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 گفتار پیش-8

در مسیر تغییر ساختار فردی و اجتماعی خود از زندگی سنتی به صنعتی، دچار  بدون شک بشر امروزی

بگذارد و علی رغم های فراوانی را به جای مشکالت فراوان شده و طی کردن این مسیر توانسته برای بشر خسارت

 ها را متأثر نماید.ارتقای آسایش، آرامش انسان

ایران یکی از  ،باید اذعان کرد در بین کشورهای دارای علوم و فنون فراگیر زندگی سالم و تمدن دیرینه

-باشد که احترام به مدل زندگی سالم و استفاده از دانش طب در رشتههای بشری را دارا میبرجسته ترین تمدن

نمونه کاملی از فرهنگ و تمدن  ،گیری از گیاهان دارویی و طب اخالطیای مختلف علوم وابسته به طب و بهرهه

 بشری را در خود جای داده است. 

ها در شرایط طبیعی و با های گیاهان دارویی با ارزش است. این گونهایران رویشگاه اصلی بسیاری از گونه

کنند که با کشت اصولی آنها، این میزان قابل افزایش است و باالیی تولید می بارندگی مختصر، مواد مؤثره نسبتاً

از این رهگذر، تولید، تبدیل و مصرف داخلی و صادرات گیاهان دارویی را در پی دارد. در حال حاضر، گیاهان 

. داردریعی دارویی در دنیا هم از لحاظ کشت و تولید و هم از لحاظ فرآوری و محصوالت نهایی، رشد بسیار س

گذاری و توجه ویژه به صنعت گیاهان دارویی، گرایش عمومی مردم به مهمترین عامل در ترغیب به سرمایه

های غذایی به استفاده از گیاهان دارویی است. تأکید بر زندگی سالم، افزایش سن جمعیت، رشد مصرف مکمل

ها در خصوص اثرات ز درمان، افزایش نگرانیها به سوی پیشگیری قبل اخصوص در مورد بانوان، افزایش گرایش

جانبی داروهای شیمیایی و افزایش ترجیح برای مصرف داروهای گیاهی و در نهایت رشد محبوبیت چند منظوره 

 های افزایش گرایش به خرید و مصرف گیاهان دارویی است. گیاهان، از جمله علت

-موارد بسیار محدود، کامالً به صورت سنتی تولید میلذا با عنایت به اینکه گیاهان دارویی کشور جز در 

، آوری، خشک کردن، نگهداری، حمل و نقل و بسته بندیهای جمعشوند و از استانداردهای جهانی در روش

فاصله بسیار دارد، الزم است یک حرکت ملی جهت انتقال دانش فنی در کلیه مراحل کاشت،  فرآوری و عرضه،

وری و بسته بندی آاز مرحله کاشت تا مرحله فر های الزمورود و بومی سازی فناوریداشت و برداشت، همچنین 

 اولیه انجام گیرد تا بتوان طبق استانداردهای جهانی سهمی را در بازارهای بین المللی کسب نمود.

نیاز صنعت داروسازی برای بدست آوردن حداکثر مواد موثره گیاهان به حدی است که امکان همینطور 

ت آوردن آن در طبیعت غیرممکن است در نتیجه باید این گیاهان در مزارع بزرگ کشت شوند تا جوابگوی بدس

، هایصنعت داروسازی و به تبع آن جوابگوی نیاز افراد به داروهای گیاهی شوند. تولید گیاهان دارویی در زمینه

تواند در جهت رفع بیکاری نقش و می هزا بوداشتغال و داروسازی بسته بندی، کشت، عصاره گیری، اسانس گیری
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ای از صادرات غیرنفتی را تواند بخش عمدهبا توجه به مزایای زیادی که دارد می همچنین. موثری را ایفا کند

  .تشکیل دهد و منبع بزرگی برای درآمد ارزی کشور باشد

 مشخصات موضوعی طرح-2

 مورد کشت گونه معرفی-2-8

 :دانهسیاهشناسنامه 

 سیاسونی سیاله، تخمه، سیاه شونیز،دانه، سیاه: فارسی هاینام

 Black Cumin: انگلیسی نام

 Nigella sativa :علمی نام

 Ranunculaceae: خانواده

 فنولوژی و شناسیگیاه توصیف-2-2

گونه آبزی و خاکزی، یکساله و چند  1511جنس و  52این خانواده دارای دانه از خانوده آالله است. سیاه

ی مرکب یا هابرگدارای  ،این تیره در گیاهانای، باال رونده و به ندرت درختچه هستند. ساله، علفی، چوبی، بوته

