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  چکیده 

کار زیادي در این کشور برخوردار است و ایران  که از قدمت کشت وایران اهی است بومی گی 1ره سبززی
خواص ل داشتن . بذر این گیاه به دلیشودن زیره سبز در جهان محسوب مید کنندگااز بزرگترین تولی

ت ر زیره سبز داراي خاصیعصاره حاصل از بخش بذشود. ضد التهاب در طب سنتی استفاده میو  مسکن
ب یرکن تین و عمده تریاصلی تر 2دکومین آلدهیی و ضد قندي بودن و حشره کشی دارد. یایضد باکتر

 ل می دهد.یزان اسانس را تشکیاز کل مدرصد  63 باشد که حداکثر تا ره سبز مییموجود در اسانس ز
خلط آور، ترشح زا و ب انواع مسهل، داروهاي چشم موجود بوده و به عنوان همچنین این گیاه در ترکی
 گیاه زراعی محسوب میبر این که زیره سبز به عنوان یک رود. امروزه عالوه معطر کننده نیز به کار می

ن مقاله، شود، خصوصیات دارویی آن نیز مورد توجه محققان کشورهاي زیادي قرار گرفته است. ای
 ن محصول است. جهت آشنایی هر چه بیشتر با خصوصیات دارویی ایمروري بر مقاالت و منابع مختلف 

 

  

  

 ، مواد موثره.زِیره سبز، کومین آلدهید، گیاه داروییاسانس. :  هاي کلیديواژه

                                                             
١- Cuminum cyminum L   

2  - Cuminaldehyde 
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  مقدمه

ھای زراعی ای در نظامژهدارویی از دیرباز جایگاه وی اھانکاشت گی
ش مھمی ھا نقداری در بوم نظامایران داشتھ و از نظر ایجاد تنوع و پای

ماده موثره  ی، وجوداھمیت استفاده از گیاھان دارویاند. فا کردهرا ای
رویی نسبت بھ گیاھان در آنھا است. بنابراین، کیفیت در گیاھان دا

در حال حاضر کشت گیاھان شتری برخوردار است. زراعی از اھمیت بی
 ره سبزی و معطر در ایران بسیار مورد توجھ قرار گرفتھ است. زیداروی

بھ عنوان مھمترین گیاه دارویی اھلی در ایران شناختھ می شود. دالیل 
صادراتی ایران انتخاب این گیاه زراعی، اھمیت اقتصادی (دومین گیاه 

 عطر) پس از زعفران از نظر ارزش ریالی میی و مدر گروه گیاھان داروی
 اه ادویھ ای مشھور بعد از فلفل سیاه در جھان میباشد و دومین گی

خوش خوراکی و مصرف غذایی و دارویی برای انسان و دام،  .)(Mathur, 2013  باشد
بھ عھده دارد، مي در نگھداری خاک  تولید قابل توجھ و جایگاھی کھ

  باشد.

 

  زیره سبز کار کشت وتاریخچه 

زراعی مستعد برای مناطق خشک و  اھانزیره سبز (کراویھ) یکی از گی
بوده و نام  رانفالت ایبومی  احتماال  اهاین گیران است. نیمھ خشک ای

ھ خود را از منطقھ اولیھ تولیدش در شھرک باستانی کومین واقع در حاشی
ن قدیمی تری. (Khorasani, 1999) نوب غربی کرمان گرفتھ استدان در جرود رو

سال  ۵٠٠٠خ بھ دست آمده، مصرف آن را بھ اثری کھ از زیره سبز در تاری
عنھ از زیره بھ اجساد فرا یقبل نسبت می دھد کھ مصریان برای مومیای

 نایونانی. (Gagandeep et al., 2003) کردنداستفاده ميان و مرزنجوش ھمراه بادی
ند و معتقد بودند کھ دانسته سبز را مظھر حرص و آز و طمع میرقدیم زی

