8،  گوشت پرس تو.7أ ن،  و مغز هس تۀ ریش أ نأ نبه و تُ  سزب انرِس  میوۀ خوردن.X  ،0ِپت( و سونوگرایف و اشع ۀ ِار أ ی، 

ا هدر بدن؛ زیرا ابروری و ابرداری اتبع وجود روی در بدن است، فع ال نبودن بیضه ها، و مک بودن اسپرم در أ قااین، و فع ال نبودن ختمدان 

= س نگ س بویه =  .س نگ دانه )دانه س نگی9روری شود، و در هنایت منجر به انابواند به عل ت کبود روی در بدن ابشد در خامن ها میت

 قُلب(

 ن و مردان علل اجیاد نطفۀ ضعیف در زان

های  گازدار، بستین)أ مبیوه های ش مییایی، نوشابه های  سانسهای ش مییایئا.2، )قند، شکر، شریینیجات قنادی ها و...( قندهای ش مییایئ.1

)روغن جامد، موز، غذاهای پُر چرب، کیک خامه ای، خامه، رسشری، لک ه پاچه، جگر س یاه، رسخ  ترانس چریب ابال.3، (و ... صنعیت

 ،هتاکپو .0 ،کنرسوها.5، )چای مانده، چای پُر رنگ، اکاکئو، شالکت، قهوه، نساکفه( اکفئنی زاید.4 ،کردین، تف دادین، بو دادین، ته دیگ(

سرتس شدید .16 ،(. فست فودها )سوسیس، اکلباس، مهربگر، پیزتا، مرغ کنتایک9 ،غذای مانده .8، پرخوری و مک حتریک.7  . وانیل11، ا 

 نعلل اجیاد انابروری در زان

اسفند، یک داروی  )ابید دانست ِچُشم گونۀ قیچ تریۀ چسبندگی لولۀ رمح .4، فیربوم .3، یستیکختمدان پیُل کِ  .2کیست ختمدان،  .1

رسطان دهانۀ .0، انراحیت دهانۀ رمح .5، ضد  ابرداری است که چسبندگی لولۀ رمحی می أ ورد گرچه بعضیها برای درمان چایق جتویز میکنند(

 .11   ،ون، ِاسرتوژن و پروژسرت اکهش هورمون جنیس زاننه .16بسنت لولۀ رمح  .9 ،قرص ضد حاملگی .8 ،رسطان رمح .7 ،رمح

دراری و دس تگاه  .15، ختمک انرس .14، طول معر کواته ختمک .13 ،اکر ختمدان مکَ  .12 ،جنیس شدید خس تگی عفونتهای جماری ا 

ضافه وزن .18والکتنی ابال، . ِپرُ 17، رسطان ختمدان .10، تناسیل خوردن  :ل بعد از زفاف )عرویس(در هفتۀ او  . 26 رمح دوشاخه، .19 ،ا 

 (، ش یعه أ مده ترواایدر رسکه، شری، گش نزی و سیب ترش، عقمیی در زانن می أ ورد )

 / درمان کیست کواته ختمکدرمان ختمک ضعیف / درمان طول معر درمان ختمدان ضعیف / 

خوری پودبرگ اکس ین ای یک قاشق  7هر روز  .1 ین راکس مراب 

 طبیعی اکس ین خبورد. ای یک اس تاکن عرق

هو، أ   + ُمشِک انِف  + زعفران گیاِه ثعلب ۀپودِر ریش خملوِط  .2

 .دهد جامع در همبل قرارقبل از به مقدار یک خنود 

بل ق  ابقال ی هندِی سائیده شده را اب شری انسان خملوط کند و .3

 از جامع در همبل قرار دهد.

