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 مسئله يانب

پذير  اي خزان، درختچهپسندي شاهاز خانواده گياهي وبه ليم

ي اين گياه ها و پيكر رويشي تازهبرگاست.  و چند ساله

 اي بوده و دارايداراي خواص داروئي، عطري و ادويه

اين گياه بومي  .باشندمي مصارف خانگي، داروئي و صنعتي

آمريكاي جنوبي است و در ساير نقاط جهان از جمله ايران 

گيالن و مازندران در فضاي  مختلف از جمله هاير استاند

. از طريق قلمه، خوابانيدن دباشكشت ميآزاد و گلخانه قابل 

ترين عمليات گردد. از مهمو به روش كشت بافت تكثير مي

باشد. برداشت برگ و داشت آن آبياري، تغذيه و هرس مي

تا سه هاي تازه با توجه به شرايط آب و هوايي دو سرشاخه

 خشك برگ عملكرد شود و متوسطنوبت در سال انجام مي

در طب سنتي به كيلوگرم است.  800- 1200برابر  هكتار در

 و تسكين دهنده اعصاببخش، تب بر، ضد نفخ عنوان آرام

و همچنين در   رودبراي تقويت حافظه به كار مي بوده و

در  شود.استفاده مي خوابيدرد معده، رفع تب و بي درمان

هاي بالقوه گيري از پتانسيلتوان با بهرهحال حاضر مي

هاي مختلف اكوتوريسم و كشت اين گياه در حوزه

زايي گردشگري مزرعه، كمك به توسعه روستائي، اشتغال

  زنان و جوانان استفاده نمود.

 و تنوع باعث مختلف، اكولوژيك شرايط و هوا و آب تنوع
استان  .است شده اناير سراسر در دارويي گياهان غناي

 بسوـمح رشوـك راناـب پر مناطق گيالن در شمال ايران از

و  شتيد -ساحلي عمتنو فيكاتوپوگر يطارـش هـكد وـيشـم

از  نتاـسا نـيا اـت هيددگر باعثآن  كوهستاني - ايجلگه

 منابع به توجه با. باشد رداربرخوگوناگون  اهيـگي شـپوش

 1000 ودحد نگيال نستا، در اانرـيا شناسيهگيا دموجو

 نگياها يناز ا نيمي تقريباًه ـكدارد  دجوو گياهي گونة

 اكبرزاده( ميباشند مختلف رفصاـم اـب يـيدارو ياـگونهه

   ).1389و همكاران، 

گياهي  هايگونه زا توجهي قابل درصد اينكه به توجه با

 صنعتامروزه  دهند،مي تشكيل دارويي گياهان را ايران

 ودهزـفارزش ا اـبي و داـقتصا عظيم بعمن ييدارو نگياها

 ردر قرن اخي .دميشو بمحسو انيردر ا االـب رياـبس

هاي ناشي از داروهاي شيميايي، مواد دانشمندان به زيان

هاي مصنوعي كامال پي افزودني، اسانس و طعم دهنده

اند. بر اين اساس كشورها در صدد هستند كه كليه مواد برده

مواد غذايي دارويي، آرايشي و مصرفي شيميايي را از 

بهداشتي به تدريج حذف نموده و به جاي آن از منابع گياهي 

 جانبه همه شناخت براي فراواني هايتالش ،استفاده شود
 در هاآن پراكنش و نوع گياهان نظر از دارويي گياهان
 استخراج، دارويي، هاياستفاده اكولوژيك، شرايط ايران،

 اصالح كردن، اهلي و كشت ؤثره،م شناسايي مواد تجزيه،
 مواد افزايش در نوين هايروش بررسي مهم، هايگونه

 نتايج و گرفته صورت هاآن دارويي اثرات و مطالعه مؤثره
  .است شده حاصل نيز توجهي جالب

 ليمو به يكي از گياهان دارويي مهمي كه فوايد فراواني دارد 

 بسيار ياهاناز گ يكي به ليمو ).1384 مقدم، (مؤمنياست 
 شناخت صورت در كه شوددارويي محسوب مي ارزشمند
 نقش تواندمي صحيح برداريبهره و توسعه كشت، علمي،
 غيرنفتي صادرات و زايياشتغال جامعه، سالمت در مهمي
    .باشد داشته

