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 اَفتیمون و ُکشوث

 

محمدرضا شمس ، دانا  سئیرآزاده  ،یمیخلج، روجا رح ریام ،ی، محبوبه بزرگ*نیغالمرضا ام ،يعبد الیل

 طالب يمهدیرام بهزاد ذوالفقاري، رزاد،یش ثمیم ،یاردکان
 

 طب سّنتی، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوري اسالمی ایرانزیرگروه گیاهان دارویی و داروسازي سنتی گروه حکمت، طب اسالمی و 
 

اشتباه به جـاي یکـدیگر    طور هاي زیاد ظاهري، اغلب به ت شباهتعل با کاربردهاي متفاوت هستند که بهی رانیمطرح در طب ا اهیشوث دو گُکو  مونیفتاَ: چکیده

 يبـه معنـا   "”thymum و "يِرو" يبـه معنـا   نیدر زبـان التـ   ”epi“ که ریتفس نیاست با ا ینانویلغت  کی (epithymum) مونیفتاَ ةواژگیرند.  می مورد استفاده قرار
بـه   زیاست که در حال حاضر ن      Cuscuta epithymum گونۀهمان اَفتیمون  با توجه به معنا و ماهیت آن که گیاهی سرخ فام ذکر شده، .باشد می " thymusمربوط به"

ي صـرع سـوداو   ا،یمان ا،یخولیسودا مانند مال ۀاز غلب یناش يها يماریدرمان ب در و دارد مسهل سودا تیخاصاز دیدگاه طب ایرانی و  دیرو می شنیآو اهیگ روي وفور
  رود. می کار به يصداع سوداو و

 و ریل بـه تـدو  یـ ر از تخم ترب و ماو تخم آن کوچکت يدیل به سفیما زهیگل آن ر و یرگیو ت يل به زردیساق آن ماکه شوث عنوان شده خصوص ماهیت گیاه ُک در
خارشـتر   اهیـ گ يِرو به وفور زیکه در حال حاضر ن تطابق دارد Cuscuta chinensis گونۀ. ماهیت مذکور با دیرو یطعم آن است که بر خارها م زرد تلخ ةآن تاز نیبهتر

 يهـا  معـده، کبـد، طحـال و رگ    يآنها از اخالط فاسـده و مقـو   مَنّقیز عروق و ا فهیج فضول لطرِخمو  مَفتِّح اثراتدر طب ایرانی  کشوث ةبراي مفرد .شود یم دهید
 کاربرد دارد.  مزمن و ورم طحال يها تب شده است و در درمانرحم ذکر  مَنّقیطبع و ُ نیو عرق، مل ریو ش ضیمدر بول و ح نیهمچنو  یخون

 .Cuscuta epithymum, Cuscuta chinensis ،یرانیُکشوث، طب ا مون،یاَفت ها: کلیدواژه
 

 
ــمهــم از جــنس  اریبســ اهیــشــوث دو گُکو  مــونیفتاَ س س

(Cuscuta) بـه اتفـاق متـون معتبـر طـب       بیهستند که در قر
 تیـ نام برده شده و عالوه بر شرح مفصل در خصوص ماه یرانیا

 حاتیآنهـا، بـه توضـ    ةقسمت مورد استفاد يو مشخصات ظاهر
پرداختـه شـده اسـت.     زیکامل در خصوص افعال و خواص آنها ن

در کتـاب   دوسیوسـقور ید يگفتـار بـه نوشـته هـا     نیتر یمیقد
)، 2( نایسـ  ابـن  قـانون ) و پس از آن در 1گردد ( یم ازب شیحشا
 الشـــامل ) ،4( طـــاریب ابـــن الجـــامع )،3( حـــانیابور دنهیصـــ
 تـوان  ی) مـ 6( یخراسـان  یلـ یعق هیـ مخزن االدو) و 5(سینف ابن

مطالعـات   زیـ ن دیر متون جد. دمودرا جستجو ن ي کاملیها شرح
 Cuscuta اهیـ گ ياز گونـه هـا   ياریبس يرو يمتعدد یاثربخش