أ بنوس را زن عقمی بعد از پاک شدن از حیض  اگر ساییده شدۀ .4

روز به مقدار یک مثقال اب أ ب و عسل خبورد و بعد  7به مدت 

نن خدا حام ه می گردداز أ ن جام  .ع کند به ا 

 (مهراه اب هنار) و سزبی ترهبدون ُسس  اکهو .0

 . کرفس و تره فرنگی  )مهراه اب شام(5

 )اب جتویز پزشک مرصف شود( . قرص ش مییایی لِکومیِفن7

وس صبحها یک قاشق چاخیوری پودر  .8  در یکگل ُاس توخد 

 .خملوط کرده و میل کند لیوان أ جبوش ِولرم

( و کیلو اضافه وزن دارد 26اگر خامنی چاق است )مثال  .9

 مییایئش   مهچننی دایبت )بامیری قند( نزی دارد ابیس یت قرص

 )اب جتویز پزشک مرصف شود(. نی خبوردورمِ تفُ مِ 

ی میوۀم ،هر ماه در دوران قاعدگی .16 أ م ه را هر روز  راب 

 .خبورد

اگر زن هر روز یک عدد اانر تُرش خبورد، خون و سایر .11

مایعات بدنش قلیایی میشود و کروموزوهمای پرسزا ابیق مامینند؛ 

 ذلا احامتل پرسدار شدن در او ابال مریود.

. از خملوط شریۀ خرما  و شریۀ انگور و مغز گردو، زِن انزاِی 12

مک خون، هر صبح انش تا یک قاشق غذا خوری خبورد.
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علل انابروری در مردان 

 ( واریس وریدی بیضهل )واریکوسِ . 1

عل )هیدروسِ  .2  (مایع اضایف بنی بیضه و پوس تۀ أ ن جتم 

دراری و دس تگاه تناسیل،عفونتها .3  ژنیت،نَ عفونت مَ  ی جماری ا 

ی و بلوغ   بامیری ُاوریون در سن  ممزی 

 سقوط  رضبه، تصادف، .4

 رانندگی طوالین .5

ایح .0  جر 

 (ابیل ها )تلفن مهراهوم .7

 مرصف داروهای مِهُوتُراپیی .8

 به داخل کیسه بیضه.. عدم نزول بیضه از شمک 9

 . بسنت لولۀ ِدفران.16

 . اکهش شدید هورمون مردانۀ تس توسرتون 11

 اس تخرو . مح ام های ُسوان )خشک و مرطوب( و َجکوزی 12

 تََگِری رسدِ  أ ب

، لباسهای تنگ، شلوارهای تنگ، شلوارک های تنگ .13

ا نگشورت های ت  حیت انرا ،بدن  لباسهای تنگ و چسبیده به، ُُک 

     .أ ورد قلیب و انابروری میهای 

اگر مرد رازاینه ای گش نزی ای خنود فرنگی خبورد اکهش وضعی ت  .14

سپرم می  .أ ورد نریوی جنیس و اکهش ا 

 زاید اب اینرتنت. اکرِ  .15

)برای مردان رضر دارد  . گل نیلوفر أ یب و ختم و ریشۀ أ ن10

 .خمصوصا رسد مزاجان و بلغمی مزاجان(

 

 درمان انابروری مردان

سپرم در هنگام لقاح            درمان ضعف ا 

سپرم  .   1                    درمان ضعف هجش ا 

                            درمان بیضۀ مک اکر         

سپرم سامل2  نه )سه روز در هفته ظهرها هنار(خاگی م مرغ + پیاز سفید + روغن زیتون = : ختو ازداید فرزند پرس . درمان کبود ا 

سپرم ِصفر )3 خوری: یک قاشق ای ندارد(اگر بامیری زمینه . درمان ا  ر نمی کیلو د (قُلِوه ای و پَنِجه ای ،)پیاز گل ُارکیده بعلَ پودر ثَ  مراب 

خوری خبورد ، و هر روز از این خملوط یک قاشقروغن زیتون خملوط شود   .مراب 

 یک عدد ابرا  خورایک مرغوب  : هر روز نصف قاشق چاخیوری )دو گرم( پودر کُنُدرشوهر نریوی جنیس تقویتو  سامل اسپرمتولید  .4