  ليمو  به شناسيگياه

 علمي آلوئيزيا سيتريدورا پاالئو نام ليمو با به

)Aloysia citriodora Palau  ( از پذير خزان ايدرختچه 
در زبان فارسي  است) Verbenaceae( پسندخانواده شاه

و وربن  ،ليمويي ورون ،معطر ورونعالوه بر به ليمو به آن 

 2تا  5/1 ارتفاع به اي استدرختچه ليمو گويند. بهلوكيسه 

 ساده، هايدار و منشعب، برگهاي زاويهمتر، داراي ساقه
 چهار عددي و تا سه تعداد به راهم، مجتمعف كامل، خشن،

ي اين ها و پيكر رويشي تازهبرگ. است روشن سبز رنگ به

كه  استحاوي اسانسي لهشده)  هايگبر (به خصوص گياه

جامي شكل  و كوچك آن هايگل د،دهبوي ليمو مي

بنفش و  به مايل آبي داخل از و سفيد خارج از كه هستند

به  آن هايگل يمجموعه است. داراي ظاهر هرمي شكل
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 ساقه محور انتهايي قسمت طرفين در متعدد سنبله شكل
 اشو ميوهبذر  عدد داراي چهار پرچم، دو .گرددمي ظاهر

پور و عيدي زاده،  ( ابراهيم استشفت 

1391Mozaffarian, 1996 ;(  شكل)1(.   

 

  

  )1390 . تصاويري از گياه دارويي به ليمو (آزادبخت و همكاران.،1شكل 

  

 منشا، خاستگاه و پراكنش به ليمو

 استاين گياه بومي آمريكاي جنوبي، شيلي، پرو و آرژانتين 

ميالدي از  1784ها در سال و اولين بار توسط اسپانيايي

آمريكاي جنوبي به اروپا آورده شد. وجه تسميه نام گياه 

به معناي شبه ليمو به خاطر بويش ) Citriodora(سيتريدورا 

 عطر شبيه ليمو است، روي آن نهاده شد به خاطركه 

در  معطر هگيا كـي انوـعن به هميشهدارد  نشيني كهدل

شد. در كشت مي هاروـكش بيشترهاي سلطنتي اسپانيا و غبا

خصوص تاريخ ورود گياه به ليمو به كشور اطالعات دقيقي 

در  هاي بومي از جنس آلوئيزيادر دست نيست، گونه

داده  ورشپر لف از جمله شمال كشورهاي مختاستان

   ). Amin, 1991; Zargari, 1996( شودمي

  توليد به ليمو فاهدا

 با به ليمو اقتصـادي ـديو تول ييدرآمدزا، اشتغال جاديا

 روييجذب نو  كشاورزيبخش  النيالتحصفارغ رييكارگبه

 ارائه با فراوري و توانامكان پذير است. مي كارگري

عالوه بر تامين بازارپسند و  بندي مناسبمحصول در بسته

 نيز اقدام نمود. كشورها ريصادرات آن به سانياز داخل، 

  800- 1200برابر  هكتار در خشك برگ عملكرد متوسط

بار كشت گياه كيلوگرم است. به علت هرس هر ساله، با يك

  برداري تا ده سال نيز است.قابل بهره

 به ليمو تركيبات يا مواد مؤثره

بويي  داراي و مات سبز رنگ به ليمو به گياه گبر درپو

 و رضايي 1380خ است (تل كمي و تند آن طعممعطر، 

). اسانس آن به رنگ زرد پر رنگ مايل به نارنجي و  جايمند

ترين هعمد هـك استمختلفي  هايتركيب داراي قرمز است،

 لنلووسيترو ونن ـليم ن،نوـميرس ل،اـنيژرا هاآن تركيب

 Montes et al., 1976; Skaltsa and 1973(ميباشد 

Shammas, 1988;Torrent Martia,.( ليمونن تركيب 

 كننده تحريك و سمي اثر داراي ليمو و مركبات تلخ مادهي

كيلو گرم برگ و سرشاخه تر گياه  100از هر  است. پوست

 گردد.هاي فوق استخراج ميگرم از اسانس 510به مقدار 

اي موسيالژ، تانن، آلكالوئيد، چنين اين گياه دارهم

 و ث امينـيتو ،زيمـمني ،كلسيم ،سيد سيتريكا فالونوئيدها،

 Torrent) 1391پور و عبدي زاده،  (ابراهيم ستا پكتين

Martia, 1976; Skaltsa and Shammas, 1988 (.  

