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او ه ما ش ی گیااهن دارو ی ،کارآ ر ی و جاری سازی
مروری بر گیاه بابونه آلمانی ()Matricaria chamomilla L
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چکیده
تاتﻭﻧﻪ آﻟﻣاﻧی ) )Matricaria chamomilla Lیکی از گیاﻫاﻥ خاﻧﻭادﻩ کاسﻧی
) )Asteraceaeﻭ از گیاﻫاﻥ تﻭﻣی ﻣﻧطقﻪ ﻣدیتراﻧﻪ است .اﻣا ﻣﻧشأ آﻥ را در آسیای
صغیر گزارش کردﻩاﻧد ﻭ در ﻧﻭاحی ﻣختﻠف جﻬاﻥ از جﻣﻠﻪ ایراﻥ کشت ﻭ تﻭﻟید
ﻣیشﻭد .تاتﻭﻧﻪ حاﻭی اساﻧس آتی رﻧگ کاﻣازﻭﻟﻥ ،سزکﻭپیترپﻥ است کﻪ رﻧگ آتی
آﻥ تﻪ خاطر کاﻣازﻭﻟﻥ است .گﻝﻫای خشک شدﻩ گیاﻩ دارای حداقﻝ  4/0درصد
اساﻧس است .تاتﻭﻧﻪ ضد اﻟتﻬاب ،ضد ﻧفخ ،درﻣاﻥ زخﻡ ﻣعدﻩ ،ضد تاکتری ﻭ قارچ،
آراﻡ تخش اعصاب ﻭ ضد ﻣیگرﻥ ،ﻣﻠیﻥ ،ﻣدر ،اشتﻬاآﻭر ،اﻟتیاﻡ دﻫﻧدﻩ است ﻭ اساﻧس
آﻥ تیحس کﻧﻧدﻩ ﻭ ضدعفﻭﻧی کﻧﻧدﻩ است .زخﻡ ﻣعدﻩ تا خﻭردﻥ یک ﻟیﻭاﻥ دﻡ کردﻩ
غﻠیﻅ تﻪ ﻣدت  2ﻫفتﻪ درﻣاﻥ ﻣیشﻭد

مقدمه
تاتﻮﻧﻪ شاﻣﻞ ﭼﻨﺪ جﻨﺲ گﻴاﻫﻲ از جﻤﻠﻪ شاﻣﻞ Matricaria spﻭ  Anthemis spﻭ
Chrysanthemum spﻭ غیرﻩ ﻣﻲتاشﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ جﻨﺲ خﻮد داراي گﻮﻧﻪﻫاي ﻣﺘعﺪدي
ﻣﻲتاشﺪ .اﻣا جﻨﺲ  Matricariaتﻪ دﻟﻴﻞ ﻛارتﺮد تﺴﻴار خﻮد ،تﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد تﻮجﻪ ﻣﺤققﻴﻦ
گﻴاﻫاﻥ دارﻭیﻲ قرار گرفتﻪ است .گﻴاﻫﻲ عﻠفﻲ ،یﻜﺴاﻟﻪ تا ارتفاع  70- 10ساﻧﺘﻲﻣﺘﺮ
ساقﻪﻫاي افﺮاشﺘﻪ ﻣﻨﺸعة از خاﻧﻮادﻩ ﻣﺮﻛثاﻥ یا ﻛاسﻨﻲ ) (Asteraceaeﻣیتاشد
).(Ghanavati and Salamon ,1992کارتﺮد اصﻠﻲ تاتﻮﻧﻪ در صﻨایﻊ دارﻭسازي،
آرایﺸﻲ ﻭ تﻬﺪاشﺘﻲ ﻣﻲتاشﺪ) . (Foster and Omidbaigi ,2000تاتﻮﻧﻪ تﻪ دﻟﻴﻞ دارا