 کند و خبورد.خملوط أ ویشن  طبیعی و یک قاشق غذا خوری عسل سامل زردۀ ختم مرغ

 . درمان کوچکی بیضه: هر روز یک قاشق چاخیوری پودر شکوفۀ خرما )َطلع( خبورد.5

ی نریوی جنیس و زاید کنندۀ اسپرم و درخشان کنندۀ رنگ رخسار است.لرَ قرطم ای ختم گُ یک قاشق مراب  خوری . 0  نگ مقو 

 از زالو درماین اس تفاده میشود. . در درمان واریکوسل7

زالو ج. ،ضامد أ رد جو س بوس دار روی حمل ورم بیضه گذاش ته.ۀ برگ َحساس روی بیضه گذارید، بوبیدضامد ک.الف: درمان هیدروسل.8

 .درماین

 بنوشد. أ ب انگور اتزهروزی یک ات سه لیوان .درمان عفونت جماری ادراری و دس تگاه تناسیل: 9

    .درمان عفونت َمنژَنیت: أ ب سیب عسل،16

 لمیو شریینمرصف . درمان بامیری ُاوریون: اسرتاحت، 11

 

 

 

سزبی اتزۀ اکس ین ای یک  برگ 7بصورت  خوردن غذای اتزه، مرصف اکس ین

خوری پودر اکس ین ای   یک اس تاکن عرق طبیعی اکس ینقاشق مراب 
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نزایل درمان و ۀ ابه و نعوظهجت تقویت قو     شوهراندر  زود ا 

صبحها و عرصها یک لیوان أ ِب َجَزر = هوجی زرد = هوجی  .1

 .أ مده( در رواایت ش یعه) رمسی

ل و أ خر غذا .2  منک س نگ خبوریدپودر أ ویشن و  ، خملوطدر او 

  .در رواایت ش یعه أ مده()

ر اب یک ُمشت خنود و کشمش خبورید و دو ساعت  24 در  .3

 أ لت را ماساژ دهید. اتزۀ خام ز اب أ ِب کرفسدر رو

اب مقدار خییل کی روغن کُنجد  را أ لت ، نوِک هنگام جامع .4

س تۀ پ  درخت =مصغمس تکیای روغن َمصَطکی ) ،دارچنی مبالید

 ( مبالیدجنگیل

. گل س نجد بو کنید و عطر گل س نجد به خود بزنید )منع 5

د(.  مرصف در جواانن و نوجواانن جمر 

دار هدانه اب عسل خبورید و مبقابخوری س یاش بها یک قاشق مر .0

ات اب  ابن نگه داش تهزیر ز را قولنجان نصف قاشق چاخیوری پودر

 دهان خملوط شده سپس قورت دهید،أ ب 

ل شب خبورید.7  . الَُک الهَریَسِة )حلمی گندم گوشت( صبحانه ای او 

 . مسواک زدن اب پودر ُسعد کویف8

 .مغز خام پس تۀ اتزۀ9

نیس و ، درمان انتواین ج ()جنتیاانجنطیاانقرص گیاهی ایراین  .16

ضطراب و أ فرسدگی  خس تگی جنیس و درمان ا 

یختمۀ أ فتابگردان و روغ خامِ مغز  .خوردن11  ن أ فتابگردان مقو 

ۀ ابه است  د )منع مرصف در جواانن و نوجوااننقو   .(جمر 

 و انرگیل خورده روغنساعت یک قاشق چاخیوری  8هر . 12

 ادل سپس اب مهرس خود جمامعت کندبر أ لت خود مبروغن انرگیل 

سپرم13  . قرص گیاهی ایراین أ فرودیت برای نعوظ و أ فزایش ا 

خبورد و اگر  شریین )اگر رسد مزاج است اانر . خوردن اانر14

ۀ ابه  گرم مزاج است اانر ترش و اانر میخوش خبورد( تقویت قو 

 میشود، چب ه را زیبا و أ ب کر شوهر )مایع َمین( را زاید میکند.