 به ليمو خواص درماني
). 1باشد (جدول مي گياه اين دارويي اصلي بخش ،هاگبر

بخش و تسكين دهنده ليمو فوق العاده آرام نوش بهدم

بخشي و هاضمه به ليمو به علت اعصاب است. خاصيت آرام

، ضنقبااد ـض وجود ليمونن است. تب بر، مسكن، ضد نفخ،

، برطرف كننده تپش قلبكمك كننده به هضم غذا، 

 Argyropoulou et( و همچنين ضد تشنج است جهيسرگ

al., 2007(. توان از عرق به ليمو مي براي تقويت حافظه

استفاده كرد. به ليمو براي تقويت معده در رديف بهترين 

گيرد كه براي اين منظور بهتر است هميشه داروها قرار مي

به صورت دم كرده مانند چاي مصرف شود و همچنين 

نوش به رفع تپش قلب كمك خاصيت ضد نفخ دارد. اين دم

هاي روحي را گيبخش است، استرس و خستكند و آراممي

خوابي مناسب است. مناسب كاهش داده و براي درمان بي

براي درمان سرماخوردگي و سرفه است. اين دمنوش جهت 
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 ,.Valentão et al( التيام سر درد و ميگرن مناسب است

 درد،سر ،مـسآ نمادر درطوالني  ايسابقه و داراي )2002

 رماتيسم، ،هاضمهءوـس ل،هاـسا ،خـنف گيردسرماخو

 ,.Meshkatalsadat et al( است ابضطرا وبي ابيخو

همچنين به عنوان تقويت كننده سيستم ايمني  .) 2010

 . بعالوهمشهور است كاهش وزنطبيعي براي  ايمادهبدن و 

تواند فرآيند سم زدايي را تحريك ليمو مينوشيدن چاي به 

 ردـم ،هاليـساضد، اتثرا داراي هگيا ينا سانسا كند.

)Abed and Benmerabet, 1981( هــبي عليودميكرـض 

، ضد )Torrent Martia, 1976( اندــند روــفلوميكر

 تحريك ثرا رمهاو  ،بخشيآرام قارچي و حشره كشي،

. )Nakamura et al., 1997( است تامينـهيس گيدـكنن

از  غني ارفر يسانسهاا كه جاآناز  عالوه بر اثرات مفيد،

 حيندر  ستا ممكن ،دـناكرـمحو  يدـترپنوئي تاـتركيب

 موضعي دهستفااهمچنين شوند.  يكليو تحريك باعث فعد

  تيـپوس يتـحساس ببـس ستا ممكن ليمو به سانسا

  .)1396(عمويي و همكاران،  ددگر

  

 )1396(عمويي و همكاران،  هاآن ييدارو اصخوو  ليمو به برگ تكيبا. تر1جدول 

  خواص داروئي  ماده موثره  رديف

  نسرطا ضد وهيستامين  نتيآ رچ،قا ضد ي،باكتر ضد  السيتر  ١

  كبداز  محافطت ،بلتهااضد  ي،ضد باكتر  للينالو  ٢

  آور خلطو  انكسيدا نتيآ  كامفن  ٣

  آور خلط ،سرفه ضد ي،ضد باكتر  لترپينئو -لسينئو  �

  رضد توموو يضد باكتر ،لتهابياضد   يوفيلنركا  �

  يضد باكتر و نضد سرطا ليمونن  �

 

