تٍ وام خذا

مقذمٍ
فاغّ ٝتیٗ عة سٙتی ایشاٖ دس صٔاٖ ٞای دسخطص
فىش  ٚا٘ذیط ٝدس ایشاٖ ٌزضت ٚ ٝپضضىی أشٚص
آ٘مذس صیاد است و ٝتؼضی ػىس اِؼُٕ ٞای
ٔٙفی دس ٔٛسد عة سٙتی وأال عثیؼی ت٘ ٝظش
ٔی سسذ.
دس ٞش غٛست سا ٜتشخٛسد ٔٙغمی تا یه ٔساِ ٝػّٕی
٘فی آٖ ٘یست تّى ٝػمُ سّیٓ حىٓ ٔی وٙذ وٝ
دس ٔٛسد آٖ تفىش وشد ٚ ٜساٞ ٜای حُ آٖ ،یىی
پس اص دیٍشی تا سسیذٖ ت ٝپاسخ ،آصٔایص ضٛد.
.

...مقذمٍ

٘اٌفتٕ٘ ٝا٘ذ و ٝتؼضی اص پضضىاٖ ػاضك ایشاٖ ٌزضتٝ
 ٚحاَ تالش ٞای غیش لاتُ تٛغیف خٟت ٚغُ
تاسیخ ػّٕی ٌزضت ٚ ٝأشٚص ٔثز َٚوشد ٜا٘ذ ٔ ٚی
وٙٙذ .آٟ٘ا ٔؼتمذ٘ذ و ٝسا ٜدسٔاٖ تیٕاسی ٞای
ا٘سا٘ی اص ضٙاخت تٟتش ضخػیت چٙذ تؼذی افشاد
(ٔادی ٔ ٚؼٛٙی) ٔی ٌزسد.
ٌش ٜٚدیٍشی و ٝدس ایٗ تالش ػظیٓ ،تشای پیٛست
ٔدذد یافتٞ ٝای ٌزضت ٝتا ػّٓ سٚص ٘مص ایفا ٔی
وٙٙذ ،داريسازَا ٔی تاضٙذ .آٟ٘ا وأال ٚالفٙذ وٝ
ٞش تشویة ضیٕیایی وٚ ٝاسد تذٖ ا٘ساٖ ٔی ضٛد
فؼُ  ٚا٘فؼاالت خاظ خٛدش سا تذ٘ثاَ خٛاٞذ
داضت خٛا ٜغزا تاضذ یا داسٚیی ساخت واسخا٘ٝ
داسٚیی یا تشویة عثیؼی استخشاج ضذ ٜاص یه
ٌیا ٜداسٚیی تاضذ.

...مقذمٍ
داسٚساصاٖ ٔی دا٘ٙذ و ٝتشخالف آ٘چ ٝو ٝدس د ٚلشٖ اخیش خا افتاد ٜاست ،تٟتشیٗ اثش
داسٚیی ٕٞیط ٝدس اثش تشویثات سٙتض ضذ ٚ ٜخاِع ٘یست تّى ٝدس تسیاسی اص ٔٛاسد
یه ػػاس ٜخاْ ( حاٚی چٙذیٗ تشویة ٌیاٞی) اثشات تسیاس ٔالیٓ تش ٔ ٚفیذ تش
٘طاٖ ٔی دٞذ.

دس ایٗ ٔماِ ٝیىی اص ٌیاٞاٖ داسٚیی ضٙاخت ٝضذ ٜدس عة سٙتی  ٚعة خذیذ ت٘ ٝاْ
کاسىی ٔٛسد تشسسی لشاس ٔی ٌیشد .اتتذا واستشد ایٗ ٌیا ٜدس عة سٙتی ،سپس دس
پضضىی أشٚص تشسسی ٔی ضٛد .دس پایاٖ تالش ٞای غٛست ٌشفت ٝتشای استا٘ذاسد
ساصی ایٗ ٌیا ٜدس داخُ وطٛس ٘ ٚىتٞ ٝای خذیذ و ٝدس ایٗ تحمیك تذست آٔذٜ
ٌضاسش ٔی ضٛد.