مادگی ، منظم و دوجنسیها منفرد یا پانیکول خوشه، زیاد، گلهای بسیار اکثراً متناوب و غالباً با بریدگی ساده،

های بیرونی بلندتر، میوه آن ، پرچمبه صورت مارپیچیپرچم زیاد و ای( ساده )در سیاهدانه مرکب و چند برچه

آنها در  هستند. دارویی و زینتیبا کاربردهای ، باشد. بسیاری از گیاهان این تیره سمیفندقه یا فولیکول می

 اند ولی تمرکز بیشتری در مناطق خنک و معتدل دارند.راسر جهان پراکندهس

باشند. وجود مواد دیگری مانند ها متنوع میمواد سمی موجود در این خانواده از آلکالوئیدها تا اسید الکتون

کیبات این های تاریخی از ترها و گلیکوزیدهای سیانوژنیک در این خانواده گزارش شده است. در جنگساپونین

 اند.کردهگیاهان برای مسموم کردن آب شهرها استفاده می

Nigella کلمه التین  اقتباس شده ازniger های سیاه آن دارد.باشد که اشاره به دانهبه معنی سیاه می 

یاه گونه گ 8در ایران این جنس  های منفرد که چند گونه زینتی نیز دارد.های علفی یکساله  و گلجنسی با گونه

http://zagrosdaroo.blogfa.com/post-216.aspx
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ذکر  N.sativaنیز در منابع برای  N. glanduliferaو  N. creticaعلفی یکساله و چند ساله دارد. اسامی مترادف 

 شده است.

هایی به سانتیمتر، با برگ 71تا  61، به ارتفاع علفی با ساقه افراشته منشعب ،یکسالهدانه گیاهی است سیاه

ها منقسم به تقسیمات باریک و نخی شکل، گل اطراف دمبرگ، عدد در 3تا  2سانتیمتر به صورت  3تا  2طول 

دار و متمایل قطعات گلپوش تخم مرغی، اندکی ناخنک .گونه یک در بنفش/  صورتی/  سفید هایمنفرد، به رنگ

سانتیمتر، اغلب رنگی و بلندتر از جام،  5/1تا  1ها دراز، بیضی کشیده، دوکی شکل به طول به سفید، کاسبرگ

ها بساك های گریبانی،ها فاقد برگها پایک دارند، گلشود. گلبرگدر قاعده و انتهایشان باریک می بتدریج

ها تا زیر منقار بهم پیوسته و همگرا، منقار برچه برابر کپسول، کپسول قریباً بریده، برچهتغیرمنتهی به نوك و 

دار( که به صورت کپسول )غالف دندانهها میوهاند. های برگه آن در تمام طول به هم چسبیدهای، میوهاستوانه

های این گیاه ریز، سیاهرنگ، منشوری شکل، گرد یا سه دانهزیادی دانه سیاه و معطر قرار دارد. درون آن تعداد 

 وجهی بوده و سطحی ناصاف دارد.

دهی آن زمان گل. باشدمیدانه ترجیحاً گیاهی روز بلند است و زمان کاشت آن بطور معمول اسفند ماه سیاه

کشد. در مناطق سردتر و معتدل تر در مناطق جنوبی و گرمتر از دهه سوم فروردین و تا دهه اول خرداد طول می

توان یک دوره تقریباً سه یابد. بطور کلی میمعموالً آخر اردیبهشت گلدهی آغاز و تا دهه اول تیرماه ادامه می

ق معتدل در نظر گرفت که از زمان کاشت تا هنگام برداشت به طول ماهه رشد و نمو را برای این گیاه در مناط

 انجامد.می

 پراکنش جغرافیای-2-9

باشد. در وسعت کشت سیاهدانه منطقه مدیترانه )مصر، ترکیه، یونان، تونس و ...( هند و خاورمیانه می

ایران نیز در اراك و شود. در ا بومی شده و کشت میقمناطق مختلف جنوب غرب آسیا، اروپا و شمال آفری

 اصفهان، هایتوده مثل سیاهدانه، توده چندین ایران در یابد.اصفهان می روید و در سایر نواحی هم پرورش می

در حال حاضر توده سمیرم بهترین نوع موجود در داخل کشور  .دارد وجود قزوین و محالت سمیرم، اراك، مشهد،

 گزارش شده است.
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 1396 سال در ایرانی سیاه زیره کنندگان تولید مکانی توزیع( 1-)جدول 