  به ليمو هاي تكثيرروش

هاي جنسي (بذر) افزايش در تعداد گياهان به كمك روش

و غيرجنسي يا رويشي (قلمه، پاجوش، كشت بافت، 

يد توجه باشد. در تكثير گياهان باخواباندن ساقه و...) مي

داشت كه خصوصيات ژنتيكي در طي تكثير حفظ شود، 

ترين روش را ترين و سريعترين، ارزانبعالوه بايستي ساده

هاي ديگري نيز قابل تكثير كه با روشانتخاب كرد ولو اين

بــذر بــه دليــل وجــود  طريـق ليمـو ازازديـاد بـه. باشد

ــفات در ص پديــده دگرگــشني و تفــرق ژنتيكــي

 ,Omid beige( باشــدنتــاج، مــورد توجــه نمــي

ها، شاخه زدن قلمه وسيله به ليمو به تكثير ).1997

 مرطوب و نفوذ زميني قابل در هاآن يا خوابانيدن و پاجوش
گيرد. كشت بافت روش ديگر مي صورت فصل بهار در

هاي مورد در بين روش .تكثير اين گياه با ارزش است

، تكثير به ليمو عمدتاً با قلمه ساقه در فصول مختلف اشاره

شود كه بهترين زمان پاييز، زمستان و بهار انجام مي

در  ها بر حسب تحقيقات صورت گرفتهزايي قلمهريشه

دار بعد از سه تا هاي ريشهشود. قلمهفصل پاييز حاصل مي

گيري و بعد از رفع خطر يخبندان چهار ماه از زمان قلمه

ه آماده انتقال به زمين اصلي است (عمويي و همكاران، بهار

 ,.1398Gruenwald et al همكاران، برزويي و; 1396

). بر اساس تجربه شخصي نگارنده، 2(شكل  );2004

ها تا ها در اواخر پاييز، قلمهشود بعد از تهيه قلمهتوصيه مي

تاريخ كاشت در داخل خاك اره يا پوسته برنج نگهداري 

ن حالت براي كساني است كه دسترسي به گلخانه شود، اي

ندارند. در اواخر زمستان تا اوايل بهار بعد از مساعد شدن 

ها به خزانه انتقال شرايط جوي و رفع خطر سرمازدگي قلمه

  .شودداده مي

......  
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اوير باال)، در سبد و گلدان (تصاوير دار شده گياه به ليمو در خزانه و گلخانه (تصهاي ريشه. تصاويري از قلمه 2كل ش

 پايين) در مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان گيالن

 
 نيازهاي اكولوژي به ليمو

به ليمو گياهي قابل رشد در آب و هواي معتدل، آفتابي و 

، به استشديد ي هادبان از وزش وـمصهمچنين م ـمالي

نياز طوبت باال و داراي ر اوانرـفر با نوگير بفتاي آهازمين

ان يخبندو نسبت به سرما ودي ست كه تا حداگياهي دارد. 

