
(کمون)زيره سياه :   نام مشـهور

Carum:  نام  عل  ـمـي  carvi L. 

Caraway:   نام انگليسي

(کمون)زيره 





گياه شناسي

ده گياهي است علفي دو تا چند ساله، بدون كرك با ريشه اي غ•

تفاع اي و دوكي شكل، داراي ساقه منفرد يا متعدد، افراشته به ار

ل سانتي متر، در طول به وفور رگدار و به اين دلي100تا 30

رگها برگهاي پاييني، دمبرگ دارند كه دمب. زاويه دار    مي باشد

بار شانه اي نشده 3تا 2داراي غالفي پهن و كشيده و پهنكها 

تعداد . دبرگهاي فوقاني نيز كوچكتر و با دمبرگي غالفدارن. اند

سانتي 5/5عدد، نابرابر و به طولي تا 16تا 8انشعابات چتر 

ها چتر گل. گريبان و گريبانك وجود دارد يا ندارد. متر است

-3)قهوه اي فام و به طول -گلها خاكستري. گل است15داراي 

.   ميلي متر است( 6-)4-5(

ميوه و اسانس حاصل از آن :بخش مورد استفاده•

هفت سال:عمر مفيد•



طبيعت

.در اّول سوم گرم و خشك•



مهمترين افعال كلي

ملطف❖

طمثو شير و ادرار مدّر ❖

معّرق ❖

پادزهر سم هوام❖

محلّل رياح و نفخ❖

هاضم ❖

مقوي معده و امعا و جگر ❖



مهمترين افعال جزيي

ضيق النفس ❖

بي اشتهايي ❖

تخمه ❖

مغص ❖

بوداده آن جهت اسهال رطوبي ❖

آشاميدن عرق آن موّرث الغري و زردي بدن ❖

به صورت موضعي جهت رعاف ❖



:مضرات

ريه:ضرر•

کتيرا:مصلح•

.ساير اقسام زيره:بدل•



يافته هاي جديد
در حيوانات داراي آثار . در مشكالت سوء هاضمه به كار برده مي شود•

و ضد اسپاسم و آثار ضد ميكروبي بر روي باسيلوس، پسودوموناس

.قارچ هاي آسپرژيلوس و كانديدا بوده است

. در مصرف معمول گياه عوارضي ديده نشده است:عوارض جانبي•

مصرف مقادير زياد اسانس گياه به مدت:هشدارها و موارد منع مصرف•

.  طوالني منجر به آسيب هاي كليوي و كبدي مي شود

ميلي ليتر آب 150قاشق چايخوري از دانه ها در 2تا1:ميزان مصرف•

.  دقيقه 15تا 10داغ و مصرف آن پس از 

.  قطره اسانس گياه بر روي قند سه بار در روز 2تا1•

. گرم اسانس زيره روزانه در دوزهاي منقسم5/1-6•

مواد متشكله گياه شامل اسانس فرار است كه عمدتاً داراي تركيب •

.مي باشد(Carvone)كاروون



كرويا

زيره سبز : نام مشـهور•

Cuminum cyminum:نام  عل  ـمـي • L. 

