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 چکیده:
هی  عبلِ چٌس ػلفی، ایي گیبُ زارز ثْساؽتی ٍ آرایؾی غذایی، زارٍیی، هقبرف آى اعبًظ کِ اعت هؼغز ٍ زارٍیی گیبّبى جولِ اس یفلفل عًؼٌب

اعتفبزُ اس آى ّب هَرز ًکَّؼ قزار  ّبی اذیزسیغت زر عبل ظیثز هح ییبیویؽ یاثزات هضز کَزّب لیزل ثِ ثبؽس ٍ ثِ تیزُ ًؼٌبع تؼلق زارز.
ٍ ثِ فَرت کٌتزل  جیکَز ثِ تسر ییهزعَم، ػٌبفز غذا یکَزّب يیگشیثِ ػٌَاى جب ی سیغتیًبًَکَزّب ٍکَزّب یزیگزفتِ اعت. ثب ثِ کبرگ

ذبک، ٍ  تیکبّؼ عو ،ییػٌبفز غذا یهقزف ییهٌجز ثِ افشاػ کبراٍ کَزّبی سیغتی  ؽًَس. اعتفبزُ اس ًبًَکَزّب  یزر ذبک آساز ه سُؽ
ِ هٌظَر ثزرعی اثز کبرثزز کَزّبی ًبًَ ٍ تزکیجبت آلی هرتلف ثز ففبت هَرفَفیشیَلَصیک ًؼٌبع . ثؽَز یکبّؼ تؼساز زفؼبت کبرثزز کَز ه

تکزار زر گلربًِ تحقیقبتی زاًؾگبُ هالیز اًجبم ؽس.  3تیوبر ٍ 7فلفلی آسهبیؼ حبضز اًجبم ؽس. آسهبیؼ ثِ فَرت عزح کبهالً تقبزفی ثب 
زر ّشار( ٍ ٍرهی ٍاػ هؼوَلی، ٍرهی ٍاػ غٌی ؽسُ،  چبی 2آّي، ًبًَ کَز پتبط،ثب غلظت ) تیوبرّبی آسهبیؼ ؽبهل:ًبًَکَز ًیتزٍصى، ًبًَکَز

( ٍ ؽبّس ثَزًس کِ ثِ فَرت هحلَل پبؽی سهبًی کِ گیبُ ثِ رؽس هٌبعت رعیس تیوبرّب اػوبل ؽس. ًتبیج ثِ زعت 3زر 1کوپَعت ثب غلظت )
ّبی اػوبل ؽسُ ثبػث  زار ثَز. توبهی تیوبر  ّبی فتَعٌتشی، هؼٌیهیشاى رًگیشُآهسُ ًؾبى زاز کِ تبثیز ًبًَ کَزّب ٍ کَزّبی سیغتی رٍی  

 ّبی فتَعٌتشی ًغجت ثِ ؽبّس ؽسًس. افشایؼ رًگیشُ

  ّبی فتَعٌتشی تغذیِ گیبُ، گیبّبى زارٍیی، ًبًَ، ٍرهی ٍاػ، رًگیشُ کلیدواشه :

 
 

 مقدمه و هدف:
 ؽیویبیی هبزُ تزیي هْن. زارز ثْساؽتی ٍ آرایؾی غذایی، زارٍیی، هقبرف آى اعبًظ کِ اعت هؼغز ٍ زارٍیی گیبّبى جولِ اس یفلفل عًؼٌب

ایي گیبُ اس جولِ گیبّبى  (.Boyer, 1982) اعت ؽسُ لیتؾک هرتلف هبزُ َعً 22اس کِ( زرفس1.5 اس ثیؼ) اعت آى اعبًظ فلفلی ًؼٌبع
پیؾگیزی ٍ هؼبلجِ عٌسرم رٍزُ تحزیک پذیز ثِ اثجبت رعیسُ اعت. گیبُ زارٍیی ارسؽوٌسی اعت کِ عجق تحقیقبت اذیز اثزات هقزف آى زر 

هذکَر زارای اثزات ضس التْبة، ضس زرز، ضس ًفد، قبػسُ آٍر، تت ثز ٍ ضسػفًَی کٌٌسُ ًیش هی ثبؽس. ّوچٌیي اعبًظ گیبُ زارای اثزات ضس 
 Peppermintٍ ًبم رایج (  (.Mentha piperita Lفلفلی ثب ًبم ػلوی  ًؼٌبع .(1388ثبکتزیبیی ٍ هیکزٍثی اعت )ایشزی ٍ ّوکبراى، 

