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 1)(Lippia citroiodora Kunth H.B. et K)به ليمو، برگ هاي خشك شده ي گياهي با نام علمي
،8 ،11 ،15 و18) از خانواده ي شاه پسند(Verbenaceae) (5، 15،16 و19) و داراي حداقل 0/5 

درصد روغن فرار است (6 ، 15 و 18). 

به ليمو (Lemon Verbena)از نظر رده بندي گياهي
 از سلسله ي Planta ، شاخه ي  Magnoliophyta، رده ي Magnoliopsida ، راسته ي 
Lamiales ، خانواده يVerbenaceae ، جنس Aloysia  و گونه ي A.triphylla  است(18). 

ديگر هم نام (Synonym )هاي آن عبارت است از:   
 5)  .Lippia citriodora H.B.U.K ,(181 ،8 ،11 ،15 و) .Lippia citriodora Kunth
 15 ، 6) .Verbena triphylla L Herit ,(18 8 ، 15 و)  Lippia triphylla,(19 11 و ،
و Aloysia citriodora orteg , (18) ,.Verbena citriodora Cav,(18. (6 ، 15 و 18), 

Aloysia triphylla (L "Herit) Britton . (5 و18)

نام هاي گياه 
در فارسي به آن، به ليمو(6 ، 10 و 11)، وربن، لوكيسه(10)، ورون معطر، ورون ليمويي يا چاي 

عربي (3) در عربي، لويزه (6 و 11) و در فرانسوي، ورون گفته مي شود.
نزد عامه ي مردم، نام به ليمو، يادآور نوعي نوشابه و شربت خوشمزه شامل به دانه، آبليمو و شكر 

كاربرد  و  شناسى  كاربرد گياه  و  شناسى  گياه 
گياه دارويى به ليموگياه دارويى به ليمو

نادر آزادبخت - پژوهشگر و كارشناس ارشد بيماري شناسي گياهي 
مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي لرستان
كبرى خسروى نژاد-كارشناس علوم دامي   

حامد نظرى-كارشناس گياه پزشكي

مقدمه:مقدمه:
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است كه با گياه به ليمو و شربت آن تفاوت نمايان دارد(4).

ريخت شناسي(مرفولوژي)
و11)   8 درختچه اي(1،     Lippia citroiodora  
هميشه سبز(5) و برافراشته به ارتفاع حدود 1/5 تا 2/5 متر(5، 6 
،8، 15 و 16) با برگ هاي ساده ي سرنيزه اي به طول 7 تا 10 سانتي 
متر(5 و11)، نوكدار، در قاعده  گره اي و با رگبرگ هاي موازي(15) 
به صورت دسته هاي سه (1،11و15) يا چهارتايي(1، 6و7)  عموماً 
خصوص  به  گياه  اين  برگ هاي  است.از   (6) روشن  سبز  رنگ  به 
برگ هاي له شده آن بوي خوشايند ليمو به مشام مي رسد.گل آذين 
آن انتهايي وبه صورت خوشه هاي باريك و زنگوله مانند، جام گل 
كوچك و به طور مشخص داراي دوفرورفتگي(لوب) (5) رنگ جام 
گل از خارج سفيد و از داخل به رنگ آبي مايل به بنفش(1، 6 ،7 
و8)، ساقه  دراز و منشعب(1) و ميوه ي آن از نظر گياه شناسي شفت 
(هسته دار) و داراي 21 عدد بذر است(11). به شكل هاي شماره 1 

تا 7 نگاه كنيد.
                 

خرده نگاري(آناتومي) برگ
پودر برگ گياه به ليمو به رنگ سبز مات و داراي بويي   
داراي  و  و11)   8،  6) تلخ  كمي  و  تند  آن  طعم   ،( و11  معطر(8 

خصوصيات ميكروسكوپي به شكل زير است:
تار غيرترشحي تك سلولي احاطه شده به وسيله ي تعدادي 
سلول اپيدرمي[الف] ، تار غير ترشحي با جدار سلولي ضخيم 
و ديواره ي دندانه دار(مضرس) [ب] ، پايانه ي كرك ها در مقطع 
تك  ترشحي  كرك   ، كنارهم[ج]  منظم  سلول هاي  با  سطحي 
نوع  از  برگ  روزنه ي   ، [د]  عرضي)    مقطع  كروي(در  سلولي 
باد كرده يا آنموسيتيك(Anemocytique) [هـ] ، كرك هاي 

ترشحي تك سلولي (در مقطع سطحي) [و] (11).

