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نام انگلیسیCommon Caper-bush :
نام دری یا فارسی :کور یا کبر
نام عربی :بالالتینیة
نام روسیКаперсы колючие :
نام فرانسویCaprie:
نام شغنانی :کَڤهر
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مشخصات گیاه کور یا کبر
کبر درختچه ای است خاردار و پر شاخ و برگ که اکثرا بر روی زمین گسترده شده با برگ های باریک
و به رنگ سبزروشن و گل آن چهاار
قسمتی به رنگ سا ید و بسایار معطار
که وسط آن مانند ماو اساتم میاوه اش
را بادرنگ کور می نامند و تقریبا باه
شکل و اندازه بلوط استم رنگ میاوه
آن سبز رنگ با خطاوط ماوازی سابز
و یا زرد کمرنگ است و داخال میاوه
آن ساارخ و پاار از دانااه هااای کوچااک
است.
گیاه کبار للای رغا اااهر کاوچکش
ریشاااه بساااایار محکااا و طااااو نی بااااا
پوست ضخی دارد که اغلب پس از خشک شدن از مغز چوبی آن جدا می شاودم همچناین ایان گیااه ممکان
است تا سی سال لمر کند.

محل رویش کور
کبر گیاهی بومی مدیتراناه در آب و
هاااوای مرطاااوب و گااار کشاااورهای
قبرس ایتالیا یونان آفریقاای شامالی
و برخی مناطق آسیا به لمل می آید.
گیاه کبر در و یت بدخشان افغانستان
و هااا در کشاااور هاااای تاجکساااتان و
ازبکساااااتان مااااای رویااااادم در و یااااات
بدخشاااان بخ اااول در ولساااوالیهای
ماارزی چااون دروزها شغنان اشکاشا
وواخان وافر به نار میرسد هرچند
مرد به فواید دارویی آن کمتر بلادیت
دارند ولی از آن منحیث غذا کماکان است اده مینمایندم
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خواص درمانی کبر
ریشه کبر جزء گیاهانی است کاه خاوال و کااربرد بسایار زیاادی در درماان اماراد دارد و از ایان رو
حکمااا کاربردهااای را باارای آن در درمااان
انواع بیماری ها ذکر کرده اند.
کبر بازکننده گرفتگی های تلی و جگراست
و جااازء بهتااارین داروهاااای برطااارن کنناااده
مشکالت تلی (طحال) نا برده شده است.
گی ااه کباار در طباباات کهاان یونااانی و لاارب
مورد است اده قرار می گرفتاه اساتم پوسات
این گیاه مزه ی تند و گس و اثر آرا کننده
معرق و نر کننده دارد و در رفع سرفه و آرا کردن حمالت آس و دفاع کار کارسااز باوده و در درماان
دانههای پوستی سودمند استم شیخ الرئیس بوللی سینا می فرمایاد :تلی(طحاال) را از مااده ساودایی پاا
کند و بعد از آن بهبود کامل حا ل شود.
پرورده کور با سرکه و لسل دافع و خارج
کننده سمو بدن است.
ریشااه کباار جهاات بهبااود فااال و برخاای از
امراد سیست ل بی که ناشی از افازایش
سردی و یا رطوبات است بسیار نافع است.
کبر ترشح ادرار و حاید را زیااد مای کناد
و باارای بازشاادن خااون قالاادگی در مااوارد
قطااااع آن در زنااااان جااااوان ماااا ثر اساااات و
نیروی جنسی را افزایش می دهد.
از میوه این گیاه که به بادرنگ کبر معرون است ترشی خوشمزه ای بدست مای آیاد کاه اشاتهاآور باوده و
جهت رفع گرفتگی های جگر و تلی م ثر است .
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گل کبر گلی است که بیشتر از لحاا دارویی مورد بررسی قرار گرفته حال آنکه گلی اسات بسایار معطار
و به شدت خوشبوی که لطری لطین باه هماراه انادکی تلخای داردم بالاث تعجاب اسات کاه باوی ایان گال
منطبق با مد لطرسازی روز دنیاست و با گران قیمت ترین لطرهای دنیا رقابت می کند .

خواص دارویی کور یا کبر
طبیعت َك َور طبق نار حكماي طبّ سانت ،گار و خشاس اساتا اماا میاوه آن گار و تار اساتم ریشاه و
پوست ریشه اثر قويتري از سایر قسمتهاي گیاه دارند.
مالیدن برگهاي َك َور بر روي سر سردرد را درمان م،كند.
رفع درد و درمان نقرس
پای درد
بیماريهاي پوست،
محرس
ِكر ُكش
درمان روماتیس
مارگزیدگ،
قوي خلطآور ض ّد ِكر
ریشه و پوست ریشه آن ُمسهل ضعین ُم ّ
قالدهآور
ُمس ّكن
اشتهاآور است
درمان روماتیس
درد م ا ل
سیاتیس
درد لگن خا ره
دنداندرد
بزرگشدن تلی
ت یهكننده خون
خونریزيهاي روده را نیز متوقن م،كند
درمان برفس یا آلودگ،هاي قارچ ِ ،رحم،
قوي دستگاه گوارش.
ُم ّ
بازكننده گرفتگ،هاي جگرو تلی و لطینكننده و تحلیلبرنده گازها و بادها بوده و اخاالط لازج و ساودا را
قطع م،كند .
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مقاومت زیادی در برابر خشکی شاوری آفتااب شادید گرماای باا ی  ۴۰درجاه و سارمای تاا  -۸درجاه
دارد.
از آنجا که گیاه کبر به دلیل داشتن ترکیبات فالونوئیدی میتواند خا یت ضد سرطانی داشته باشدم جویدن
پوست درختجه ان رطوبتهای دماغ را جذب می نماید و درد دندان را تسكین میدهد واگر پوست یا تخ ان
را در سركه بجوشانند و ان سركه را مضمضه كنند درد دندان را تسكین میدهادد و گرفتگای هاای دمااغی
را باز میكند و پاس كننده دماغ استم

منبع:
 ویکیپیدیا
 ویب سایتwww.med-practic.com) Каперсы колючие(:
 ت اویر :ویکیپیدیا
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