 Omid) تؼلق زارز. 3ٍ تیزُ ًؼٌبع 2ّب الهیبل راعتِ ،1رسیسُ رزُ سیز ثِ کِ ( هی ثبؽسn2;48ٍ ّیجزیس ) عبلِ چٌس ( گیبُ ػلفی،1371)سرگزی، 

Beigi, 1995 .)ػزك ٍ هتز عبًتی تب ّفت چْبر زراسای ثِ کزک، پَؽیسُ اس کوی زار، زًساًِ تیش، ًَک هتقبثل، ؽکل، ثیضی ّبی آى ثزگ 

-22% هٌتَل آساز ٍ 52-78ثبؽس کِ اس  % رٍغي فزار هی 2.5-4ّبی ًؼٌبع فلفلی ؽبهل  (. ثزگ1376 ثبؽس )اهیسثیگی، هی هتز تب عِ عبًتی زٍ
ثِ  زارٍیی گیبّبى ػولکزز پتبًغیل اس ای ثرؼ ػوسُ (Bradley, 1992% هٌتَل  تزکیت ؽسُ ثب عبیز تزکیجبت تؾکیل ؽسُ اعت )5

 ِث ).  1392 ّوکبراى، ٍ ػغگزی( قزار هیگیزز  تأثیز تحت رؽس زٍراى زر گیبُ ًیبس هَرز هَاز غذایی تأهیي ػسم زلیل ثِ فلفلی ًؼٌبع ذقَؿ
کٌٌس، هست ّبعت کِ اعتفبزُ اس آى ّب هَرز  یه جبزیغذا ا تیفیٍ ک تیاس کو ظیهزعَم ثز هح ییبیویؽ یکِ کَزّب یاثزات هضز لیزل
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ٍ ثِ  جیکَز ثِ تسر ییهزعَم، ػٌبفز غذا یکَزّب يیگشیثِ ػٌَاى جب کیَلَصیث یکَزّب ًبًَکَزّب ٍ یزیًکَّؼ قزار گزفتِ اعت. ثب ثِ کبرگ
ذبک، ثِ حساقل  تیکبّؼ عو ،ییغذاػٌبفز  یهقزف ییؽًَس. اعتفبزُ اس ًبًَکَزّب هٌجز ثِ افشاػ کبرا یزر ذبک آساز ه سُفَرت کٌتزل ؽ

 يیتز اس هْن یک. ی(1392ٍّوکبراى، یؽَز )ًبزر یاس حس کَز ٍ کبّؼ تؼساز زفؼبت کبرثزز کَز ه ؼیاس هقزف ث یًبؽ یاثزات هٌف سىیرع
 ی( ثزاNano fertilizersزر ثرؼ آة ٍ ذبک، اعتفبزُ اسًبًَکَز ّب ) یهرتلف کؾبٍرس یّب ؼیّب ٍگزا ٌِیًبًَ زر سه یفٌبٍر یکبرثززّب

 عیغتن آثیبری، آة ّوزاُ عزک فَرت ثِ (ذبک عزیق اس ّن ثبال هقزف ٍ جذة قبثلیت (.1388،کبراىوٍّ یی)رضب ثبؽس یه بّبىیگ ِیتغذ

 رّظ آّغتِ ذبفیت .رًٍس هی ثِ ؽوبر کَزّب ًَع ایي ّبی اس ٍیضگی  )پبؽی هحلَل (ثزگ عزیق اس ّن ٍ  )ثبراًی ٍ ای قغزُ ّبی آثیبری

ّبی سیغتی زر ػلَم کؾبٍرسی  (. اعتفبزُ اس کَز1389 ّوکبراى، ٍ ًیب ًوبیس )هظبّزی هی ؽبیبًی کوک آى اس ثْیٌِ اعتفبزُ کَز ثِ ًبًَ ثَزى
ی اذیز کبّؼ  قسهتی چٌسیي عبلِ زارز اهب ثْزُ ثززاری ػلوی اس ایي گًَِ هٌبثغ عبثقِ چٌساًی ًسارز. ّزچٌس کبرثزز ایي کَزّب زر چٌس زِّ