اندام دارويي
برگ ها، بخش اصلي دارويي اين گياه (6 ،11 و19) و داراي 
از  مواقع  برخي  در  ولي  و11)   3،  1) است  ليمو  شبيه  بويي 
اندام  هاي هوايي آن (7) مانند گل هاي بااليي(15) نيز استفاده 

مي شود.

محل مناسب رويش
داراي  خاك  با  آفتاب گير،  زمين هاي  در  بيشتر  ليمو؛  به 
رشد  كافي،  آب  و  رطوبت  و  سبك)  لومي  نفوذپذيري(خاك 
مي نمايد (7 و 18 ). اين گياه در برابر سرما و وزش باد شديد                 
نواحي  در  مي توان  را  گياه  اين   .(18 و   16 است(5،  حساس 
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مديترانه اي كاشت مانند بخش اعظم كرمانشاه به جز ناحيه اي 
غرب،  آباد  اسالم  مريوان،   ، پاوه  مانند  غربي  درجنوب  محدود 
غرب  گيالن  ايالم:  استان  قصرشيرين،  ذهاب،  سرپل  جوانرود، 
استان لرستان: خرم آباد و جنوب غربي آن، كوهدشت، شمال 
بويراحمد:  و  كهگيلويه  شرقي،  شمال  ايذه،  خوزستان:  شرقي 
ياسوج، سي سخت، شمال غربي استان فارس: نورآباد ممسني، 
لردگان،  كرد،  شهر  بختياري:  و  چهارمحال  اعظم  بخش  آباده، 
فارسان و جنوب غربي چهارمحال و بختياري، استان اصفهان: 
اعظم  بخش  معتدل  ناحيه  شهر،  فريدون  و  شهرضا  سميرم، 
ناحيه اي  بهشهر،  نور،  ساري،  نوشهر،  رامسر،  مازندران،  استان 

محدود در شرق استان گيالن(چابكسر)(14).

روش پرورش گياه
خوابـانيدن  شاخه ها،  زدن  قلمه  شيوه  ي  به  ليمو،  به  تكثير 
آن ها (5، 6 و7 ) يا به وسيله ي پاجوش(5 و 6 ) در زمين هاي 
حساس  دليل  به  مي گيرد.  صورت  مرطوب  و  نفوذپذير  زراعي 

بودن اين گياه در برابر افزايش دما، آبياري زمين زراعي در فصل هاي 
گرم سال، امري الزامي است(7).

كه  مي گيرد  انجام  صورت  بدين  زدن  قلمه  وسيله ي  به  تكثير 
شاخه هاي جوان گياه را كه       در آغاز، رويش طولي دارند از ساقه 
قطع مي كنند و پس از جدا نمودن برگ ها، اين قلمه هاي خشبي 
گرديده  آماده  قبل  از  آن،  زمين  كه  نهالستان هايي  يا  بستر  در  را 
است، كاشته مي شوند. با آبياري مرتب قطعه زمين نهالستان آماده 
مي گردد، قلمه ها به تدريج در پاييز ريشه دار مي شوند و بر اثر رشد 
و نمو، آمادگي انتقال به زمين زراعي را پيدا مي كنند. دور آبياري 
هر 10-5 روز يك بار بسته به بافت خاك و اقليم منطقه متفاوت 
است. زمين زراعي را بايد از قبل به عمق 40 تا 50 سانتي متر به 
خوبي شخم زده و تهيه كرده باشند، در غير اين صورت ريشه هاي 
رطوبت  و  نمايند  نفوذ  خاك  داخل  در  آساني  به  نمي توانند  گياه، 
برخي  پايه  بر  يابند.  استقرار  خاك  در  و  آورند  دست  به  را  الزم 
توصيه هاي كارشناسي ديگر بايد زمين محل كشت، را در دو نوبت 
ديگر شخم زد.(آخرين نوبت به منظوراضافه و مخلوط كردن انواع 
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زمين  سطح  در  كارها  اين  انجام  از  پس  خاك).  درون  به  كودها، 
به  فواصلي  سپس  و  ايجاد  متر  يك  فاصله ي  به  خطوطي  زراعي، 
طول 60 سانتي متر در آن مشخص مي نمايند كه هر يك ازنقاط 
ياد شده محل انتقال يكي از قلمه هاي ريشه دار گياه است. پيش از 
انتقال قلمه هاي ريشه دار به زمين زراعي، آن ها را از ناحيه ي يك 
سانتي متري يقه، قطع مي كنند و ريشه هاي دراز شده گياه را نيز 
ريشه هاي  عمل  اين  با  تا  هابياژ)  يا  ريشه  مي نمايند (هرس  كوتاه 
جانبي، سريع تر آمادگي رويش پيدا نمايند. عمل انتقال قلمه ها بايد 
به خوبي همراه با ضدعفوني قلمه ها با يكي از قارچ كش هاي مناسب 
و زير نظر كارشناسان گياه پزشكي يا حفظ نباتات به وسيله دست 
داخل  به  قلمه ها  انتقال  و  ضدعفوني  انجام  از  پس  گيرد.  صورت 
خاك، بايد قسمتي از خاك اطراف آن  ها بر اثر فشار انگشتان بر 
روي گياه ريشه دار و عاري از ساقه، به حالت فشرده درآيد تا عالوه 
بر خروج هواي اضافي (هواگيري) قلمه ها بتوانند به خوبي استقرار 
يابند. در پاييز پس از انجام مراقبت هاي الزم براي نگهداري گياه از 
عوامل نامساعد محيط خارج، سطح زمين را با قشري از برگ هاي 