اند. در ایران سابقھ کشت این گیاه انسانھای خسیس زیره سبز خورده
ش یسال پ ١٠٠٠ن نوشتھ مربوط بھ مربوط بھ بعد از اسالم و قدیمی تری

سی بھ انگلیو بھ عربی کمون و سنوت و در کتب طب سنتی  .(Kafi  et al., 2002) است
Seed Cuminum شود گفتھ می  .(Saeidnia et al., 2004)انھ و تراین گیاه بومی مناطق مدی

پاکستان،  ،شمال مصر بوده و در کشورھایی مانند ایران، ھند، ترکیھ
اه در ین گیا .,Mozaffarian) (1983 شود میان و چین کشت ھ، بلغارستعراق، سوری

آذربایجان شرقی، یزد، سمنان، اصفھان  ھای خراسان،حال حاضر در استان
تان (ترکمن صحرا) و کرمان کشت میشود و ھر از استان گلس یو بخش ھای
% ٩٠شود. بطور کلی حدود اھمیت و سطح زیر کشت آن افزوده ميسالھ بر 

 دآی استان خراسان و سمنان بھ دست می ره سبز صادراتی کشور ازاز زی
(Balandari, 1994) .ز مھمترین تولید کنندگان زیره سبز در دنیاست یکی ا رانای

کھ سھم زیادی از تولید جھانی این محصول را در اختیار دارد. محصول 
زیره سبز دارای ارزش اقتصادی باالیی بوده و صادرات آن میتواند 

شتغال قابل توجھی را ن حال اارزآوری مناسبی را در پی داشتھ و در عی
بھ دلیل صادراتی بودن محصول زیره سبز (Ehdai, 1993).  ددر داخل تولید نمای

  .(Kafi et al., 2002) قیمت آن کمتر تحت تاثیر میزان سالیانھ آن قرار میگیرد
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 شناسی  گیاه

سالھ و نھاندانھ و گیاھی یک ).Cuminum cyminum L(ره سبز با نام علمیِزی
شن است و خودگ اه عمدتا این گی می باشد.١انای از خانواده چتریدولپھ

این گیاه  .Rashed Mohsal) (2002 ,  % ھم برسد ۵/٢نی آن ممکن است بھ درصد خودگش

 (Vedamuthu et al., 1994).  باشد می 14n=2و   =x 7ھ آن تعداد کروموزمھای پاید و دیپلوئی
ی یتا ٢ساقھ علفی با انشعابات  ) ،وهیمعطر، بدون کرک (جز م اهاین گی

ست. ساقھ گیاه متر اسانتی ۵٠تا  ١٠اع آن ی کھ ارتفیتا ٣و گاھی 
. دستجات آوندی حاوی طی استدارای بافت کالنشیم محیاردار بوده و شی

 داراي اهگی نای میبافتھاي پارانشی. ھای ساده استد با قرصعناصر تراکئی
ساپونین ھا،  نھا،رزی اتري، روغنھاي ژهوط بھ مواد مختلف حاوي ترشحی مجاري

ریشھ آن راست بوده و بھ  . (Yan et al., 2001) است ونوترپنھام و دتري ترپنونی
میلیمتر میباشد  ۴تا  ٢طور مستقیم در خاک میروید و ضخامت ریشھ آن 

(Kafi et al., 2002).  برگھا متناوب، دارای انشعابات دو بار سھ قسمتی و رشتھ

و ھر چتر  گل آذین از نوع چتر مرکب میباشد. Omid Beigi)  (2007 ,اندای شکل
گل میباشد.  ۴تا  ٣چترک ختم میشود و ھر چترک دارای  ۶تا  ٣مرکب بھ 

. برچھ ای، پنج قسمتی است ھا دو جنسی و کامل بوده و جز تخمدان دوگل
 میشوند،متصل  گل تخمدان بھ و است عدد ۵کاسبرگھا و گلبرگھا ھرکدام 