واسٙی چیست؟

واسٙی چیست؟

واسٙی دس ٔت ٖٛعة سٙتی
• سساِ ٝاِٟٙذتا حىیٓ اتٛػّی سیٙا
(ٞ 370دشی لٕشی)
ایٗ سساِ ٝت ٝصتاٖ ػشتی ٘ٛضت ٝضذ ٚ ،ٜدس
آٖ ت ٝخٛاظ ،فٛایذ ٛٔ ٚاسد استؼٕاَ
واسٙی پشداخت ٝضذ ٜاست.

...واسٙی دس ٔت ٖٛعة سٙتی
• دس ضاٙٞأ ٝحىیٓ فشدٚسی (لشٖ ٞ4دشی لٕشی) دس ٔٛسد واسٙی
چٙیٗ آٔذ ٜاست:
تٍ وسديك خاتًن شذ آن چارٌ گر
تفرمًد تا آب وار آيروذ
کجا ترٌ کاسىی خًاوذش
تٍ فرمان يسدان چً شذ َفت ريز

تثٍ ديذ تيمار اي را جگر
َمان ترٌ جًيثار آيروذ
تپش خًاست کس قلة تىشاوذش
شذ تٍ آن دخت چًن ماٌ گيتی فريز

کاسىی در متًن طة سىتی
• ٔحٕٛد تٗ ٔحٕذ چغٕیٙی (لشٖ 8
ٞدشی لٕشی) دس وتاب «قاوًوچٍ در
طة» دس ٔٛسد ٘ح ٜٛواستشد  ٚفٛایذ
واسٙی ٔی ٘ٛیسذ:
دس دسد وثذ اٌش تا سشخی سً٘  ٚأتالتذٖ ٕٞشا تاضذ .ػالخص صدٖ سي
تاسّیك ،دادٖ ضیش ٜواسٙی تا سىٙدثیٗ
تضٚسیٔ ،اِیذٖ غٙذَ سفیذ تا ٌالب ٚ
وافٛس ت٘ ٝاحی ٝوثذ ٛ٘ ٚضا٘ذٖ خ ٛآب ٚ
سىٙدثیٗ  ٚخٛسا٘ذٖ ٘اٖ تا آتغٛس ٜاست.

 ...کاسىی در متًن طة سىتی
 دس تیٕاسی ٞای یشلاٖ  ٚاستسما  ٓٞواسٙی تٛغی ٝضذ ٜاست. چٙا٘ى ٝاص خذایٙأه تش ٔی آیذ یىی اص پضضىاٖ ایشا٘ی ت٘ ٝاْ خشداد تشصیٗ دس صٔاٖخسش ٚپشٚیض(تیص اص ٞضاس ساَ پیص) ت ٝچیٗ سفت اتفالا دختش ّٔى ٝچیٗ ت ٝتیٕاسی
سختی ٔثتال ضذ ٜتٛد و ٝپضضىاٖ چیٗ اص ضٙاسایی آٖ دسٔا٘ذ ٜتٛد٘ذ .ایٗ پضضه
ایشا٘ی تطخیع داد و ٝتپص لّة دس اثش تیٕاسی وثذ است  ٚتا تدٛیض واسٙی تا ٞفت
سٚص دس دسٔاٖ ٔٛفك ٌطت.
 ٔتشخٓ ایٗ وتاب دوتش ٔحٕذ تمی ٔیش دس تٛضیح واسٙی ٌفت ٝا٘ذ وّی ٝلسٕت ٞایٌیأ ،ٜخػٛغا سیط ٚ ٝتشي آٖ ٔػشف عثی داسد .تشي آٖ ٔمٛیٔ ،مٛی ٔؼذ،ٜ
ٔذسّٔ ،یٗ  ٚتػفی ٝوٙٙذ ٜخ ٖٛدس ادساس  ،خیض اػضا  ٚتة ٞا تدٛیض ٔی ضذ ٜاست.
ضیش سیط ٝواسٙی ٔخّٛط تا ضاٞتش ٜاستؼٕاَ ٔی ضذ ٜاست.