گراد را در كوتاه مدت درجه سانتي -5تا ت ( ـسوم امقا

ن يك شدرباو موجب بلند ر نود كمبوكند). تحمل مي

ها بر گبرن كوچك ماندگ، يش فاصله بين برافز، اساقهها

ش يزرتشكيل يا م عدو ها گنگ بررپريدگي ها، روي ساقه

نيز موجب م گري هار در روزنوت شدد. ميشوه گياي گلها

ه شد مناسب گيام رعدو ها گحاشيه برك و وختگي نوـس

مناسب ري بياآبايد نسبت به م گري هادر روزهد شد. اخو

ست ا را دوهوي گرچه گرماا. ج دادقت عمل به خره دين گياا

اد جهسانتيگردر 31 ازاالتر ـبي اـمبا ديطي ارـشدر ما دارد ا

از كه د كرب نتخااي ابه گونهرا كاشت ن ميبايست مكا

ل ـتقليآن شد ن رمستاد. در زگيرار سايه قردر ظهر به بعد 

دهد. زمان ميه ـمد اداشد خوربه ر بهاره در بايابد و دومي

گلدهي از مرداد تا شهريور است (عمويي و همكاران، 

1396.( 

   كاشت

بيشتر در زمينهاي ين گياه گونه كه اشاره شد اهمان

(خاك لومي مناسب با خاك داراي نفوذپذيري ، آفتابگير

در برابر سرما و وزش باد ، مينمايدرشد سبك) و آب كافي 

هايي با بافت متوسط، حساس است. به ليمو خاكشديد 

كند. اسيديته مناسب عميق و غني از مواد غذايي را طلب مي

را مزرعه كشت اين گياه  .است 7خاك براي رشد آن حدود 

، خوبي شخم زددر پائيز به سانتيمتر  50تا 40بايد به عمق 

در غير اين صورت ريشههاي گياه نميتوانند به آساني در 

داخل خاك نفوذ نمايند و رطوبت الزم را به دست آورند. بر 

پايه برخي توصيههايكارشناسي ديگر بايد زمين محل 
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اخر زمستان و اوايل بهار نيز در اوديگر دو نوبت را در ، كشت

د وــكم وگرــكيل 150-200يي اصلي غذز اشخم زد. نيا

 80- 100د فسفر و وــكم وگرــكيل  250- 300، هــتاز

از قبل را ها دميباشد كه كوس پتاد كور هكتام در كيلوگر

پيش از انتقال شود. انجام ميشخم وده و فزك اكشت به خا

انجام هرس ريشه ، راعيبه زمين زشده قلمههاي ريشهدار 

و شده گياه را نيز كوتاه مينمايند بزرگ و ريشههاي شود مي

قطع ميكنند تا با ، آنها را از ناحيهي يك سانتي متري يقه

سريعتر آمادگي رويش پيدا ، اين عمل ريشههاي جانبي

نمايند. عمل انتقال قلمهها بايد به خوبي همراه با ضدعفوني 

اي مناسب صورت گيرد. پس از كشهچبا يكي از قارها آن

بايد قسمتي ، انجام ضدعفوني و انتقال قلمهها به داخل خاك

از خاك اطراف آنها بر اثر فشار انگشتان بر روي گياه ريشه 

به حالت فشرده درآيد تا عالوه بر خروج هواي اضافي ، دار

گياه قلمهها بتوانند به خوبي استقرار يابند. انجام و هواگيري 

معطر و زينتي كشت  - عنوان يك گياه دارويي به ليمو به

متر توصيه سانتي 40× 40شود. فواصل كشت مناسب مي

قلمه براي  62500شده است، كه با اين فواصل حدود 

توان به مي باشد. آبياري رامزرعه يك هكتاري مورد نياز مي

اي انجام داد (آزادبخت و همكاران.، صورت فارو و قطره

  .)3(شكل  )1396اران، عمويي و همك;1390

 

  

  

دار به ليمو در زمين هاي ريشه. مراحل آماده سازي زمين با تراكتور و به روش سنتي (تصاوير باال)، كاشت  قلمه3شكل 

 اصلي (تصاوير پايين) در مزرعه مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان گيالن

 

  داشت
هاي مو شامل مجموعه عملياتعمليات داشت گياه به لي

هاي ها و علفآبياري، تغذيه، هرس و مبارزه با آفات، بيماري

هرز است. نياز آبي گياه را با توجه به فاكتورهاي نياز آبي در 

اند هاي آبياري بين پنج تا ده روز يكبار اعالم كردهدوره

). به ليمو به غرقابي شدن نسبتاً حساس است. 4(شكل 

وقع بايد پس از آزمون خاك و زير نظر كوددهي به م

ر ـنظه از اـين گيانجام گيرد. به طور كلي اكارشناسان تغذيه 

د ـنبايك يعني خادارد ميانه و هايي متوسط زنيااي هـتغذي
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در پاييز بعد از يي باشد. اغذاد وـماز ي ـغنر ياـا  بسـر يـفقي

 متر طوقه،سانتي 15تا  10ريزان بهتر است گياه از برگ

ن پاييز بايد گياهادر خر آشت دابر). در 5هرس شود (شكل 

د. ـنوبين نراز رما ـر سـثن در اتاـمسدر زا ـتد كف بر كررا 

هاي سرد براي جلوگيري از سرما زدن ريشه و در زمستان

گياه بايستي روي اندام گياهي را با برگ و كاه و كلش كامالً 

نده پوشاندن با توجه به تجربه شخصي نگارپوشانده شود. 

