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 مقدمه

. تشناسایي شده اس توسط انسان و یکي از نه گیاه دارویي مهم دنیا است، که بابونه از قدیمي ترین گیاهان دارویي شناخته شده

از  دو تن. اندها از این گیاه استفاده مي کرده مردم مصر و یونان باستان از خواص دارویي آن مطلع بوده و برای درمان بعضي بیماری

 را آن نيدرما خواص و کرده یاد «کاماملون»در تالیفات خود از بابونه بنام « دیوسکورید»و « پلینیوس»یونان باستان به نام حکمای 

های این گیاه مورد  های معتبر به عنوان یك گیاه دارویي معرفي شده و خواص درماني گلبابونه در تمام فارماکوپه .اندادهد شرح

 تيپوس زخم های و شکم نفخ درد، دل معالجعه برای داروهایي تورم، ضد داروهای های بابونه مواد مؤثر گل از. بررسي قرار گرفته است

 ساسان. آور و هــضم کننده غذا استــفاده مي شود های بابونه به عنوان اشتها ثر کشوره غربي از دم کرده گلاک در. شود مي تهیه

ایع در صنشود.  مي استفاده نیز غذایي و آرایشي و بهداشتي سازی، دارو صنایع در آن از و دارد میکروبي ضد اثر گیاه این های گل

این  های های مرطوب کننده و روشن کننده پوست تولید مي شود. از عصاره گل های بابونه کرم بهداشتي و آرایشي از مواد مؤثر گل

بابونه گیاهي است همه جایي و تفریباً در تمام نقاط جهان  .گیاه به عنوان افزودني به شامپو جهت تقویت موی سر استفاده مي شود

در حال حاضر . سال پیش در اغلب کشورهای غربي آغاز شده است 02کشت این گیاه در مقیاس وسیع از . به صورت خودرو مي روید

کننده بابونه عبارتند از : های بابونه در حدود چهار هزار تن )گل خشك( است. کشورهای عمده تولید  نیاز صنایع مختلف به گل

 مجارستان، روسیه، آرژانتین، آلمان، چك، اسلواك، فنالند، مصر و اخیراً هندوستان.

 گیاهشناسی بابونه

( و بابونه رومي L. Matricaria chamomillaو دارای دو جنس بابونه آلماني ) 1آستراسه خانواده از بابونه، گیاهي

(Anthemis nobilis L.است )،  جنس بابونه آلماني دارای یك گونه دیگر به نامMatricaria aurea  .دارای واریته های  بابونهاست

است. واریته های دیپلوئید نسبت به واریته های تتراپلوئید دارای دوره رشد و ارتفاع بوته کوتاه  n0=63و تتراپلوئید  n0=11دیپلوئید 

 .تری مي باشند

                                                           
1  - Asteraceae 
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بومي ( Asteracea) گیاهي است علفي، یکساله و متعلق به خانواده کاسني (.Matricaria chamomilla L) بابونه آلماني

ي و لمنطقه مدیترانه و آسیای صغیر است. امروزه پراکندگي وسیعي از بابونه در اروپا، آسیای صغیر، آفریقای شمالي، آمریکای شما

 جنوبي و استرالیا وجود دارد.

 مناطق کند. در مي تحمل را زمستان سرمای بابونه 

 عرض در بابونه. است یونجه و ذرت هرز علف معتدله

 وسیعي سطوح در شمالي درجه 36 تا 36 جغرافیایي

. ریشه بابونه مخروطي شکل و کم و بیش سطحي رویدمي

های فراواني  است ریشه در اواخر دوره رویش از انشعاب

ارتفاع . ای شکل استساقه استوانهبرخوردار مي شود. 

قه متفاوت است و به شرایط اقلیمي محل رویش گیاه سا

در . سانتي متر است 12تا  02بستگي دارد و بین 

های شور ساقه کوتاه و به صورت خوابیده روی زمین زمین

 .شوندهای اصلي و فرعي ظاهر ميها صاف و فاقد ساقه ای شکل است. برگها، منقسم، باریك، کشیده و نیزه قرار مي گیرد. برگ

ه قطر گلهای بابون. ای کم و بیش مخروطي شکل )به شکل کله قند( مي شوندهای لولهای از گلچهها که مجموعه قسمت میاني گل

 امهنگ که دارند بابونه گلهای به زیادی شباهت های جنس آنتمیسسانتي متر است. گلهای بعضي از گونه 6تا  0/1متفاوت و بین 

یمس ( قبل و پس از باز شدن به صــورت آنت جنس هایگونه)  گلـها این میاني قســمت. گیرند قرار توجـه مورد کامالً باید برداشت

  نیمه کــروی باقي مي ماند )مخروطـي نمي شوند(.

