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نگاهي دوباره به علف هایي كه هرز نیستند؛ 
بازخواني خواص چشمگیر گیاهان اطراف ما:

                              كاسني 
در ادام��ة سلس��له  مطالب مربوط به معرفي گونه هاي گياه��ي دارويي واقع در پرديس 

دانشگاه فردوسي مشهد، در اين بخش به بررسي گياه كاسني مي پردازيم.

گیاهشناسي و رویشگاه 
كاس��ني، گياهي اس��ت علفي به ارتفاع نيم تا 1/5متر با ريشه هاي مخروطي شكل با 
قطري به اندازة  قطر انگش��ت دس��ت و به درازاي نيم تا يك متر با پوس��ت قهوه اي و 
مغز س��فيدرنگ. در گياه كاسني، ساقه ها راست و ُپرش��اخه، برگ هاي پاييني، پهن و 
برگ هاي س��اقه اي، باريك و س��رنيزه اي و بدون دمبرگ هستند. ُگل ها در اين گياه، 
به رنگ آبي آس��ماني تا آبي متمايل به بنفِش كم رنگ هستند و از خرداد تا شهريورماه، 
ظاهر مي شوند و چون به تعداد زياد و با فاصله در طول محور دراز ساقه و انشعابات آن 
مي شكفند، جلوه اي خاص را ايجاد مي كنند. ُگل ها، در مقابل نور صبحگاهِي خورشيد، 
باز ش��ده و در هواي ابري يا باراني و هنگام غروب و نيز در مواجهه با گرماي ش��ديد، 

بسته مي شوند.
كاسني يا ِهنِدبا، گياهي دارويي از خانوادة كاسني )Asteraceae( است. نام انگليسي 
آن، chicory و نام علمي آن، Cichorium intybus به معني كاسني وحشي 

اس��ت. نخستين بار، تئوفراست )حكيم و گياهشناس يوناني( نام Cichorium را به اين 
گياه داده اس��ت. نوع ديگر آن، كاسني اهلي است به نام آنديو )كاسني فرنگي( كه به عنوان 

ساالد مصرف مي شود. در دنيا، 6گونه كاسني وجود دارد كه دو گونة آن در ايران مي رويد.
كاس��ني معمواًل به حالت نيمه وحشي و به صورت علف هرز در زمين هاي نسبتاً مرطوب كنار 
راه ها و جاده ها، زمين هاي باير و اطراف جوي هاي آب، باغ ها و مزارع مي رويد. اين گياه، در 
پرديس دانشگاه فردوسي هم به وفور ديده مي شد كه به دليل ساخت وسازها و توسعة فضاي 
سبز، از جمعيت آن كاسته شده است و لذا در حال حاضر، به ندرت مي توان آن  را در پرديس 

دانشگاه، مشاهده نمود. 

تركیبات شیمیایي
در برگ  كاسني، عالوه بر امالح معدني همچون سولفات و فسفات سديم، منيزيم، پتاسيم 
و نيترات پتاس��يم، گلوكوزيدي به نام شيكورئين )س��يكورئين( وجود دارد. در ريشة كاسني، 
عالوه بر گلوكوزيد اخير، دو مادة تلخ الكتوس��ين و اينتايبين و نيز در حدود 0/01ميلي گرم 
در100گرم، آرس��نيك يافت مي شود. همچنين در آن، مواد قندي مانند گلوكز، لولز، ساكارز 
و مواد ديگر مانند اينولين، لوولين، پكتين، لعاب، اسانس و كمي تانن، شناسايي شده است. 
تمامي اندام هاي اين گياه، تلخ مزه مي باشند. مقدار اينولين ريشه در آخر فصل رشد گياه، به 

حداكثر مي رسد.  

خواص و كاربردها
سابقة درماني كاسني، به قبل از ميالد مسيح مي رسد؛ به طوري كه دانشمندان يوناني همچون 
پلين، ديسكوريد و جالينوس، براي آن، اثرات درماني متعددي قائل بوده و آن را براي كبد، 
بس��يار مفيد مي دانسته اند. كاسني از نظر حكماي طّب سنتي، داراي طبع سرد و تَر است و 
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اج��زاي گرم لطيفي نيز دارد كه طبق نظر حكماي ايراني، با ُشس��تن برگ از بين مي رود؛ 
به همين دليل توصيه شده است برگ كاسني تازه را براي تهية جوشانده، به صورت ناُشسته 
بجوش��انند و قبل از خوردن، آن را صاف كنند. كاس��ني و عرق آن به عنوان ُمدّر، ضّد درد، 
ُمعّرق و تب بُر، مصرف سنتي دارد. همة قسمت هاي گياه، به خصوص ريشه و برگ هاي آن، 
اثر تقويت كنندة معده، تصفيه كنندة خون، ُملَّين و صفرابر دارند و از آن به عنوان اشتهاآور و 
رافع قولنج هاي كبدي، زردي، نارسايي كبد، هيستري، اخالط خوني، آب آوردن انساج بدن، 
تب هاي نوبه و مخاطي و بيماري هاي مزمن پوس��تي، اس��تفاده مي نمايند. كاسني در رفع 
رسوبات ادراري، عفونت هاي مجاري ادراري و كم خوني و نيز در درمان نقرس و روماتيسم، 
اثر معالج دارد. آب برگ كاس��ني يا عرق آن، براي رفع گرفتگي هاي كبد، طحال و كيسة 
صفرا و نيز استسقاي گرم، همچنين تقويت كبد، تسكين حرارت خون و التهاب هاي معده 
و پاک كردن مجاري ادراري و كليه، مؤثر است و هرچه تلخ تر باشد، اثر آن افزون تر خواهد 
بود. مخلوط آب برگ كاس��ني با آب رازيانه )مخلوط عرق كاس��ني با عرق رازيانه( در رفع 
يرقان )زردي( مؤثر است. همچنين، مخلوط آب برگ كاسني با خيارچنبر، ورم هاي روده اي 
را التيام مي بخش��د. ماليدن مخلوط آب برگ كاس��ني با صندل، براي فرونشاندن َوَرم هاي 
گرِم ايجادش��ده در سطح بدن، مفيد است. تخم كاسني نيز همان خواص برگ آن را دارد؛ 