ۀ ابه . ختم پنبه15 ت به )اگر شوهر رسد مزاج اس برای تقویت قو 

اگر گرم مزاج است به مهراه سکنجبنی مهراه دارچنی خبورد، و 

 .خبورد(

 16.دارچنی، هل، زجنبفیل، میخک، دارفلفل، از هر کدام 10

گرم پودر منوده و سپس خملوط میامنئمی، و در یک کیلو عسل 

خوری میل  8طبیعی خملوط میکنمی و هر  ساعت یک قاشق مراب 

و کر لق ی و سفت کنندۀ کر(. منائید )درمان ِانزال زود رس

رضاء میل جنیسو  هجت تقویت ق  در مهرسان ۀ ابه و ا 

 ش بها یک اس تاکن َدم نوش دارچنی خبورید. .2،  طر یت ُرز )گل رُسخ أ تشی( بزنید. در مزنل به خود ع1

 .صبحانه شری اتزۀ گاو اب عسل زعفران بنوش ید و عرصانه رشبت زعفران عسل خبورید .3

 .ی جنیس در زانن را بر طرف میکندخس تگ بنوش ید، چای رازاینهساعت یک اس تاکن  8هر  .4

  .( ضد  اسهال، أ فزایش دهندۀ میل جنیس، ضد  أ نگلSavory Dropأ فرشۀ مرزه ). 5

 .خملوط یک قاشق چاخیوری پودر گل رُسخ أ تشی اب عسل میل شود.0

 در حاملگی منع مرصف دارد. ،مورد ششهر  توجه:

 قوای جنیسهجت تقویت 

 .ساعت سه ابر 24قطره بعد از غذا، در  5ات 2( ضد  نفخ، رفع تنگی نفس، أ فزایش میل جنیس، Ziziphore Dropأ فرشۀ اککویت ) .1

که نعوظ  یالیس، و قرص أ مریاکیئ س ِ رمان انتواین جنیس و خس تگی جنیس، دمرصف شود( اب جتویز پزشک)اتدافیل اب انم جتاری اتداِگر  .2

یالیس که نعوظ یک روزه می أ ورد یک هفته ای برای شوهر می أ ورد        .مرصف شود( اب جتویز پزشک) و قرص انگلییس س ِ

 )اب جتویز پزشک مرصف شود(. SX. روزی یک عدد قرص گیاهی أ مریاکیئ ِاس ایکس 3

 قوای جنیس، به جای أ ن سری و زیرۀ س یاه اب مه خورده شود. ( اکهندۀ قند خون و فشار خون و تقویت کنندۀCackreاککَرِه ) .4

گرم(، این سه را نرم کوبیده و خملوط کنید و در روغن زیتون طبیعی  266گرم(، چهار مغز خام اتزه ) 5گرم(، زجنفیل ) 5. دارچنی )5

ک 8خورایک بصورت حلوا بپزید و هر  خوری خبورید، حمر   نریوی جنیس و درمان اکهش میل جنیس میکند. ساعت یک قاشق مراب 
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 یض از توصیه ها در مورد زن حام هبع

ت،کوه نوردی، ورزش س نگنی، قد بلندی کردن ابعث میشود  .1 برای زن حام ه بعیض چزیها مانند کفش پاش نه بلند، پیاده روی طوالین مد 

 شود. بیین شده و چبه سقط میکه چبه جا کن شود و مهچننی به خاطر اضطراب شدید، فرد دچار لکه 

ی داش ته ابشد و از موارد زیر  0ساعت عالوه بر أ ن سه وعده غذایئ )صبحانه، انهار، شام( ابید  24. خامن حام ه در 2 وعده ریز مغذ 

ای اانر  ب أ انر شریینأ   لمیو شریین، ، فندق خام، پس تۀ درخیت خام، گالیب، ِبه،خام ، ابدام هندیخام اس تفاده مناید: مغز ابدام درخیت شریین

یل  3، أ ب سیب اتزه و شریین ضد  وایر زانن و سبِب رشد َجننی میشود ان شری گاو اتزۀ مک چرب مرصف کند، خربزۀ رس یدۀ شریین لیو  4ا 

 بعد از غذا خبورد.