اًس اعتفبزُ اس آًْب زر کؾبٍرسی هجسزا هغزح ؽسُ  ّبی ؽیویبیی ثِ ٍجَز آٍرزُ یبفتِ اعت اهب ثب تَجِ ثِ هؾکالتی کِ هقزف ثی رٍیِ کَز
 فؼبل  ّبی کزم عتَى هیبى اس آة ػجَر اس پظ کِ اعت گیبّی رؽس هحزک هَاز حبٍی هبیغ ٍاػ (. ٍرهی1375اعت )آعتبرایی ٍ کَچکی، 

 ثزگ رٍی پبؽی هحلَل فَرت ثِ را آى تَاى هی ٍ ؽَز هی آٍری جوغ  )ؽَز هی اعتفبزُ آًْب اس کوپَعت تْیِ ٍرهی رز کِ ّبیی کزم(

ًیبس  هَرز ػٌبفز اس ثرؾی تأهیي( کَز  قجیل اس سیبزی هشایبی گیبّبى رٍی پبؽی هحلَل ثقَرت ٍاػ ٍرهی اس اعتفبزُ اعتفبزُ ًوَز. گیبّبى
 آفت کؼ یک ًقؼ ّوچٌیي ٍ )ؽس ذَاّس گیبّبى رؽس افشایؼ ثبػث ٍ زاؽت ذَاّس را گیبّی ّبی َّرهَى ًقؼ( رؽس  هحزک ،)گیبُ

(. ٍرهی 1391ٍ عبلجی،  )جْبًجبى ثَز ذَاّین ؽبّس را عجشیجبت ٍ سراػی هحقَالت ثبغی، تَلیس کیفی ٍ کوی افشایؼ ًتیجِ زر زارز را گیبّی
ؽسُ ثب آة آکَاریَم ٍ راکتَر سیغتی ثب ػقبرُ گیبّبى گشًِ ٍ آلَئِ ٍرا ثسعت آهسُ تَعظ ٍاػ غٌی ؽسُ اس تزکیت ٍرهی ٍاػ هؼوَلی غٌی 

ای ٍ زر کٌبر تغذیِ ارگبًیک،  تَاًس ثِ فَرت هکول زر کؾت گیبّبى هرتلف سراػی، ثبغی ٍ گلربًِ ّبی عَزهٌس کَّغتبًی هی هیکزٍارگبًیغن 
کبر ثززُ ؽَز. کبرثزز ایي هبزُ ػالٍُ ثز اثزات هفیس زر ثؼس اقتقبزی ٍ افشایؼ ػولکزز هتساٍل ٍ تلفیقی ػٌبفز کن هقزف ٍ پزهقزف ّز گیبُ ث

( ًؾبى زازًس  1392. زر تحقیقی هْزآفزیي ٍ ّوکبراًؼ )(1392رعبًس )سًگبرکی فزاّبًی ٍ ّوکبراى،  ثِ پبیساری سیغت هحیغی ًیش یبری هی
 کَزّبی هقزف کبّؼ یب ثبػث ٍ جبیگشیي هیتَاًٌس کَزّب ایي ٍ زازًس افشایؼ را فلفلی ًؼٌبع کیفی ٍ کوی ػولکزز سیغتی، کَزّبی هقزف

فزضبئی ٍ ّوکبراى  .اعت ٍ کؾبٍرسی پبیسار هحیظ آلَزگی رعبًیسى حساقل ثِ راعتبی زر گبهی کِ ؽًَس سراػی ّبی زر اکَعیغتن ؽیویبیی
یبیی، ًبًَسیغتی ٍ ٍرهی کوپَعت زر گیبُ زارٍیی ًؼٌبع فلفلی را ّبی اگزٍفیشیَلَصی ٍ ػولکززی تغذیِ ثب کَزّبی ؽیو ( ثزذی پیبهس1393)

ثزرعی کززى ًتبیج حبکی اس ایي ثَز کِ تیوبرّبی هَرز ثزرعی ثِ ٍیضُ تزکیجی ًبًَ کَز سیغتی ٍ ٍرهی کوپَعت اثز هؼٌی زاری ثز ففبت 
ی کوپَعت ثب ػولکزز ثْتز ٍ ػسم ًیبس ثِ تکزار زر کوی ٍ ففبت کیفی زاؽتٌس عجق ًتبیج ثِ زعت آهسُ تزکیت کَزّبی ًبًَ سیغتی ٍ ٍره