 .)(Rechinger, 1981 دباشند کھ بھ قسمت داخل باز می شونعدد می ۵ پرچمھا
نی ییخانھ و پا ل تخمدانی دویوستھ است کھ تشکیبرچھ پ ٢مادگی شامل 
 شود و از نوع دوک مییوده و در دو سر باروه دوکی شکل بیرا میدھد، م

بوی مخصوص اسانس و . باشدکارپ مییزوکارپ است کھ شامل دو مریفندقھ ش
 ۶تا  ۵میوه آن بھ طول  (Ghahreman, 1993). نول استیاه مربوط بھ کومیوه گیم

میلیمتر، کشیده و دوکی شکل و در دو طرف  ٢تا  ۵/١میلیمتر، قطر 
 Kafi) باریک میشود و پوشیده از تارھای خشن ولی گاھی بدون تار می باشد

et al., 2002)  . برحسب نژادھای مختلف بھ رنگھای زرد تیره، خرمائی مایل بھ
فید یا ارغوانی است. میوه سبز و خاکستری دیده میشود. رنگ گلھا س

ای شکل است، کھ طرفین آن باریک ای روشن، استوانھفندقھ بھ رنگ قھوه
گرم  ٣تا  ٢/١میلیمتر و وزن ھزار دانھ آن  ٧تا  ٣میشود. طول میوه 

است. گردافشانی توسط باد صورت میگیرد و حشرات در گرده افشانی نقشی 
  ).Kafi (2002 , ندارند

  

 زیره سبز ی نیازهاي اکولوژیک

ه  شود. دوره رشد کوتازیره سبز در مناطق خشک و نیمھ خشک کشور کشت می
ه در زمرآن موجب شده کھ آن را ، از آبی کمنی است. روز ١٢٠تا  ١٠٠

 ران در آورده استگیاھان سازگار بھ اقلیم ھای خشک کشورھای مانند ای
(Kafi et al., 2006). می شنی کھ سرشار از خاکھای با بافت متوسط و خاکھای لو

مواد غذایی باشند، خاکھای مناسبی برای تولید زیره سبز ھستند. دادن 
کود حیوانی پوسیده در ھنگام شخم برای غنی سازی خاک ضروری میباشد. 

                                                             
١- Apiaceae  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 ٢کشت زیره سبز توسط بذر و مستقیما در زمین اصلی در عمق مناسب کاشت 
شیوه کشت است. کشت  سانتیمتر صورت میگیرد و کشت ردیفی بھترین ۴تا 

میلیمتر و زمان  ٢٠٠دیم زیره سبز در مناطق با بارندگی ساالنھ بیش از 
بارش اواخر زمستان و اوایل بھار امکان پذیر است. این گیاه در طول 
رویش بھ حرارت مناسب و نور کافی نیاز دارد و در مرحلھ گلدھی و 

ھ ین وجود تھویھمچن. (Karimi, 1996)  تشکیل میوه بھ رطوبت کمتری نیاز دارد
 د.ھ میگردیاه توصین گیژن فراوان خاک برای زراعت موفق ایکافی و اکس

سانتیمتر میباشد کھ نشان  ١۵تا  ١٢نفوذ ریشھ زیره سبز بین  عمق
میدھد آب و عناصر غذایی مورد نیاز برای رشد از اعماق دریافت 

و نسبت بھ اکثر  نمیگردد، اصوال نیاز کودی این گیاه بسیار پایین بوده
گیاھان زراعی کمتر میباشد و ھمچنین مقاوم بھ شوری است و دارای عادت 

مناسب خاک  PH محدوده .(Gagandeep et al., 2003: Neamatollahi et al., 2009) رشدی نامحدود دارد
و ھمچنین درجھ حرارت  ٣/٨تا  ٨/۶برای کشت و رشد و نمو زیره سبز بین 

تا  .) (Weiss, 2002  درجھ سانتیگراد میباشد ٣٠ا ت ٢۵مطلوب برای رشد 

 Sahana et )متر از سطح دریا برای کشت این محصول مناسب است  ٣٨٠٠ارتفاع 
al., 2011).  