...کاسىی در متًن طة سىتی

• دس وتاب مخسن االدييٍ تاِیف ٔحٕذ
حسیٗ ضیشاصی(لشٖ ٞ 13دشی
لٕشی) دس ٔٛسد واسٙی ای ٍٝ٘ٛٙآٔذٜ
است:
 «واسٙی و ٝت ٝػشتی آٖ سا ٙٞذتاٌٛیٙذ ٘ثاتی است و ٝدساوثش تالد ٔی
سٚیذ ٚ .دٛ٘ ٚع تشی  ٚتستا٘ی داسد.

...کاسىی در متًن طة سىتی
 خٛاظٔ :فتحٔ ،سىٗ حذت غفشا  ٚخ ٚ ٖٛتطٍٙیٔ ،اِیذٖ آب تشي آٖ ت ٝپیطا٘یخٛا ٜت ٝتٟٙایی  ٚیا تا سشو ٚ ٝغٙذَ خٟت غذاع ٌشْ غفشاٚی ٔفیذ است .آضأیذٖ
آٖ خٟت تفتیح سذ ٜوثذ  ٚعحاَ  ٚاستسمای حاس  ٚتفتیح سذد احطا  ٚػشٚق ٚ
تمٛیت خٍش تسىیٗ حشاست خ ٚ ٖٛغثیاٖ ٔستؼُٕ ٞ ٚشچ ٝتّخ تش تاضذ تاثیش آٖ دس
سفغ سذد  ٚأشاؼ وثذ تیطتش است.
 سیذ اسٕاػیُ خشخا٘ی دس رخیش ٜخٛاسصٔطاٞی (لشٖ ضص ٞدشی لٕشی ) تشایدسٔاٖ استسما اضاس ٜداسد ت٘ ٝسخ ٝای وٙٔ ٝسٛب ت ٝعثیة ٔطٟٛس ایشا٘ی ٔحٕذ تٗ
صوشیای ساصی است دس ایٗ ٘سخ ٝآٔذ ٜاست تشای دسٔاٖ استسما اص سی٘ٛذ چیٙی،
ػػاس ٜغافث ،تخٓ واسٙی ،تخٓ وشفس ٞ ٚفت تشن ٞش یه تٔ ٝمذاس ٔؼیٗ ،ضشتت
دسست وشدٞ ٚ ٜشٞفت ٝت ٝتیٕاس تذٙٞذ.

کارترد امريز
• ٔػاسف أشٚصی واسٙی تیطتش تش سیطٔ ٚ ٝادٛٔ ٜثشٜ
ایِٛٙیٗ ٔتٕشوض است .ایِٛٙیٗ ٔٛخٛد تاػث تىثیش
افضایص فّٛس سٚد ٜی تذ ٖٚت ٟٓصدٖ اوٛسیستٓ
فشدی ٔی ضٛد ایٗ اثش دس ساَ ٔ 2000یالدی
تٛسظ آطا٘س ایٕٙی تٟذاضت ٔٛاد غزایی وطٛس
فشا٘س (AFSSA) ٝت ٝتاییذ سسیذ ٜاست.
• ٔغاِؼات اخیش تش سٚی ٔادٛٔ ٜثش ٜایِٛٙیٗ اثشات
واٞص چشتی خ ٚ ٖٛضذ ٔسٕٔٛیت وثذی ٘یض
٘طاٖ ٔی ٞذ.

فشٔ َٛایِٛٙیٗ
• ٔادٛٔ ٜثش ٜایِٛٙیٗ یه پّیٕش
لٙذی است وٚ ٝاحذٞای آٖ اص
فشٚوتٛص تطىیُ ٔی ضٛد  ٚدس
ا٘تٟای ٞش ص٘دیش ٜایِٛٙیٗ یه
ٚاحذ ٌّٛوض ٚخٛد داسد.