ش یطاین است، بلکه  خوایبو حامقت  ه شمک نزی خنوابد که دیوانگی،خونرساین به جننی ُمختل  میشود و بزیرا وابد؛ به پشت خنزن حام ه  .3

زن حام ه به هپلو خبوابد، چه هپلوی راست و چه هپلوی چپ ویل اگر به هپلوی چپ خبوابد خونرساین به ُجفت و جننی بس یار راحت تر 

 و هبرت اجنام میشود.

ل بنشیند ده این اکر را اجنام ندهد بلکاگر زن حام ه خواست در موقعی که به هپلو خوابیده به هپلوی دیگر چبرخد، در حال خوابی توجه: ه او 

 شود.می  چبه ماهگی به بعد، چونکه گاهی ابعث پیچیده شدن بند انف به دور گردن 4و سپس به هپلوی دیگر دراز بکشد خمصوصا از 

ماکزمیم حام ه شدن سالگی گویند(، و  18می ابشد )گرچه بعیض از سن  سالگی 25ات سن   10از سن   ،زاننهبرتین زمان ابرداری در . 4

شدن  سالگی احامتل حام ه 35از أ ن به بعد، مک مک قدرت ابروری، اب شیب مک،  ضعیف میشود، ویل بعد از  سالگی است و 36ات پااین 

 ر ضعیف میشود.بس یا

 وایر دوران حاملگی: 

 : الف. هتو ع، ُاغ زدن، اس تفراغ

 . کسانیکه )حیت  زن حام ه( قبل از غذا خوردن ای به حمض دیدن غذا اس تفراغ میکنند، أ بغورۀ طبیعی قبل از غذا مرصف کنند.1

ِضد ِ هتو ع بوده و درمان وایر زانن ابردار است و مهچننی در درمان لک های قهوه ای و س یاه  0B. میوۀ اانر به عل ت داشنت ویتامنی 2

( هجت رفع وایر بس یار مفید است.پوست مفید است، و خ ان املُز   وردن اانر میخوش )اانر ترش و شریین= ُرم 

نرب)چای نعنا فلفیل(، بعد از غذا را3  ه. ضد  وایر زانن حام ه و ضد  هت وع و ضد  ُاغ زدن و ضد  اس تفراغ، قبل از غذا دمکرده سزبی ُسوس َ

ن یبوست ندارد یک عدد سیب رس یده خبورد( سپس راه برود و نصف اس تاک برود سپس یک اس تاکن أ ب سیب رس یدۀ شریین )اگر نفخ ای

.درمان وایر شدید: قبل از غذا أ بغورۀ طبیعی، 5، . درمان اس تفراغ  خوین: خملوط أ ب اتزۀ سزبی تَِره + أ بغورۀ طبیعی4عرِق نعنا خبورد.   

ز زانن حاملۀ دارای وایر، بو کردن پوست پرتقال و سپس خوردن .در بعیض ا0، اب پردۀ انزک روی دانه ها خبوردبعد از غذا اانر شریین 
1

4
 

 پرتقال ضد  وایر است.