Cumin:نام انگليسي•

و بسرياني كراوي •

كمون رومي•

.بفارسي كرويه و زيرة رومي و شاه زيره نامند •





گياه شناسي

سانتي متر و داراي ريشه 15-50گياهي است علفي به ارتفاع •

ه دراز، باريك، به رنگ سفيد و ساقه اي راست و منشعب ب

، برگهاي آن متناوب، شفاف بي كرك. قطعات دو تايي است

خي منقصم به بريدگيهاي بسيار نازك و ظريف ولي دراز و ن

به گلهاي كوچك، سفيد يا صورتي رنگ و مجتمع. شكل است

ر صورت چتر كرك دار، ميوه آن بيضوي و كشيده و باريك د

ميلي متر و 5/1ميلي متر و به قطر 6دو انتها به طول 

. پوشيده از تارهاي خشن است

ميوه گياه :بخش مورد استفاده•



طبيعت

گرم و خشك دردوم و بعضي خشك در سوم گفته اند•



افعال وخواص

ملطف •

محلل رياح و نفخ •

قابض طبع •

مصلح اغذية نفاخه•



اعضاءالراس ❖

مانع صود بخاربدماغ و اكثار آن مضعف بصر•

اعضاءالصدر ❖

يجهت ضيق النفس و خفقان بارد و فواق ريح•

اعضاءالغذاء❖

مسخن معده و محرك آروغ و اشتها و مانع •

تخمه وترش شدن غذا در معده و قي و  مغص و محلل 

بلغم 



مدر بول ❖

دافع درد معده و مغص ❖

رياح كرده و مثانه ❖

مقوي بدن و فربه كنندة آن و❖

قاطع مني و درسركه پروردة آن موافق محرورين ❖

ول آشاميدن طبيخ نبات و تخم آن مسكن مغص و مدر ب❖

و قاطع مني و 

جلوس در طبيخ آن جهت اوجاع رحم❖



مقدار شربت آن تا پنج درم •

مضررئه •

مصلح آن عسل و صعتر•

مضر گرده •

مصلح آن كثيرا •

بدل آن قردمانا وانيسون وزيره•



يافته هاي جديد
ک و در مشکالت دوره ، اسهال و کولي( کارمنيا تيو)به عنوان بادشکن •

مي بويژه در دام پزشکي استفاده مي شود اما اثرات فوق اثبات شده ن

باشد 

بر روي  اثرات فارماکولوژيک گياه بيشتر شامل آثار ضد باکتري، اثر•

لخته شدن خون، اثرات موتاژني، اثرات بر روي متابوليسم 

، فارماکولوژيکي داروها، اثرات استروژني، ضد اسپاسم، ديورتيک

.کتوژن واثر بر روي بارداري که گاه در حيوانات ديده شده است

پيرو مصرف معمول گياه عوارضي ثبت نشده است:عوارض جانبي•

گزارشي نشده است :هشدارها و موارد منع مصرف•

عدد از 10تا 5ميلي گرم دارد معادل 600تا 300:ميزان مصرف•

ميوه هاي مي باشد 

مهمترين ترکيبات گياه شامل روغن فرار، روغن چرب در مواد •

.پروتئيني مي باشد



زيره كوهي

(    زيره كرماني)زيره كوهي: نام مشـهور•

Bunium:نام  عل  ـمـي • persicum Boiss 

Wild Caraway:نام انگليسي•





زرگي گياهي علفي، پايا، داراي ريشه متورم به ب:گياه شناسي•

25تا 15ساقه آن به ارتفاع . يك فندق تا يك گردو مي باشد

سانتي متر و داراي گلهاي سفيد و مجتمع به صورت چتر

ميوه ها استوانه اي شکل که در دو طرف کمي. مركب مي باشد

.نوک تيز و به رنگ سبز متمايل به قهوه اي مي باشند

ميوه هاي رسيده گياه:بخش مورد استفاده•



.مشابه زيره سياه مي باشد:  طبيعت•

:مهمترين افعال كلي و جزيي•

.مشابه زيره سياه مي باشد•

ي زيره کوهي داراي آثار ضد نفخ و هضم کننده م:يافته هاي جديد •

ن باشد و در درمان سوء ها ضمه و نفخ کودکان به کار مي رود همچني

و در افزايش شير مادران مؤثر است از زيره کوهي به عنوان چاشني

ادويه استفاده مي شود  

( تاکنون آثار فارماکولوژيک گياه بررسي نشده است)•

اً مهمترين مواد متشکله گياه ميوه که شامل اسانس آن است که عمدت•

. شامل منوترپن ها مي باشد

گزارش  نشده است :عوارض جانبي•

گزارش نشده است : هشدارها و موارد منع مصرف•

گرم به صورت دم کرده مصرف مي شود 4تا 2:ميزان مصرف•