 کـروب، یآنها آثار و خواص ضـد م  یمشاهده نمود که ط توان یم
 يزخـم و ... رو  ةکننـد  میتـرم  ،يضد التهـاب، محافظـت کبـد   

 قـرار گرفتـه اسـت    یو بررس قیمورد تحق یشگاهیآزما واناتیح
کشـورها   یبرخـ  یبـوم  یپزشـک  مکاتبدر  نیا. عالوه بر )8، 7(

جنس در درمـان اخـتالالت    نیا يها گونهنیز  و هند نیچ رینظ
طحـال و کبـد مـورد اسـتفاده قـرار       ،يمربوط به دسـتگاه ادرار 

 ).9( اند گرفته
ــنس ــس ج س (Cuscuta) ــ ــگ کی ــ اهی ــانواد یانگل  ةاز خ

سس(Cuscutaceae)   گونـه و   200بـه   بیـ قر ياست کـه دارا

 ییشناسـا  رانیـ گونـه از آن در ا  18باشـد و   می ایدنگونه در  ریز
 يهـا  صورت گرفته، گونه يها یبررسمطابق  .)10(است  دهیگرد

 ياریبسـ  يدر کشـورها  کنـون  تـا  گذشتهجنس از  نیمختلف ا
متعـدد مـورد توجـه بـوده و مطالعـات       یخـواص درمـان   لیدل به
صورت گرفته  زیآنها ن مؤثر باتیشناخت ترک يبرا یائیمیشتویف

 .است
ـ متعدد جنس  يها گونه نیب در ـ س و  مـون یفتاَ ۀس، دو گون

 دیـ و جد یمیهستند که در منابع معتبـر قـد   یاهانیشوث از گُک
ه که ب اهانیگ نی. اباشند ینوشتار را دارا م نیشتریب ایو دن رانیا

ــ ــدگ گــرید اهــانیگ يِرو یصــورت انگل ــ یزن ــد یم  ي، داراکنن
 هینازك شب اریو بس کیربا يها ساقه يور مکنده بر يها اندامک

 اهـان یگ ۀمکنده به تن يها اندامک نیهستند و قادرند با ا به نخ
اسـتفاده کننـد.    اهـان یآن گ ۀرابیاز شـ و مجاور خود نفوذ کرده 

 یطبـ  ةموارد استفاد زیو ن يکه از مشخصات ظاهر یشرح کامل
 زیـ وجـود دارد و ن  یرانیشوث در متون معتبر طب اُکو  مونیفتاَ

بر شـواهد کـه    یمبتن ینیو اثرات بال يتارت ساخشرح مشخصا
بـر   یهمگ دهیگرد انیب ایدن دیجد یو طب یشناس اهیدر منابع گ
اذعـان داشـته و آنهـا را بـر      گریکـد یدو گونـه از   نیجدا بودن ا

و اثـرات   یشـاخص و محـل زنـدگ    يهـا  زبانیاساس رنگ، بو، م
 گریکـد یاز  یخـوب  مختلف بـدن انسـان، بـه    يها بر اندام ییدارو

 97مرداد : افتیدر خیتار
 97شهریور تاریخ پذیرش: 
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جستجو  يکه بر مبنا قیتحق نی. در ادینما یم یو معرف کیتفک
 یو طبـ  یشناسـ  اهیـ گ دیو منابع جد یرانیدر منابع معتبر طب ا

 مـون یفتاَ ۀدو گون ییشناسا ةاست، نحو رفتهیصورت پذ ایروز دن
خواص  زیآنها و ن ییو دارو يشوت بر اساس مشخصات ظاهرُکو 

-1اسـت (  دهیـ گرد انیـ ب ینکدام به روش هر یطب يها و کاربرد
8  .( 

 سیري در منابع گذشته:
در گفتــار چهــارم کتــاب  دوسیوســقورید فیمطــابق توصــ

 اهیـ گ مـون یفتاَ ،معروف اسـت  زیها ن شهیکه به کتاب ر شیحشا
 ییهـا  رشته ينازك، سبک و دارا شیها است که شاخه يدار گل

