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  چكيده

است كه از جهت  (Apiaceae)در زبان انگليسي، گياهي متعلق به خانواده چتريان  (cumin)زيره سبز با نام متداول كومين 
 گياهان كشت زير سطح درصد 6/44 همچنين حدود باشد.مي كاربرد در صنايع غذايي و دارويي از گياهان مهم اين خانواده

ها از اين گياه به عنوان دارو ياد شده و خواص در اكثر فارماكوپه باشد.سبز مي زيره و زعفران گونه ود به مربوط دارويي كشور
زيره سبز  .درماني آن مورد بررسي قرار گرفته است. مواد مؤثره زيره سبز عالج دل درد، ضد نفخ شكم و اشتها آور است

درجه سلسيوس است كه اين دما در مناطق زيره كاري در  26 الي 9محدوده دمايي مناسب اين گياه  گياهي گرمسيري است و
هزار هكتار رتبه نخست سطح زير كشت  18شود.بر اساس آخرين آمار، زيره سبز با ميهاي آخر زمستان و اوايل بهار فراهمماه

جان شرقي، سمنان، .مراكز عمده كاشت زيره سبز استانهاي خراسان رضوي، خراسان جنوبي، آذربايگياهان دارويي كشور است
ها، ابعاد مختلف زيره سبز را بررسي مي باشند.اين نوشتار در پي آن است كه با استفاده از آخرين رهيافتاصفهان و كرمان 

  در اختيار محققين قرار دهد. به اختصار كرده و

  ، خواص درماني سطح زير كشت زيره سبز،، بازار جهانييدي: كلمات كل

  

  مقدمه

سازمان خواربار جهاني (فائو) ، ارزش تجارت جهاني گياهان دارويي كه هم اكنون حدود صد  بر اساس گزارش
هم اكنون  .)1389 ،(كشفي بناب  ميالدي به رقم پنج تريليون دالر خواهد رسيد 2050ميليارد دالر در سال است، در سال 



 

 

تن صادرات  9894نخست و پس از آن ايران با دالر در رتبه  360866000تن صادرات ادويه به ارزش  217139كشور هند با 
و اين در حالي است كه  (FAOSTAT, 2011) دالر در جايگاه دوم صادرات ساالنه ادويه قرار دارند 295406000به ارزش 

در حال حاضر  .)1389 ،(كشفي بنابباشد مي درصد اين ميزان مربوط به درآمد حاصله از صادرات زعفران ايران 90تا  60
درصد مربوط به كشت  5/43درصد سطح زير كشت گياهان دارويي مربوط به دو گونه زعفران و زيره سبز و  6/44د حدو

  .)1389 ،(كرمي مي باشد منظوره گياهان دارويي چند

ترين گياهان ترين و اقتصاديگياهي يكساله از تيره چتريان و يكي از مهم)  (.Cuminum cyminum Lزيره سبز
تواند در مناطق خشك و نيمه خشك ميروزه، 120تا  100كه با توجه به نياز آبي كم و فصل رشد نسبتا كوتاه دارويي است 

  )1392 ،(سالمتي و زينلي )89و همكاران،  (احمديان ايران و در شرايط كمبود آب و حاصلخيزي كم حائز اهميت باشد

)Kamkar and meghdadi, 2011(  

  

  زيره سبز

است كه  (Apiaceae)در زبان انگليسي، گياهي متعلق به خانواده چتريان  (cumin)متداول كومين زيره سبز با نام 
بوده و نام  باشد. اين گياه احتماال بومي فالت ايرانمي از جهت كاربرد در صنايع غذايي و دارويي از گياهان مهم اين خانواده

(ظريف اقع در حاشيه رود رودان در جنوب غرب كرمان گرفته است خود را از منطقه اوليه توليدش در شهر باستاني كومين و

 شودمي و در كشورهايي چون ايران، سوريه، عربستان، پاكستان، هند، فلسطين، عراق، تركيه، مصر و چين كشت )1383 ،نشاط

دهد كه مي سبتسال قبل ن 5000ترين اثري كه از زيره سبز بدست آمده است، مصرف آنرا به قديمي .)1388(معاوني، 
اگر چه اخيرًا  )1381 ،(كافيكردندمي مصريان به منظور موميايي اجساد فراعنه از زيره همراه باديان و مرزنجوش استفاده

دهد كه پنج هزار سال پيش، اين ترين زيره جهان در شهر سوخته كشف شده است. كشف زيره در اين منطقه نشان ميقديمي
فراواني در برنامه غذايي ساكنان شهر سوخته داشته است. در آن زمان زيره سياه را  به همراه ظروفي  رد استفادهاگياه معطر مو

بلوچستان در هيچ  تر از زيره شهر سوخته استان سيستان واي قديميدادند. تاكنون نمونهخاص در داخل قبور مردگان قرار مي
همچنين به نقلي كومين را تغيير يافته نام شهر كرمان كه قطب كشت . )1383 ،(مير كمالي اي از دنيا ديده نشده استمنطقه