قلمه ها  روي  از  را  ها  آن  بهار  در  سپس  و  مي پوشانند  خشك 
خارج مي سازند. تمام عمليات مناسب باغباني مانند كوددهي 
به موقع بايد پس از آزمون خاك و زير نظر كارشناسان تغذيه و 
باغباني براي هرهكتار زمين زراعي، حدود 200 كيلوگرم كود 
ازته نيترات سديم، مقدار 300 كيلوگرم سوپر فسفات و ميزان 
100 كيلوگرم كود سولفات پتاسيم به دقت اعمال گردد. پس 
از جمع آوري محصول، شاخه هاي برگ دار گياه را قطع و سپس 
آن ها را به طور طبيعي به صورت دسته اي و به وضع آويزان 
در انبارهاي ويژه اي نگه داري مي كنند، به نحوي كه جريان هوا 
در آن محل به خوبي برقرار باشد. پس از خشك شدن، برگ ها 
تا   50 پارچه اي  يا  كنفي  گوني هاي  در  و  جدا  شاخه ها  از  را 
70 كيلوگرمي بسته بنـــدي و روانه بازار تجارت مي نمايند(7). 
 ×  80-120 فواصل  با  قلمه   17000 حدود  مي توان  درهكتار 
 7 محدوده  موردنياز  بهينه   pH كاشت.   سانتي متر   40-50

(يعني تقريباً خاك قليايي يا خنثي)است(14).
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زمان جمع آوري
زمان جمع  آوري و چيدن برگ ها اواخر تابستان است   
به  بسته  برگ ها  چيدن  كار  و  سال  در  نوبت   3 تا  و2   (11)
شرايط اقليمي و وضعيت رشدي گياه به طور معمول هم زمان با 
ماه هاي خرداد، مرداد و مهر است(3، 5، 7 ، 15 و 18). برداشت 
به صورت هرس شاخه هاي گياه صورت مي پذيرد. بايد تا حد 
امكان از شكسته شدن برگ ها طي عمليات برداشت و خشك 
كردن جلوگيري شود. ميانگين عملكرد آن 1200 كيلوگرم در 
هكتار برگ خشك (ميزان اسانس در برگ خشك 1/2تا0/81 

درصد) است (14).

مواد تشكيل دهنده:
ماده ي اصلي برگ گياه به ليمو را اسانس(11) لوژير   
اين  مي دهد.  تشكيل   (19 و  درصد(6   1/5 تا   0/9 ميزان  به 
با  و  روشن  سبز  به  مايل  زرد  آن  رنگ  آب،  از  سبكتر  اسانس 
بويي مشابه ليمو است. اين اسانس كه اغلب با اسانس مركبات 