کـه   گـر ید ةاز مفرد یکتاب نقل نیدر ا .)1( باشد یهمچون مو م
اسـت.   امـده یباشـد، ن  مـون یفتاَ یشناس ختیر اتیاجد خصوصو

ـ  ة، دو مفـرد قانوندر  نایس ابن یشـوث را معرفـ  ُکو  ریس صـغ س 
تـرد و   يا است با ساقه یاهیکتاب گ نیدر ا ریس صغس. کند یم

و  زیـ ت اریبه رنگ سرخ که بسـ  ییها گل و تخم يزودشکن، دارا
، بـوده  حاشا اهیآن مشابه خواص گ یو خواص طب است تند مزه

ــ ــ کنیل ــا م ــؤاز حاش ــت و بعض ــآن را از ت یثرتر اس ــاحا ةری  ش
ـ نوع  نیبهتر نایس اند. از نظر ابن پنداشته ةریـ از جز ریس صـغ س 

و بـوده  که به رنگ سـرخ روشـن    شده یقبرس آورده م ای تیکر
تـر محسـوب    مرغـوب بود تر و در بو تندتر  رهیت یهرچه در سرخ

 ّکـی م فیـ و مشـابه ل  یافیال یاهیگ ،قانونشوث در ُک. دیگرد یم
 يهـا  نـدارد و گـل   یبرگ، چدیپ یها م است که بر خارها و درخت

گس است و  اش تلخ و . مزهشود یم دهیآن د يِرو دیکوچک سف
 مونیفتاَ ،حانیابور ۀدنیص). در 2( شود یاحساس م شتریب یتلخ

ی شناس ختیدر رو  یمعرف »یکمون روم«مترادف  فزارياز قول 
خـرد و   يهـا  شـاخه بـا  همراه  ییها و تخم ها کوفهآن را شامل ش

نموده که  توصیف اند ختهیهم شکسته و آم رد یکه همگ کیبار
 يبـه مـو   مـون یافت اهیـ کتاب گ نی. در اگردد یفروش م و دیخر

و مانند کتاب قانون، نوع سرخ و تنـد   است دهیگرد هیانسان تشب
نـوع   نیدترارجح دانسته شده است. ب گریبه انواع د اهیگ نیمزه ا

ثـر  اهم بدون تخم، سبز رنگ آن دانسته شـده کـه در    مونیافت
معروف  يعترصعتر به مشام برسد که به نوع ص يمالش از آن بو

از عراق و  یشوث واقعُکبه تجارت  طاریب ابن الجامع). در 3( است
 زیـ کتان در کشـور مصـر ن   اهیگ يآن رو شیشام اشاره، و به رو

 یاهیـ شـوث را گ ُکسـمحون   از قول ابـن  رطایب ابن کند. اشاره می
د وداو و از قول احمدبن کند یم یفو به رنگ زرد معر شهیبدون ر
 الشـامل ). نزد صاحب 4( پردازد یشوث مُک اهیگ یانگل تیبه ماه

 یرود نوع می که گمان يطور مشابه حاشا دارد به ياثر اهیگ نیا

هـا و   و شـکوفه  ها دانه اهیگ نیا ةاندام مورد استفاد .از حاشا باشد
 ورنـگ قرمـز    يآن است کـه دارا  زیسبک و ر ،نازك يها شاخه

 یرنگـ  ينـوع آن دارا  نیگزنـده باشـد. بهتـر    يا تند و مزه ییبو
المقـدس   تیتر است که در بکوین یتندتر و طعم ییتر و بو سرخ

و  دانـد  یمـ  اهانیگ ریرا انگل سا اهیگ نیهم ا سینف . ابندیرو یم
 زیـ ن اهـان یگ ۀهمـ  يِکـه آن رو  کنـد  یه مـ اشار زینکته ن نیبه ا
 یونـان یلغت  مونیفتاَآمده است  هیومخزن االد). در 5( دیرو ینم