های گیاهان تیره کاسني دارای دو نوع  های بابونه مانند سایر گل گل

ند رنگ هست ای، سفیدهای زبانهباشند. گلچهای ميای و لولهگلچه زبانه

ها از نظر عدد است. این گلچه 11تا  10و تعداد آنها متفاوت و بین 

ا های زرد رنگ هستند. این گلچههای لولهگلچه باشند.جنسي ماده مي

  .ای شکل مي شونددو جنسي )نرم ماده( بوده که پس از باز شدن استوانه
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زرد روشن است. میوه از دو قسمت تشکیل شده است. یك قسمت شامل  متر، خاکستری رنگ یامیلي 0/1تا  1میوه فندقه به طول 

درصد  12تا  50ای خشك شده است که درصد میوه را تشکیل مي دهد. قسمت دیگر همان گلچه لوله 00تا  02دانه )بذر( است که 

 .گرم است 62/2تا  02/2بقیه طول میوه را تشکیل مي دهد. وزن هزار دانه 

 

 نیازهای اکولوژیكی

بابونه در کشت پاییزه قادر است سرمای زمستان را تحمل کند  .ای در رشد، نمو و حتي شکل بابونه داردشــرایط اقلیمي نقش عمده

نه در بذر بابو. روندطوری که در کشت بهاره گیاهان نیز به گل ميه ولي برای گلدهي نیازی به گذراندن سرما )بهاره شدن( ندارد، ب

رشد و . گراد استدرجه سانتي 00تا  02زني بین ولي درجه حرارت مطولب برای جوانه. زندگراد جوانه ميسانتيدرجه  5تا  3دمای 

درجه سانتي گراد بخوبي انجام مي گیرد. ولي بیشترین مقدار اسانس در درجه حرارت بین  01تا  11نمو بابونه در دمای روزانه بین 

 شود.ه و ذخیره ميگراد در گلها ساختدرجه سانتي 00تا  02

 .بابونه به سرما حساس نیست ولي چنانه در فصل بهار در مرحله گلدهي با سرما مواجه شود تاثیر سویي بر عملکرد گل خواهد داشت

ل یبه طوری که بابونه از مرحله تشک. بذر بابونه برای رویش احتیاج به نور دارد . این گیاه نیز در طول روی به نور کافي نیازمند است
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ن شوند مقادیر بسیار کم اسانس و کامازولگیاهاني که در سایه کاشته مي . ها به مقادیر زیادی نور محتاج است غنچه تا کامل شدن گل

 گردد.متر مربع ( سبب افزایش اسانس و کامازولن ميارگ به سانتي 10222دهد که نور )تحقیقات نشان مي. خواهند داشت

 .است ولي در مرحله رویش بذر و همچنین در مرحله تشکیل ساقه به مقادیر مناسبي آب نیاز داردبابونه قادر به تحمل خشکي 

 بابونه گیاهي. دهددهد که آبیاری گیاهان در مرحله پنجه زني، عملکرد گل را به طور قابل توجهي افزایش ميتحقیقات نشان مي

میلي گرم نمك در هر گرم ریشه ذخیره  12د ریشه قادر است شورپسند )هالوفیت( است. اگر این گیاه در مناطق شور کشت شو

انچه شودچنهای غیر شور مي کشت بابونه در مناطق شور سبب کاهش عملکرد گل در مقایسه با گیاهان کشت شده در زمین نماید

ای کوچك و ظریف تولید مي ه سانتي متر( با گل 0بابونه در زمینهای شور و غیر حاصلخیز بروید گیاهاني بسیار کوتاه )به ارتفاع 

)یا علف  ورش مناطق علف به و دانستند مي  ای جداگانه )به نام سالینا(روئیدند سالها واریتهبابونه هایي را که در این شرایط مي. کند

نده یابد که نشان دهشور( معروف بود. پس از انتقال همان گیاه به شرایط اقلیمي مناسب، گیاه به رشد و نمو طبیعي خود دست مي

های سبك شني همراه با مقادیر فراوان ترکیبات  روید. خاكبابونه در هر نوع خاك مي. تاثیر شرایط اقلیمي در رویش بابونه است

های حاصلخیز که برای گیاهان دیگر  توان از خاكبرای کشت بابونه مي یار مناسبي برای کشت بابونه است.های بس آهکي خاك

 نیز کشت کرد. 0/1تا  pH 1بابونه را مي توان در خاکي با  مناسب نیست استفاده کرد.

 عملیات زراعی

 آماده سازی خاک

تناوب کشت شده اند( باید زمین را برای کشت بابونه آماده کرد. انجام شخم در پس از برداشت گیاهان قبل ) گیاهاني که با بابونه به 

یح ها و تسط ها و خرد کردن کلوخهایي که بابونه کشت مي شود مناسب نیست مگر در مواقع ضروری. پس از شکستن سله زمین

 .زمین، بستر را برای کاشت بذر آماده مي کنند

 روش کاشت

در کشت مستقیم اعم از کشت بهاره یا پاییزه پس از آبیاری زمین به کاشت ردیفي بابونه اقدام . گیردجام ميکشت بابونه توسط بذر ان

ك تای در جوانه زني بذر دارد بذرها را باید به صورت سطحي در زمین کاشت کرد. پس از کاشت غلاز آنجا که نور نقش عمده. شودمي
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ها و پراکنده شدن بذر های کشت شده شود باید  وسایلي که سبب به هم خوردن نظم ردیفمناسبي باید زده شود و از به کار بردن 

 پرهیز کرد.