  .  (Hamwi, 2006)دانند مي زيره سبز در ايران باستان بوده است،

(تركمن صحرا)  گلستان استان از هاييبخش اصفهان، سمنان، يزد، شرقي، آذربايجان خراسان، يهااين گياه در استان
 سطح در محصول اين توليد منطقه ترينعمده استان خراسان رضوي .گرددمي كشت كرمان ارتفاعات بين راه تهران و قم و

  .)1389 و همكاران، (سهيليشود توليد مي استان اين در ايران سبز زيره درصد 80 از بيش و است كشور

  

 خواص و مصارف زيره سبز



 

 

هاي آن از جمله كالباس و رفع بوي وردهاش در طعم دهي انواع گوشت و فرآاز زيره سبز بدليل عطر و طعم مطبوع
درصد زيره سبز توليدي هند مصرف داخلي دارد كه استفاده از آن در  90شود. همچنين بيش از مي زننده گوشت ماهي استفاده

  .(Hamwi, 2006)از آن جمله است  (Curry paste)رُب كاري 

و خواص درماني آن مورد بررسي قرار گرفته است. مواد ها از اين گياه به عنوان دارو ياد شده در اكثر فارماكوپه
نن، آلفا ترپينئول، . روغن فرار كومينول، پي)1379 ،(اميد بيگيمؤثره زيره سبز عالج دل درد، ضد نفخ شكم و اشتها آور است 

كه تاكنون شناسايي شده  رزين، موسيالژ، تانن، تيمول، كومين آلدئيد و ليمونن از جمله مهمترين مواد موثره زيره سبز هستند
. اثر ضد ميكروبي و ضد قارچ ليمونن،كاروئن، لينالول و كومين الدئيد زيره سبز بر انسان، حيوانات، خاك )1388(معاوني اند 

هفته، كاهش قابل  6هاي مبتال به ديابت به مدت و مواد غذايي ثبت شده است. همچنين مصرف خوراكي زيره سبز در موش
و ليمونن اثر  (Eugenol)هاي موجود در زيره سبز مثل ائوژنول لوكز خون را در پي داشت. آنتي اكسيدانمالحظه وزن و گ

ضد تومور قوي دارند. در آزمايشي مصرف ميوه زيره سبز سبب كاهش شديد ابتال به تومورهاي معده و كبد حيوانات شد. 
باشد. همچنين، اثر ضد پوكي استخوان زيره مي وده بزرگتحقيقات اخير نشانگر ممانعت زيره سبز از رشد سرطان سينه و ر

 و اسانس سبب افزايش مقاومت سيستم ايمني بدن Aو  Cسبز هم گزارش شده است. وجود مقادير فراوان آهن، ويتامين 

 و اشتهاهاضمه و تيمول موجود در اين گياه سبب رفع سوء - تركيب اصلي و معطر اسانس زيره سبز- گردد. كومين آلدئيد مي

شود. زيره سبز با دارا بودن مقادير فراوان ويتامين مي مبتاليان به تنگي نفس و آسم توصيه برايهستند. مصرف زيره سبز  آور
E شود و استعمال خارجي اسانس آن بدليل خاصيت ضد ميكروبي، كاهش جوش و مي سبب شادابي و طراوت پوست

 Kaur and) كندمي ول در آب زيره سبز از توسعه آب مرواريد جلوگيريهاي پوستي را در پي دارد. عصاره محلدمل
Sharma, 2012) . شير قائل  هسوء هاضمه مؤثر دانسته و براي آن اثر زياد كنندو  سبز را در درمان نفخ هزير قديم،در طب

نساني خالصه نشده و در مبارزه با اثرات درماني زيره سبز فقط در درمان امراض ا .)1391 ،جوانخبرنگاران(باشگاه اندبوده
هاي هاي گياهي نيز كابرد دارد. به عنوان مثال در يك آزمايش استفاده از اسانس زيره سبز در سركوب برخي باكتريپاتوژن

 .S)مؤثر واقع شد  (Erwinia amylovora)هاي گياهي از جمله باكتري عامل بيماري آتشك سيب و گالبي مولد بيماري
IACOBELLIS, et al. 2005).  

