ﻛﺎﺳﻨﻰ
ﻧﺎمﻫﺎى دﻳﮕﺮ :ﻛﺎﺳﻨﻰ وﺣﺸﻰ -ﻛﺎﺳﻨﻰ ﺻﺤﺮاﺋﻰ -ﻛﺎﺳﻨﻰ ﺗﻠﺦ -ﻛﺴﻨﺎجﻛﻮﻧﻪﻳﻚ -آﻧﺪﻳﻮ -اﻧﻄﻮﺑﻴﺎ-
اﻣﻴﺮون -آﺟﻰﻣﺎرول -ﻫﻨﺪﺑﻰ -ﻫﻨﺪﺑﺎ -ﻫﻨﺪﺑﻪ -ﭼﻴﭙﻮﺗﻴﺎﺋﻰ -ﺷﻴﺮﻳﺶ -ﺷﻜﻮرﻳﻪ -ﺷﻜﻮرﻳﺎ -ﺳﻴﻜﻮرﻳﺎ-
ﺳﻜﻮﻧﺎ -ﺳﺮس -ﺳﻴﺮﻳﺲ -ﻃﺮﺧﺸﻘﻮن. Chicoree -Chicory.
ﻣﺸﺨﺼﺎت :ﮔﻴﺎﻫﻰ اﺳﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ، Compositaeﻋﻠﻔﻰ و ﭘﺎﻳﺎ .ﺳﺎﻗﻪﻫﺎى آن در ﻧﻮع ﺻﺤﺮاﺋﻰ آن
ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ وﻟﻰ اﮔﺮ آن را ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ ﺑﻪ دو ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻰرﺳﺪ .ﺑﺮﮔﻬﺎى آن از
ﻳﻚ ﻃﺮف ﻛﺮﻛﺪار اﺳﺖ و ﺑﺮﻳﺪﮔﻰﻫﺎى ﻋﻤﻴﻖ دارد .ﮔﻠﻬﺎى آن آﺑﻰرﻧﮓ اﺳﺖ .داﻧﻪﻫﺎى آن ﻓﻨﺪﻗﻪ
ﻛﻮﭼﻚ ،دراز و ﭼﻬﺎروﺟﻬﻰ و رﻧﮓ آن ﺧﺎﻛﺴﺘﺮى اﺳﺖ .رﻳﺸﻪ آن ﻋﻤﻮدى و ﺿﺨﻴﻢ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻳﻚ
ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و درازى ده ﺗﺎ ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺦ ﮔﺮدن رﻳﺸﻪ ﻳﻌﻨﻰ در ﻣﺤﻞ روﻳﺶ
ﺳﺎﻗﻪ ﺧﻂ
اﺳﺮار ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻰ ،ص821 :
داﻳﺮهاى ﺷﻜﻠﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻘﻪ وﺟﻮد دارد ،رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﻰ رﻳﺸﻪ ﻗﻬﻮهاى و رﻧﮓ داﺧﻞ آن ﺳﻔﻴﺪ
اﺳﺖ و ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪرﻧﮕﻰ دارد و ﻋﺼﺎره ﻳﺎ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه رﻳﺸﻪ آن ﺗﻠﺦ اﺳﺖ .ﻛﺎﺳﻨﻰ ﺑﻄﻮر وﺣﺸﻰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
در اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺮان ﻣﻰروﻳﺪ و در داﻣﻨﻪﻫﺎى اﻟﺒﺮز ،راه ﻗﺰوﻳﻦ رﺷﺖ ،و رﺷﺖ و ﻻﻫﻴﺠﺎن ،اﻃﺮاف
ﺗﻬﺮان ،اروﻣﻴﻪ ،ﻓﺎرس ،ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،آﺑﺎدان و ﺧﺮاﺳﺎن اﻧﺘﺸﺎر دارد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدرو در ﺑﺎﻏﻬﺎ و
ﭼﻤﻨﺰارﻫﺎ و ﻟﺐ ﺟﻮﻳﻬﺎى آب و در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﻰروﻳﺪ.
ﺑﺮگ ﻛﺎﺳﻨﻰ
ﻃﺒﻴﻌﺖ آن :ﺳﺮد و ﺗﺮ اﺳﺖ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ :آب -ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ -ﻣﻮاد ﭼﺮب -ﻫﻴﺪراﺗﻬﺎى ﻛﺮﺑﻦ -ﻛﻠﺴﻴﻢ -ﻓﺴﻔﺮ -آﻫﻦ -ﺳﺪﻳﻢ-
ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ -ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ -راﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ -ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ -ﮔﻠﻮﻛﻮزﻳﺪ ﺳﻴﻜﻮرىﺋﻴﻦ -ﻣﺎده رزﻳﻨﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻴﻜﻮرﻳﻦ.
وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎى Aو B 1و Cدر آن وﺟﻮد دارد.
ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻰ -1 :ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﮔﺮم از آن را در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺟﻮش دم ﻛﻨﻴﺪ و آب ﺻﺎف ﻛﺮده آن
را ﺑﻨﻮﺷﻴﺪ .ﺗﻮﻧﻴﻚ و ﻣﺤﻠّﻞ و ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،درد ﻛﺒﺪ و درد ﻣﻌﺪه را ﺗﺴﻜﻴﻦ ﻣﻰدﻫﺪ ،رﻓﻊ
ﻋﻄﺶ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻗﺎﻋﺪهآور اﺳﺖ ،اﻧﺴﺪاد ﻛﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮا را درﻣﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺳﻨﮓ ﻛﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮا و ﺳﻨﮓ
ﻣﺜﺎﻧﻪ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد.
 -2آب ﺗﺎزه آن را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺑﺎ ﺳﻨﻜﺠﺒﻴﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده و ﺑﺨﻮرﻳﺪ .ﺗﺒﻬﺎى ﻛﻬﻨﻪ و ﻣﺰﻣﻦ را ﻗﻄﻊ
ﻣﻰﻛﻨﺪ.

 -3آن را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻳﺸﻪاش ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺴﺎوى دم ﻛﻨﻴﺪ و دو ﻓﻨﺠﺎن آب آن را ﺻﺒﺢ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺑﻨﻮﺷﻴﺪ.
ﻳﺒﻮﺳﺖ ﻣﻌﺪه را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﺳﺎزد.
اﺳﺮار ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻰ ،ص822 :
 -4ﭼﻬﻞ روز ،ﻫﺮ روز ﻳﻚ ﻟﻴﻮان آب ﺑﺮگ ﻛﺎﺳﻨﻰ ﺗﺎزه را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ در ﻃﻮل روز ﺑﻨﻮﺷﻴﺪ.
زﻛﺎم در اﺛﺮ ﻣﺎﻻرﻳﺎ را درﻣﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،درد ﻗﻠﺐ را ﺗﺴﻜﻴﻦ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺗﺐ ﺳﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﺐ ﻣﺎﻟﺖ و زردى
ﻳﺎ ﻳﺮﻗﺎن را درﻣﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﮕﻰﻫﺎى ﻛﺒﺪ و ﻃﺤﺎل را ﺑﺎز ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﺮاى اﺳﺘﺴﻘﺎء ﮔﺮم و ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﻛﺒﺪ و ﺗﺴﻜﻴﻦ ﺣﺪت ﺣﺮارت ﺧﻮن و اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻌﺪه و ﭘﺎك ﻛﺮدن ﻣﺠﺮاى ادرار و ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺖ.
 -5اﮔﺮ ﺗﺎزه آن را ﺑﺎ ﺳﺮﻛﻪ ﺑﺨﻮرﻳﺪ .ﻣﺴﻜّﻦ ﺻﻔﺮا اﺳﺖ و اﺳﻬﺎلﻫﺎى ﺻﻔﺮاوى را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -6ﺗﺎزه آن را ﺑﻜﻮﺑﻴﺪ و آﺑﺶ را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺑﻨﻮﺷﻴﺪ و ﺗﻔﺎﻟﻪ آن را ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺣﻨﺎ ﺿﻤﺎد ﻛﻨﻴﺪ .ﺧﺎرش
رﺣﻢ زن ﺑﺎردار را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﺳﺎزد.
 -7ﺗﺎزه آن را ﺑﺎ ﻧﻤﻚ در دﻫﺎن ﺑﺠﻮﻳﺪ .رﻓﻊ آبرﻳﺰش از دﻫﺎن را ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -8اﮔﺮ آب ﺗﺎزه آن را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻛﻪ ﻳﺎ دوﺷﺎب ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده ﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﺑﻤﺎﻟﻴﺪ .ورم ﮔﺮم ﭼﺸﻢ را
درﻣﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﺎزه آن را ﺑﻜﻮﺑﻴﺪ و ﭘﺸﺖ ﭼﺸﻢ ﺿﻤﺎد ﻛﻨﻴﺪ ورم ﻣﻠﺘﺤﻤﻪ و ورﻣﻰ ﻛﻪ از ﮔﺮﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ و درد ﭼﺸﻢ را درﻣﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -9ﻣﺎﻟﻴﺪن ﺑﺮگ آن ﺗﻨﻬﺎ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻛﻪ ﺑﺮاى ﺳﺮدردﻫﺎى ﮔﺮم و ﺻﻔﺮاوى ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺖ.
 -10آب ﺗﺎزه آن را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺑﺎ آرد ﺟﻮ ﺧﻤﻴﺮ ﻧﻤﻮده ﺿﻤﺎد ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺮاى ﺧﻔﻘﺎن و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﻠﺐ و
ﺗﺤﻠﻴﻞ ورﻣﻬﺎى ﮔﺮم و درد ﻣﻔﺎﺻﻞ ﮔﺮم و ﻧﻘﺮس ﮔﺮم ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺖ.