یرد. این روش از آن جهت مناسب است که بذرها پس از رسیدن ریزش گابونه به صورت یك کشته انجام ميدر بعضي کشورها تکثیر ب

اید کشت ند بارهایي از زمین که گیاهان تراکم کمتری د شته، قسمتشوند. در تکثیر یك کهای پاییزه سبز مي رندگياکرده و با ب

 . شود

ای که بستر آن به همین منظور آماده شده باید کشت کرد. پس از کاشت در کشت غیر مستقیم در زمان مناسب بذرها را در خزانه

ها را به زمین اصلي ءزمان مناسب نشاسطحي بذر، به منظور ایجاد تراکم در بستر سطحي خاك غلتك مناسب باید زده شود. در 

ه ندرت این روش ب کند ازکنند. از آن جا که کشت غیر مستقیم بابونه هزینه زیادی را صرف ميمنتقل و زمین را بالفاصله آبیاری مي

 .شوداستفاده مي

 . اند پرداخته محصول ژئومتری خصوصیات به است شده انجام بابونه پرورش و کاشت مورد در اروپا در که تحقیقاتي بیشترین

و  62، 62 مثالً بیشتر فواصل با که آمد. گیاهاني متر بدست سانتي 02 بوته فاصله با بابونه عملکرد بهترین که شده است گزارش

 ردیف بین فاصله بهترین که کردند . گزارشبه طور معني داری عملکرد گل و اسانس کمتری داشتند سانتي متر رشد کردند 02

 ها ردیف بین متر سانتي 62فواصل  که کرده اند گزارش در مقابل برخي محققان نیز است سانتي متر 10 بابونه برای پرورش ها

 . دارد دنبال به را اسانس عملکرد و گل بهترین عملکرد گیاهان بین متر سانتي 62 و

 تناوب کاشت

 هریورش –های مرداد  ر ماهد زمین سازی آماده برای کافي زمان و شود برداشت زود که کرد کشت تناوب به گیاهاني با باید را بابونه 

 های هرز نشوند )مانند لوبیا، خردل، نخود تناوب کشت بابونه با گیاهاني مناسب است که سبب گسترش علفباشد.  داشته وجود

ناسب ( مچتریان تیره گیاهان اکثر و غالت مانند) کنندمي ریزش سهولت به آنها بذرهای که گیاهاني با بابونه کشت تناوب و.......(

 . شوندهای هرز مي نیست، زیرا ریزش بذرهای این گیاهان سبب گسترش علف

 به که یاهس گشنیز، زیره ،های با ماده موثرتر یازیان حساس است لذا تناوب کاشت با گیاهاني مانند شوید چون بابونه به علف کش

چنانچه بابونه به صورت یك کشته تکثیر شود سه سال بعد از کاشت، مواد غذایي هستند، مناسب مي باشد.  مقاوم مذکور کش علف
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از این رو افزودن مقادیر مورد نیاز مواد غذایي به خصوص پتاسیم و فسفر به خاك ضرورت دارد. . یابدموجود در خاك کاهش مي

 .ه کمبود این عنصر مقادیر مناسبي اکسید پتاس به خاك اضافه شودچنانچه خاك تهي از پتاس باشد توصیه مي شود با توجه ب

کیلوگرم در  32تا  62د گل دارد. افزود رای در افزایش عملکافزودن مقادیر مناسب مواد و عناصر غذایي به خاکهای شني نقش عمده

 62تا  62کرد گل مي شود. افزودن خنثي و غیر حاصلخیز سبب افزایش عمل pHهکتار اکسید فسفر قبل از کاشت به خاکهایي با 

 کیلوگرم در هکتار ازت در فصل بهار به صورت سرك نتایج مطلوبي در افزایش عملکرد گل دارد.

ای )پنجه زني( دارد. در تکثیر های طوقه ای در رویش برگدر کشت پاییزه افزودن مقادیر مناسبي ازت در فصل پاییز نقش عمده

هایي که بابونه کشت مي شود ضروری  کیلوگرم در هکتار ازت به زمین 52تا  32ویش گیاه افزودن یك کشته از سال دوم قبل از ر

 .است

 ولمحص به زیادی هایصدمه( اردیبهشت –کند، ولي سرمازدگي در فصل بهار )فروردین بابونه اگر چه سرمای زمستان را تحمل مي

 ردکملع بلکه شودمي متوقف گیاه رشد و زرد برگ هایشان تنها نه شوند مي سرمازدگي دچار بهار فصل در که کند. گیاهاني مي وارد

 اردیبهشت اواخر  در هکتار ازت در گرم کیلو 62 تا 62 افزودن مواقعي چنین در. یابدمي کاهش چشمگیری طور به گل محصول

 دارد. خسارت کاهش در مؤثری نقش

 کشت به توان مي سال 122 حتي یا و 12 مورد این در. کرد کشتبابونه را مي توان به صورت یك کشته )چند سال در یك زمین( 