  

 بازار جهاني و اهميت اقتصادي زيره سبز

مهم  محصوالت كه در عين حال يكي از (Mathur, 2013) سبز پس از فلفل مهمترين ادويه جهان است زيره
ر كشت زيره سبز فقط در نقاط خاصي از جهان ميس نياز، مورد اكولوژيكي ويژه شرايط به توجه باشد. بامي نيز صادراتي كشور

 كشور چند و سنگاپور ، عربستان ، پاكستان ، ،لبنان چك ، تركيه ، سوريه ، هندوستان ، ايران كشورهاي در محصول است. اين
 ،حسني ؛حامد ،(نجفي علمدارلو هستند سوريه و تركيه ، ايران ، آن هندوستان اصلي صادركنندگان شود.مي توليد ديگر

  .)1388 ؛يوسف



 

 

هزار تن از توليدش در داخل  100به نخست توليد و صادرات زيره سبز بوده و بيش از در حال حاضر هند حائز رت
باشد. با اين حال ميزان صادرات مي هزار تن 100تا  80شود. اين در حالي است كه تقاضاي جهاني زيره سبز بين مي مصرف

قيمت خريد جهاني هر تن  .(SHARMA, 2012) هزار تن بوده است 42رقمي بيش از  2011زيره سبز هند تا آخر سال 
 15دالر و تركيه با  3300هزار تن با قيمت هر تن  30سوريه با  .(Trivedi, 2007) دالر ذكر شده است 3000زيره سبز هند 

 ,Trivedi) هاي برجسته صادرات زيره سبز هستنددالر،از جمله كشور 3600هزار تن با قيمت هر تن 
2007)(SHARMA, 2012).  

. اما در (Sabra and Walter, 2001) هزار تن ذكر شده است 50ميزان توليد زيره سبز ايران  2001در سال 
 50تا  40مورد ميزان صادرات زيره سبز ايران آمار ضد و نقيضي مطرح است. در حاليكه برخي گزارشات مدعي سهم 

هايي ديگر دال بر كاهش شديد ، يافته(Hamwi, 2006) )1392، (ايرانيفام درصدي ايران از صادرات زيره سبز جهان هستند
ام ايران  36و رتبه  )1385 ،(رضايي )1385 ،(عسگر اوالدي هزار تن آن 5هزار تن و صادرات تنها  7توليد زيره سبز ايران به 

اس . با وجود اين كاهش توليد، هنوز قيمت جهاني زيره بر اس)1389 ،(كشفي بنابشود مي در تجارت جهاني آن مشاهده
تن با متوسط  1573. بر اساس آخرين آمار، ميزان صادرات زيره سبز ايران حدود )1385 ،(رضاييشود مي قيمت ايران تعيين

(اتاق تن واردات، مقصد نخست صادرات زيره سبز ايران است  525باشد. ژاپن با بيش از مي دالر 3000قيمت هر تن 
ريال و در خرده فروشي بيش  50000. قيمت هر كيلو زيره سبز سر مزرعه )1392 ،بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران

. ارزش كل صادرات اين محصول از استان خراسان رضوي )1392 ،(جهاد كشاورزي خراسان رضويباشد ميريال 80000از 
  .)1393 ،(ساربانميليون دالر برآورد شده است  7/3به ميزان  1392در سال 

 كندمي نفر اشتغال آفريني 40شتغالزايي نيز حائز اهميت است: هر هكتار زيره سبز براي زيره سبز از حيث ا

در حال انجام است كه راهيابي  هايي براي رونق هر چه بيشتر بازار و اقتصاد زيره سبزهم اكنون تالش .)1392 ،(هادربادي
   .)1392 ،نو عزيزي(زاد ها استدادهاي آتي زيره سبز به بورس كاال از جمله آنمعامالت قرار

  

 عملكرد و سطح زير كشت زيره سبز

هاي مختلف بسيار متفاوت و بعضا داراي اختالفي چشمگير بوده است به سطح زير كشت زيره سبز كشور در سال
(برنامه  هكتار 21458حدود   85در سال ، (Sabra and Walter, 2001)هزار هكتار  50حدود  2001حدي كه در سال 

هزار هكتار رتبه نخست سطح  18و هم اكنون بر اساس آخرين آمار، زيره سبز با  )1387 ،دي تحقيقات گياهان داروييراهبر
. مراكز عمده كاشت زيره سبز استانهاي خراسان )1393 ،(طاهري )1393 ،(ساربانزير كشت گياهان دارويي كشور است 

 ،(كوچكي )1381، (كافي )1388، (معاونيباشند مي كرمان رضوي، خراسان جنوبي، آذربايجان شرقي، سمنان، اصفهان و
  .)1383نصيري محالتي و نجفي 



 

 

 ،كشوري و يزدي ،(قرائيان رتبه نخست توليد و سطح زير كشت زيره سبز كشور از آنِ استان خراسان رضوي است
گرم در هكتار و كيلو 450آبي تن، متوسط عملكرد  4715هكتار، توليد  13278سطح زير كشت زيره سبز اين استان  .)1392

  .)1392 ،(قرائيان و افضليباشد ميگرم در هكتاركيلو 261متوسط عملكرد ديم 

 است 1- 1اطالعات سطح زير كشت، توليد و متوسط عملكرد مناطق عمده توليد كننده زيره سبز به شرح جدول 

 ،)(پرتال سازمان جهاد كشاورزي اصفهان1392 ،فضلي)(قرائيان و ا1392 ،)(ايرانيفام1391 ،(جهاد كشاورزي خراسان جنوبي
  .)1391 ،)(محمودي1391 ،)(اسكندري1391 ،)(سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان1391

  

