
آشنایی   سیاه  زیره  خواص  با  آیا 
 دارید؟ 

اگر خواسته باشیم پر فروش ترین ادویه ها را دسته بندی کنیم قطعا   ادویه   خرید  در بخش
زیره یکی از آنها خواهد بود. زیره یکی از ادویه جات بسیار پر خاصیت و معطر است که  
کاربردهای زیادی دارد. ما در ایران دارای دو نوع زیره هستیم. زیره سبز و زیره سیاه دو نوع  

هستند زیره  شده  شناخته  و  های    رایج  تفاوت  زیره  نوع  دو  این  دارند.  باالیی  فروش  که 
  زیره   خواص  آنچنانی با هم ندارد اما خواص آنها با یکدیگر فرق می کند. عنوان این مقاله

، زیره سبز را نیز به شما معرفی کنیم.   سیاه   زیره   خواص  است اما ما قصد داریم در کنار سیاه 
اگر می خواهید به طور کامل با مزایا و معایب مصرف زیره آشنا شوید به شما پیشنهاد می  

 .کنیم که تا آخر این مقاله با ما همراه باشید
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 در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟ 

 دارید؟   آشنایی   سیاه   زیره   خواص  با  آیا  •

 سیاه   زیره   خواص  •

 سبز   زیره   خواص  •

 پایانی   کالم  •

 

 آیا با خواص زیره سیاه آشنایی دارید؟ 
زیره سیاه در مقایسه با زیره سبز، خواص بیشتری دارد و ما در این بخش لیستی از  

با سیاه   زیره   خواص  مهم ترین برای آشنایی  ایم.  آماده کرده    زیره   خواص برای شما 
 .ادامه این مقاله را از دست ندهید سیاه
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 یره سیاه خواص ز 
 زیره سیاه و مشکالت معدوی 

در معده یا شکم هر انسانی گاهی کرم های انگلی پیدا می شوند و که باعث می شوند شما  
درد احساس کنید و حس خوبی نداشته باشید. یکی از راه های از بین بردن این کرم ها  
را  از زیره سیاه است. زیره سیاه می تواند بدون هیچ عوارضی این کرم ها  استفاده مکرر 

از مواد معدنی زیره سیاه است، انجام می شود.   بکشد. این کار به دست کارون که یکی 
  خرید  همچنین برای مشکالتی مانند نفخ، کاهش گاز شکم و… بسیار موثر است. عالوه بر

https://helesabz.com/buy-spirits/


این گیاه شما میتوانید برای تسکین دردهای معدوی نیز می توانید زیره سیاه مصرف   عرقیات 
 .کنید

 

 خواص زیره سیاه برای قلب 
زیره سیاه می تواند به چند روش به سالمت قلب کمک کند. اولین   ارگانیک   محصوالت   خرید 

روش این است که زیر سیاه دارای پتاسیم است و این باعث تنظیم شدن ضربان قلب می  
شود. دومین روش پایین آوردن فشار خون است. زیره سیاه با انقباض رگ های خونی می 

یز پایین آوردن کلسترول در بدن است.  تواند فشار خون شما را پایین بیاورد. آخرین روش ن
 .مصرف زیره سیاه می تواند به کاهش و یا حفظ سطح کلسترول بدن کمک های زیادی کند

 بهبود متابولیسم و زیره سیاه 
یکی از “خواص زیره سیاه” برای بدن در زمینه باال بردن سطح متابولیسم است که یکی از 

یکی از مواد معدنی است که می تواند سطح    مهم ترین شاخص های بدنی می باشد. منگنز
متابولیسم را باال ببرد. این ماده معدنی در زیره سیاه به مقدار الزم وجود دارد و شما می  
توانید با مصرف مکرر و به اندازه زیره سیاه سطح متابولیسم بدنی خود را باال ببرید. همچنین  

 .مصرف این ادویه می تواند باعث تولید انرژی شود
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 خواص زیره سیاه برای خواب 
شاید بسیاری از ما با مشکالتی همچون بی خوابی، خواب بدون آرامش و… دست و پنجه  
نرم می کنیم. یکی از راه های بهبود این مشکالت استفاده از زیره سیاه است. یکی از وظایف  

است. پس   منیزیم در بدن، بهبود وضعیت خواب است. منیزیم نیز در سیاه دانه بسیار زیاد
 .شما می توانید با مصرف سیاه دانه خواب آرام تری را تجربه کنید

 خواص زیره سبز 
و زیره   سیاه  زیره  خواص  آشنا شدید. گفته شد که سیاه  زیره  خواص  در بخش باال با

بیشتر و مهم تر هستند.   سیاه   زیره   های   خاصیت  سبز فرق آنچنانی با یکدیگر نمی کنند اما
ما در این بخش قصد داریم خواص زیره سبز را نیز با شما بررسی کنیم. به شما پیشنهاد می  

 .از دست ندهید کنیم که ادامه این مقاله را

 

 زیره سبز و هضم غذا 
هضم سریع تر غذا اولین مزیتی است که می خواهیم با یکدیگر بررسی کنیم. مصرف زیره  

ث تحریک غده های ترشح کننده اسید، آنزیم های هضم و صفرا شود که  سبز می تواند باع
 .در نهایت به هضم زودتر و بهتر غذا کمک های زیادی می کند

 

https://www.healthline.com/nutrition/caraway


 

 سیستم ایمنی بدن و زیره سبز 
یکی از مهم ترین مزیت های زیره سبز، تقویت سیستم ایمنی است. تقویت سیستم ایمنی 

ا در برابر بیماری های مزمن و خطرناک بسیار بدن بسیار مهم است و باعث می شود تا شم
است که می تواند در تقویت سیستم ایمنی موثر  C ویتامین  مقاوم باشید. زیره سبز دارای

باشد. البته وجود این ویتامین در بدن می تواند از فشار خون، سکته قلبی، سرطان و… بسیار 
ضروری است. البته ناگفته نماند که این ویژگی در بین خواص زیره سیاه و زیره سبز مشترک  

 .است

 زیره سبز و خواص آن برای الغری 
بسیاری از ما روش های زیادی را تاکنون برای الغری امتحان کرده ایم. بسیاری از آنها موثر 
نبوده اند و ا به اندازه کافی نتوانستیم وزن خود را کاهش دهیم. اما زیره سبز یک گیاه کامال  

عث الغری شود. اول اینکه می  طبیعی برای الغری است. زیره سبز می تواند به چند روش با 
تواند چربی های اضافه بدن را بسوزاند و وزن شما را پایین بیاورد. دومین روش نیز سوزاندن  
کالری است. مصرف کالری بیش از حد می تواند باعث چاقی شود. مصرف زیر سبز نیز باعث  

 .می شود تا کالری های اضافی بسوزند

 درمان یبوست با زیره سبز 
ی از بیماری های رایج است که گاهی اوقات به آن مبتال می شویم. اما زیره سبز  یبوست یک

می تواند راه حلی برای این مشکل باشد. شما می توانید با مصرف به اندازه زیره سبز این  
 .مشکل را برطرف کنید زیرا زیره سبز حاوی مقادیر زیادی فیبر است

https://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C


 

 کالم پایانی 
ارگانیک   سیاه  زیره  بتوانید  شما  اگر  است.  ارگانیک  محصوالت  خرید  مسئله،  ترین  مهم 

ه است. از اینکه تا  ارگانیک بهتر حفظ شد سیاه   زیره   خواص  خریداری خیلی خوب است زیرا
 .آخر این مقاله ما همراه بوده اید کمال تشکر و قدردانی را داریم

  

 