  

 اقتصاد تولید و جنبه هاي مصرف  

کار آن در  شناختھ شده است کھ کشت و یگیاھان دارویکی از زیره سبز ی
این گیاه در  .نی برخوردار استانھ از سابقھ طوالو خاور میران ای

مناطق خشک و نیمھ خشک کشور کشت میشود و نیاز آبی کم، آن را در زمره 
ع گیاھان سازگار بھ اقلیم ھای خشک در آورده است، کھ این دامنھ وسی

می شود.  محسوبره سبز خصوصیات مطلوب اکوفیزیولوژیکی زیسازگاری جزء 
گیاھان اری از صادی بسیترش اقن مناطقی برای کشت و پروچنی حال آنکھ

دارویی مناسب نمیباشد. با توجھ بھ این کھ سطح وسیعی از کشور ما را 
کار گیاھان مقاوم بھ این  ن کشت وکویر در بر گرفتھ است، بنابرای

محیطی از جملھ زیره سبز، مھم است. این اھمیت نھ تنھا ط نامساعد شرای
زیست محیطی و اکولوژیکی برای ھای ی اقتصادی، بلکھ از جنبھھااز جنبھ

این مناطق (بھ وسیلھ تامین فضای سبز و بھبود شرایط محیط ن ساکنی
زندگی) و از نظر تغذیھ و بھداشت و در نتیجھ سالمتی افراد (خواص 

ن کھ در حال حاضر با وجود ای کی) قابل توجھ است. غذایی و فارماکولوژی
سبز در جھان محسوب  بزرگترین تولید کنندگان زیره کی ازایران ی

قات میشود، ولی متاسفانھ در زمینھ خصوصیات دارویی این محصول تحقی
سعی دارد با مروری چندانی در کشور ما انجام نگرفتھ است. مقالھ حاضر 

ت و کتب معتبر داخلی و خارجی، زمینھ آشنایی ھر بر منابع، مقاالت، مجال
قات انجام ل و تحقیوصیات دارویی و غذایی این محصوشتر با خصچھ بی
ھا را فراھم کند و پتانسیل این محصول استراتژیک در این زمینھگرفتھ 

و با ارزش را برای پیشبرد تحقیقات و تولیدات صنعتی (دارویی و 
  د. غذایی) بررسی نمای

 

 سطح زیر کشت، تولید و عملکرد زیره سبز 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

عراق،  کشورھای ھند، پاکستان، ایران،عی درزیره سبز در سطوح وسی
این گیاه علیرغم  ).Omid Beigi (2004 , شود مراکش، ترکیھ، سوریھ و چین کشت می

عملکرد نسبتا کم، دارای ارزش اقتصادی باِالی میباشد. سطح زیر کشت آبی 
و دیم این محصول طی سالھای گذشتھ از رشد قابل توجھی برخوردار بوده 

ھکتار آبی و  ۵٠٠٠٠٠ز است. در ایران سطح زیر کشت زیره سبز بھ بیش ا
تن زیره سبز از این سطح برداشت  ١٢٠٠٠دیم میرسد و ساالنھ بیش از 

میشود. استان خراسان عمده ترین منطقھ تولید زیره سبز کشور محسوب 
ھای یزد، اصفھان و سمنان نیز زیره سبز تولید میگردد و در استان

تا اواخر خرداد میشود. بستھ بھ شرایط آب و ھوایی از اواخر اردیبھشت 
قابل برداشت میباشد کھ در مراحل برداشت محصول خرمنکوبی بوجاری توسط 
کشاورز یا کارخانجات بستھ بندی و انتقال بھ بازارھای داخلی و 
صادراتی انجام میشود کھ می بایست نکات بھداشتی و استانداردھای 