...کارترد امريز
• تا تٛخ ٝتٔ ٝدٕٛػ ٝتحمیماتی و ٝدس
عة سٙتی  ٚعة خذیذ أشٚص ٜا٘داْ
ٌشفت ٝاست ٔی تٛاٖ خٛاظ صیش سا تشا
ایٗ ٌیا ٜتیاٖ وشد:
• تٕاْ لسٕت ٞای واسٙی ٔخػٛغاً
سیط ٚ ٝتشي آٖٔ ،حشن غفشا است ٚ
ت ٝػُٕ ٞضٓ وٕه ٔی وٙذ  ٚاثش آٖ
دس ٘اسسایی ٞای وثذی ،لِٙٛح ٞای
وثذی ٘ ٚاساحتی ٞای غفشاٚی تاسص
است.
• سیط ٚ ٝتشي ٞای آٖ ،دس تٟثٛد تة ٞا،
یشلاٖ (صسدی)  ٚا٘سذاد ٔداسی
غفشاٚی ٔفیذ است.

 ...کارترد امريز
• اٌش آب پخت ٝواسٙی سا تا سىٙدثیٗ
ٔیُ وٙیذ تٟتشیٗ داسٚی تة ٞای
عٛال٘ی ٔ ٚذا ْٚاست.
• استفاد ٜاص ػشق واسٙی تشای وّستشَٚ
خ ،ٖٛخاسضٟای پٛستی ،عشاٚت ٚ
ضاداتی پٛست  ٚخٛش غٛست تٛغیٝ
ٔی ضٛد .اص دْ وشد ٜتشٌٟای تاصٜ
واسٙی  ٚیا خٛضا٘ذ ٜتشٌٟای خطه ٚ
یا دْ وشدٖ ٌّٟای واسٙی ٘یض ٔی
تٛاٖ استفاد ٜوشد.
• ػشق واسٙی و ٝاص ٌیا ٜتاص ٜواسٙی
ٌشفت ٝضذ ٜتاضذ تشای خٙىی ت ٝواس
ٔی سٚد.

 ...واستشد أشٚص
• سیط ٝواسٙی تشای تٕاْ اػضای
داخّی تذٖ ٔا٘ٙذ لّة ،خٍش ٔ ٚؼذٜ
ٔفیذ است .سیط ٝت ٛداد ٜواسٙی تا
لٔ ٜٟٛؼذ ٜسا تمٛیت ٔیوٙذ.
 از داريَای ساختٍ شذٌ از کاسىی
می تًان تٍ:
 اعشیفُ ضشوت حىیٓ ٔ ٗٔٛتثشیضی  General Tonicضشوت دی ٝٙایشأٖی تٛاٖ اضاس ٜوشد.

مواد و روش ها
یىی اص دستاٚسدٞای عة خذیذ تشای عة
سٙتی استا٘ذاسد وشدٖ داسٚست .دس ایٗ
ساتغ ٝواسٞای آصٔایطٍاٞی صیادی سٚی
ٌیا ،ٜفشاٚسد ٚ ٜػػاس ٜا٘داْ ٔی ضٛد.
 در این مقاله سعی شده است برای
استاندارد کردن فراورده های ریشه
کاسنی روشی پیشنهاد شود.
.

ٛٔ ...اد  ٚسٚش ٞا
 دس فاسٔاوٛپٌ ٝیاٞی ایشاٖ تشای تؼییٗ ٔمذاس لٙذ ایِٛٙیٗ سیط ٝواسٙی اصٞیذسِٚیضلّیایی استفاد ٜضذ ٜاست.
-

دس ایٗ آصٔایص د ٚسٚش ٞیذسِٚیض لّیایی  ٚاسیذی تىاس تشد ٜضذ ٜاست.

 سیط ٝواسٙی ت ٝواس سفت ٝدس ایٗ آصٔایص اص ٘ٛع خٛدس ٚاست  ٚاصمىطقٍ آررتايجان غرتی تٟی ٝضذ ٜاست.