 هقبیغِ ثب کَز ؽیویبیی هی تَاًٌس زر کؾبٍرسی پبیسار ثِ ػٌَاى یک جبیگشیي ثزای کَزّبی ؽیویبیی زر کؾت گیبُ زارٍیی ًؼٌبع فلفلی هغزح
 افشایؼ ثبػث زّی ٍ عبقِ سًی پٌجِ هزحلِ زر پتبعین کَز ًبًَ پبؽی کِ هحلَل ( زر آسهبیؾی ًؾبى زازًس1392جؼفزسازُ ٍّوکبراى ) ثبؽٌس.

 پبؽی هزحلِ هحلَل ثب یک ّوزاُ پتبعین کَز ًبًَ یب پتبعین عَلفبت ذبکی هقزف ًتبیج، ثِ تَجِ گززیس. ثب گٌسم تَجِ ػولکزز اقتقبزی قبثل

( کِ 1392. زر ثزرعی پیًَسی ٍ ّوکبراى ) اعت تَفیِ قبثل ػولکزز اقتقبزی حساکثز تَلیس ثزای گٌسم، سًی پٌجِ هزحلِ زر پتبعین کَز ًبًَ
زّس  اًجبم ؽس، ایي ًتبیج ًؾبى هی ریحبى اکغیساى آًتی ّبی فؼبلیت آًشین ٍ رؽس پبراهتزّبی ثز آّي کالت ثب آّي کالت ًبًَ تبثیز زر هقبیغِ

تَاًس عجت  یب کوتز ًغجت ثِ کَز آّي هیکِ جبیگشیٌی کَز آّي تْیِ ؽسُ ثب فٌبٍری ًبًَ زر هقبیغِ ثب کَزّبی آّي رایج زر غلظت هٌبعت 
( زر هَرز تبثیز عغَح هرتلف کَز ًیتزٍصى رٍی 1377افشایؼ رؽس کوی ٍ کیفی گیبُ ریحبى ؽَز. زر آسهبیؾی کِ تَعظ ًیبکبى ٍ ّوکبراى)

کیلَگزم زر ّکتبرثِ 222ر ًؼٌبع فلفلی اجزا ؽس هؾرـ گززیس کِ ثیؾتزیي تؼساز ثزگ،عغح ثزگ، ٍسى تز، ٍسى ذؾک ٍ هیشاى اعبًظ زر تیوب
ٍ آگلًَوب هَرز  بیثبذ فيیرؽس ز یّب ٍ ؽبذـ ِیثز تغذ یثزگ ی( ثقَرت اعپزٍاػی )ٍره غیهب یکیَلَصیاثز کَز ث یؾیآسهب یع زعت آهس..

تکزارزر عبل اٍل ( ٍعِ تزیل یلیه 22،42،82،62،122) عغح 6 ثب یکبهل تقبزف یثلَکْب ِیاعتفبزُ اس عزح پب ثبکَز  يیپضٍّؼ قزار گزفت ا
ثِ فَرت زٍثبر زر   Aglonema commutatumٍزر عبل زٍم ثز آگلًَوب    amoena  Dieffenbachia بیذثب فيیز یٌتیثزگ س بُیثزگ

ٍسى  ٍسى تز،، قغز رؽس چَى ارتفبع، یّب ثز ؽبذـ یزار یاثز هؼٌ یًؾبى زاز کِ هحلَل پبؽ ِیحبفل اس تجش جیؽس ًتب یّفتِ هحلَل پبؽ
عغَح  ؼیّب افشا ؽبذـ ؾتزیزر ث ٍ فغفز زر آگلًَوب زاؽتِ، تزٍصىیً ٍسى ذؾک، ٍسى تز، تؼساز ثزگ، ٍارتفبع، بیثبذ فيیزر ز تزٍصىیً ذؾک ٍ

( تَاى 1392. زر تحقیقی فزساهی عپْز ٍ ّوکبراى )(1379،یرؽس ؽسُ اعت )هحجَة ذوبه یّب ؽبذـ ؼیافشا هَجت ثْجَز ٍ یهحلَل پبؽ
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ّبی  ثزذی اس ففبت فیشیَلَصیک گیبُ ؽبّی زر هزحلِ رٍیؾی ثزرعی کززًس ثِ عَر کلی، ًتبیج ًؾبى زاز کِ ؽبّی سیغتی چبی کوپَعت ثز
 ی ثْتزی زاؽتٌس. رؽس یبفتِ زر چبی کوپَعت ًغجت ثِ ذبک ًتیجِ