ان به مدت پنج سال اقدام به کاشت این گیاه در یك زمین مي آلم یا روسیه مانند کشورها از بعضي. نمود اقدام زمین یك در بابونه

ای در تعیین مدت زمان کاشت در یك زمین دارد. در صورتي که از روش یك های هرز نقش عمده کنند. کیفیت زمین و نوع علف

 کشته برای کشت بابونه استفاده شود هر دو تا سه سال یا هر چهار تا پنج سال )بستگي به کیفیت خاك دارد( باید به مبارزه با علف

است علفهای هرز آن  نال پس از کاشت بابونه در یك منطقه، ممکاز آن جا که چهار تا پنج س. اختدهای هرز زمین مورد نظر پر

  .های مورد استفاده مقاوم گردند، توصیه مي شود که پس از این مدت بابونه را در مکان دیگری کشت کرد منطقه به علف کش

های غیر حاصلخیز و  حتي خاكبابونه در طول رویش به خاك خاص و مواد و عناصر غذایي فراوان نیاز ندارد و آن را در هر خاکي 

های غیر حاصلخیز مي توان به مقدار قابل توجهي  اگر چه با کشت بابونه در خاك. تهي از مواد و عناصر غذایي مي توان کشت کرد

ي تحقیقات نشان م د گل مي شود.رهای حاصلخیز به طور عمده ای سبب افزایش عملک گل دست یافت ولي کشت این گیاه در خاك
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کیلوگرم ازت و  06کیلوگرم اکسید پتاس،  10کیلوگرم پیکر رویشي، گیاهان  6222کیلوگرم گل و  1222برای تولید هر دهد که 

 کیلوگرم فسفر از خاك جذب مي نماید. 01

 .چنانچه بابونه در خاکها سنگین رسي یا نیمه رسي کشت شود تا یك سال به افزودن کودهای حیواني یا شیمیایي نیازی نخواهد بود

 62تا  02افزودن د. های دوم به بعد باید به کود دهي زمین اقدام نمو ولي، از سال. در چنین شرایطي عملکرد گل مناسب است

های تهي از مواد و عناصر غذایي نتایج مطلوبي در افزایش  کیلوگرم در هکتار اکسید فسفر به خاك 62تا  02کیلوگرم در هکتار ازت و 

 . عملکرد گل خواهد داشت

 تأثیر مواد و عناصر غذایی بر علمكرد گل بابونه -5جدول 

 « گیلوگرم در هکتار» عملكرد گل تازه  « کیلوگرم در هکتار» مواد و عناصر غذایی 

کیلوگرم در هكتار ،  15 عملكرد گل تازه اکسید پتاس اکسید فسفر ازت

 به صورت سركازت 

- - - 50 002 

- 66 - 50 000 

- 31 - 122 150 

- 66 66 50 022 

- 31 01 022 002 

- 66 01 133 066 

10 51 51 602 602 

32 111 111 600 650 
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 تاریخ و فواصل کاشت

 ای در عملکردزمان مناسب برای کشت پاییزه نیمه دوم شهریور و برای کشت بهاره نیمه دوم اسفند است. زمان کاشت نقش عمده

 .شوندمتر در زمین اصلي کشت ميسانتي 10تا  10هایي به فاصله  و بهاره بذرها در ردیف( در کشت پاییزه 0گل بابونه دارد )جدول 

 . کیلوگرم بذر با کیفیت مطلوب نیاز است 0/6تا  6در سال اول کاشت برای هر هکتار زمین به 

ت گل بر کرد. زیرا پس از برداش چنانچه بابونه به صورت یك کشته تکثیر شود از سال دوم به بعد باید از مقادیر کمتری بذر استفاده

  .اثر ریزش بذرها و رویش آنها باید به کاشت بذرها در نقاطي اقدام نمود که گیاهان تراکم کمتری دارند

هفته بعد )اواخر آبان تا اوایل  3تا  6ها نشاء. در کشت غیر مستقیم اواخر مهر زمان مناسبي برای کشت بذر در خزانه هوای آزاد است

متر مربع برای هر بوته در زمین اصلي سبب تولید حداکثر مقدار سانتي 62تا  62فضای . شوندده انتقال به زمین اصلي ميآذر( آما

 باشد.کیلوگرم بذر نیاز مي 1/2تا  0/2در کشت غیر مستقیم برای هر هکتار زمین به . شودمحصول گل و اسانس مي

 داشت

ر به صورت محلول پاشي مي توان ااز علف کش مالوران به مقدار سه تا چهار کیلوگرم در هکت بابونه هرز علف های با مبارزه برای 

این علف کش تاثیر سویي بر گیاه بابونه ندارد و . زمان مناسب برای استفاده از این علف کش اواسط فروردین ماه است. استفاده کرد

 .  مي توان تا مرحله دو تا سه برگي از آن استفاده نمود

تا قبل از به . کیلوگرم در هکتار مي توان استفاده کرد 0تا  1/1پروپ به مقدار  65ا قبل از به ساقه رفتن بابونه از علف کش سپس ت