ـ ال رُعَشـ  یبه عرب اهیگ نیدواءالجنون است. نام ا یبه معن بع و ض
و  لیـ و به هندي اکـاس ب  مونیش یسورمور و به روم یانیبه سر
در  اهیـ گ نیـ ا یسـ اشن خـت یاست. در ر دهیگرد یمعرف لیامل ب

اسـت سـرخ   ی معرفی شـده  اهیگ مونیفتاَ ،هیمخزن االدوکتاب 
 آن ماننـد  يهـا  شـاخه  ورویـد   مـی  سـتان که در بهـار و تاب  رنگ

تند  یآن باشند م کیکه نزد ییایو اش اهانیبر گ کیبار سمانیر
خــردل  ۀاز دانــ دارد کــه ي ا کوچــک و دانــه اریو بــرگ آن بســ

نگ گـل آن سـرخ   به زرد است. ر لیکوچکتر و رنگ آن سرخ ما
. باشـد  یماننـد مـو مـ    کیبار اریهاي بس شهیر با يبه کبود لیما
 نیدر زمـ  یمـدت  اسـت و تـا   دكزر ۀشـ یبـه ر  هیآن شـب  ۀشیر
 ةریـ کـه از جز  اسـت  یطـ یاقر مـون ینـوع افت  نیمانـد. بهتـر   یم

 کیـ بار اریبس رنگ آن سرخ وکه  مقدس آورندال بیتو  طسیاقر
تنـدبوتر باشـد بهتـر اسـت.      تر و کیبار ،تر بو و هر چه سرخو تند

 گـل و آنچـه در تابسـتان    يشـود دارا  يآور آنچه در بهار جمـع 
دو  مواقـع هـر   شـتر یدر ب یدانه است ول يدارا آوري گردد جمع

آمـده کـه آن    زیـ ُکشـوث ن  یشناسـ  ختیر در شود. می مشاهده
برگ و سـاق و رنـگ آن    یو ب کیبار سمانیاست مانند ر یاهیگ
گـل آن   تند و یم اهانیه بر خارها و گک یرگیو ت يل به زردیما
 اسـت.  و تخم آن کـوچکتر از تخـم تـرب    يدیل به سفیما زهیر

 يدیبه سـف  لیزرد ما یو بعض يل به زردیشوث سرخ ماُکرنگ 
طعم آن است که قوت آن تا سه سـال   زرد تلخ ةآن تاز نیو بهتر

 ).6( ماند یم یباق
 :مصارف درمانی گیاه در طب ایرانی

ل سـودا و بلغـم و   ِهسـ م ،دسد مَفتِّح ، مَلطُّف،للِّحمفتیمون اَ
مؤثر در تفریح و تقویت قلب است. این گیاه در امراض دماغی و 

ــعصــبانی از قبیــل  و تشــنج امتالیــی، صــرع،  ]ســردرد[ داعص
مالیخولیا، مانیا، جنون، کابوس و وسواس سـوداوي مـؤثر اسـت.    

قـوه  َلدرازا]،  بـدن در  ۀج [شلی یک نیمـ لهمچنین در درمان فا
[عّلتی در صورت است که بر اثر آن نیمی از صـورت بـه جهـت    

کند و  آن تغییر میشود و هیئت طبیعی  طبیعی کشیده می غیر
هـا و دو پلـک چشـم از میـان      هم رسـیدن لـب   حالت مناسب به
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رود. از عالمــات آن ریــزش آب دهــان و بــزاق در طرفــی از  مــی
طل شـدن حـس لمـس]،    صورت است]، خَدر [سستی اندام و با

ـ تماوجاع مفاصـل و سـرطان    ح مـورد مصـرف داشـته اسـت.     رَِّق
هاي مؤثر صداع سوداوي و توحش [وحشـت و   فتیمون از درماناَ

حرکـت اختالجـی اسـت کـه     : ترس] و خفقان [اخـتالج القلـب  
تواند هـر چیـزي کـه باعـث آزار      عارض قلب شود. سبب آن می

اختالج است که قلـب  قلب شود باشد. حرکت مضطربه شبیه به 
لم قلب است و آن ؤء مؤذى و م رض گردد و سببش هر شىرا عا