 

 ّب:  هَاز ٍ رٍػ
 17زرجِ ٍ  34زقیقِ، ػزك جغزافیبیی  49زرجِ ٍ  48جبزُ اراک ثب هَقؼیت، عَل جغزافیبیی  4آسهبیؼ زر زاًؾگبُ هالیز ٍاقغ زر کیلَهتز 

ّبی گیبُ  هتز اًجبم ؽس. ایي تحقیق ثِ فَرت گلساًی زر گلربًِ تحقیقبتی زاًؾگبُ هالیز اًجبم ؽس. ریشٍم 1782زقیقِ ٍ ارتفبع اس عغح زریب 
هتز هٌتقل ؽسًس   عبًتی 18هتز ٍ عَل  عبًتی 22ِ ّبی پالعتیکی ثب قغز زّبً گزُ زر آهسُ ٍ ثِ گلساى 3ّبیی ثب ًؼٌبع فلفلی  ثِ فَرت قغؼِ

تکزار  3تیوبر ٍ 7اعت. آسهبیؼ ثِ فَرت عزح کبهالً تقبزفی ثب  1:1:2کِ ذبک آى ؽبهل ذبک سراػی ٍ هبعِ ٍ ٍرهی کوپَعت ثِ ًغجت 
ّب اس ارتفبع  گیبّبى ثِ رؽس هٌبعت عبقِ ّفتِ ثؼس اس  رعیسى 3اًجبم ؽس. گیبّبى ثِ عَر هزتت ثز حغت ًیبس آثی ثب آة هؼوَلی آثیبری ؽسًس . 

زر ّشار( ٍ ٍرهی 2هتزی عزسًی ؽسًس عپظ تیوبرّبی کَزی  کِ  ؽبهل: ًبًَکَز ًیتزٍصى، ًبًَکَز آّي، ًبًَ کَز پتبط، ثب غلظت ) عبًتی 5
ّفتِ  8ًَثت عی هست  4ر آة( ٍ ؽبّس ثَز کِ ثِ فَرت هحلَل پبؽی ز 3زر1ٍاػ هؼوَلی، ٍرهی ٍاػ غٌی ؽسُ،  چبی کوپَعت ثب غلظت)

 اػوبل ؽسًس  .
 

 سنجص رنگیسه های برگ
 عٌجؼ ثِ اقسام . اعت ؽسُ ػٌَاى فتَعٌتش ٍ هیشاى کلزٍفیل ثز تأثیز عزیق اس گیبُ رؽس ثز کَزّب پبؽی هحلَل تأثیز اٍلیي کِ ایي ثِ تَجِ ثب

 آسهبیؾگبُ ثِ آى ّبی ثزای عٌجؼ رًگیشُ ٍ ثززاؽت ًؼٌبع فلفلی تبسُ ّبی ثزگ اس تؼسازی هٌظَر ثِ ایي .گززیس ثزگ فتَعٌتشی رًگیشُ ّبی

-JENUS UVهسل  5( اًتربة گززیس. عٌجؼ ثب زعتگبُ اعپکتزٍفتَهتزی1949) 4ؽسجْت عٌجؼ رًگیشُ ّبی ثزگ رٍػ آرًَى هٌتقل

 اًجبم ؽس.  1200
 

 نتایج:
تبثیز هؼٌی زاری  a   ٍbّبی کلزٍفیل زرفس ثز هیشاى رًگیشُ 5عغح ثز اعبط ًتبیج ثِ زعت آهسُ اس تجشیِ ٍاریبًظ، تیوبرّبی آسهبیؾی زر 

ؽسًس کِ ثیؾتزیي افشایؼ زر تیوبر ٍرهی ٍاػ غٌی ؽسُ هؾبّسُ ؽس  a ٍbزاؽتٌس. توبهی تیوبرّبی آسهبیؾی ثبػث افشایؼ  هیشاى کلزٍفیل 
زرفس افشایؼ یبفتِ اعت . ثؼس اس ٍرهی  b 43کلزٍفیل  زرفس افشایؼ یبفتِ اعت ٍ هیشاى 22زر هقبیغِ ثب ؽبّس   aکِ کِ هیشاى کلزٍفیل 