گل رفتن بابونه مي توان از علف کش آفالون به مقدار سه تا چهار کیلوگرم در هکتار استفاده کرد. اگر چه استفاده از این علف کش 

ور های مذک های هرز به علف کش چه علف در تکثیر یك کشته چنان اندازد.یست ولي گلدهي را به تأخیر ميبرای بابونه مضر ن

برای تسریع . لیتر در هکتار به صورت محلول پاشي استفاده نمود 0تا  0/1مقاوم شده باشند مي توان از علف کش فوسیالد به مقدار 

درصد واکسال ( به صورت  6/2های غذایي ) مانند محلول  از علف کش و محلول شوددر رشد و نمو و افزایش عملکرد گل توصیه مي

 . مخلوط استفاده کرد
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اگر چه بابونه کم و بیش به کم آبي . های غذایي در تشکیل مجدد گل بسیار موثر است پس از اولین برداشت گل، کاربرد محلول

  .ندگي کافي نباشند باید به آبیاری گیاهان اقدام نمودمقاوم است ولي در مواقعي که هوا برای مدتي خشك باشد و بار

 تأثیر زمان کاشت در عملكرد گل بابونه- 2جدول 

 زمان کاشت
  عملكرد گل خشك

 «هکتار در کیلوگرم »

  کاشت پاییزه

 311 00تا  00

 316 مرداد 10تا  10

 565 شهریور 6تا  0

 561 شهریور 03تا  06

 322 مهر 13تا  16

 001 آبان 5تا  6

  کاشت بهاره

 665 اسفند 00تا  12

 611 فروردین 10اسفند تا  06

 152 فروردین 03تا  6

 165 اردیبهشت 00تا  0

 01 خرداد 1اردیبهشت تا  11

 برداشت محصول

ز دمگل متر اسانتيها را باید حداکثر به همراه پنج  گل. ها کامالً باز شده باشند زمان مناسب برای برداشت گل هنگامي است که گل

ار مهم ها بسی برداشت به موقع گل برداشت گل به همراه مقدار بیشتری دمگل سبب کاهش کیفیت اسانس مي شود.. برداشت کرد

ها زودتر یا دیرتر از موعد مقرر براشت شوند در کاهش کیفیت مواد  اگر گلارد. است و نقش موثری در کمیت و کیفیت اسانس آن د

 .شودشود و تا باز شدن گلها به تدریج بر مقدار آن اضافه ميها تشکیل مي اسانس از بدو تشکیل غنچه در گلد. دارن موثر نقش موثری
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های سفید رنگ زبانه ای به صورت افقي قرار مي گیرند( از بیشترین مقدار اسانس شوند )گلچهها هنگامي که کامالً باز مي گل

  شود.ر اسانس و کامازولن به تدریج کاسته ميپس از این مرحله از مقدا. برخوردارند

ها از بیشترین مقدار اسانس برخوردار  ظهر هنگام تابش آفتاب، گل. مقدار اسانس گلها در ساعات مختلف شبانه روز متفاوت است

 آن کاسته مي شود. ها در روزهای ابری و سرد مناسب نیست و در این شرایط از مقدار اسانس گلها و کامازولن شوند. برداشت گلمي

برداشت گلها توسط کارگر هزینه زیادی را در بردارد و تنها در سطوح کوچك کشت مي توان با کارگر محصول را برداشت کرد. ولي 

گلهایي که با دست برداشت مي شوند در . های برداشت گل بابونه امکان پذیر است در مقیاس وسیع کشت، برداشت تنها با ماشین

 . های برداشت شده توسط ماشین کیفیت مناسبتری دارندمقایسه با گل

گلها را پس از برداشت بالفاصله باید خشك کرد. تأخیر در خشك کردن گلها سبب تغییر رنگ آنها و کاهش کمیت و کیفیت اسانس 

دن به کارخانه برای خشك کرنباشد، یا اگر وسیله برای انتقال آنها  گردد. چنانچه پس از برداشت گلها، امکان خشك کردن آنهاآن مي

موجود نباشد، آنها را حتي برای مدت کوتاهي نباید نگهداری کرد. در این شرایط گلها را باید در سایه پهن نمود تا از رطوبت آنها 

ایج نتهای الکتریکي برای خشك کردن آنها  ی آزاد خشك کرد ولي استفاده از خشك کنهر چند مي توان آنها را در هوا. کاسته شود

درجه حرارت  .شوندهای الکتریکي از رنگ مطلوبتری برخوردار مي گلهای خشك شده توسط خشك کن. مطلوبي را به همراه دارد

پس از خشك شدن گلها . گراد استدرجه سانتي 32تا  62های الکتریکي  مناسب برای خشك کردن گلها با استفاده از خشك کن

عملکرد گل به شدت شرایط اقلیمي محل رویش، روش کشت و روش برداشت  های نامناسب پاك کرد. باید آنها را از ساقه و سایر اندام

تن گل خشك به دست  6/2تا  1/2تن در هکتار است که پس از خشك شدن،  0تا  0/2عملکرد گل بابونه تازه . گل بستگي دارد

