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

َکَور 

در ادامة سلسله  مطالب مربوط به معرفي گونه هاي گياهي دارويي واقع در پرديس دانشگاه 
فردوسي مشهد، در اين بخش به بررسي گياه َکَور مي پردازيم.

گیاهشناسي و رویشگاه 
َکَور، گياهي است علفي و چندساله با شاخه هاي گسترده و خاردار که طول شاخه هاي آن به 
30 تا 150سانتي متر يا بيشتر مي رسد. برگ ها در اين گياه، سبز و دمبرگ دار هستند. ُگل ها 
به شکل منفرد و درشت و به رنگ سفيد تا ارغواني کم رنگ ديده مي شوند که در هنگام شب، 
معّطر هس��تند. پرچم هاي ُگل، ُپرشمار بوده و از گلبرگ ها، بلندترند؛ به شکلي که مجموعة 
آنها، ظاهري بسيارزيبا به ُگل مي دهد و از اين جهت، مي توان از آن به عنوان گياهي زينتي 
بهره مند شد. ميوة آن، تخم مرغي کشيده و با دم بلندي است که همانند خيار، سبزرنگ و 
خط دار مي باشد؛ بدين لحاظ، به آن خيار َکَبر يا خيار ِشنگ هم گفته مي شود. ميوه ها پس از 
رسيدن، شکافته شده و قاچ هاي آن، به سمت ُدم ميوه به عقب برمي گردند و داخل ميوه که 
قرمزرنگ است، پديدار مي شود؛ از اين جهت، به آن هندوانة َکَور مي گويند. پس از شکافتن 
ميوه، دانه هاي ارزني شکل زيادي چسبيده به گوشت نيمه خشك داخل ميوه ديده مي شوند.
 eaecarappaC است. اين گياه، از خانوادة asonips sirappaC ،نام علمي گياه َکَور
مي باشد. نام هاي ديگر اين گياه که در منابع مختلف ذکر شده است، عبارتند از: َکَبر، کبار، 
کّبار، قبار، َقَبر، َکَورک، َکَورز، َکَورزه، لگجي، گل کمر، علف مار و اصف. اين گياه در مناطق 
وس��يعي از بيابان هاي مناطق معتدلة نيمکرة شمالي، پراکنش دارد. َکَور، به صورت گياهي 
خزنده در ش��يب ها يا به صورت آويخته روي ديوارها و سقف ها مشاهده مي شود. در قديم، 
روي نورگير سقف حمام هاي عمومي، به صورت آويزان ديده مي شد. اين گياه، در خاک هاي 

نامرغوب و حتي ش��ور مي رويد. چون تحمل اين گياه به خش��کي و شوري زياد است، 
مي توان از آن به عنوان گياه زينتي و پوشش��ي در شيب هاي ايجادشده ناشي از ساخت 
تقاطع هاي غيرهمسطح و نيز در بلوارهاي درون، کنار و برون شهري استفاده کرد. اين 
گياه، اغلب در اراضي زراعي رهاش��ده، اماکن مخروبة غيرمس��کوني، بناهاي تاريخي 
متروک��ه و ديوارها به ص��ورت علف هرز و در تپه ماهورها و ارتفاعات پس��ت، به صورت 
وحش��ي مي رويد. در پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، به ويژه در ضلع جنوب غربي آن، 

مي توان اين گياه را مشاهده کرد. 

ترکیبات شیمیایي
ريش��ه و غنچه هاي نارس اين گياه، ح��اوي گلوکوزيد کاپاري روتين، پنتوزان، اس��يد 

روتيك، اسيد پکتيك و ساپونين هستند. بذر آن، حاوي 35درصد روغن است.

خواص و کاربردها
برگ، غنچه، ميوه، ريش��ه و پوس��ت ريش��ة گياه َکَور، مصارف درماني دارند و تلخ مزه 
هس��تند. غنچه هاي جوان گياه را تا سه ماه در سرکه قرار مي دهند يا مدتي در آب شور 
مي خوابانند و سپس براي رفع تنگي نفس، از آن استفاده مي کنند؛ همچنين، با غنچه 
و ميوة کال آن، ترش��ي درست مي کنند. اين ترش��ي، هم براي برطرف کردن دردهاي 
دس��تگاه گوارش مفيد اس��ت و هم به عنوان چاش��ني با مرغ و ماهي مصرف مي شود. 
طبيعت َکَور، طبق نظر حکماي طّب سنتي، گرم و خشك است؛ اما ميوة آن، گرم و تر 

است. ريشه و پوست ريشه، اثر قوي تري از ساير قسمت هاي گياه دارند.
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برگ: ماليدن برگ هاي لِه ش��دة َکَور بر روي س��ر، سردرد را درمان مي کند. ضماد آن، 
براي رفع درد و درمان نقرس، پادرد و بيماري هاي پوستي، توصيه شده است.

ُگل: ُمسهل ضعيف، ُملّين، ُمدّر، ضداسکوربوت و محرک است.

ميوه: ُمس��هل ضعيف، ُمدّر و ِکرم ُکش است. ژلة تهيه ش��ده از ميوة َکَور، براي درمان 
روماتيسم و مارگزيدگي سودمند بوده و محرک و ضداسکوربوت است.

ريش��ه و پوست ريشه: ُمس��هل ضعيف، ُمقّوي، خلط آور، ضّد ِکرم، قاعده آور، ُمسّکن،  
ُمدّر، قابض و اش��تهاآور اس��ت. همچنين براي درمان روماتيسم، رعشه، درد مفاصل، 
سياتيك، درد لگن خاصره، لغوه، دندان درد، بزرگ شدن طحال، تب نوبه و غدد آبله اي، 
س��ودمند است. خوردن آن پس از صرف غذا، اشتها را زياد مي کند. تصفيه کنندة خون 
بوده و خونريزي هاي روده اي را نيز متوقف مي کند. جوش��اندة آن براي درمان برفك 
يا آلودگي هاي قارچِي رحمي، مفيد اس��ت. دم کردة آن، ُمقّوي دستگاه گوارش بوده و 
بازکنندة گرفتگي هاي کبد و طحال و لطيف کننده و تحليل برندة گازها و بادها بوده و 

اخالط لزج و سودا را قطع مي کند. 
طبق مش��اهدات عيني نگارنده، در بازار طّب سنتي ترکمنستان، ميوه هاي خشك شدة 
گياه َکَور، بس��يار مورد عالقه و اس��تفادة مردم عادي مي باش��د و معمواًل در بس��اط 
خرده فروش��ان دوره َگرد ديده مي ش��ود. متأسفانه، اس��تفاده از اين گياه در بازار دارويي 

ايران، به فراموشي سپرده شده است.       
     

مقدار خوراك و احتیاط
ميزان مجاز اس��تفاده از گياه َکَور به صورت پودر ريش��ه يا پوس��ت گياه، تا 21گرم و 
به ص��ورت َدم کرده، تا 82گرم اس��ت. مصرف آن براي گرم مزاجان، ُمضّر اس��ت؛ مگر 
اين که آن را همراه با س��کنجبين استفاده نمايند. اين گياه، براي مثانه هم ُمضّر است؛ 

لذا بايد با انيسون و استوخودوس خورده شود. 

در ادام��ه، تصاوي��ر بس��يارزيبايي از گياه َک��َور و اندام هاي مختلف آن ک��ه در تاريخ 
13مردادماه1392 از پرديس دانشگاه فردوسي مشهد تهيه شده است، تقديم مي شود.