بر با پالستيك در جلوگيري از سرمازدگي بسار هاي كفبوته

اگر گياه دچار سرمازدگي شد، با آبياري و  باشد.موثر مي

توان اميدوار به جوانه زني كوددهي مناسب و به موقع مي

آفات و بيماري خاصي براي آن گزارش  .تأخيري گياه بود

رت ند به صواميتوز هري با علفهارزه مبانشده است. 

د (عمويي و گيرم نجا، استفاده از مالچ و علف كش امكانيكي

با توجه به كاشت گياه در مركز ). 6) (شكل1396همكاران، 

گونه آفات و تحقيقات استان گيالن و مزرعه شخصي هيچ

هاي گذشته مشاهده نشده، بيماري خاصي در طي سال

در  ها در ابتداي سال كمك شايانيشخم زدن بين رديف

طور در طي ند، همينكهاي هرز بازي ميمبارزه با علف

اي نداشته فصل رويش نياز به آبياري منظم در منطقه جلگه

  باشد.و به صورت ديم قابل پرورش مي

  

 اي (تصاوير وسط و سمت چپ). آبياري باغات به ليمو به روش سنتي (تصوير سمت راست)، آبياري قطره4شكل

 
 

 هاي به ليموتصاويري از هرس بوته. 5شكل 
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در  هاي هرز به صورت دستي(تصاوير باال)، مالچ پالستكي (تصاوير پايين). تصاويري از عمليات مبارزه با علف 6شكل

  مزرعه مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي گيالن

 

 برداشت

رداد، هاي خبرداشت برگ دو تا سه بار در سال و در ماه

با توجه به تجربه نگارنده در شود. مرداد و مهر انجام مي

صورت مساعد بودن شرايط جوي در پاييز، تا آذر ماه امكان 

بيشترين مواد معطر گياه در  ها وجود دارد.برداشت برگ

هاي بااليي زمان گلدهي است و بهتر است برداشت از برگ

و در شرايط ها معموالً در هواي آفتابي صورت گيرد. برگ

ها در هنگام جمع شود. برگعدم وجود شبنم برداشت مي

كيلوگرم  1200آوري نبايد پاره شود. عملكرد برگ خشك 

توان به خوبي در هكتار است. به علت هرس كلي گياه، مي

 100سالگي برداشت اقتصادي نمود. در  دهگياه را هشت تا 

 3/119كيلو گرم برگ خشك و  8/11توان متر مربع مي

خشك گ برد متوسط عملكرليتر اسانس به دست آورد. ميلي

(عمويي و  تـسم اكيلوگر 800- 1200بر ابرر هكتادر 

، و اسانس به ليمو را بايد دور از نورگ بر. )1396همكاران، 

(عمويي و همكاران، و خشك نگهداري كرد در جاي خنك  

1396(.  

 
   فرآوري

 خشك قبيل زا اقداماتي شامل دارويي، گياهان فراوري

 و عصاره اسانس، پودر، تهيه گيري،عرق بندي، بسته كردن،
هاي خشك كردن است. عمليات پيش خشك و روش ...

تاثير قابل توجهي بر ميزان و تركيبات اسانس گياهان 

دارويي دارند. روش طبيعي (خشك كردن در هواي آزاد) و 

 معموالً دور از نور مستقيم خورشيد و روش مصنوعي (خشك

شود. هاي خشك كن) انجام ميكردن با استفاده از دستگاه

ها و خشك كردن به منظور كاهش فعاليت ميكروارگانيسم

بخش ناشي از رطوبت و هاي زيانبه حداقل رساندن فعاليت

يك مكانيزم در به حداقل رساندن كاهش مواد موثره مورد 

داده  گيرد. به طور كلي نتايج تحقيقات نشاناستفاده قرار مي

 45ليمو با آون خالء در دماي كه خشك كردن برگ گياه به 

گراد بهترين روش خشك كردن براي حصول درجه سانتي

باشد (رضواني حداكثر ميزان اسانس و تركيبات مؤثره مي

ها را براي ). در حالت سنتي برگ1398اقدم و همكاران، 

انتي درجه س 35نگهداري در انبار، بايستي حداكثر در دماي 

هاي به ليمو به صورت خام ( برگ گراد خشك كرد. فراورده

خشك)، تي بگ و عرقيات در بازار موجود است و مصرف 

ميتوانند به ليمو هاي خشك شدهي گبر). 7شود (شكل مي
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  .;Omid beige, 1997)1395همكاران، (عبادي و سالها عطر و بوي خوش خود را نگهدارند 

