
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 یاهترانیمد یهانیو سرزم رانیبار در ا نیاست که نخست انیاز خانواده چتر ییدارو یاهیسبز گ رهیز      

 یو بهداشت یشیآرا ،ییغذا ،یداروساز عیآن است که در صنا وهیم ،اهیبخش مورد استفاده گکشت شده است. 

کننده معده،  تیسرطان، تقوضد سبز عبارت است از رهیز ییص داروواخ یبرخ. ردیگیمورد استفاده قرار م

-جهت دام ریدهنده ش شیافزا ،یضد باکتراطفال،  دیشد یهاقولنج مسکن ها،پالکت یدرد، ضد چسبندگضد

کشت آن، در  یبرا ازیمورد ن یکیخاص اکولوژ طیسبز با توجه به شرا ةریز و ضددیابت. ضد تشنج ،یاصل یها

 نای مهم در دنیا و مهمتریدومین گیاه ادویهسبز  ةزیر .گرددیم دیتولاز جمله ایران از جهان  یودمناطق محد

هکتار هزار  30در کشور حدود  آنسطح زیرکشت  .وب می شودایران محسی شده در گیاه دارویی زراعی و اهل

زیره سبز یکی از  از سوی دیگر، دهد.را تشکیل می اروییکه بیشترین سطح زیر کشت در بین گیاهان داست 

عرضه آن در مدتی است  ،بدلیل اهمیت آن در صادراتاست که  مهم اقتصادیدارویی  خستین گیاهانن

تاکنون رقمی از زیره سبز در کشور معرفی نشده است. متاسفانه درعین حال و شروع شده است.  فرابورس

کرد رقم پرعملمنجر به تولید  ،مل به تنش خشکیروی اصالح عملکرد و تح د ده سالهمتمرکز حدوتالش های 

ی شده از نقاط توده های جمع آورزیره سبز در دانشکدگان ابوریحان دانشگاه تهران شده است که نسبت به 

 تولید رقم جدید دهد.نشان میت به تنش آبی آخر فصل و انعطاف پذیری بیشتری نسبمختلف کشور عملکرد 

های مورفوفیزیولوژی، بیوشیمیایی، عملکرد و اجزاء عملکرد در اساس ارزیابیبر "1یوتای" پیشنهادیبا نام 

وراثت  پذیری،ظیر براورد ترکیبهای ژنتیکی نبیکراس، ارزیاخزانه پلی، تشکیل شرایط آبیاری نرمال و تنش

ی در شرایط محیطی مختلف و تالق آلدهیدکلیدی مسیر تولید کومینو بررسی بیان برخی ژن های  پذیری

در مقاطع کارشناسی ای از دانشجویان تحصیالت تکمیلی با همکاری مجموعهو والدین منتخب بین کراس پلی

 ای نزدیک موفق به ثبت این رقم در کشور شویم.در آیندهامید است  .صورت گرفته استارشد و دکتری 

 مدمهدی مرتضویانسیدمحدکتر 

 علوم زراعی و اصالح نباتاتگروه  دانشیار

 اصالح نباتات ک و ژنتیتخصص: 

mortazavian@ut.ac.ir 

36040615-021  

 

  رقم رپعملکرد زریه سبز 
 

 

آدرس: پاکدشت، بلوار امام رضا )ع(،  

 دانشگاه تهران ،ابوریحان دانشکدگان

 3391653755کدپستی: 

http://abu.ut.ac.ir 

 

 دانشکدگان ابوریحان