مخلوط مي گردد از هر 100 كيلوگرم برگ گياه، 
حدود 510 گرم به دست مي آيد(6). بسته به زمان برداشت، 
محل كاشت، شيوه نمونه برداري و استخراج مقدار و نوع مواد 
موجود در برگ به ليمو مي تواند با نوسانات و تفاوت هايي همراه 
را  اسانس  در  موجود  عمده  مواد  خارجي  نمونه هاي  در  باشد. 
سيترال1  (3، 6 و11)، ليمونن2  [Π] (5، 6 و11) و ژرانيول3  
ياد  و 11)   5)  [Ι] سينوئل4   و 1و8-   (  19 و   11  ،6)  [Ш]
كرده اند ولي در نمونه ايراني مواد عمده اسانس، ليمونن(17)، 
نرال5  (5 و 11)، 1- اكتان- 3- اُل6  و آلفا- كوركومن7  تشخيص 
داده شده است. 13 فالونوييد از گروه متوكسي فالون ها مانند 
سالويجنين8 [ΙV] ، اوپاتورين9  [V] ، لوتئولين10  و ديوزمتين11  
طبيعي  تركيبات  ساير  است.  شده  گزارش  به ليمو  برگ  از  هم 
موجود در برگ اين گياه را تري ترپن ها، موسيالژ و تانن تشكيل 

مي دهند(11). 
 

تركيبي   ،154 ملكولي  جرم  با  سينوئل  و8-   1 تركيب 
و  تند  طعم  با  بي رنگ،  مايعي  حلقوي،  اكسيژناز  مونوترپني 
سردكننده كه در آب غيرقابل حل بوده ولي با الكل، كلروفرم، 
اتر، اسيداستيك و اسانس ها قابل امتزاج است. موارد استعمال 
سينوئل با اثر ميكروب كشي درماني مشابه تركيب ليمونن است 
با اين تفاوت كه برخالف آن، كمتر مخاط را تحريك مي كند. 
ضدآلرژي،  كرم كشي،  اثرات  داراي  سينوئل  1و8-  تركيب  
گندزدايي، قارچ كشي، باكتري كشي، تسكين دهنده، خلط آور، 

پايين آورنده ي فشار خون، جلوگيري از التهاب گلو، التهاب حنجره، 
تحريك سيستم مركزي اعصاب و توليد صفرا به وسيله ي كبد و در 
مواردي  سبب قرمز شدن پوست و آلرژي زا است. تركيب ليمونن 
شكل هاي  به  ملكولي 136  جرم  با  تك حلقه اي  مونوترپن  يك  نيز 
راست گرد، چپ گرد و  شكل راسميك و مايعي بي رنگ با بويي شبيه 
ليمو و در آب غيرقابل حل ولي در الكل قابل حل است. در مجاورت 
هوا، يك اليه ي اكسيد تشكيل مي دهد و اين اليه رفتاري همانند 

الستيك يا روغن هاي خشك شونده دارد(5). 
تركيب ليمونن ماده ي تلخ مركبات و ليمو و داراي اثر سمي و 
تحريك كننده پوست است. ليمونن در فرمول فرآورده هاي دارويي 
وارد،  ضدعفوني كننده  پمادهاي  و  سديم  بي كربنات  قرص  مانند 
تركيب  مي شود.  استفاده  آن  از   A ويتامين  ساخت  در  همچنين 
ليمونن در صنايع عطرسازي، به منظور معطر نمودن مواد آرايشي، 
ساخت صابون هاي رنگي، خوشبوكننده ها، طعم دهنده ها، به عنوان 

حّالل در ساخت رزين ها و مرطوب كننده  به كار مي رود(5).

كاربردها
عصبي(1،3،  دردهاي  نفخ،  هاضمه،  سوء  درمان  در  ليمو  به  از   
 11 ،6 ،  5) سرگيجه  طرفه،  يك  سردردهاي      و11)،   8 ،6 ،5
همچنين  و11).  مي گردد(1  استفاده  سرماخوردگي  عاليم  و  و17) 
ساختن  معطر  و  خوشبو  براي  خانگي  مصارف  در  ادويه  عنوان  به 
گوشت، ماهي، انواع مربا، پوره و ... به كار مي رود. اسانس به ليمو، 
صنايع  در  و  است(11)  حشره كشي  و  باكتري كشي  خواص  داراي 
عطرسازي (3، 5) و تهيه ادوكلن(1) كاربرد دارد. برگ و سرشاخه ي 
گلدار اين گياه، محرك، ضد تشنج، پايين آورنده درجه گرما (تب) 
بادرنجبويه  مانند  گياه  اين  برگ  از  است.  گوناگون  بيماري هاي  در 
در رفع درد معده، تپش قلب، احساس صداهاي مبهم در گوش(3، 
استفاده  رواني  روحي-  خستگي هاي  و  عصبي  حاالت  و6)،   5
مي گردد(3،4،5 و6). اين گياه را از نظر تقويت معده، بايد در رديف 
بهترين داروها قرار داد. در اين مورد بهتر است هميشه به صورت 
دم كرده مانند چاي مصرف شود(3، 5 و6). مصرف به ليمو همچنين 
براي  آن  برگ هاي  شويه  دهان   .(8) مي شود  حافظه  تقويت  سبب 
جلوگيري از پوسيدگي دندان ها مؤثر است. همچنين مي توان پودر 
برگ هاي خشك شده آن را  به بستني اضافه كرد. برگ هاي خشك 

شده ي آن مي توانند سال ها عطر و بوي خوش خود را نگهدارند.