 8931سال  -آمار تولید سیاه دانه کشور 

 عملکرد)تن/هکتار( میزان تولید)تن( سطح زیر کشت)هکتار( شهرستان استان ردیف

 5/1 1/1 2/2 نظر آباد البرز 1

 15/1 3 2 گناباد خراسان رضوی 2

3 

 سمنان

 5/1 9 6 گرمسار

 5/1 1 2 دامغان 4

 5/1 3/1 5/1 آرادان 5

6 

 فارس

 2 2/4 1/2 اقلید

 8/1 8/1 1 مرودشت 7

 5/1 2/1 4/1 کازرون 8

 2 2 1 ممسنی 9

 1 2 2 بوشهر بوشهر 11

11 
 کردستان

 8/7 9/3 2 دهگالن

 6/9 2/3 3 سروآباد 12

 9/8 7/93 2/22 مجموع

 کشاورزی جهاد وزارت آمارنامه: ماخذ

  اکولوژیکنیازهای -2-2

موطن اصلی . دشومخصوص نواحی معتدل و سرد بوده و در مناطق گرمسیر به ندرت یافت می این گیاه

به  دانهسیاهاند. کاشتهمی در این مناطقجنوب اروپا و آسیای غربی بوده است و از قدیم این گیاه را  سیاه دانه

های ضعیف حساس است و به سرعت زرد و خاكدانه به کمبود آهن گیرد. سیاهسادگی با محیط جدید خو می

گراد درجه سانتی 21زنی در د. بیشترین سرعت جوانهگرما نیز مقاومت خاصی ندارهمچنین به شوری و  .شودمی

میلیمتر و بارش  1531و  431اکثر بارش ساالنه برای کشت دیم به ترتیب حداقل و حد گزارش شده است.

درجه  13و  21،  7/8به ترتیب برای رشد گیاه دمای مطلوب  و حداکثرداقل، میلیمتر بیان شده. ح 791بهینه، 

 سانتیگراد عنوان گردیده است.

مطلوب  PHگزارش شده ولی  6/9تا  8/2دامنه تحمل سیاهدانه به اسیدیته خاك، نسبتا وسیع است و از 

 .است زنی جوانه مرحله  از بیش گیاهچه، مرحله در سیاهدانه، شوری به تحملبیان شده. همچنین  6/5
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 کاشت هایروش و فواصل تاریخ،-2-5

 دانه سیاه عملکرد تعیین در هافاکتور تریناصلیاز  کاشت، تاریخشود. وسیله بذر انجام میتکثیر سیاهدانه به

. است برای کشت این گیاه پیشنهاد گردیده متفاوتیهای . بر این اساس در مناطق مختلف، زماناستعنوان شده 

در گلستان نیمه مهر آبان،  25آذر حاصل شد. در اصفهان  15در استان بوشهر بیشترین عملکرد با تاریخ کاشت 

بنابر . ه استو در قائنات، کاشت در فروردین، بیشترین عملکرد را نشان داد اسفندماه ،در مشهدتا نیمه آبان، 

 است. بودهارجحیت دارای ییزه به بهاره در قزوین، سیستان و بسیاری از مناطق کشور کشت پاگزارشات، 

شود. به این معنی که بذرها در برخی مناطق مانند سمیرم، کشت سیاهدانه به صورت انتظاری انجام می

 کنند. بنابراین تاریخ کاشتقبل از بارندگی پاییزه در زمین کاشته شده و با اولین بارندگی، شروع به فعالیت می

 د کرد.را طبیعت مشخص خواه واقعی

با کشت بطور مکانیزه زمین توسط دیسک،  تسطیحجهت کاشت این گیاه، پس از انجام عملیات شخم و 

به این ترتیب مقدار بذر استفاده . گیردصورت می cm31هایی به فواصل خط کشیکار کلزا با دانهکار ریزردیف

درصد  51مصرف بذر را تا تواند مقدار میکاشت با بذر کار همدانی باشد. میدر هکتار کیلوگرم  4-3شده، 

به کوچک است  نسبتاًبذر سیاهدانه کیلوگرم خواهد بود.  15تا 11این مقدار در کاشت دستی دهد. افزایش 

 بوته 251 تراکم بر اساس تحقیقات، .گزارش شده استگرم  4/2به طور متوسط  دانه آن 1111وزن  کهطوری

 و مشهد هوایی و آب شرایط در دانه سیاه تولید برای ترکیب ترینمناسب هفته دو آبیاری فواصل با مربع متر در