٘تید ٝآصٔایص
جذيل درصذ ايىًليه در ريشٍ کاسىی
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٘تیدٝ
• ٌیا ٜواسٙی داسای خٛاظ تسیاسی است ٕٛٞ ٚاس٘ ٜسثت ت ٝایٗ خٛاظ ٘ٛػی آٌاٞی
ٚخٛد داضت ٝاست.
• ایٗ آٌاٞی أشٚص ٜتٔ ٝثات ٝپاس ٜای اص فرَىگ ايراوی دسآٔذٔ ٚ ٜشدْ ٔا سٚیىشد
ٔثثتی ٘سثت ت ٝایٗ ٌیا ٜداس٘ذٔ .ؼٕٛال اغّة ػغاسی ٞا ٔحػٛالت ایٗ ٌیا ٜسا
تػٛست ػشلیات  ٚتشویة تا ٌیاٞاٖ دیٍش تػٛست پٛدس یا وپس َٛتشای دسٔاٖ تىاس
تشد ٚ ٜػشضٔ ٝی وٙٙذ  ٚاص ٌیاٞاٖ پش فشٚش ػغاسی ٞاست.
• ػال ٜٚتش اسصش ٞای دسٔا٘ی واسٙی تٔ ٝثات ٝپاس ٜای اص عة سٙتی ایشاٖ داسای اسصش
ٕ٘ادیٗ ٔی تاضذ.

 ...وتيجٍ
• اسصش فشٍٙٞی أتیاص خاظ عة سٙتی است و ٝآٖ سا اص عة خذیذ خذا ٔی ساصد.
• آ٘چ ٝو ٝدس عی ایٗ پظٞٚص حاغُ ضذ اثثات ػّٕی استفادٞ ٜای ایٗ ٌیا ٜدس عة
سٙتی است .چشاؤ ٝمذاس صیاد ایِٛٙیٗ دس واسٙی ٔٛخة ٔذس تٛدٖ آٖ ٔی ضٛد  ٚاص
عشیك دفغ وّیٛی  ٚغفشا سٕ ْٛتذٖ سا دفغ ٔی وٙذ.
• اِثت ٝدس سیط ٝواسٙی ٔٛاد ٔٛثش ٜدیٍشی ٚخٛد داسد و ٝدس اثش داسٚیی ایٗ ٌیا ٜسٟٓ
تسضایی داسدٙٔ .تٟی تشسسی تاِیٙی ٕٞضٔاٖ ٔٛاد ٔٛثشٔ ٜختّف واسی تسیاس پیچیذٜ
است.

...وتيجٍ
• اص آ٘داییىَ ٝيذريليس اسيذی ٔٛخة ضىست ٝضذٖ وأُ تش ایِٛٙیٗ ٔی ضٛد ٚ
ٔمادیش ایِٛٙیٗ تذست آٔذ ٜدس ایٗ سٚش دسغذ تاالتشی ٘سثت تٞ ٝیذسِٚیض لّیایی
داسد( ،افضایص تیص اص 3تشاتشی دسغذ ایِٛٙیٗ) تٙاتشایٗ تٛغیٔ ٝی ضٛد دس سٚش
استا٘ذاسد وشدٖ ایٗ ٌیا ٜاص ٞیذسِٚیض اسیذی استفاد ٜضٛد و ٝتا مقادير ايىًليه
گسارش شذٌ در ساير مىاتع علمی ٘یض ٕٞخٛا٘ی داسد.
• ایٗ تحمیك إٞیت سیط ٝواسٙی دس دسٔاٖ تیٕاسی ٞای وثذی  ٚغفشاٚی ت ٝخٛتی
٘طاٖ ٔی دٞذ .تا تٛخ ٝت ٝإٞیت وثذ دس تػفی ٝتذٖ اص سٕ ٚ ْٛوٕثٛد داسٞٚای
وثذی دس وطٛس ت٘ ٝظش ٔی سسذ صٔی ٝٙواسی تشای تٟی ٝفشاٚسدٞ ٜای ٔتؼذد اص ایٗ
ٌیا ٜتا اسصش ٔٛخٛد ٔی تاضذ.

پايان