 .آیدمي

 جمع آوری بذر

ای از حالت افقي خارج شده و به صورت عموده )به طرف پایین( ه های زبانهزمان مناسب برای برداشت بذر هنگامي است که گلچ

شود. جمع آوری بذر زودتر از زمان مذکور مناسب نیست زیرا قوه ای تیره ميای قهوههای لولهدر این مرحله رنگ گلچه. درآیند

رین یابد. زیرا، با کوچکتد بذر به شدت کاهش ميیابد. چنانچه بذرها با تأخیر برداشت شوند عملکررویشي بذرها به شدت کاهش مي

مقدار . پس از برداشت بذر، آنها را باید تمیز و در مکان مناسب نگهداری کرد کنند.ضربه یا ورزش باد بذرها به اطرف ریزش مي

 .کیلوگرم در هکتار است 102تا  62عملکرد بذر 
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 بابونهشیمیایی  اتترکیب

 برای را جدیدی های افق طبیعي ه مؤثر ماده با داروهایي و ه شد انجام دارویي گیاهان روی بر ای گسترده تحقیقات حاضر، قرن در

 جوامع در استفاده مورد داروهای سوم یك حدود حاضر حال در که طوری به، است گشوده پژوهشگر داروسازان و پزشکان جامعه

دهه اخیر در کشورهای مطرح در زمینه تولید گیاهان دارویي و . در دهد مي تشکیل گیاهي و طبیعي منشأ با داروهایي را انساني

بابونه، مانند مجارستان، ایتالیا و اسلواکي بررسي های تنوع ژنتیکي بر اساس خصوصیات مورفولوژیك و ترکیبات اسانس به منظور به 

 شده شناسایي گردیده اند. کارگیری در برنامه های به نژادی صورت گرفته است و توده های برتر نسبت به ارقام اصالح

 هر که است جهان در دارویي گیاهان ترین پرمصرف از یکي و انسان توسط شده شناخته دارویي گیاهان مهمترین از آلماني بابونه

 از استفاده منظور به عمدتاً و شود مي استفاده غذایي صنایع و بهداشتي - آرایشي داروسازی، صنایع در آن از فراواني مقادیر ساله

ترکیب در گل بابونه تاکنون شناسایي شده است. ترکیب فعال دارویي در اسانس  102حدود . شود مي کشت آن رنگ آبي اسانس

گل بابونه شامل کامازولن، بیسابولول، آلفا بیسابولول، اکسید بیسابولول، فالونوئیدها، ویتامین ث، کومارین، مواد موسیالژی و دیگر 

یفیت و کمیت ترکیبات ترپني در اسانس گل بین ارقام مختلف بابونه متفاوت است و به مرحله نموی و ترکیبات ترپني هستند. ک

ترشحي  ها و مجاریای به شکل قطراتي کروی در کیسههای لولههای پاییني گلچه اسانس در قسمت شرایط کشت گیاه بستگي دارد.

مقدار اسانس گلها متفاوت است و به شرایط . شودوجود مي آیند تشکیل ميشیزوژن که با ایجاد شکاف در جدار حد فاصل سلولها به 

تحقیقات انجام شده در ایران و سایر کشورها نشان مي دهد که  .درصد است 0/1تا  6/2اقلیمي محل رویش گیاه بستگي دارد و بین 

یفیت رویند از نظر کمیت و کاقلیمي متفاوت ميهای مختلف بابونه بلکه در بین افراد یك گونه که در شرایط نه تنها در بین گونه

های مختلفي طبقه  های شیمیایي مي توان به گروه های بسیار زیادی وجود دارد. از این رو بابونه را از نظر تیپ مواد موثره تفاوت

 .عضي دیگر فاقد آن مي شددر حــالي که ب، بندی کرد. در این رابطه اسانس بعضي از آنها از مقدار زیادی کامازولن برخوردار است

به هر حال، اسانس هایي که حاوی مقادیر  دهددرصد اسانس را کامازولن )نقش موثری در معالجه تورم دارد( تشکیل مي 02تا  10

  باالیي از کامازولن و بیسابلول باشند، اسانس های با کیفیت خوب نامیده مي شوند.

سزکوئي ترپن ماتریسین یکي از  درصد اسانس بابونه را کامازولن تشکیل مي دهد که یك سزکویي ترپن است. 02تا  10معموال  

ترکیبات بسیار فعال گل های بابونه است و بسیار ناپایدار است و در طول تقطیر بخار به کامازولن تبدیل مي شود، این ترکیب آبي 

هر چقدر مقدار کامازولن بیشتر باشد اسانس به رنگ آبي تیره )شبیه جوهر آبي  نس بابونه مي شودرنگ منجر به آبي شدن رنگ اسا
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ونوئیدها از ترکیبات دیگر گل بابونه فالهر دو از آلفا بیسابلول به وجود مي آیند.  و A ، Bآلفا بیسابلول اکسید . رنگ( مایلتر است

کیبات ها، مواد موسیالژی و تر ویتامین ث، کومارین ،لوتئولین و گلوکوزید ،آپي جنینهستند. مهمترین این فالونوئیدها عبارتند از: 