  

  

  

  

  

 سطح زير كشت و توليد زيره سبز 1- 1جدول 

 سطح زير كشت (هكتار) استان
  توليد

 (تن)

 گرم)عملكرد (كيلو

 ديم آبي

 261 450 4715 13278 خراسان رضوي

 233 442 3/1392 3268 خراسان جنوبي

 - - 166 آذربايجان شرقي

 0 795 66 83 سمنان

 305 5/62 205 اصفهان

 600 21 35 كرمان



 

 

  

 اكولوژي زيره سبز

هاي اسفند و فروردين كه مرحله زيره سبز گياهي گرمسيري است و بايد در مناطقي كشت شود كه در طول ماه
درجه  26الي  9. مناسبترين محدوده دمايي اين گياه )1388 ،(معاونيست، ميزان رطوبت پايين باشد گلدهي و تشكيل بذر ا

. زيره سبز )1381 ،(كافيشود مي هاي آخر زمستان و اوايل بهار فراهمسلسيوس است كه اين دما در مناطق زيره كاري در ماه
. )1390 ،(جاميميليمتر در سال به راحتي سازگار است  140-250متر از سطح دريا و با ميانگين بارش  900-1600در ارتفاع 

 )1388 ،(معاونيبراي توليد زيره سبز مناسب هستند   2/8تا  5/4هاي لومي شني با اسيديته هاي با بافت متوسط و خاكخاك

  .)1388 ،معاوني(باشند مي مترميلي 300هاي زيره سبز داراي بارندگي بيش از .اكثر رويشگاه)1379 ،(اميد بيگي

كيلومتري  12از جمله در تبريز، خراسان ( كشور امروزه به حالت خودرو يا پرورشي در مناطق مختلفزيره سبز 
اي سمنان در ناحيه بين راه تهران و، كيلومتري مشهد به سرخس) 15، به صورت نيمه خودرو در صالح آباد (جنوب سبزوار)

و نواحي مركزي ايران مثل يزدآباد اصفهان و  )1370 ،(زرگريري سرخه استان سمنان مت 1100به اسم كيش لُك، در ارتفاعات 
  .)1386 ،(مظفريانشود مي منطقه عقداي يزد يافت

  

 مشخصات گياهشناسي زيره سبز

كه نام متدوال  (Apiaceae)) گياهي يكساله است از خانواده چتريان  (.Cuminum cyminum Lزيره سبز
سانتي متر و داراي ريشه دراز باريك  60تا  15كوچك، علفي به ارتفاع باشد. گياهي است مي (Cumin)كومين  آنانگليسي 

 به رنگ برگهاي آن متناوب،. و ساقه اي راست و منشعب به تقسيمات دو تايي مترسانتي 20تا  10و به طول  به رنگ سفيد

ي كوچك، سفيد يا يهاگل ولي دراز و نخي شكل است. هاي بسيار نازك و ظريفكرك، منقسم به بريدگي بدون، سبز تيره
گلبرگ ظريف تخم 5ها داراي ،گل)1386 ،(مظفريان تايي 6تا  3هاي چتر صورتي رنگ و مجتمع به صورت چتر مركب دارد.

ميلي متر و  5/1متر، به قطر ميلي 7تا  3ميوه آن بيضوي كشيده، باريك در دو انتها، بسيار معطر ، به طول  مرغي شكل هستند.
هاي رنگ ميوه بر حسب واريته دارند. هاي عاري از تارهاي اين گياه ميوهبعضي از واريته پوشيده از تارهاي خشن است.

گرده افشاني . )1388 ،(معاوني )1370 ،(زرگري خرمائي مايل به سبز يا خاكستري باشد ، مختلف گياه ممكن است زرد تيره
كنند كه ميها از پايين بوته به سمت باال و از اطراف به مركز توليد بذر. چتر)1379 ،بيگي (اميدگيرد مي توسط باد صورت

  .)1381 ،(كافيباشد مي روز 120تا  100محدود است. دوره رويشي اين گياه كوتاه و بين آذين نانشانه گل

  

 كاشت زيره سبز



 

 

نمايند. خاك بايد نرم بوده و مي شخم زده و سپس تسطيحهاي مورد نياز، زمين را در اوايل پاييز پس از افزودن كود
  . )1379 ،(اميد بيگي توليد سله نكند

گيرد و كشت ديم چندان رايج نيست. كشت به مي در حال حاضر بيشتر كشت زيره سبز به صورت آبي صورت
  .)1381 ،(كافي شودميم كاري و خشكه كاري و به شكل كرتي و رديفي انجاهاي هيرمروش

پوشانند. سپس با استفاده مي كيلوگرم بذر در زمين پاشيده و با ديسك روي بذور را 40تا  10در كشت رديفي مقدار 
كنند. در روش كشت سنتي (بذر افشاني) كه در غالب نقاط مي هايي براي آبياري در مزرعه ايجادكن شياراز جويچه باز