شكل هاي دارويي
  به منظور تهيه آب آشاميدني مطبوع (تيزان) 10- 5 گرم 
برگ به ليمو را در 500 ميلي ليتر آب و براى مصرف همراه غذا (6 
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و11) يا به صورت دم كرده 1 تا 2 قاشق مرباخوري از برگ تازه در 
يك فنجان آب، 5-2 فنجان در روز (4 و 11) همچنين به صورت 

پماد نيز مصرف مي شود (6).
و  دارد  وجود  گياه  اين  از  ديگري  مفيد  گونه هاي   
درمحل هاي رويش، كاربرد درماني دارند كه در زير به طور گذرا به 

آن ها پرداخته شده است:
Lippia graveolens H.B.& K -1. : در برزيل و مكزيك 
مي رويد. تيزان حاصل از آن براي درمان روماتيسم به كار مي رود.

L.scaberrima Sond - 2. : در آفريقاي جنوبي مي رويد و 
به عنوان بندآورنده و منعقد كننده خون، مصرف مي گردد.

بومي  است  درختچه اي   :  .L.microcephala Cham  -3
اسانس  از  مملو  غده اي  تارهاي  از  پوشيده  برگ هايي  كه  برزيل 
و  آويشن  بوي  شبيه  آن  بوي  دارد.  سفيدرنگ  گل هايي  و  مطبوع 
ناراحتي هاي   درمان  و  تشنج  رفع  منظور  به  آن  از  است.  رومارن 

ناشي از گزش مار استفاده مي شود.
 :  (  .L.geminata H.B.& K. (L. citrata Willd  -4
آمريكاي  مختلف  نواحي  و  آنتيل  جزاير  بومي  است  درختچه اي 
جنوبي كه معادل 0/123 درصد اسانس پك اولت (peck olt ) از 

آن به دست مي آيد. برگ اين گياه به صورت دم كرده و در رفع 
نزله  به كار مي رود.

L.adoensis Hochst -5. : در آمريكا مي رويد و از برگ 
اندام هاي  داراي  مي شود.  استفاده  وسرفه  تب  رفع  براي  آن 
منشأ  حسب  بر  متفاوت  شيميايي  تركيب  با  اسانسي  و  معطر 
گونه   4 آن  براي  رويش،  اصلي  محل  است(در  جغرافيايي 
سرشاخه هاي  از  بيشتر  گياه  اين  گلدار  شاخه ي  سر  قايل اند). 
برگدار آن، اسانس دارد. گل هاي آن معادل 14 تا 15 در هزار  
اسانس خام با بوي معطر توليد مي كند كه معادل 37 درصد 

كامفر چپ از آن استخراج مي شود.
 :( Lantana pseudo- theaSt. Hill L.pseudo- Thea Schau )-6

در  بيشتر  كه  آمريكا  گرم  نواحي  بومي  است   درختچه اي 
بوي  با  متقابل  برگ هاي  داراي  مي رويد.  برزيل  مرتفع  مناطق 
مطبوع بسيار قوي است. بوميان محل از آن دم كرده اي تهيه 

مي كنند كه براى رفع تشنج  كاربرد دارد(6).

روش هاي مختلف كنترل هاي كمي و كيفي شيميايي 
روش  از  آزمايش  اين  انجام  منظور  به  خلوص-   آزمايش 
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كروماتوگرافي اليه نازك (TLC ) استفاده مي شود كه شرايط 
آن عبارت است از: 

متحرك:  فاز   ،254  – اف  جي  سيليكاژل60  ثابت-  فاز 
تولوئن – اتيل استات (7-93 )

آشكار ساز: معرف وانيلين دراسيد سولفوريك (معرف شماره 
(43

تهيه اسانس مورد آزمايش- استخراج اسانس گياه به ليمو 
به روش تقطير با بخار آب انجام مي گردد.

تهيه محلول هاي شاهد- نرال و ژرانيول به نسبت 1 به 30 
درتولوئن تهيه مي گردد.