کرد زیره سبز در متوسط عمل .(Kafi et al., 2002) رعایت نمود موجود را توجھ و
سالھای مختلف متفاوت است کھ معموال تابعی از شرایط آب و ھوایی است، 

کیلوگرم در ھکتار در  ٨/۴١٢تا  ۴/١٠۴بطوریکھ عملکرد محصول دیم از 
 ٨/٢۴٣سالھای مختلف مشابھ عملکرد دیم با نوساناتی ھمراه است و از 

د عملکرد را بھ کیلوگرم در ھکتار متغیر است کھ وابستگی شدی ٨٧٣تا 
در . (Amin Pour and Jafar, 1999) شرایط آب و ھوایی در سالھای مختلف نشان میدھد

حال حاضر کشت زیره سبز کامال توجیھ اقتصادی داشتھ و سبب گردیده تا 
   کشاورزان نسبت بھ کشت آن میل و رغبت نشان دھند.

  

  صادرات زیره سبز 

، ٢۵بندیھای ای در بستھ و فلھ درصد زیره سبز ایران بھ صورت خام ٧٠ 
کیلوگرمی بھ کشور امارات صادر میشود. این محصول پس از  ٨٠تا  ۵٠

ھ نام کشور امارات بھ بازارھای بین المللی ن کشور بفرآوری در ای
ھندوستان، ایران، اندونزی و لبنان  کشورھایگردد. صادر می

ھ، مانند ترکیصادرکنندگان اصلی زیره سبز بوده، ولی کشورھای دیگری 
ر، سوریھ، چین، آرژانتین و مکزیک نیز صادرکننده زیره سبز مص

شروع شده است. حدود ش میباشند. صادرات زیره سبز ایران از سالھا پی
ھ درصد بقی ١٠ان در استان خراسان و ردرصد از زیره سبز صادراتی ای ٩٠

-د میایجان شرقی، فارس و یزد تولیھای کرمان، سمنان، آذربدر استان
استان خراسان کانون اصلی تجارت زیره سبز گردد. شھر سبزوار در 

ان بھ کشورھای پاکستان، ژاپن، ردرکشور است. زیره سبز تولیدی ای
ره سبز بر خالف فرانسھ، ھلند و انگلستان صادر میگردد. زیت، کوی

کم دارای ارزش اقتصادی باالیی میباشد. اھمیت اقتصادی  عملکرد نسبتا 
ارزآوری آن برای اقتصاد کشور میباشد، بلکھ از  ز نھ تنھا درره سبزی

 ھایبر اساس داده . (Kafi et al., 2002) ز قابل توجھ استجھت اشتغال زایی نی
دی المی ١٩٩٨تا  ١٩٧۶آماری سالنامھ بازرگانی خارجی ایران طی سالھای 

النھ ارد دالر با نرخ رشد سایمیل ١٢حجم کل صادرات ساالنھ جھانی زیره 
ر ترکیھ، ایران، ھند و سنگاپور بیش از نیمی % بوده است. چھار کشو٣

کھ حجم کل دھند. در حالی از صادرات جھانی این محصول را تشکیل می
درصد  ٩/١خ رشد ارد دالر با نرمیلی ١۶/٠واردات ساالنھ جھانی زیره 

 ٣٠از ش الت متحده، سنگاپور، آلمان و برزیل بیابوده و کشورھای ای
  دھند. ل میه سبز را تشکیراز کل واردات جھانی زیصددر
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  ترکیبات دانه زیره سبز 
پریکارپ میوه (دانھ) آن تانن زیادی دارد و با تاثیر امالح آھن بر 

درصد مواد  ۵روی آن رنگین میشود. در دانھ زیره سبز نباید بیش از 
 ۵/٩ر سمی) وجود داشتھ باشد و مقدار خاکستر کل آن حداکثر خارجی (غی