 (1زرفس افشایؼ یبفت.)ًوَزار b  ،39زرفس افشایؼ ٍ کلزٍفیل  a   ،18ٍاػ غٌی ؽسُ، ًبًَ کَز ًیتزٍصى ثیؾتزیي تبثیز را زاؽت کِ کلزٍفیل 
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 برگ نعناع فلفلی  aهای آزمایشی بر کلروفیل اثر تیمار -1نمودار

 
زرفس ثز هیشاى کبرتٌَئیس هؼٌی زار ثَزًس. ثیؾتزیي تبثیز ًغجت  5ِ زعت آهسُ اس تجشیِ ٍاریبًظ، تیوبرّبی آسهبیؾی زر عغح ثز اعبط ًتبیج ث

زرفس افشایؼ زاؽت ٍ ثقیِ تیوبرّبی آسهبیؾی تبثیز  27ثِ ؽبّس هزثَط ثِ  تیوبر آسهبیؾی ٍرهی ٍاػ غٌی ؽسُ ثَزُ کِ زر هقبیغِ ثب ؽبّس 
 ت ثِ ؽبّس زاؽتٌس. افشایؾی کوتزی ًغج

  

 بحث:
(، گشارػ کززًس کِ هیشاى کلزٍفیل زر ًؼٌبع فلفلی هزثَط ثِ تیوبر غذایی عغح ثبالی ٍرهی کوپَعت ثَز کِ 1393فزضبیی ٍ ّوکبراى)      

ّبی غذایی عغح ثبالی کَز ؽیویبیی ٍ تزکیت عغح ثبالی کَز ٍرهی کوپَعت + عغح پبییي کَز ؽیویبیی قزار زاؽتٌس.  ثِ زًجبل آى تیوبر
 رؽس افشایؼ ّب، ریؾِ تَعظ ًیتزٍصى جذة ثبػث ذبک ثِ کوپَعتٍرهی کززى اضبفِ کِ کززًس گشارػ( 1387)هیزساییٍ هقسم فسقی
 زر ّیسرٍکزثٌی هَاز ٍ ؽسى عبذتِ فتَعٌتشی، عغح ًَری، جذة عغح افشایؼ عجت ذَز ًَثِ ثِ کِ ؽَزهی ثزگْب ثیؾتز تَلیس ٍ رٍیؾی

 هقبزیز اثز کِ زاز ًؾبى (1393ٍاریبًظ آسهبیؼ هَعَی ٍ ّوکبراى ) تجشیِ ًتبیج .ؽس ذَاّس کل کلزٍفیلٍ b ،a کلزٍفیل افشایؼ ٍ ّب ثزگ

 عغح افشایؼ ثب ثَز ٍ زار هؼٌی فلفلی ًؼٌبع زارٍیی گیبُ ثزگ کلزٍفیل ؽبذـ ثز زرفس احتوبل یک زر عغح کوپَعت ٍرهی هقزف هرتلف

 کِ هقسار سهبًی ًوَزًس، ،( اؽبرُ Baranauskiene) at el, 2003 زاز. ًؾبى افشایؾی رًٍس ًیش ثزگ کلزٍفیل کوپَعت، هیشاى ٍرهی

 تَجْی قبثل ثیَهبط ٍ ثبؽس عزیؼی زاؽتِ رؽس گیبُ ؽَز هی هَجت ٍ یبثس هی افشایؼ هیشاى فتَعٌتش ثبؽس، ذبک زر کبفی اًساسُ ثِ ًیتزٍصى

 ػٌبفز ثَزى زارا زلیل ثِ کوپَعت ٍرهی گززز، هی افشایؼ فتَعٌتش ٍ کلزٍفیل هیشاى افشایؼ ثبػث کِ ًیتزٍصى ثز ػالٍُ .ًوبیس تَلیس

  .ؽَز هی گیبُ فتَعٌتش ٍ هیشاى کلزٍفیل افشایؼ ثبػث ًیش آّي ذقَؿ ثِ ٍ ریشهغذی
Ansari,2008 ّبی رؽس ثْتز ٍ ػولکزز ثبالتز گیبّبى را ثِ آسازعبسی آّغتِ ػٌبفز غذایی ثِ ّوزاُ اکغیي ٍ جیجزلیي ًبؽی اس کبرثزز کَز