 

 

ها(تصاوير باال)،  و بسته بندي(تصاوير پايين) در آزمايشگاه مركز ي از خشك كردن و توزين نمونه. تصاوير7شكل 

  تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي گيالن

 

 كاربردهاي به ليمو

به ليمو داراي مصارف خانگي، داروئي و  زهتاو خشك برگ 

ي چاتهيه  منظورباشد. در كاربرد خانگي بهصنعتي مي

و يخي ي شاميدنيها، آشربت، گياهيهاي شمنواي، دسهكي

د برركاا غذه هضم كنندان به عنوع مطبوي اـيدنيهـنوش

به ليمو بهعنوان ادويه در مصارف خانگي براي دارد. بعالوه 

، ياييي درهااغذت، سبزيجا، خوشبو و معطر ساختن گوشت

انواع پوره و ه، وـميد ساال، اـكهـكي، مرباها، هادساال، ماهي

م لتيااي ابري آن هاگبرده له كرد ضماشود. ... استفاده مي

به عنوان دهان ها گبرخواص داروئي  ست. اخم مفيد ز

براي جلوگيري از پوسيدگي دندانها مؤثر است. شويه 

ليمونن در فرمول فرآوردههاي دارويي مانند قرص 

مصرف دارد. بيكربنات سديم و پمادهاي ضدعفوني كننده 

از آن استفاده ميشود.  Aويتامين  همچنين در ساخت

تهيه اي برزي، اـعطرسي اـههـخانركامصارف صنعتي آن در

و يبايي ي زاـهمرـكو همچنينن ـكلو ادر ـعطاع وـنا

تركيب ليمونن در صنايع ه كاربرد دارد. كنندب مرطو

ساخت ، به منظور معطر نمودن مواد آرايشي، عطرسازي

به عنوان ، دهندههاطعم ، خوشبوكنندهها، صابونهاي رنگي

ل در ساخت رزينها و مرطوب كننده به كار ميرود. حال

اضافه نيز هاي خشك شده را ميتوان به بستني گپودر بر

؛ عمويي و همكاران، 1390(آزادبخت و همكاران.، كرد 

يادآور نوعي نوشابه و ، نام به ليمو، نزد عامهي مردم  ).1396
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كه با گياه شكر است آبليمو و ، شربت خوشمزه شامل به دانه

  ). 1370به ليمو و شربت آن تفاوت دارد (دهخدا، 

  

  گيرينتيجه

 هاياز جنبهارزشمند بسيار  به ليمو محــصولي نــوين و
اقتصادي است.  و بهداشتي باغباني، دارويي، گوناگون

بنابراين شناخت هر چه بيشتر مراحل پرورش و فراوري اين 

گذاري جهت سرمايههاي مناسب گياه و ايجاد فرصت

افزايش توليد حائز اهميت است. هم اكنون اين گياه به 

شود. در صورت پراكنده در مناطق مختلف پرورش داده مي

كه بسياري از اراضي مستعد و قابل استفاده وجود دارد حالي

هاي گياهي هاي بومي، گونهتوان به غير از گونهكه مي

طق كشت كرد. بعالوه ديگري مانند به ليمو را در اين منا

هاي بالقوه كشت اين گياه گيري از پتانسيلتوان با بهرهمي

هاي مختلف اكوتوريسم و گردشگري مزرعه، كمك در حوزه

زايي زنان و جوانان استفاده نمود. به توسعه روستائي، اشتغال

كشت  به مربوط اطالعات افزايش در مطالعه اين اميدواريم

  باشد.  اشتهد و پرورش به ليمو نقشي
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