بـابونه
بابونه گياهي است دائمي و كوچك بارتفاع تقريبا  03سانتيمتر داراي بوئي معطر كه
در چمنزارها و اراضي شني مي رويد  .ساقه آن برنگ سبز مايل به سفيد  ،برگهاي
آن كوچك متناوب و داراي بريدگيهاي باريك و نامنظم و پوشيده از كرك است .
گلهاي آن مجتمع در يك طبق كه در انتهاي ساقه گل دهنده در تابستان ظاهر
مي شود  .در هر طبق گلهاي سفيد در اطراف و گلهاي زرد در قسمت وسط قرار
دارند .

تركيبات شيميايي:
گلهاي بابونه داراي اسانس روغني آنته مين (  )Anthemineتانن  ،فيتوسترول و همچنين ماده اي تلخ بنام اسيد
آنته ميك  Anthemique Acidمي باشد .
خواص داروئي:
 يكي از مهمترين خواص بابونه درمان زخم معده و ورم معده است و اين گياه بآساني اين مرض را درمان
مي كند .
 بابونه اعصاب و قواي جنسي را تقويت ميكند .
 بابونه مقوي مغز است .


بابونه ادرار آور و قاعده آور است .

 اين گياه ترشح شير را در مادران شير ده افزايش مي دهد .
 درمان كننده سردرد و ميگرن است .
 استفاده از بابونه سنگ مثانه را خرد و دفع مي كند .
 براي درمان چشم درد  ،بابونه را در سركه ريخته و بخور دهيد .
 براي تسكين دردهاي عضالني چاي بابونه بنوشيد .
 جويدن بابونه براي التيام زخم مفيد است .
 خوردن  5گرم ريشه بابونه با سركه رقيق محرك نيروي جنسي است ( ريشه بابونه گرم تر و خشك تر از گل
بابونه است )
 بابونه تب بر و تسكين دهنده درد است .
 بابونه تقويت كننده معده است .
 براي تسكين درد در هنگام دندان درآوردن بچه ها  ،بآنها چاي بابونه بدهيد .
 براي رفع بيخوابي و داشتن يك خواب آرام و راحت  ،كافي است ده دقيقه قبل از اينكه به رختخواب برويد يك
فنجان چاي بابونه بنوشيد .

 بابونه درمان كننده بي اشتهايي است .
 بابونه براي رفع ورم روده موثر است .
 چاي بابونه درمان كننده كم خوني است .
 از بابونه براي رفع كرم معده و روده استفاده كنيد .
 بابونه تسكين دهنده دردهاي عادت ماهيانه است .
 بابونه براي رفع زردي مفيد است .
 حمام بابونه اثر نيرو دهنده درد  .براي اين منظور چند قطره اسانس بابونه را در وان حمام ريخته مدت يكربع
ساعت در آن دراز بكشيد .
 براي تسكين درد  ،چند قطره اسانس بابونه را با يك قاشق روغن بادام مخلوط كرده و روي محل هاي دردناك
بماليد درد را تخفيف مي دهد .
 اسانس بابونه مخلوط با روغن بادام براي رفع ناراحتي هاي پوستي نظير اگزما  ،كهير و خارش مفيد است .
 روغن بابونه را براي از بين بردن كمردرد  ،درد مفاصل و نقرس روي محل درد بماليد .
 با چاي بابونه اگر موهاي بلوند را بشوئيد آنها را روشن تر و شفاف تر مي كند .
 بابونه ضد آلرژي است.
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