نمايند. بعضا مي بذور را پاشيده، ديسك زده و به صورت غرقاب آبياريخراسان مرسوم است، پس از آماده سازي زمين 
  .)1383 ،(ظريف نشاطكاري عملكرد بيشتري دارد كار و در شرايط هيرممشاهده شده كشت با خطي

به طور تجربي مشاهده شده است در مزارعي كه بعد پاشش بذر، تراكتور در مزرعه حركت كرده و در مسير چرخ 
رود فشردگي سطح خاك سبب ميخاك فشرده شده، زيره سبز بهتري روييده و رشد اوليه آن بيشتر است. احتمالآن كه سطح 

  .)1381 ،(كافيشود مي پذيري مطلوب، كاهش مقدار بذر مصرفي و حفظ رطوبت خاكتحمل

  

  تاريخ كشت

قرار و بقاي گياهچه فراهم تاريخ كشت مناسب تاريخي است كه در آن مجموعه عوامل محيطي براي سبز شدن، است
. تاريخ كشت صحيح موجب انطباق مراحل رشد و نمو با شرايط مطلوب آب و هوايي از جمله حرارت، )1386 ،(تبريزيباشد

ها به عمل آورده و بهترين توليد را خواهد داشت رطوبت، نور و طول روز شده، گياه حداكثر استفاده را از امكانات و نهاده
هاي هر رقم،  تعيين تاريخ كشت مناسب براي مناطق مختلف داراي . به منظور استفاده از قابليت)1388 ،ي(رضايي و تبريز

 برتر توده . از طرفي انتخاب)1390 ،جعفرزاده و آزادبخت ،(رفيعيباشد مياهميت بااليي در برنامه ريزي و مديريت زراعي
 قابل ميزان به را نظر مورد گياه كيفي و كمي صفات تواند مي دارد، كشت منطقه اقليمي شرايط با مناسبي كه سازگاري گياهي
  .)1389 ،علي آبادي فراهاني و معاوني ،(ولدآباديگردد  زراعي هاينهاده از بهينه استفاده سبب و افزايش داده توجهي

ق معتدله و سرد كشت زيره سبز در مناطق گرم كشور (مانند كاشمر، طبس و يزد) غالباً پيش از زمستان و در مناط
. بعضي محققين كشت زيره در )1388 و همكاران،(نظاميشود ميكشور (مانند قوچان و تبريز) معموالً بعد از زمستان انجام 

اند در كاشت بهاره گياهان دارويي از جمله زيره سبز، بدليل قرار گرفتن دانند. محققان اظهار داشتهميزمستان (دي ماه) مناسبتر 
  . )1388 و همكاران، (خراسانييابد ميعرض تنش گرما تعداد دانه، وزن هزار دانه و عملكرد گياه كاهش گياه در م

  كشت ارقام متفاوت زيره سبز در ايام متفاوت و مناطق مختلف كشاور، نتايج قابل توجهي در پي داشته است:

لي زيره سبز (قاين، تربت حيدريه، آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه فردوسي مشهد بر روي چهار توده مح
اسفند) صورت گرفت. نتايج نشانگر  27اسفند و  2آذر،  21آبان،  21سبزوار و خواف) در چهار تاريخ كشت مختلف (



 

 

 توده ،زيستي عملكرد و دانه عملكرد نظر از. بود سوم كاشت تاريخ زيستي درگياهان عملكرد و دانه عملكرد ميزان باالترين

 و همكاران، (سهيليداشتند  را مقادير كمترين و بيشترين ترتيب به اول كاشت در حيدريه تربت توده و سوم كاشت در قاين

1389( .  

تاريخ  5در تحقيقي اثر تاريخ كشت ديم بر صفات كمي و كيفي زيره سبز مورد بررسي قرار گرفت. اين پژوهش در 
 اسفند) و در منطقه سيرچ استان كرمان انجام گرفت. نتايج 25و  15، 5بهمن،  25بهمن به عنوان شاهد،  15كشت متفاوت (

 و بوده باالتر كشت يهاساير تاريخ و متداول كشت تاريخ از اسفند 5 كشت در تاريخ توليدي بذر ميزان كه نشان داد حاصل
  .)1391 ،د(كاليراباشد مي ضروري منطقه سيرچ در توليدي محصول بازدهي افزايش براي تاريخ كشت در تجديد نظر

طي آزمايشي پاسخ زيره سبز به تاريخ كاشت و تراكم در كرمانشاه و تحت شرايط ديم بررسي گرديد.  2009در سال 
مارس مد نظر بود. كشت زود هنگام  23و  3، 13بوته در متر مربع و سه تاريخ كشت  200و  150،100بوته، 50چهار تراكم 

با زيست توده بيشتر، تعداد چتر در هر گياه و دانه در هر چتر بيشتر و ارتفاع  توان آن راميعملكرد بذر بيشتري داشت كه
گياه در متر  200بلندتر توضيح داد. وزن هزار دانه تحت تاثير تاريخ كشت و تراكم قرار نگرفت. كشت زودهنگام با تراكم 