تﻮدﻥ تﺮﻛﻴثات ﻣﻮﺛﺮﻩاي ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻛاﻣازﻭﻟﻦ ﻭ تﻴﺰاتﻮﻟﻮﻝ آﻟفا تﻴﺰاتﻮﻟﻮﻝ داراي خﻮاص
درﻣاﻧﻲ تﺴﻴاري ازجﻣﻠﻪ خﻭاص ضﺪ ﻣﻴﻜﺮﻭتﻲ ،اﻟﺘﻬاتﻲ ﻭ اسﭙاسﻢ ،ضﺪ عفﻮﻧﻲ
ﻛﻨﻨﺪگﻲ تﻮدﻩ ﻭ در درﻣاﻥ ﻧاراحﺘﻲ رﻭدﻩاي ،ﻣعﺪﻩ تﻪ کار ﻣیرﻭد ( Anne et al,
 )2001ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ عﺼارﻩ ایﻦ گﻴاﻩ در آراﻣﺶ سﻴﺴﺘﻢ اعﺼاب ﻭ ﻛاﻫﺶ تﺸﻨﺠات ﻣﻮﺛﺮ
اسﺖ ﻭ از آﻥ تﺮاي تﻬﻴﻪ ﻛﻤﭙﺮسﻫا ﻭ درخﺸاﻥ ﻛﺮدﻥ ﻃثﻴعﻲ ﻣﻮﻫا ﻧﻴﺰ اسﺘفادﻩ
ﻣیشﻮد ( .)Ghanavati et al, 2007ارتفاع ساقﻪ ،قﻄﺮ گﻞ ،عﻣﻠکرد گﻞ ﻭ ﻣﻴﺰاﻥ
اساﻧﺲ تﻮسﻂ عﻮاﻣﻞ ﭾﻧﺘﻴﻜﻲ ،جﻨﺲ ﻭ گﻮﻧﻪ گﻴاﻫﻲ ﻭ عﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣاﻧﻨﺪ آب ﻭ
ﻫﻮاي ﻣﻨﻄقﻪ ،تاریخ ﻛاشﺖ ،تﺮاﻛﻢ گﻴاﻫﻲ ،حاصﻞخﻴﺰي ،شﻮري ﻭ رﻃﻮتﺖ خاك
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻲشﻮد ﻣقﺪار ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮﻩ یا اساﻧﺲ گﻞﻫا ﻣﺘفاﻭت تﻮدﻩ ﻭ تﻪ ﻧﻮع گﻮﻧﻪ ،ارقاﻡ
ﻭ شﺮایﻂ ادافیک ﻭ اقﻠﻴﻤﻲ ﻛﻪ گﻴاﻩ در آﻥ رشﺪ ﻣیﻛﻨﺪ تﺴﺘگﻲ دارد ﻭ تﻴﻦ4/0تا 5/1
ﻣﺘفاﻭت ﻣیتاشﺪ ).(Hoffman, 1993

نتایج و تحلیل
ضد اﻟتﻬاب ،ضد ﻧفخ ،درﻣاﻥ زخﻡ ﻣعدﻩ ،ضد تاکتری ﻭ قارچ ،آراﻡ تخش اعصاب ﻭ
ضد ﻣیگرﻥ ،ﻣﻠیﻥ ،ﻣدر ،اشتﻬاآﻭر ،اﻟتیاﻡ دﻫﻧدﻩ ،اساﻧس آﻥ تی حس کﻧﻧدﻩ ﻭ ضدعفﻭﻧی
کﻧﻧدﻩ است .زخﻡ ﻣعدﻩ تا خﻭردﻥ یک ﻟیﻭاﻥ دﻡ کردﻩ غﻠیﻅ تﻪ ﻣدت  2ﻫفتﻪ درﻣاﻥ ﻣی-
شﻭد ( 4قاشق ﭼای خﻭری تاتﻭﻧﻪ  +یک ﻟیﻭاﻥ آب جﻭش)؛ اساﻧس تاتﻭﻧﻪ در
عطرسازی ﻭ ترای ﻣعطر کردﻥ غذاﻫا ﻫﻡ کارترد دارد ،در صﻧایﻊ آرایشی ﻭ تﻬداشتی
تﻪ دﻟیﻝ داشتﻥ فالﻭرﻧﻭئید کﻪ اﺛر ﻣرطﻭب کﻧﻧدگی دارد استفادﻩ ﻣیشﻭد ،در صﻧایﻊ