ولي طبع آن، سرد و خشك است و ُمدّري قوي مي باشد.

ریشة كاسني 
ريش��ه كاسني، به رنگ سفيد مايل به زرد و تلخ مزه است و در اثر جذب رطوبت، چسبناک 
مي شود. ريشة كاسني، ترشح صفرا را زياد كرده و شيرة معده را تحريك مي كند؛ بنابراين، 
اشتهاآور است. جوشاندة ريشة كاسني، براي بيماري هاي كبد، دفع سنگ هاي صفراوي يا 
كليوي و رفع ورم هاي مجاري ادراري، توصيه ش��ده اس��ت و ديابت را نيز كنترل مي كند؛ 

همچنين، اثري قاطع در رفع ورم التهابي لثه ها دارد و در مواردي كه لثه ها خون ريزي 
كنن��د، اس��تفاده از آن مفيد خواهد بود. اگر عصارة آبي يا الكلي ريش��ة كاس��ني را بر 
روي لثه ها ماليده و ماس��اژ دهند، در رفع الته��اب و خون ريزي هاي لثه، اثر قوي تري 
دارد؛ بنابراين، اگر در ساخت خميردندان وارد شود، به لحاظ داشتن اثرات ضدميكروبي، 
مي تواند بس��يار سودمند باشد. همچنين، ريشة كاسني به عنوان آرام بخش، ُمِدّر ماليم، 
ُمسِهل و هضم كننده، در درمان سوء هاضمه ها كاربرد دارد. در گذشته، از آن براي درمان 

آريتمي هاي قلبي استفاده مي كرده اند.  
  

طریقه و میزان مصرف
دم كردة برگ كاس��ني: ميزان10 تا 15گرم برگ كاس��ني )تازه يا خشك ش��ده( را در 
يك ليتر آب جوش، دم كرده و پس از صاف كردن، مصرف مي كنند. خوردن يك فنجان 
از آن قب��ل از هر وعدة غذايي، مي تواند براي تقويت معده و ناراحتي هاي كبدي، مفيد 

باشد.
دم كردة ريشه كاس��ني: ميزان20 تا 30گرم ريشة كاسني را در يك ليتر آب جوش، دم 

كرده و پس از صاف كردن، مصرف مي كنند.
جوش��اندة ريشة كاس��ني: به ازاي هر فنجان آب، دو قاش��ق مرباخوري ريشة ُخردشدة 
كاسني را به مدت پنج دقيقه جوش��انده و سپس به مدت 15دقيقه، َدم مي كنند. مصرف 

روزانة دو فنجان جوشاندة ريشة كاسني، اثري ُمِدّر، ُملّين و ُمحّرک دارد.
ريشة كاسني را بايد در پايان فصل رشد سال اول آن، از زمين خارج كرد. برگ كاسني 

را هم بايد موقعي چيد كه گياه به مرحلة رشد كامل رسيده باشد.

احتیاط
بيماران داراي سنگ هاي صفراوي، براي مصرف كاسني بايد با پزشك مشورت كنند؛ 
زيرا به دليل احتمال بروز اثرات انقباضي در كيسة صفرا، در صورت وجود سنگ در كيسة 

صفرا، بايد با احتياط مصرف شود.
نکته

ام��روزه چ��ون اكثر مردم، دچار غلظت خون و آلوده ش��دن آن به انواع مواد غيرمجاز و 
سّمي، آالينده ها و فلزات سنگين هستند، لذا فشار زيادي به كبد وارد مي شود. بنابراين، 
كاس��ني مي تواند كمك چش��مگيري در بهبود كاركرد كبد بنمايد. همچنين، در افراد 
صفراوي مزاج و َدموي )خوني( مزاج كه دچار تنش هاي عصبي و ناراحتي هاي پوستي 
ناش��ي از حرارت مي شوند، كاس��ني مي تواند به عنوان آرام بخش و مؤثر در سالم سازي 
پوس��ت، نقش ايفا كند. به طور كلي، پس از خارمريم، كاسني دومين گياه دارويي است 

كه مي تواند در بهبود اَعمال كبدي به سالمت جسمي و رواني انسان، كمك كند.
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