در صد  ٨/١٧دانھ ی زیره سبز حاوی درصد باشد.  ٩و رطوبت آن حداکثر 
  .,Kafi )  (2002 باشدمی  لو کالریکی ٣٧٠٠بی و در صد چر ٣/٢٢ن، پروتئی

  

 ترکیبات شیمیایی اسانس زیره سبز 

ست کھ قسمت اعظم آن از نس ادرصد اسا ۵تا  ٢ره سبز حاوی میوه زی
آلفا و  ،٤د، کومین آلدھی ٣ن الکلپی نن،کومی– ٢بتا و ١آلفا ول،پاراسیمی

تشکیل  ٦رسن، اوژنول ، پریال آلدھید ، آلفا ترپینئول  و می ٥بتا فالندرن
درصد رزین، ۵/١٣ درصد روغن، ٧/٧ره سبز ن در زیعالوه بر آیافتھ است، 

 Lacobellis et :1972 شودیافت مین پروتئی درصد ۵/١۵درصد صمغ و موسیالژ و  ٨
al.,2005) ..(Steinegger and Hansel ب موجود ین ترکیترن و عمدهیتر اصلید کومین آلدھی

زان اسانس را یاز کل م ٪۶٣ره سبز میباشد کھ حداکثر تا یدر اسانس ز
ی آن یایمینام ش وo12H10 C بین ترکیدھد. فرمول ا ل مییتشک

وزن مولکولی آن  و . (Guenther, 1975) د میباشدینزآلدئل بیزوپروپیپاراا
اسانس زیره سبز در قسمت میوه (دانھ)  .(Kafi et al., 2002) باشد گرم می ٣٠/١۴٨

کھ از  (Kafi et al., 2002). ی بھ صورت محبوس قرار داردو در داخل حفره ھای
و ل بھ زرد ای لھ شده بھ دست آمده و بی رنگ یا مایھتقطیر میوه

 ,.et al است ٩٣/٠تا  ٩١/٠ن بوی بسیار قوی کھ وزن مخصوص آن بی ده بانچسب
1976) .(Bonom  درجھ و بھ مقدار بیشتر در  ٨٠در ده برابر حجم خود در الکل
تر حل میشود. بوی مخصوص اسانس و میوه گیاه مربوط بھ ھای قویالکل

بستھ دور از ھای پر و در کومینول است. نگھداری اسانس باید در شیشھ
میلی لیتر اسانس خالص  ۶٠گرم زیره سبز  ١٠٠نور و ھوا باشد. در ھر 

ھا و دئیدروکومین طعم خاص زیره سبز بھ مونوترپن .(Kafi et al., 2002) وجود دارد
  ).,et al., 2008) Parthasarathy آلدھید آن بستگی دارد

  

 زیره سبز خصوصیات فارماکولوژیکی

، ٨، مسکن، ضد اسپاسم، بادشکن٧مدر، اشتھا آور یمیوه این گیاه داروی
ن بھ عنوان ضد تشنج ھمچنی .(Bhati et al., 1986) کننده معده استو تقویت ٩ضد نفخ

ھای کھ ضد فعالیت شوند. اسانس آن ھم بھ عنوانمحرک بھ کار گرفتھ میو 

                                                             
1- α-pinene  
2 - β-pinene 
3 -  cuminyl alcohol 
4 - Cuminaldehyde 
5 - β-phellandrene 
6 - Myrcene 
7 - Appetizer 
8- Sedative   
9 - Carminative 
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عالوه بر این، تعدادی از  . (Farrell, 1998) شده استدارد گزارش  ١باکتری
ھای استروژنیک اسانس این گزارشات راجع بھ ضد قندی بودن و فعالیت

-ھای حشرهھمچنین فعالیتو ).  (Lacobellis et al., 2005: Sayyah et al., 2002گیاه وجود دارد
صورت با آب زیره  شستن Leung and Foster) .(2003 کشی قوی از خود نشان می دھد 