وصاا میل به خاک خوری، گچ : برای درمان متایالت بیجا )وایر( در دوران ابرداری خمصب. درمان هوس هاس انمعقول در دوران ابرداری

مقداری رب  اانر شریین ای رب  اانر ترش طبیعی خبورد، مهچننی مرصف غال خوری و...، ابیس یت صبح، ظهر و شب، هر دفعه ز خوری، 

 ، برای رفع وایر زانن ابردار بس یار انفع میباشد.و أ ب اانر ترش طبیعی خملوط أ ب اانر شریین طبیعی

 پرهزی شود. نوشابه، قند های ش مییایئ، میوۀ موزز ا  دایبت حاملگی:

 ..در ماه أ خر حاملگی روزی نمی ساعت راه بروید0.زغال أ خته، 5.متر هندی یب منک، 4. أ لوچه، 3أ لو خبارا، .2.خورشت ابمیه، 1درمان: 

 درمان یبوست حاملگی:

ـ رشبت اجنری )اگر دایبت دارید اب شریۀ توت شریین کنید، و اگر دایبت ندارید 2لیوان أ ب رسد عادی بنوش ید،  0ات  4ساعت  24ـ در 1

 خوشه انگور اب هس تۀ أ ن جبوید و خبورید. 3ات  2ـ هر روز 3(، اب قند شریین کنید



 

5 

 عوامیل که سبب لک ه بیین و سقط جننی میشود

. مواد  سفید کننده 2ابقال، اکهو، نعنا، پونه، ُگلپَر، شاهی، زرشک، دارچنی، زعفران، زنیان، برگ س نا، س یاهدانه، زیره،  :. مرصف زاید1

.رسفۀ 5، . فقر روی4. بعیض از داروهای ش مییایئ و گیاهی، 3جوهر منک، تریک، اس تون و ...(،  )أ ب ژوال، وایتکس، تزیاب، هاهل،

. 8. جمامعت در زیر نور مس تقمی خورش ید )در رواایت ش یعه أ مده(، 7، ، اس تفراغ زاید = وایر شدیدزاید ، ُاغ زدنزاید .هتو ع0زاید، 

ل ماه مقری و در شب نمیجمامع .روی 16ابر س نگنی،  .9 ماه مقری و در شب أ خر ماه مقری )در رواایت ش یعه أ مده(، ۀت در شب او 

پا نشسنت، 11سانتمیرت پاش نه( پوش یدن،  2پنجۀ پا راه رفنت و کفش پاش نه بلند )بیش از  شسنت  .13، اب أ ِب داغشسنت بدن  .12.رَسِ

و ... برای أ گاهی از عوامل دیگر لک ه  دن و ترس شدید و وحشت.هول کر 15، شدید )نگراین شدید( .اسرتِس 14تگری ،  اب أ ِب رسدِ بدن 

 درس اس تاد در مورد بامیری های زانن مراجعه کنید. CDبیین و سقط جننی به 

 درمان لک ه بیین رمحی در دوران حاملگی

ت چند روز: خملوط یک قاشق غذا خوری عسل َگَون اب دو زردۀـ 1  .ختم مرغ سامل اب شری رسد گاو سامل بنوش ید به مد 

ت سه روز، روزی یک عدد میوۀ ِبه رس یدۀ شریین أ بدار زرد خبوریدـ 2  .به مد 

 ،+ برگ مورد خشک شده)میوۀ یک نوع درخت بلوط ای مصغ یک نوع از درخت بلوط(ـ عدس پوست کنده+ پوست میوۀ اانر+ مازو3 

