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 گیاهان طبی
 

 کبر ایکور 
 

 ستونوشته: سردار محمد د
 
 ۲۰۱۹نومبر  ۲۸

 
 

 Capparis Spinosa: نام التین

 

 Common Caper-bush: نام انگلیسی

 

 کور یا کبر: نام دری یا فارسی

 

 بالالتینیة نام عربی:

 

 Каперсы колючиеنام روسی: 

 

 Caprie:نام فرانسوی

 

 : َکڤهرنام شغنانی
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 کبر ایکور  اهیگ مشخصات

 

 کیبار یگسترده شده با برگ ها نیزم یاست خاردار و پر شاخ و برگ که اکثرا بر رو یدرختچه ا کبر

و گل آن چهاار  روشنو به رنگ سبز

معطار  اریو بسا دیبه رنگ سا  یقسمت

اش  وهیاکه وسط آن مانند ماو اساتم م

باه  باینامند و تقر یرا بادرنگ کور م

 وهیاشکل و اندازه بلوط استم رنگ م

سابز  یآن سبز رنگ با خطاوط ماواز

 وهیازرد کمرنگ است و داخال م ایو 

کوچااک  یآن ساارخ و پاار از دانااه هااا

 .است

 

رغا  اااهر کاوچکش   یکبار للا اهیگ

بااااا  یمحکااا  و طااااو ن اریبساااا شاااهیر

ممکان  اهیاگ نیاا نیشاودم همچنا یآن جدا م یدارد که اغلب پس از خشک شدن از مغز چوب  یپوست ضخ

 .کندسال لمر  یاست تا س

 

 

 کور شیرو محل

در آب و  تراناه یمد یبوم یاهیکبر گ 

 یمرطاااوب و گااار  کشاااورها یهاااوا

 یشامال یقاایآفر ونان ی ا یتالیقبرس  ا

 .دیآ یبه لمل م ایمناطق آس یو برخ

بدخشان افغانستان  تیکبر در و  اهیگ

تاجکساااتان و  یو هااا  در کشاااور هاااا

 تیااااام در و دیااااارو یازبکساااااتان مااااا

 یهایبدخشاااان بخ اااول در ولساااوال

چااون دروزها شغنان اشکاشاا   یماارز

  هرچند  رسدیوواخان وافر به نار م

 تیآن کمتر بلاد ییدارو دیمرد  به فوا

 مندینمایغذا کماکان است اده م ثیاز آن منح یدارند ول
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 کبر یخواص درمان

رو  نیادر درماان اماراد دارد و از ا یادیاز اریاست کاه خاوال و کااربرد بسا یاهانیکبر جزء گ شهیر 

آن در درمااان  یرا باارا یحکمااا کاربردهااا

 .ها ذکر کرده اند یماریانواع ب

 

و جگراست  یتل یها یبازکننده گرفتگ کبر

برطااارن کنناااده  یداروهاااا نیو جااازء بهتااار

 .)طحال( نا  برده شده است یمشکالت تل

 

و لاارب  یونااانیکباار در طباباات کهاان  اهیااگ

گرفتاه اساتم پوسات  یرار ممورد است اده ق

تند و گس و اثر آرا  کننده   یمزه  اهیگ نیا

معرق و نر  کننده دارد و در رفع سرفه و آرا  کردن حمالت آس  و دفاع کار  کارسااز باوده و در درماان 

پاا   یی)طحاال( را از مااده ساودای: تلدیافرما یم نایس یبولل سیالرئ خیسودمند استم ش یپوست یها دانه

 .کند و بعد از آن بهبود کامل حا ل شود

کور با سرکه و لسل دافع و خارج  پرورده

 .کننده سمو  بدن است

از  یکباار جهاات بهبااود فااال  و برخاا شااهیر

 شیاز افازا یکه ناش یل ب ست یامراد س

 .نافع است اریرطوبات است بس ایو  یسرد

 

کناد  یما ادیارا ز دیترشح ادرار و حا کبر

در مااوارد  یخااون قالاادگبازشاادن  یو باارا

قطااااع آن در زنااااان جااااوان ماااا ثر اساااات و 

 .دهد یم شیرا افزا یجنس یروین

 

کاه اشاتهاآور باوده و  دیاآ یبدست ما یخوشمزه ا یکه به بادرنگ کبر معرون است ترش اهیگ نیا وهیم از

  .م ثر است یجگر و تل یها یجهت رفع گرفتگ
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معطار  اریاسات بسا یقرار گرفته حال آنکه گل یمورد بررس ییاز لحاا دارو شتریاست که ب یکبر گل گل

گال  نیاا یداردم بالاث تعجاب اسات کاه باو یتلخا یباه هماراه انادک نیلط یکه لطر یو به شدت خوشبو

  . کند یرقابت م ایدن یلطرها نیتر متیو با گران ق استیروز دن یمنطبق با مد لطرساز

 

 

 

 کبر ایکور  ییدارو خواص

نار حكماي طّب سانت،  گار  و خشاس اساتا اماا میاوه آن  گار  و تار اساتم ریشاه و  طبیعت َكَور  طبق 

 .هاي گیاه دارند تري از سایر قسمت پوست ریشه  اثر قوي

 .كند هاي َكَور بر روي سر  سردرد را درمان م، برگ مالیدن

 درد و درمان نقرس رفع

  درد یپا 

 هاي پوست، بیماري 

 محرس 

 ُكش ِكر  

  روماتیس درمان  

 مارگزیدگ، 

 آور  ضّد ِكر    ریشه و پوست ریشه آن  ُمسهل ضعین  ُمقّوي  خلط 

 آور قالده 

 ُمسّكن 

 اشتهاآور است 

 درمان روماتیس  

 درد م ا ل 

 سیاتیس 

 درد لگن خا ره 

 درد دندان 

 یشدن تل بزرگ 

 كننده خون ت  یه 

 كند را نیز متوقن م،  هاي روده خونریزي 

 هاي قارچ،ِ رحم، برفس یا آلودگ،درمان  

 .ُمقّوي دستگاه گوارش 

برنده گازها و بادها بوده و اخاالط لازج و ساودا را  كننده و تحلیل و لطین یهاي جگرو تل گرفتگ، بازكننده

  .كند قطع م،
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درجاه  -۸تاا  یدرجاه و سارما ۴۰ یباا  یگرماا د یآفتااب شاد  یشاور  یدر برابر خشک یادیز مقاومت

 .دارد

 دنیداشته باشدم جو یضد سرطان تیخا  تواند یم یدیفالونوئ باتیداشتن ترک لیکبر به دل اهیآنجا که گ از

تخ  ان  ایواگر پوست  دهدیم نیو درد دندان را تسك دینما یدماغ را جذب م یپوست درختجه ان رطوبتها

 یدمااغ یهاا یو گرفتگا دهاددیم نیرا در سركه بجوشانند و ان سركه را مضمضه كنند درد دندان را تسك

 مو پاس كننده دماغ است كندیرا باز م

 

 
 منبع:

 ویکیپیدیا 

 (:ویب سایتКаперсы колючие )com.practic-med.www 

  :ویکیپیدیات اویر 

http://www.med-practic.com/rus/225/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B5---Capparis-spinos%D0%B0/view_avand.html
www.med-practic.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Caper