  است. شده گزارشبیرجند، و قائنات شهرستان در عملکرد بهتریندارای  مربع متر در بوته 351 تراکم
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 تغذیه -2-1

دارد. فصل پاییز  گیاهای در افزایش عملکرد و مقدار مواد مؤثّرۀ نقش عمده ،مواد و عناصر غذایی کافی

مناسب است و سبب افزایش  زراعیتن در هکتار کودهای حیوانی کامالً پوسیده، به زمین  31تا  21افزودن 

 شود. عملکرد می

. شوندمصرف میفسفات  وباشند که معموالً به صورت اوره دانه فسفر و نیتروژن میکودهای مورد نیاز سیاه

مصرف در هر هکتار فسفات  کیلوگرم  31و  اورهکیلوگرم  61 شود کهمیزمانی حاصل باالترین مقدار محصول 

در هنگام کاشت فسفات . طریقه مصرف این دو نوع کود به صورت بکار بردن نیمی از کود نیتروژن و همه شود

 شود.باقیمانده کود نیتروژن یک ماه پس از کاشت بصورت کود سرك مصرف می باشد.می

 مراقبت و نگهداری-2-7

 کل از زنی، جوانه از پس روز 64 تا 11 از دانهسیاه هرز هایعلف کنترل بحرانی بر اساس گزارشات، دوره

رویشی ترفالن کش پیشتوان از علفهای هرز، میبرای کاهش علفرشدی عنوان شده است.  دوره روز 93

های فوکوس، گاالنت سوپر و نابواس کشزنی کند و رشد بطئی گیاه از علفاستفاده کرد. همچنین به دلیل جوانه

 .گردداستفاده می

. در کندرشد میبه طور طبیعی  mm411میانگین بارندگی سالیانه حدود  با این گیاه معموالً در مناطقی

-گیرد. در خاكروز یکبار صورت می 4های سبک شنی به دلیل قابلیت جذب کم، دوره آبیاری کوتاه و هر خاك

دانه به شرح زیر صورت های آبیاری سیاهبنابه فصول متغیر است. دورهو تر آبیاری طوالنیهای های سنگین دوره

 گیرد:می

 زنی )آبیاری بعد از کشت(آبیاری تا جوانه 

 زنی تا زمان گلدهی(آبیاری تا گلدهی )جوانه 

  آبیاری در زمان گلدهی 

 آبیاری آخر در انتهای گلدهی و ابتدای دانه بندی 
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 کمیت بهترین باعث را روز 12 آبیاری و در مشهد، دوره میلیمتر  11/724کرمانشاه،  سیاهدانه در آبی نیاز 

تر شود، میزان محصول به همان نسبت هرچه فاصله زمانی آبیاری طوالنی بیان گشته است. سیاهدانه کیفیت و

  یابد. کاهش می

  آفات و هابیماری-2-7

 را شدید گرمای شود،می زرد سرعت به و است حساس ضعیف هایخاك و شوری آهن، کمبود به دانهسیاه

 و برگی ریز شدید، کوتولگی عالئم با هاییبیماری ایران در. کندمی حمله گیاه این به سس انگل و پسنددنمی

مهمترین عامل بیماری   Fusarium oxysporumدر ترکیه  .است شده گزارش گیاه این در گل اندام ماندن سبز

 بیان شده است. 

 عملکرد و برداشت نوع زمان،-2-1

د. با زرد باشماه قابل برداشت می تیرماه و در کشت بهاره در  خرداددر کشت پائیزه محصول سیاه دانه در 

های بذر توان اقدام به برداشت و یا پس از ریشه کنی کل بوته و خشک کردن با خرمن کوبی،ها میشدن کپسول

کیلوگرم بذر به دست  1111تا  611مقدار  دانه سیاه شده کشت زمین هکتار هر از داخل کپسول را جدا کرد.

 گردد. برداشت مکانیزه با کمباین غالت و تنظیمات هد کلزا، انجام میاخیراً  .آیدمی

 

  دانهسیاهترکیبات  و ، کاربرددارویی خواص-2-3

این تیره دارای ترکیبات شیمیایی متفاوتی بوده و لذا از نظر کموتاکسونومی یا طبقه بندی شیمیایی دارای 

ساپونینی به نام مالنتین و همچنین  روغن ثابت، ، دارای Nigella sativaسیاهدانه یا سیاه تخمه هستند. اهمیت 
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مالنتین به صورت مجزا ترکیبی سمی  .شدبامی Nigellonاسانس بوده که یکی از ترکیبات اسانس آن  حاوی

  .گیرندمی قرار استفاده مورد دارو و غذایی مکمل عنوان به دو هر آن روغن و هادانهاست. 