 -11ﺗﺎزه آن را ﺑﺎ ﺑﺮگ ﺧﺮﻓﻪ ﺗﺎزه ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده و ﺑﻜﻮﺑﻴﺪ و ﻣﺜﻞ ﺣﻨﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺿﻤﺎد
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺑﺎد ﺳﺮخ را درﻣﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺗﺨﻢ ﻛﺎﺳﻨﻰ
ﻃﺒﻴﻌﺖ آن :ﺳﺮد و ﺧﺸﻚ اﺳﺖ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ :در ﺗﺨﻢ ﻛﺎﺳﻨﻰ ﻣﺲ وﺟﻮد دارد.
ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻰ -1 :ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ آب ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه آن را ﺑﻨﻮﺷﻴﺪ .ﺗﺐﺑﺮ اﺳﺖ ،ﭼﺎك ﮔﻮﺷﻪ ﻟﺐ را درﻣﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﺎراﺣﺘﻴﻬﺎى ﺻﻔﺮاوى و ﻳﺮﻗﺎن را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﺳﺎزد.
اﺳﺮار ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻰ ،ص823 :
 -2زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺘﻰ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻘﺪار زﻳﺎدى از آن را در ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻣﻨﺰل و اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ
ﺧﻮد ﺑﻜﺎرﻧﺪ و ﮔﺎهﮔﺎﻫﻰ دمﻛﺮده ﺗﺨﻢ آن را ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺨﺶ اﺳﺖ.

 -3آن را ﺑﺎ رازﻳﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎوى ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﻴﺪ و آب آن را ﺑﻨﻮﺷﻴﺪ .اﺷﺘﻬﺎ را زﻳﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -4اﮔﺮ دﻧﺪاﻧﻬﺎى آﺳﻴﺎى ﺷﻤﺎ درد ﻣﻰﻛﻨﺪ .آن را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺮگ آن ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﻴﺪ و آﺑﺶ را در دﻫﺎن
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ درد ﺳﺎﻛﺖ ﻣﻰﺷﻮد.
رﻳﺸﻪ ﻛﺎﺳﻨﻰ
ﻃﺒﻴﻌﺖ آن :ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ اﺳﺖ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ :ﻣﺲ -ﻣﻮاد ﻗﻨﺪى -ﺗﺎﻧﻦ -ﻟﻌﺎب -رزﻳﻦ -اﺳﺎﻧﺲ -ﭘﻜﺘﻴﻦ -ﻻﻛﺘﻮﺳﻴﻦ -اﻳﻨﺘﻰﺑﻴﻦ-
ارﺳﻨﻴﻚ -ﮔﻠﻮﻛﻮزﻳﺪ ﺳﻰﻛﻮرىﺋﻴﻦ.
ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻰ -1 :ﺑﻮداده آن را ﺑﺎ ﻗﻬﻮه ﺳﺎﺋﻴﺪه ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده ﺑﺨﻮرﻳﺪ .ﻣﻌﺪه را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -2ﭘﻨﺠﺎه ﮔﺮم از آن را ﺑﻮ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺑﻌﺪ در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺟﻮش دم ﻛﻨﻴﺪ و روزى دو ﻓﻨﺠﺎن آب آن را
ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺑﻨﻮﺷﻴﺪ .ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻛﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮا را زﻳﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -3ﻫﺮ روز  20ﺗﺎ  30ﮔﺮم از آن را ﺧﺮد ﻛﻨﻴﺪ و در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﻴﺪ و آب ﺻﺎفﻛﺮده آن را
در ﻃﻮل روز ﺑﻨﻮﺷﻴﺪ .ادرار را زﻳﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺧﻮن را ﺻﺎف ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﺮاى رﻓﻊ اﺧﻼط ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ،
ﺳﻮءﻫﺎﺿﻤﻪ و ﻛﻢاﺷﺘﻬﺎﻳﻰ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﺳﺎزد ،ﺗﻮﻧﻴﻚ و ﺗﺐ ﺑﺮ اﺳﺖ و ﺗﺐ ﻧﻮﺑﻪ ﻳﺎ ﻣﺎﻻرﻳﺎ را درﻣﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -4آن را ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﻴﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺪارى ﻣﺴﺘﻜﻰ در آب ﺻﺎفﻛﺮده آن ﺣﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺳﻜﻨﺠﺒﻴﻦ ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﻧﻤﻮده ﻫﺮ روز ﺑﺨﻮرﻳﺪ .ﺿﻌﻒ ﻛﺒﺪ در ﮔﺮمﻣﺰاﺟﻬﺎ را درﻣﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.