در نفــس دل یــا در غــالف او یــا در اعضــاى متصــله مجــاوره و 
مشارکه به آن مثل معده و دماغ و جگر و ریه و حجب و مراق و 

د دمَفتِّح سامعا و رحم و یا در جمیع بدن باشد] است. این گیاه 
ی است و در درمان سردرد، تشنج ریحی، قولنج، ن موضعکِّسمو 

 ).6-1رفته است ( کار می ب و ورم طحال بهجرَ
ج فضول لطیفه از عـروق و  خرِمو  مَفتِّح مَلطُّف،گیاه ُکشوث، 

کننده و مقوي  شوث پاکسازيُکآنها از اخالط فاسده است.  مَنقّی
ي هـا  هاي خونی بـوده، در درمـان تـب    معده، کبد، طحال و رگ

ر بـول و  مـد مزمن و ورم طحال مفید است. این دارو همچنـین  
شـوث  ُکباشـد.   رحم می مَنقّین طبع و یَلمحیض و شیر و عرق، 

صورت موضعی در درمان نقرس و جـرب مـورد مصـرف بـوده      به
 ).6-1است (

 :یشناس اهیمشخصات گ
 (Cuscuta)کلید شناسایی افتیمون و کشوث از جنس سس 

سـاقه   ،، کالله کروي (سرسنجاقی)جدا از همها  خامه -الف1
سـول شـکوفا   کپ ةهـا زرد رنـگ، میـو    رنگ، گـل  به رنگ زرد کم

ــروي ــ  -کـ ــی، دانـ ــم ۀمخروطـ ــوه  تخـ ــی قهـ ــگ  مرغـ اي رنـ
.......................................................................................... C.chinensis   

کاللـه دراز و کشـیده، سـاقه بـه      م،ها جدا از ه خامه -ب1  
مسطح  -کپسول شکوفا کروي ةها قرمز رنگ، میو رنگ قرمز، گل

ــ ، ــوه  ۀدانـــ ــرد، قهـــ ــک و گـــ ــم کوچـــ ــگ  اي کـــ رنـــ
................................................... ................................... C.epithymum  

 شوثُکس سشوث ، ُک
 .Cuscuta chinensis Lamنام علمی: 

 Common dodderنام متداول: 

 Cuscutaceaeخانواده: 
باریک بسیار ها  ساله، انگل روي گیاهان دیگر، ساقه گیاه یک

بـدون   ،روشـن و نخ مانند و متعدد، صـاف، بـدون سـبزینه، زرد    
 5/3تـا   2طـول   ها ریـز بـه   ذین کروي و متراکم، گل، گل آبرگ
مگـل کوتـاه یـا وجـود نـدارد،      درنـگ،   متر سفید یا زرد کم میلی

گـوش، در انتهـا    سـه گـل   ۀکاسـ هـاي   لـوب  ها پنج قسمتی، گل
گوش  تر از جام گل، قسمت آزاد جام گل سه ضخیم، کمی کوتاه

میلـه  طول تر از قسمت آزاد جام،  کوتاه ها معموالً ، پرچمتیز نوك
هـا   هـا زرد رنـگ، خامـه    بسـاك  ،بسـاك طـول  ها بلندتر از  پرچم
(سرسـنجاقی)،   ز هم، تخمدان کروي، کالله کرويی، جدا ایدوتا
گرد بـه   ۀدان 4تا  2 داراي کپسول شکوفا با شکاف حلقوي، ةمیو

   .)10(دهی بهار و تابستان  ، زمان گلمتر میلی 25/1طول 
، افغانستان، پاکستان، عراق، در جهان: اروپا، ایران پراکندگی

 ن عربستان تا سیالن و به سمت جنوب تا چی ةجزیر شبه
. این گونه شرقدر ایران: شمال، شمال غرب، مرکز و جنوب 

 يِها و اغلب پیچیـده رو  هاي اصلی و کنار زراعت در اطراف جاده
 ).10( شود خار شتر، جارو و چرخه دیده می انگیاه
 فتیموناَ