 اسانس یا فرار روغن% 5/1تا  5/1و  (black seed oil) غیرفرارروغن % 31-41دانه گیاه حاوی به عبارتی 

(Essential oil) ضد اکسیدانی،آنتی هیستامینی،ضد اثرات مسئول که بوده تیموکینون و نیژلون شامل که است-

 .هاستبرونش گشادکنندگی و عفونی

مواد آلبومینوییدی، ساپونین و آلکالوییدها نیز در  ،، صمغهاکربوهیدراتترکیبات مختلف دیگر مانند 

اسیدهای لینولئیک و اولئیک است. دانه به طور عمده . ترکیب شیمیایی روغن سیاهنداسیاهدانه گزارش شده

اسیدهای چرب دیگر نظیر پالمیتک و نیز میریستیک، استاریک، آراشیدونیک، آلفالینولنیک و ایکوزادینوئیک در 

 می نیز بدن برای مفید معدنی مواد نیز وآمینه  اسید 15 دارای همچنین سیاهدانه مقادیر کمتر دیده شده است.

 .باشد

 مکمل عنوان به مفید عناصر از انواعی و خام فیبر باال، پروتئین میزان داشتن دلیل به گیاه این دانه کنجاله

  .گیردقرار می استفاده مورد دام و انسان تغذیه در غذایی

 می مادران شیر افزاینده و مسهل  انگل، ضد آور، قاعده. است موثر پوستی هایسرطان درمان در دانه سیاه

 در دانه سیاه روغنی عصاره .شودمی استفاده تنفس دستگاه اینزله های بیماری و معده نفخ دفع برای و باشد

 خصوصاً پوستی هایبیماری در همچنین. رودمی کار به قلبی حمالت از جلوگیری و کلسترولLDL  کاهش

 هایکریستال تجمع از جلوگیری در دانه سیاه الکی عصاره .شودمی استفاده ،پوست قارچی هایعفونت درمان

گرفته  نتیجه دیابت بیماری روی دانه سیاه اثر بررسی در. است موثر کلیه سنگ کردن خرد در و کلسیم اگزاالت

 در درد تسکین همینطور و سرم کلسترول و گلیسریدتری میزان کاهش باعث دانه سیاه خوراکی تجویز که شد

 .شودمی افراد این
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 هکتار یکدر سطح  دانهیاهس ییدارو یاهکشت گ اقتصادی بررسی-9

-یک هکتار سیاههای باشد. جدول هزینهکشت سیاهدانه هزینه زیادی نداشته و جزو محصوالت پر بازده می

 تدوین گردیده است. 98های سال ( بر اساس قیمت2، )جدول دانه

 دانهسیاههزینه کشت یک هکتار ( 2جدول )-9-8

 هزینه کل هزینه واحد تعداد مقدار / واحد نوع عملیات ردیف

  1،751،111 351،111 5 کیلوگرم خرید بذر 1

  17،511،111 711،111 25 تن خرید کود حیوانی 2

  11،111،111 11،111،111 1 هکتار هزینه آماده سازی زمین 3

  1،411،111 711،111 2 نفر روز هزینه کارگری کاشت  4

  5،111،111 5،111،111  1 نوبت ماشین کاشت   5

  7،111،111 1،111 7111 متر مکعب آب بها  6

  3،511،111 511،111 7 نوبت آبیاری 7

  911،111 15،111 61 کیلوگرم کود نیتروژنه  8

  751،111 15،111 51 کیلوگرم کود فسفاته    9
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  1،311،111 1،311،111 1 نوبت محلول پاشی میکرو 11 

  7،111،111 711،111 11 نفر روز هزینه کارگری داشت 11

  11،511،111 711،111 15 نفر روز چیدن و جمع آوری محصول 12

  3،511،111 711،111 5 نفر روز بوجاری  13

14 
ماشین های برداشت و پس از 

 برداشت
  5،111،111 5،111،111 1 نوبت

  3،755،111 - 1 - %5هزینه های متفرقه  15

  78،855،111 - -  - جمع

 

 

 یک هکتار سطح در دانه کشت سیاهدرآمد و سود خالص -9-2

 واحد بذرعملکرد متوسط  سال
متوسط قیمت 

 خرید )ریال(
 هزینه ساالنه )ریال( درآمد کل )ریال(

سود )زیان( خالص 

 )ریال(

 121،145،111 78،855،111 211،111،111 251،111 کیلوگرم 811 اول
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