 .پکتیني نیز از ترکیبات دیگر گل بابونه مي باشند

 مصارف دارویی

در طب سنتي و نیز گیاه دارویي موثر در فارماکوپه های معتبر جهان به ثبت رسیده  بابونه آلماني به عنوان گیاه دارویي مورد استفاده

است. بابونه آلماني طبق نظر مونوگراف کمیسیون دارویي آلمان دارای وضعیت درماني مثبت است و در مونوگراف ارائه شده به وسیله 

 درماني مي باشد.  1و  3ای رتبه های متخصصین گیاهان دارویي اروپا و سازمان بهداشت جهاني به ترتیب دار

 قسمت های مورد استفاده بابونه

ها به صورت تازه و خشك شده مورد کالهپرك.عصاره های مایعسرگل های خشك گیاه و اسانس روغني حاصل از تقطیر گل ها یا 

باالترین سطح قرار دارد که باید برداشت ها باز هستند، فعالیت ترکیبات در آنها در درهنگام روز وقتي گل. یرندگاستفاده قرار مي

 .باشدهای فرار است که دارای ترکیبات ضد آلرژیك ميها حاوی روغنکالهپرك. شوند

 موارد استفاده و خواص بابونه

و دیگر ناراحتي های پوستي )مانند زخم های جراحي( به بابونه به صورت استعمال خارجي جهت درمان التهاب های پوست و مخاط 

کار مي رود و به شکا خوراکي برای درمان سوءهاضمه های عصبي )در بزرگساالن و کودکان(، التهابات روده، اسهال، بیماری سفر و 

اضطراب خفیف مورد استفاده قرار مي گیرد. روغن فرار این گیاه به صورت بخور برای درمان زکام بیني، التهاب و تحریك موجود در 

 .ددسیستم تنفسي تجویز مي گر

گرفته است. مصرف آن برای کودکان بسیار مناسب بابونه جهت درمان اختالالت گوارش از قرن یکم میالدی مورد استفاده قرار مي 

 مزخ ،برای درمان فتق. سیدیته، ورم معده، باد، قولنج و نفخ معده استااست. گیاهي با ارزش برای برطرف کردن درد، سوء هاضمه، 

ای که است، ماده بابونه حاوی اسپیرواترشود. مي مصرف ای تحریك پذیرو سندرم روده( crohn disease) کرون بیماری پپتکي،
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ای و برطرف کننده درد قاعدگي دارد و همچنین قویاً خاصیت ضد اسپاسم، شل کننده و تسکن هیجانات عصبي و درد ماهیچه

 شود.ه در کودکان ميتحریکات و هیجانات را برطرف کرده و باعث ایجاد خواب به ویژ

در مطالعات آزمایشي بر روی انسان اثرات ضد التهابي)مثالً بر روی روده(، ضد عفوني کنندگي، ضد تشنج و تسکین دندگي مشخص 

شده است که مربوط به اثرات سسکوئي ترپن ها و فالونوئیدها مي باشد. اثرات آنتي بیوتیکي و ضد التهابي نیز در موارد استعمال 

 به اثبات رسیده است.خارجي 

اً کند که مشخصها در اثر تقطیر با بخار آب در این گیاه تولدی کامازولي ميپرو آزولن. بابونه برای تب یونجه و آسم مفید است 

  .استخورند مفید های کهنه آنرا در اواخر تب مي و در تب های هر روزه روغن بابونه را بر تن مالند در تب. خاصیت ضد آلرژیك دارد

 را غزم بابونه .گرددمي باعث تسکین و تسلي خستگي چشم و شودمي استفاده اگزما وتواند برای زخم، خراش در مصرف خارجي مي

 بخشد.مي  های دهان را بهبود  اسازگار موثر است. زخمن مواد از سر تخلیه سرد، سردرد مداوای در کند، تقویت

 بر ار بابونه مثانه گرم و سرد دردهای عالج در. موثراست دفع سنگ کلیه در دارد ارغواني گل که ایبابونه ویژه به بابونه از نوع هر 

 .داروی بیماری )ایالوس ( است نمایند تناول انرا یا نشینند، بابونه آب در اگر. بندندمي مثانه

 طرز تهیه و نحوه مصرف 

و اختالط آن  Anthemis cotulaگاهي اوقات به دلیل جمع آوری گیاه  .شود جلدی امراض باعث است ممکن تازه گیاه  احتیاط:

واکنش های حساسیتي ایجاد شود که به دلیل وجود ماده حساسیت زای آنتکوتولید در گیاه اخیر است و به اثرات لماني آبا بابونه 

 بابونه مربوط نمي شود.

درماني  تمحصولي به نام کامیلوسان که چند سال است ارائه شده دارای اثرا .روی زخم یا محل خارش پوست مالیده شود کرم:

 درصد گیاه خام باشند. 12-6کرم ها و فرآورده های نیمه جامد باید حاوی  خوبي بر روی اختالالت و ناراحتي های پوستي است.