 به صورت ضامد به قُُبل گذارند. به نسبت مساوی، سائیده و خملوط شود و

پیشگریی از سقط جننی

 .روز، انگور عرصانهِبه بنی میوۀ . 1

 سزبی تره، و برگ مو )برگ درخت انگور( اب انهار و شام. 2

 .هر روز یک قاشق چاخیوری بُرادۀ چوب أ بنوس. 3

 . جوانۀ گندم.4

 .. یک قاشق پلو خوری غوره ای أ بغوره5

 گذاردن کوبیده شدۀ اتزۀ تره )تره فرنگی(  در همبل.. 0

منابع أ نیت اکس یدان ها )مثل هس تۀ أ انر، هس تۀ انگور، گل . 7

)پرتقال، میوۀ گریپ  C( + ویتامنیEمهیشه هبار، ویتامنی

   .فوروت(

 3مبقدار  فقط. خوردن مومیا )مومیایئ أ صل = َعَرُق اجِلبال( 8

 مه، رس ساعت ماش در سه روز پشت رسِ 

(، فیفول Bفروس سولفات، أ هن، فوالت اس ید )أ نواع ویتامنی . 9

ابدام درخیت شریین، خام (، مغز FeFol)قرص ش مییایئ خاریج 

 .لمیو شریین

. زیر نظر متخصص زانن:   الف. تزریق گلبولهای سفید خون 16

 Kشوهر،   ب. مرصف ویتامنی 

. ج جوشاندۀ خنود زرد، ب.  أ . ِبه دانه،   درمان رسفۀ زاید:. 11

 خرمالومیوۀ

تأ منی روی بدن به مقدار الزم مثالا هر سه روز یکبار گوشت . 12

گوسفند خبورد، و یک قاشق چاخیوری جوانۀ گندم به مهراه غذا، 

 و یک قاشق غذا خوری ختم کدو.

 جفت پائنی و افتادگی رمح

پیاده روی طوالین، ورزش س نگنی نداش ته ابش ید،  .3. دارو ای خواریک سقط جننی خنورید، 2د، یبلند نپوش  کفش پاش نه  .1 پیشگریی:

.در موقع دفع مدفوع، از توالِت 7رَسِ پا )مچباته ای( زاید ننشیند، . 0. یبوست و بواسری نداش ته ابش ید، 5... جاجبا نکنید، ابر س نگنی و .4

 فرنگی اس تفاده کنید.

 دۀ بذر خیار در عرق ریشۀ شریین بیان، خملوط اب ترجنبنی شود و میل گردد، و سپس دمکردۀ مرزجنوش میل گردد.جوشان درمان:

 س، پیشگریی از تودل زود رس نوزادپیشگریی از زامیان انر 

ت،  .4دمکردۀ اببونه،  .3دمکردۀ مرمی خنودی،  .2، درخت انگور. دمکردۀ برگ 1   3Bمرصف ویتامنی  .5مرصف غال 



 
0 

 ی زامیان أ سانبرا

نشقاق خبواند، 2.هر روز دعای یستشری خبواند، 1 أ انر شریین هر روز عرص .4، عدد میوۀ خرما خبورد 7بعد از غذا . 3. هر روز سورۀ ا 

 .در ماه أ خر حاملگی0، بنوشد دمکردۀ گل بومادران )قیصوم، برجناسف(روزی یک اس تاکن  حاملگی در هفتۀ أ خر.5را خبورد، ب  أ ن رُ ای 

. خوردن عرق طبیعی گل هبار انرجن 7 ح مس توی در هوای أ زاد داش ته ابشد،روزی نمی ساعت ایل یک ساعت پیاده روی أ رام در سط

ابت است،  یعمهراه اب شری ماداین برای ترس  .هبرتین فشارخون در ماه أ خر حاملگی 8در معل زامیان از جمر 
11

8
است که زامیان أ سان می أ ورد،  

گرم( زعفران خملوط اب عسل أ ویشن میل کند )دکرت  4. درمان خست زایئ: در سه روز أ خر حاملگی، یک قاشق چاخیوری رَس خایل )8

 حسنی مری حیدر(.