  .)heidari zolleh, H; baharaminejad, S; maleki, G; papzan, A.H 2009(مربع بيشترين عملكرد را داشت 

و در مزرعه اي دو ساله آزمايشي انجام شد  1383-4هاي در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسالمي تبريز، طي سال
ها هاي مختلف كاشب بر فنولوژي، عملكرد و شاخص برداشت زيره سبز بود. تيمارها و الگوكه هدف آن ارزيابي تاثير تاريخ

 20×8و  20×12،  20×16،  20×20ارديبهشت ماه) و چهار الگوي كاشت ( 4فروردين و  25و  15،5( شامل چهار تاريخ كشت

ها و الگوي كشت بر صفات مورد دار بودن تاثير تاريخمتر مربع) بودند. نتايج حاكي از غير معنادار بودن اثر سال و معنيسانتي
سبز شدن، از سبز شدن تا گلدهي و زمان كاشت تا رسيدگي با تاخير  هايها، زمانمطالعه بود.بر اساس نتايج مقايسه ميانگين

روز به تاريخ كشت چهار ارديبهشت اختصاص داشت. در تاريخ كشت  75در كاشت كاهش يافت. كمترين دوره رشد برابر 
م در هكتار و كيلوگر 913داري پيدا كرد.بيشترين عملكرد دانه برابر اول با افزايش تراكم،شاخص برداشت افزايش معني

متر مربع حاصل شد سانتي 20×8فروردين با الگوي  5كيلوگرم در هكتار از تيمار كشت  8/26بيشترين اسانس دانه با 
  .)1386 ،اجاللي و حميدي ،(ميرشكاري

هاي كاشت پاييزه، آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي دانشكده هاي زيره سبز به تاريخدر جهت ارزيابي واكنش اكوتيپ  
هاي كامل تصادفي هاي خرد شده در قالب بلوكاورزي دانشگاه فردوسي مشهد اجرا گرديد.آزمايش به صورت كرتكش

آذر) و اكوتيپ به عنوان فاكتور فرعي در  8آبان و  17مهر، 26هاي كشت فاكتور اصلي و در سه سطح (صورت گرفت. تاريخ
هاي ) در نظر گرفته شد. اثر تاريخ كشت بر ويژگي91RZشش سطح (قائن، خواف، تربت حيدريه، سبزوار، قوچان و 

فنولوژيك (تعداد روزهاي كاشت تا سبز شدن، سبز شدن تا گلدهي و گلدهي تا رسيدگي) و مورفولوژيك (ارتفاع بوته، تعداد 
ود. ضمنا بين ها بها در بوته معني دار بود. دوره كشت تا سبز شدن در تاريخ كاشت دوم كوتاهتر از ساير تاريخو طول شاخه

ترين دوره رشد رويشي و زايشي در گياهان تاريخ كشت اول مشاهده شد. تاخير از تاريخ كاشت هاي كاشت، طوالنيتاريخ
 19RZهاي جانبي همراه بود. اكوتيپ قائن در تاريخ كشت اول و اكوتيپ اول به سوم با كاهش ارتفاع گياه،تعداد و طول شاخه



 

 

ها در بوته بودند. اثر اكوتيپ و اثر در تاريخ كشت سوم به ترتيب داراي بيشترين و كمترين ارتفاع گياه، تعداد و طول شاخه
  .)1388 و همكاران، (خراسانيها در بوته معني دار بود متقابل تاريخ كاشت و اكوتيپ بر ارتفاع گياه، تعداد و طول شاخه

هاي مختلف هاي بومي زيره سبز نسبت به شرايط سرما، تحت تاثير تاريخز تودهبه منظور مطالعه واكنش تعدادي ا
هاي كشت آمد.تاريخدر مزرعه تحقيقاتي دانشگاه فردوسي مشهد به اجرا در 1385- 86كاشت پاييزه، آزمايشي در سال زراعي 

سطح (تربت حيدريه، خواف، سبزوار، قائن  هاي بومي زيره سبز در پنجآذر) و توده 25آبان و  25مهر،  25پاييزه در سه سطح (
ها بر درصد بقاي زمستانه، و قوچان) در نظر گرفته شد. نتايج نشانگر آن بود كه اثر تاريخ كشت، توده بومي و اثر متقابل آن

ر است تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، وزن هزار دانه، عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت معني دا
  .)1388 و همكاران، (نظامي

گياه در  148و  96،44مارس) و سه سطح تراكم ( 20و  6فوريه و  19و  4آزمايشي در كرمان با چهار تاريخ كشت (
گيري تاثيرشان بر عملكرد و اجزاي عملكرد زيره سبز انجام گرفت. در پايان آزمايش مشاهده شد متر مربع) با هدف اندازه