  .Cuscuta epithymum Murrنام علمی: 
  Dodder, Thyme dodder :نام متداول

 Cuscutaceaeخانواده: 
 ،هـا متعـدد   سـاقه  ،گیاهـان دیگـر   يِساله، انگـل رو  گیاه یک

باریک تا متوسط، صـاف بـدون سـبزینه، سـفید، زرد یـا قرمـز،       
ها بـه   گل، گل 12تا  8آذین کروي و متراکم داراي  برگ، گل بی

هاي کاسـه   متر، اغلب سفید یا صورتی، لوب میلی 4تا  5/2طول 
جـام گـل    ،رغـوانی مرغی با نـوك تیـز، گـاهی ا    گوش یا تخم سه
تـر   ، قسمت آزاد جام کوتاهدمرغی با نوك تیز و بلن گوش تخم سه

هاي پرچم  تر از قسمت آزاد جام، میله کوتاه ها پرچم، جام ۀاز لول
تر از  مساوي یا کوتاه ،ی، جدا از همیخامه دوتا، تر از بساك طویل
، بازشـونده  مسـطح  -کپسول کروي ةمیو، تخمدان کروي، کالله

مرغـی شـکل، بـه     عدد، تخـم  4 ها معموالً دانهحلقوي،  با شکاف
، زمـان  رنگ اي کم درونی، قهوه ۀبا زاوی ،متر میلی 2/1 تا 1طول 

 .ل تابستاندهی بهار تا اوای گل
در جهان: اروپا، ترکیه، قفقاز، سیبري، پاکسـتان،   پراکندگی

 فلسطین، شمال آفریقا.
شـرق،  در ایران: شمال، شمال غـرب، غـرب، مرکـز، شـمال     

وي گیـاه آویشـن (حاشـا یـا     ر این گونه اغلب بر .شرق و جنوب
 ).10( شود ) دیده میصعتر
 

  يمصرف امروز موارد

ــا ــات اثربخشــی متعــددي روي بســیار  ت ــون مطالع ي از کن
انجام پذیرفته است که طی آنها آثـار و   Cuscutaهاي گیاه  گونه

ه کننـد  خواص ضد میکروب، ضد التهاب، محافظت کبدي، ترمیم
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زخم و ... روي حیوانات آزمایشگاهی مورد تحقیق و بررسی قرار 
پزشـکی بـومی    مکاتـب ). عالوه بـر ایـن در   12، 9( گرفته است

ایـن جـنس در   از ی یهـا  برخی کشورها نظیر چین و هند، گونـه 
درمان اختالالت مربوط به دستگاه ادراري، طحال و کبـد مـورد   

 Cuscuta)  تیمـون اَف گیرنـد. در چـین گیـاه    استفاده قـرار مـی  

chinensis)  بــه منظــور بهبــود بینــایی، نــاتوانی جنســی و نیــز
 ).11( شود ها اضافه می پیشگیري از ناباروري به نوشیدنی

ــی  ــاالت   عل ــدد مق ــم تع ــۀ رغ ــالینی در زمین ــیش ب ــار  پ آث
اثرات بالینی  اي که تأییدکنندة کولوژیک این جنس، مطالعهفارما

 این گیاه باشد یافت نشد.  
قدمت دلیل  ) بهCuscuta chinensisشوث (ُکمورد گیاه در  

هـاي متعـددي صـورت     بررسـی استفاده در کشورهاي مختلـف،  
و گرفته و طیف وسیعی از اثرات بیولوژیک در مطالعات سـلولی  

نتـایج تحقیقـات ذکـر شـده      حیوانی به اثبات رسـیده اسـت. از  
، پوسـت و کبـد   يِتوان به مواردي نظیر اثرات محـافظتی رو  می

تم ایمنی، عملکرد سیس ةکنند ، تنظیمپوکی استخواناثرات ضد 
 .)12( اکسیدان اشاره کرد اثرات ضد تومور و آنتی

 

 :يریگ جهینت

 تیـ که تحت عنوان ماه شناسی ریخت فاتیبا توجه به توص
آنها ذکر  ۀو در هم آمده مونیفتاَ اهیگ يبرا یرانیا طبدر منابع 