ان کودک آرامش برای .شود نوشیده نجانف یك شب در خوابیدن خوب برای یا یا دو قاشق چایخوری به صورت دم کرده دم کرده:

 .میلي لیتر آب نوشیده شود 022حساس و بسیار خسته، چهار قاشق چایخوری گیاه خشك شده در 
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 .میلي لیتر روغن حامل به کار رود 02قطره با  0برای محل خارش و سوزش تاول کهنه بچه ترکیب   اسانس:

های گرم را  بوسیله قوت سست کنندگي و تحلیل که در ان موجود است ورم .شود مالیده شده ملتهب پوست یا زخم روی پماد:

 .کند فرونشاند و تصلبات کم را نرم مي

میلي لیتر  6-1 .شود استفاده روز در مرتبه سه آب لیتر میلي 122 با چایخوری قاشق یك ایروده پذیر تحرك سندرم برای تنتور:

 .1:1از تنتور اتانول به نسبت 

 خواص درمانی 

بیست تا سي گرم از ان را در سیصد گرم آب جوش دم کنید و آب صاف کرده آن را سه قسمت نموده و صبح و ظهر و شب هر  -1

ای بار یك قسمت آن را قبل از غذا بنوشید. محرك و رقیق کننده است، در موراد ضعف هاضمه و هیستری و برای تسکین تبهای نوبه

، مسکن دهدتب را تسکین مي. کندگردد، ضد اسپاسم است، از طاعون پیشگیری ميافزایش ترشح صفرا مي موجب شود،استفاده مي

 کند.درد مثانه است، برای رفع صدا و درد معده نافع است. سنگ مثانه را خرد مي

 اگر آن را همراه با چای دم کنید و بنوشید. باد شکن و معرق است. -0

 تسکین سرفه و رفع خونروی از سینه و درمان تنگي نفس نافع است. خوردن انگشت پیچ آن برای -6

 شود.های سفت استفاده مي ضماد پخته آن برای نرم کردن ورم -6

یك کیلو از آن را در یك لیتر آب بیست دقیقه بجوشانید و بر سر بمالید، برای شفاف کردن و طالیي کردن رنگ موها یبور و برای  -0

 بلوطي موثر است.بور کردن رنگ موهای 

 آب جوشانیده غلیظ آب برای شستشو و ضد عفوني و التیام زخم بسیار موثر است. -3
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 Matricaria chamomillaبابونه گیاه  ارزیابی اقتصادی

 عنوان جزئیات ارقام به هزار ریال

 ها نهاده هزار ریال( 0066کیلو بذر فی  4بذر ) 0666

 کود/سم 0506

 زمین تهیه شخم/کولتیواتور/فارو/ادوات دیگر 5066

 کاشت ءبذر/نشا 0666

 داشت وجین/آبیاری/سم پاشی 0666

 برداشت بندی برداشت/فرآوری/بسته 00666

06666  
 هزینه های متفرقه

45906  
 جمع هزینه ها

 ریال 002222کیلو گل خشک فی  0222 066666
 فروش

500606  

 سود خالص در یک هکتار
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 آفات

شود ها ميشود گیاه ضعیف بماند و همچنین باعث انتقال ویروسکند و باعث مياین حشره از شیره گیاه تغذیه ميمگس سفید: 

 که کاهش تولید گل را به دنبال دارد.

 ها را جذبقارچکند که این ماده شیرین مکد و یك ماده شیرین ترشح مياین حشره شیره گیاه را به شدت مي شته و شپشك:

ها بهتر است از اسپری کردن محصول با صابون پتاسه در نسبت گردد. برای مبارزه با شتهکرده و باعث از بین رفتن محصول مي

 لیتر آب استفاده کرد. 122لیتر برای هر  0/1

 های هرزعلف

ای هعلفکه این گیاه در مراحل اولیه رشد دارای رشد بطئي است لذا ها مقاوم است. از آنجایيکشبابونه در مقابل بسیاری از علف

های خود را های هرز کشاورزان زمینتوانند این گیاه را تحت فشار زیادی قرار داده و در بسیاری از موارد به علت فشار علفهرز مي

ا با ران مقاوم است. لذا بهتر است قبل از کاشت زمین های آنترازین، ترفالن و لینوزکشکنند. از آنجایي که این گیاه به علفرها مي

شود تا هزینه کارگری به شدت کاهش یابد و زمین عاری از کشها آبیاری کرد. مصرف این سموم در این زمان باعث مياین علف

 D-4-2کش علف های هرز پهن برگ استفاده ازهای هرز گردد. در زماني که گیاه در مرحله رویشي است برای کنترل علفعلف

ها تاثیر سوئي روی ترکیبات ماده موثره دارند که بایستي با احتیاط مصرف کشگردد. البته مشخص شده است که علفتوصیه مي

ش کباشد. علفهای هرز در گیاه بابونه رعایت زمان کاشت مناسب و وجین دستي در اسفند ماه ميگردند. بهترین روش کنترل علف

درصدی عملکرد گل نسبت به  60هرز باعث افزایش های گیاه آفالون ذکر شده است. ثابت گردیده که کنترل علف انتخابي برای این

 شود.شاهد مي
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