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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  

 ۱۵/۰۷/۲۰۲۱ داکتر ولی احمد 

 در  نافبعضي دانستني هاي مفید در مورد 
 انقاموس کبیر افغانست

 

 ...مورد ناف كه دانستن آن واقعاً برایتان خوب است بعضي دانستني هاي مفید در
آیا می دانید چرا باید روغن های مختلف را در ناف خود   

 چرب كنیم؟ 
ناف ما مانند دیگر اعضاي بدن یک عضو شگفت انگیزی   

 .اولین قسمتی که بعد از لقاح ظاهر می شود ناف است . است
 .ایجاد، از طریق بند ناف طفل به مادر وصل می شودپس از 

های ما به ناف متصل هستند که به نقطه مركزي بدن همه رگ 
 !ناف خود زندگی است .شودما تبدیل می

رگ   72000غده یي در پشت ناف قرار دارد که بیش از  
  .دارد

قبالً برای پایین آوردن تب نوزادان، پنبه با الکل را در   
 .ناف طفل میگذاشتند، حاال می دانیم که با روغن بهتر است

، خشکی چشم ها، ضعف بینایی، استفاده از روغن در ناف 
لوزالمعده، ترک كري پا و لب ها را درمان می کند، صورت 
 را روشن تر، موها را سالم تر، درد زانو، لرزش، بی حالی، 

اف  روغن چریش )چریش یك نوع درخت است( را روی ن 
 .خود بمالید تا از شر بخار در رو خالص شوید

 .برای داشتن صورت درخشان و شفاش روی ناف خود روغن بادام بمالید 

همچنین روده شما را در حرکت   .روغن خردل را روی ناف بمالید تا خشکی لب های ترک خورده از بین برود 
ً واقع .را سالم نگه می دارد نگه می دارد تا باکتری های مضر را از بین ببرد و شما   .مانند سم زدایی عمل می کند ا

 ..برای بهبود باروری زنان از روغن زیتون یا روغن نالاير استفاده كنند 

زمانی که   .رزیزش، آب بینی، پنبه آغشته به الکل را در ناف بگذارید برای درمان سرماخوردگی، آنفوالنزا و 
را مستقیماً داخل ناف طفل بریزید و اطراف ناف را چند دقیقه مساژ دهید، درد  کودک دچار معده درد شد، چند قطره 

 .روغن نیز به همین صورت عمل می کند .آن بهبود می یابد

 .برای تسکین درد و گرفتگی قاعدگی، یک پنبه آغشته به الكل را در ناف خود نگه دارید 

بسیاری  .همچنین برای تقویت استخوان ها شناخته شده است .شودروغن کنجد برای انواع درد مفاصل استفاده می  
 .از والدین آن را هر شب قبل از خواب برای فرزندان خود استفاده می کنند

یك مقدار از روغن خردل و روغن زنجبیل  یهضمبرای ناراحتی معده، نفخ) باد معده(، حالت تهوع و مشکالت  
 ..را در ناف چرب كنید

از روغن شیرگرم باعث بهبود گردش خون در سیستم عصبی و همچنین بهبود سیستم ایمنی بدن می شود.  استفاده 
 .درد مفاصل را تسکین می دهد .سخت شدن شكم را درمان می کند و سیستم گوارشی را قوی می سازد

ن و استرس بر  ضد گرفتگي عضالت است، به شل شدن شریان ها و رگ ها کمک می کند و فشار خو نهیپودروغن  
 .همچنین، می تواند به تقویت عضالت قلب کمک کند .قلب را کاهش می دهد

ادرار آور، می تواند به بدن شما کمک کند تا آب، نمک و سموم اضافی را از بدن شما دفع  به عنوان   روغن بادیان 
 .د که به وزن، فشار خون، هضم و غیره کمک می کندنکن
 .بادیان خیلي مفید است، به این معنی که می تواند به پاکسازی مخاط از راه های مختلف به شش ها کمک کندروغن  

 .روغن بادیان برای درمان برونشیت، سیاه سرفه و التهاب دستگاه تنفسی فوقانی تایید شده است
وی پوست مالیده شود زیرا می تواند توجه داشته باشید که روغن بادیان یک ترکیب قدرتمند است و نباید مستقیماً ر 

ابتدا باید با روغن حامل )مانند روغن زیتون، روغن نالاير یا روغن   .های آلرژیک و تحریک شود العمل عکسباعث 
 .بادام( رقیق شود
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 2تر 2 له : شمیرهد پاڼو 

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 * برای زانو درد * 
 .میشودشب ها قبل از خواب سه قطره روغن کرچک ) من بدیلش را به زبان فارسي نیافتم( ولي به الماني  

Wunderbaum روی ناف یك سانتی متر دور ناف. 
 *برای خشكي پوست شما* 
 .سانتی متر دور ناف بمالید 1.5عصرها قبل از خواب سه قطره روغن خردل را روی ناف تان بریزید و  
 چرا با روغن؟ 
 ...ا را باز می کنندناف شما می تواند درك كند کدام رگ ها خشک شده اند و از طریق روغن این اعصاب آنه 
می توانید یک بوتل کوچک از روغن مورد نیاز خود را در کنار تخت خود نگه دارید و چند قطره از آن را قبل از   

 " .خواب در ناف خود بمالید
 منبع، سایت من دكتر خود هستم 
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