نـازك،   يهـا  سـرخ، شـاخه   به رنـگ  ییها که گل و تخم دهیگرد
 دیـ ق نی)، و همچنـ 6-2همچـون مـو دارد (   ییها سبک و رشته

 ریتفسـ  نی) و با ا6( است یونانیلغت  کی مونیفتاَ ةشده که واژ
 يبه معنـا  ”thymum“ و يِرو يبه معنا نیدر زبان الت ”epi“ که

تـوان   ی، مـ اسـت  باشـد  یمـ  شنیکه همان آوthymus  به مربوط
ـ   کیـ  مـون یفتاَ ةکـه واژ  نتیجـه گرفـت   گونه نیا  ینوشـتار عرب

  يکه برا یاهیو گ باشد یم epithymum برگرفته شده از لغت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يهـا  يمـار یدرمـان ب  جـه یمسهل سودا و در نت تیآن خاص
صـداع   ،يصرع سـوداو  ا،یمان ا،یخولیسودا مانند مال ۀاز غلب یناش

ـ  قـت یانــد، در حق قائـل بـوده   رهیـ وغ يسـوداو    Cuscuta ۀگون
epithymum   باشـد و بـه    دهییـ رو شـن یآو اهیـ گ يِاست که رو

ـ یا طـب بوده که در منـابع   لیدل نیهم کـه   دهیـ ذکـر گرد  یران
و در هم شکسته و  کیخرد و بار يها شکوفاست و تخم و شاخه

صـفت   نیـ او را به ا ادنهیباشد و ص ختهیآم گریکدیجمله با  نیا
ـ  است که بـه  یتاو گل درخ ندیفروشند و گو د و او را عتر مانـ ص

بـه شـبه    کیباشد و ن کیعتر و سر او بارصباشد از  ادتیبخور ز
باشـد و   زتـر یت يباشد که بو ادتیو منفعت او از انواع او ز ،يمو

 دیعتر آص يشود از او بو دهیبه لون سرخ بود و چون در کف مال
. او کننـد  يبه بو نسبتخوانند، چون او را  يعترصنوع را  نیو ا
ـ یگونه که در منابع طـب ا  همان زیوث ندر مورد ُکش و ذکـر   یران

دارد،  دیکوچک سف يها برگ که گل یاست ب یاهیکه گ دهیگرد
و به رنـگ زرد   شهی)، بدون ر6-2( چدیپ یها م بر خارها و درخت

آنهـا   ةریچسـبد از شـ   مـی  که یاهانی)، مانند نخ به گ6-4( است
گفتـه   زیـ ن ) و6-4( گردد یرفتن آنها م نیکرده باعث از ب هیتغذ

و  يل بـه زرد یـ )، سـاق آن ما 6( گـردد  یصـادر مـ   رانیشده از ا
تـر از   و تخـم آن کوچـک   يدیل به سفیما زهیگل آن ر و یرگیت

و  يل بـه زرد یـ و رنـگ آن سـرخ ما   ریل به تـدو یتخم ترب و ما
طعـم آن   زرد تلـخ  ةآن تاز نیو بهتر يدیل به سفیزرد ما یبعض

از  فـه یج فضـول لط رِخـ مو  تِّحمَف مَلطُّف،آن اثرات  ياست و برا
 يکننـده و مقـو   يپاکسـاز ، آنها از اخالط فاسـده  مَنقّیعروق و 

مزمن و ورم  يها ، درمان تبیخون يها معده، کبد، طحال و رگ
و  عطبـ  نیلـ مو عرق،  ریو ش ضیمدر بول و ح نیهمچن ،طحال
کـه   گرفـت  جـه ینت گونـه  نیـ ا توان یاند، م قائل بوده رحم مَنقّی

ـ یدر منابع طـب ا  که با نام ُکشوث یهایگ مطـرح شـده در    یران
 يرو اسـت کـه اکثـراً    Cuscuta chinensis واقـع همـان گونـه   

 .شود یمدیده خارشتر 
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