تﻬداشتی از شاﻣپﻭ عصارﻩﻫای آﻥ ترای رﻭشﻥتر کردﻥ ﻣﻭ استفادﻩ ﻣیشﻭد ﻭ ﻣﻭ را
پر پشت ﻫﻡ ﻣیکﻧد (سازﻣاﻥ جﻬاد کشاﻭرزی اصفﻬاﻥ .)1400 ،ﻣسکﻥ درد ،آراﻣتش،
ضد ﻫایپرگﻠیسیﻣی ،ضد اسپاسﻡ ﻭ ضد اﻟتﻬاب (عاﻣﻝ :سزکﻭییترپﻥﻫا) ،اگزﻣا ،ضد
درﻣاتیت ﻧاشی از تاتش خﻭرشید ،فعاﻟیت استرﻭﭾﻧی ،فعاﻟیت آﻧتیتیﻭتیکی ،ضد دیاتت،
آﻧتیاکسیداﻥ ،کﻧترﻝ عﻭاﻣﻝ ایجاد تیﻣاریﻫای قﻠتی ﻭ عرﻭقی (،)Nargesi et al, 2018
ضد سرطاﻥ ،ضد آﻟرﭾی جﻠﻭگیری از پﻭکی استخﻭاﻥ ،ضد ﻭیرﻭس ،خارش ﻭ
حساسیت پﻭستی ،اﻟتیاﻡ زخﻡ ،درﻣاﻥ ﻣﻭکﻭزیت دﻫاﻧی ،ضخﻡ ﻣعدﻩ ،ضد استرس ﻭ
اضطراب (عاﻣﻝ ترکیب فالﻭﻧی آپیﭾﻧیﻥ) ،تﻬتﻭد فعاﻟیت سیستﻡ ایﻣﻧی تدﻥ ،ضد
ﻣیکرﻭب ،ﻣؤﺛر در درﻣاﻥ تﻭتﻭﻟیسﻡ ﻧﻭزاد ،ﻣحافﻅت کﻧﻧدﻩ در تراتر آسیبﻫای کتدی،
ﻣﻬار تکﺛیر ﻭیرﻭس فﻠج اطفاﻝ ،ﻣؤﺛر در ﻭرﻡ ﻣخاط دﻫاﻥ ﻣیتاشد ( Gupta et al,
.)2010

نتیجه گیری
تاتﻭﻧﻪ از قدیﻣﻲتریﻥ ﻭ پرﻣصرفتریﻥ گیاﻫاﻥ دارﻭیﻲ شﻧاختﻪ شدﻩ در جﻬاﻥ ﻭ از
ﻣعدﻭد گیاﻫاﻧﻲ است کﻪ جﻧتﻪ صﻧعتﻲ پیدا کردﻩ ﻭ در صﻧایﻊ دارﻭسازي ،آرایشﻲ ﻭ
تﻬداشتﻲ ﻭ غیرﻩ ﻣﻭرد تﻭجﻪ قرار گرفتﻪ است .ایﻥ گیاﻩ تﻪ طﻭر طتیعﻲ در تسیاري از
ﻣﻧاطق ایراﻥ رشد ﻣﻲکﻧد .تﻪ دﻟیﻝ اﻫﻣیت زیاد گیاﻫاﻥ دارﻭیﻲ در ساﻝﻫاي اخیر ،تﻭﻟید
تاتﻭﻧﻪ در ﻣزارع ﻭ گﻠخاﻧﻪﻫا افزایش یافتﻪ است .از طرفﻲ دیگر ﻧتایج تحقیقﻫای
پﭾﻭﻫشگراﻥ ﻧشاﻥ ﻣیدﻫد کﻪ تﻭسعﻪ اراضﻲ شﻭر ﻫﻣراﻩ تا ﻣحدﻭدیت آب آتیاري
ﻣﻧجر تﻪ کاﻫش تسترﻫاي ﻣطﻠﻭب تراي کشت گیاﻫاﻥ شدﻩ است (ﻧﻅری ﻭ ﻫﻣکاراﻥ،
 .)1389تﻧاترایﻥ الزﻡ است کﻪ تﻪ ایﻥ گیاﻩ تﻪ طﻭر ﻭیﭾﻩ ﻣﻭرد تﻭجﻪ ﻣسئﻭﻟیﻥ ﻭ
پﭾﻭﻫشگراﻥ قرار گیرد.
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