 تقویت زانن بعد از زامیان

یخک . عرصانه: یک اس تاکن عرق طبیعی م 3بوقلمون خبورد،  . انهار: أ بگوشت2اتزه )ُرَطب( خبورد،  عدد خرمای 7. بعد از هر غذا 1

 بنی روز: شری عسل.. صبحانه: شری + زردۀ ختم مرغ + عسل،   4خبورد )طبیعت خییل گرم دارد(، 

 .شام: سوپ + أ بغورۀ طبیعی + روغن زیتون + انن س بوس دار0گالیب اب عسل، کپوت سیب اب عسل،  پوِت ک . ش بها: 5

زداید شری مادر  ا 

لنی غذای مادر بعد از زامیان و دیدن خون نفاس ات أ خر دوران 1 . او 

شریدهی، ُرَطب و خرمای اتزه است و مهچننی بعد از وعده های 

 .)در رواایت ش یعه أ مده( عدد خرما خبورد 7 غذایئ

ش یعه  )در رواایت . به مهراه غذا سزبی رحیان و سزبی پونه خبورد2

 .أ مده(

خوری زیرۀ شریین خبورد.. 3  به مهراه غذا یک قاشق مراب 

ه مهراه غذا اکهو بدون ُسس خبورد )به رشطی که مک خوین ژنتیکی ب. 4

اکهو  خوردن و مک خوین دایس شلک نداش ته ابشد(، گرچهفاویسم 

 ه هبرت است.ختِ پُ 

چای  اس تاکن . وسط روز، عرصانه و شب یعین در ش بانه روز سه5

 رازاینه، خملوط اب عسل بنوشد.

 خرما، حلمی گندم گوشت خبورد.. مهراه صبحانه شریعسل، شری 0

. عرصانه و وسط روز میوۀ انگور خبورد، بعد از غذا یک قاچ 7

 خربزه خبورد.

 .. به مهراه انهار یک اکسه أ بگوشت خبورد8

ی سزب. به مهراه شام یک بشقاب سوپ که در أ ن هوجی زرد و 9

 جعفری ابشد، خبورد.

خوری پنبه دانه )ختم پنبه( ساعت یک قاشق مراب   24. در 16

 خبورد.

 در ش بانه روز یک قاشق چاخیوری س یاهدانه خبورد. .11

 . در طول روز چهارده عدد اسفند )اسپند( خبورد.12

ی أ ب پز خبورد )به رشطی که مک خوین . رو13 زی دو ُمشت ابِقال 

 ش ته ابشد(.ژنتیکی فاویسم ندا

خوری 14 عسل أ ویشن . هر صبح و ظهر و شب، یک قاشق مراب 

 به مهراه شری، أ ب، أ جبوش ِولَرم خبورد.

أ جبوش ِولَرم  یک لیوان لیوان أ ب و یک. هر شش ساعت 15

 خبورد.

 .دارو گیاهی ِفِنلنی10

دقیقه از هر  26حیت  در زمانیکه  اگر شری مادر أ بکی است .17

لِ  16زیرا ] پس تان شری میدهد شری دادن، أ بکی است ویل  دقیقه أ و 

شری دادن، ویتامنی ها و پروتئنی های أ ن بیشرت  دقیقه دومِ  16

ابدام شریین  خام مغز 14است[ ابیس یت مادر در هر ش بانه روز 

 درخیت خبورد.

د خبور ، جوش یده وساعت سه وعده شری اتزۀ گاو 24در هر  .18

 سل، ظهر یک لیوان شری)طریقۀ مرصف: صبح یک لیوان شری ع 

ل مغرب یک لیوان شری(.  خرما، أ و 

 لاب عسل خملوط گردد، و می. نصف قاشق چاخیوری پودر ُگلپَر 19

 شود.

 . خوردن برگ پُختۀ چغندر و خُبارپَز لَبو26

 عدد أ لو خبارا )بصورت مکیدین( 7خوردن شب ها قبل از شام، .21

یک قاشق چاخیوری زجنفیل اب یک قاشق چاخیوری .خملوط 22

 ، خبورید.رازاینه

 ُرب  ای اب پردۀ انزک روی دانه ها بعد از غذا . مرصف اانر شریین23

ط زانن ابردار و مادران شریده، موجب تقویت مادر  اانر شریین توس 

 و فرزند شده و به رشد أ یندۀ کودک کک خواهد منود.