كم و اثر متقابل اين دو بر اجزاي عملكرد (از جمله تعداد چتر در گياه، تعداد دانه در چتر و تعداد چترك در تاريخ كاشت، ترا
ها با دار است. همچنين بيشترين تعداد چتر، چترك و دانه در چتر از تاريخ كشت نخست بدست آمد و تعداد آنچتر) معني

  . (Mashayekhi Sardooyi, Shirzadi and Naghavi 2011)تاخير در كاشت كاهش يافت 

به طوريكه  استدار نشان داد كه اثر تاريخ كاشت بر عملكرد زيره سبز معنينتايج آزمايشي دو ساله در مشهد 
عملكرد كاه،  ،تاخير در كاشت .اسفند بدست آمد 10آذر و  20هاي بيشترين و كمترين عملكرد به ترتيب در تاريخ كاشت

آذر،  20( هاي آزمايش شامل تاريخ كاشتتيمار .د دانه در بوته و عملكرد بيولوژيك را كاهش دادتعداد چترك در چتر، تعدا
روش كنترل  و هاي هرز (مراحل ظهور برگ واقعي، شاخه دهي و شروع تشكيل چتر)زمان كنترل علف )،اسفند 10 دي و 30

  .)1388 ،و همكاران (قرباني (وجين دستي، استفاده از شعله افكن و شاهد) بودند

هدف از تعيين تاريخ كشت، مشخص كردن بهترين زمان كاشت رقم يا گروهي از ارقام مشابه است؛ ضمن اينكه هر 
. شناسايي دقيق تاريخ كشت مناسب هر توده در هر )1381 ،(كافيمرحله از رشد نيز با شرايط مطلوب خود رو به رو شود 

 رد و ترويج هرچه بيشتر كاشت اين گياه دارويي و صادراتي ارزشمنداستان يا منطقه، گام مثبتي در جهت افزايش عملك

  باشد.مي

 تراكم و ميزان بذر

ميزان مصرف بذر تابعي است از نوع خاك، ميزان رطوبت، حاصلخيزي خاك، منطقه كشت، نوع و روش كشت، 
  .)1381 ،(كافيهاي زراعي تاريخ كشت، قوه ناميه و وزن هزار دانه بذر، خلوص بذر و مديريت

كيلوگرم و تحت شرايط ديم و آبي، تاثير  20تا  4برخي تحقيقات حاكي از آن است كه مقادير مختلف زيره سبز از 
 60تا  15. همچنين در مناطق مختلف خراسان از )1390 ،)(جامي1391 ،(طالييداري بر عملكرد زيره سبز ندارد معني



 

 

 50تا  40توان فاصله رديف ميها ز مجموعه نتايج حاصل از پژوهشكيلوگرم در هكتار مصرف بذر گزارش شده است اما ا

  .)1381 ،(كافيكيلوگرم در كشت مكانيزه و بستر بذر مناسب توصيه نمود  5متر و مقدار بذر سانتي

اما بوته در متر مربع، تعداد چتر، تعداد دانه در چتر و عملكرد بوته كاهش  200به  25در آزمايشي با تغيير تراكم از 
توان نتيجه گرفت زيره سبز در تراكم باال به رغم كاهش عملكرد بوته با ميافزايش يافت كه 3/1043به  6/435عملكرد دانه از 

  .)1388 ،(نخزري مقدمشود مي افزايش عملكرد دانه مواجه

   

  دهي زيره سبزكود 

شيميايي زمين و افزايش باروري آن  عمل كود دهي به زمين براي ازدياد عناصر غذايي در خاك و بهبود تركيب
. اگر چه زيره سبز نسبت به اغلب گياهان زراعي ماده خشك اندكي از خاك )1387 ،(مظاهري و مجنون حسينيضروري است 

اما براي حصول نتيجه مطلوب از آن نياز به اتخاذ تدابيري در كود دهي (اعم از دامي و  )1381 ،(كافيكند مي برداشت
  باشد.يمشيميايي) 

تن در هكتار كود دامي كامالً پوسيده در افزايش عملكرد زيره سبز بسيار موثر است. در مورد  20تا  15افزودن 
 30هاي شيميايي در زيره سبز نتايج متفاوتي موجود است. در حاليكه در تحقيقي حداكثر عملكرد با كاربرد كاربرد كود

كيلوگرم پتاس خالص بدست آمده است در پژوهشي ديگر بين  30لص و كيلوگرم فسفر خا 60كيلوگرم نيتروژن خالص، 
داري مشاهده نشده و حتي مصرف آن كيلوگرم در هكتار كاربرد كود نيتروژن اختالف معني 100و  50، 25مقادير صفر، 

  .)1381 ،(كافيتوصيه نشده است 

  نيتروژنه، بهترين كيفيت اسانس در  كيلوگرم در هكتار مصرف كود 120و  80، 40در آزمايشي با مقادير صفر، 

كيلوگرم كود نيتروژنه مشاهده شد و با افزايش مصرف نيتروژن ميزان اسانس كاهش يافت  40ظرفيت مزرعه و مصرف 
  .)1381 ،(كاظمي سعيد