ھ خوردن و بھ کار بردن آن رنگ و رو شود بھ طوری کسبز باعث زیبایی می
باشد و بھ را صفا می دھد. یکی از اجزاء اصلی شربت گریپ میکسچر می

میکروارگانیسمھای مضر . (Kafi et al., 2002 ) کش تا حدودی کاربرد داردعنوان کرم
 . (Zaman, 1997)کندای جلوگیری میرا دفع نموده و از ازدیاد انگلھای روده

آور در زیاد کننده شیر، درمان ترشحات زنانگی و قاعده محرک تعریق،
درمان اسھال، درد ،   (Saeidnia et al., 2004) ضد چاقی،   (Evanse et al., 1996)  زنان جوان

 و ھمچنین بھ عنوان آنتی اکسیدانت )(Joshi, 2000 یرقان،  (Zargari, 1989)  دندان
(Gagandeep et al., 2003) ھمچنین این گیاه در ترکیب انواع ت. استفاده شده اس

مسھل، داروھای چشم موجود بوده و بھ عنوان خلط آور، ترشح زا و معطر 
 ترشح افزایش سبب سبز زیره. (Reggiani and Bertani, 1995) کننده نیز بھ کار میرود

 عصاره و اسانس میکند کمک چربیھا بھتر ھضم بھ و میگردد آنزیمھاي صفراوي
  میآورد پایین را سکتھ وقوع خطر و میدھد کاھش را خون کلسترول انمیز سبز زیره

Platel, 2002) .( دارویی مھم آن خواص آنتی اکسیدانیبرخی ویژگیھای Platel, 2002)(  ،
. در باشدمی )(Sekine et al., 2007 و ضد قارچی )(Sagdıc, O. and Ozcan, 2003 ضد باکتریایی

دن نخ بخیھ از اسانس زیره سبز استفاده برخی کشورھا برای ضدعفونی کر
 یک عنوان بھ تواندمي زیره اسانس آلدئید ترکیب کومین. )(Parry, 1969  شده استمی

  ).(Bettaied et al., 2003 رود بکار دیابت براي درمان عامل

  

    مصارف غذایی

طعم دھنده استفاده میشود و در تھیھ سوپ، ره سبز بھ عنوان از میوه زی
. (Omid Beigi, 2004) ردگیپنیر، سس و شیرینی مورد استفاده قرار می ترشی،

ھنگامی کھ بھ مقدار کم زیره سبز بھ گوشت، مرغ و غذاھای گیاھی اضافھ 
میشود باعث ایجاد طعم و بوی شاخص و خوشایندی در غذا میشود. در 

عم ره برای طسیب زمینی و نان نیز از زیر برنج، غذاھای نشاستھ ای نظی
ستفاده می شود. در ھند و سوئیس در پنیرھای طعم دار از آن استفاده ا

زای اصلی نوشابھ آلمانی با طعم زیره سبز می باشد. کی از اجمیشود. ی
 Kafi et ) . شودج، بلغور و مخلوط با کشک مصرف میره سبز در برندر ایران زی

al., 2002)  و گوشت انواع دھي طعم در مطبوعاش طعم و عطر بدلیل سبز زیره از 
 .شودمي استفاده ماھي گوشت زننده بوي رفع و كالباس جملھ از آن ھايفرآورده
 از استفاده كھ دارد داخلي مصرف ھند تولیدي سبز زیره درصد ٩٠ از بیش ھمچنین

سبز کاربردھای  رهزی). (Hamwi, 2006 است جملھ آن از ) Curry paste( كاري رب ,در آن
ب پروپانول موجود در اسانس یل ترکروسازی بھ دلیمھمی در صنایع و دا

 Kafi et) ھای خاصھمچنین در صنایع بھداشتی، آرایشی، ادکلن). (Farrell, 1998 دارد
al., 2002) شود.و عطر استفاده مي   

  
                                                             
1 - Antibiotic 
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