شاهد  محلول هاي  و  اسانس  از  ميكروليتر  تا 10  مقادير 5 
تهيه شود و به صورت نقطه بر روي صفحه كاشته شود و سپس 
صفحه  اين  برروي  متري  سانتي   10 ارتفاع  تا  مربوط  حّالل 
گسترش يابد. پس از خشك شدن صفحه، معرف وانيلين در 
اسيدسولفوريك روي آن پاشيده مي شود و به مدت 5 دقيقه 
در دماي 110 درجه سانتي گراد قرار مي گيرد. پس از ظهور، 
لكه هاي شاخص و اصلي در اسانس تهيه شده به ترتيب مربوط 
  Rf =0/42 و رنگ آبي و «نرال» با Rf =0/22 به «ژرانيول» با
و رنگ آبي- بنفش با Rf  و رنگ محلول هاي شاهد، تطبيق 

داده مي شوند.

سنجش هاي مرغوبيت
درصد  حداكثر 2  گياه  در  موجود  موادخارجي  ناخالصي ها: 

است.
ميزان خاكستر تام: حداكثر 9 درصد است.

ميزان خاكستر غير محلول در اسيد: حداكثر 2 درصد است.
ميزان درصد عصاره خشك استخراج شده با آب: نبايد كمتر 

از 14 درصد باشد.
تعيين مقدار اسانس تام: تعيين درصد اسانس تام با استفاده 
از روش تقطير با بخار آب انجام مي گيرد. جهت اين كار 40 گرم 
پودر  برگ گياه به ليمو به يك بالن 1000 ميلي متري منتقل 
اسانس  تهيه  عمل  گردد.  اضافه  آن  به  آب  ميلي ليتر  و300 
حجم  تعيين  منظور  به  مي انجامد.  طول  به  ساعت  سه  حدود 
تعيين كننده  حالل  عنوان  به  گزيلن  ميلي ليتر  از 0/5  اسانس 

حجم استفاده مي شود(11).

طرز نگهداري
برگ و اسانس به ليمو را بايد دور از نور، در جاي خنك و 
در ظرف هاي در بسته و به نسبت پُرنگهداري كرد(4، 5 و11). 

از نگهداري برگ هاي چيده شده اين گياه در نزديكي مواد معطر يا 
شوينده ي بودار بايد به طور جدي خودداري نمود.

اشتباهات احتمالي
ليمو  علف  با  ناخواسته  و  نادانسته  را  گياه  اين  نبايد 
يا   Cymbopogon nardus Var.confertiflorus)
 (Poacea (Gramineae  از خانواده (C.martini Var.motia
يكي دانست  (2 و15). همچنين ممكن است اين گياه را نادانسته 
و ناخواسته با گياهاني مانند برگ بو(Laurus nobilis ) و شيشه 

شور (Callistemon citrinus) (13) اشتباه نمود. 

فرآورده هاي موجود در بازار
چاي ِورون شركت ايران داروك به صورت بسته چاي 35 گرمي 

و چاي كيسه اي 25 عددي.
چاي ورون- شركت نياك به صورت بسته چاي 25 گرمي(11).

نگارندگان براي نخستين بار از دمكرده ي برگ به ليمو به ميزان 
آب،  ليتر  يك  در  قرمز  توت  ميوه  گرم  و100-120  گرم   25-30
نوشايه اي گوارا و نشاط بخش تهيه نمودند كه مي تواند از نظر علمي 

مورد بررسي دقيق تر قرار گيرد.

بازار گياه 
از:  عبارت  دارويي  گياه  اين  كننده ي  عرضه  اصلي  كشورهاي 

شيلي، پرو و برخي از كشورهاي اروپايي و آمريكايي(7).

سخن پاياني:
اين گياه دارويي ارزشمند بايستي از جنبه هاي گوناگون باغباني، 
دقيق ترو  بررسي هاي  آن  پيرامون  اقتصادي  و  بهداشتي  دارويي، 
استان هاي  در  كاشت  و  پرورش  زمينه ي  تا  گردد  انجام  جامع تري 
داراي شرايط طبيعي و اقليمي مناسب آن و اشتغال زايي در مناطق 
يادشده فراهم آيد. بي ترديد ورود هر گياه جديد بايستي با تدبير، 
دّقت، همه جانبه  نگري، رعايت مسايل و نكات قرنطينه اي و گياه 
پزشكي نيز آشياِن اكولوژيك (Nich)و زمينه ي گسترش، توسعه و 

بازاريابي آن گياه همراه باشد.
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