) و چهار كيلوگرم در هكتار 60و  30در شهرستان كوشك استان فارس آزمايشي در سه سطح كود نيتروژنه (صفر، 
نتايج نشانگر آن بود كه سطوح مختلف كود نيتروژنه اثر  اسفند) انجام گرفت. 15بهمن و  17آذر،  30آبان،  15تاريخ كشت (

 ،(احترامياندار بود هاي مختلف كاشت بر عملكرد دانه معنااثير تاريخدانه و شاخص برداشت ندارد ولي ت معنا داري بر عملكرد
1381(  

اكثر عملكرد بيولوژيك و ره روي رقم اسفراين زيره سبز حدكيلوگرم كود نيتروژنه از منبع او 120در قزوين مصرف 
  .)1388و همكاران،  (ولد آباديكيلوگرم در هكتار را در پي داشت 86/20و  9/2010اسانس به ترتيب با 



 

 

ن، نوع كشت، تناوب هاي مصرف كود و ميزان آن با توجه به حاصلخيزي زميتوان چنين نتيجه گرفت روشمي
  .)1381 ،(كافيباشد مي زراعي، نوع كود، زمان كود دهي و اهداف زارع متفاوت

  

 آبياري زيره سبز

هاي زمستانه و به طور كلي زيره سبز گياهي است مقاوم به خشكي كه با توجه به انطباق دوره رشدش با بارش
ني بوده و امكان سبز شدن نباشد كه در اينصورت انجام آبياري تكميلي بهاره، نياز به آبياري ندارد مگر اينكه دوره خشكي طوال

ها ها شسته و در مرز كرت. پس از كشت بايد بالفاصله زمين را به صورت ماليم آبياري نمود تا بذر)1381 ،(كافيموثر است 
شود. ميها پس از دومين آبياري آغازبذرروز پس از اولين آبياري انجام گيرد. رويش  10تا  8متراكم نشوند. دومين آبياري بايد 

روز  20تا  12روز پس از دومين آبياري، مجدداً آبياري صورت گيرد. پس از آن هر  6تا  5در صورت دماي باالي محيط بايد 
  .)1388 ،(معاونيبسته به شرايط اقليمي بايد آبياري نمود 

  

  هاي هرزكنترل علف

كوتاه باشد كه دليل آن رشد كند و ارتفاع هاي هرز ميقابت شديد با علفزيره سبز در تمام طول دوره رشد در ر
هاي هرز زيره سبز بسيار موثر گزارش شده است. استفاده از علف به منظور كنترل شيميايي هايكاربرد علفكشگياه است.
م در هكتار به صورت پيش از كيلوگر 1تا  0,5به مقدار  (Terbutryn)يا تربوترين  (Oxadiazon)هاي اگزاديازون علفكش

كيلوگرم در هكتار به صورت پيش از كاشت موثر واقع شده است. به  1به ميزان   (Fluchloralin)سبز شدن و فلوكلورالين
روز قبل از كاشت از علفكش ترفالن و  15هنگام استفاده از علفكش بايد رطوبت كافي در خاك موجود باشد. در سوريه، 

  (Sastry and Anandaraj, 2010)شود شدن از علفكش آفالون استفاده مي بالفاصله پس از سبز

  

    برداشت 

 2000دهند به همين دليل عملكرد از مقادير اندك تا عوامل متعددي عملكرد زيره سبز را تحت تاثير قرار مي

در هكتار گزارش شده است.  كيلوگرم 1000تا  100كيلوگرم در هكتار متفاوت است. عملكرد زيره سبز ديم و آبي ايران از 
از اواسط دي ماه تا اواسط اسفند در مناطق زمان برداشت از اوايل خرداد تا اواسط تير در مناطق سرد و مناطق معتدل و 

گياه به صورت دستي و با ادوات  پيش از شروع ريزش؛ باشد. در سيستم رايج سنتي،گرمسير و نيمه گرمسير متفاوت مي
   .(Amini Dehaghi and MollFilabi, 2010)با كوبيدن آن دانه را از كاه جدا مي كنند بريده و سپس  مخصوص
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Abstract 

Cumin (Cuminum cyminum L.) is one of the most important medicinal plants of the Apiaceae family 
which has a significant usage in food and medical industry. Cumin is a tropical plant and should be 
cultivated in areas with low moisture in months of March and April when flowering and seed 
formation stages occur. The most suitable temperature range is 9 to 26 ° C which attained in last 
months of winter and early spring. Active ingredients of cumin cure abdominal pain, bloating and have 
appetizing effect.  According to the latest statistics, cumin is on top of medicinal plants of country with 18 
thousand hectares under cultivation. It is grown in Khorasan region, Kerman, Semnan, East Azerbaijan and 
Isfahan Provinces. This paper briefly discusses various aspects of cumin by use of latest approaches. 

Keywords: cultivation, cumin, Global market, health benefits 
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