ٍرا ثسعت آهسُ کِ ػقبرُ گیبُ گشًِ حبٍی  ٍاػ غٌی ؽسُ ثب ػقبرُ گیبّبى گشًِ ٍ آلَئِ آلی ّوچَى ٍرهی ٍاػ ًغجت زاز. ٍرهی
ٍرا حبٍی ػٌبفز ریشهغذی،  ثبؽس.ػقبرُ آلَئِ ٍ عزؽبر اس ًیتزٍصى هی B ٍK، گزٍُ cّبی  ّبی گًَبگَى ّوچٌیي ٍیتبهیي اعیسآهیٌِ
ّب اعت. ػقبرُ ایي گیبُ  ّب ٍ کزثَّیسرات ّب، آًشین ی ثیَتیک، ػٌبفز هؼسًی)فغفز، پتبعین،کلغین ٍ هٌیشین( ، ٍیتبهیيّب، ػٌبفزآًت اعیسآهیٌِ

ثرؾس. ایي هبزُ هٌجغ هٌبعجی ثزای تبهیي اًزصی  ثبؽس کِ زر ذبک تَلیس اعیس فَلیک را تغزیغ هی ّوچٌیي زارای ًَػی کزثَّیسرات هی
ّوچٌیي هَاز هَجَز زر ایي گیبُ عجت افشایؼ تؾکیل کلزٍفیل ٍ زر ًتیجِ افشایؼ فتَعٌتش ٍ رؽس عجشیجبت ثبؽس.  ّب هی هیکزٍارگبًیغن

 .(1392ؽَز.)سًگبرکی ٍ ّوکبراى،  هی
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 منابع
 هؾْس، رضَی، قسط آعتبى اًتؾبرات.زارٍیی گیبّبى فزآٍری ٍ تَلیس رّیبفتْبی.  1376 ر. اهیسثیگی، _
هجلِ ارهغبى . ؼبلیت ثیَؽیویبیی ٍ ضس هیکزٍثی هزین گلی ٍ ًؼٌبع فلفلی. ف1388اثٌیؼؾزی، م.، ٍ پیزی، خ.  ایشزی، س.، احوسًٍس، گ.، _

 (57)ؽوبرُ پی زر پی  1389ـ ثْبر 1ـ ؽوبرُ  15زاًؼ زٍرُ 
 194 ؿ. هؾْس زاًؾگبّی جْبز اًتؾبرات. پبیسار کؾبٍرسی زر ثیَلَصیکی کَزّبی کبرثزز. 1375. ػَك ، کَچکی ٍ آعتبرایی،ػلیزضب _
 کَز ًبًَ هحلَلپبؽی ٍ ذبکی هقزف ثِ گٌسم ػولکزز اجشای ٍ ػولکزز ٍاکٌؼ. 1392. م آثبزی، حکن ،.م هؼیٌی، جبهی ،.ر جؼفزسازُ، _

 1392 تبثغتبى ،2 ؽوبرُ ،5 جلس سراػی ثِ پضٍّؾْبی هجلِ. پتبعین
 .ففحِ 161. عبًب اًتؾبرات آی ر.  پبیسا کؾبٍرسی ّبی رٍػ ٍ ّب تکٌیک.  1331. عبلجی ػلی ٍ لیال جْبًجبى، _
 هحققبى، زیسگبُ زرایزاى، کؾبٍرسی ثرؼ زر ًبًَ فٌبٍری تَعؼِ ٍ هَاًغ تحلیل ٍ ؽٌبعبیی.  1388. م ففبل،. ط حغیٌی،. ر رضبیی، _

 27-17 ،(1)جلس 2 ػلوی فقلٌبهِ
 تْزاى زاًؾگبُ اًتؾبرات.  زارٍیی گیبّبى.  1371.  ػلی سرگزی، _
 کَز ػٌَاى ثِ ٍرا آلَئِ ٍ گشًِ ػقبرُ ثب ؽسُ غٌی ٍاػ . ٍرهی1392ثیگی، م. آقبذبًی، ط.، حغي زاٍری، م،ر.،  فزاّبًی،ا.، سًگبرکی _

 ّگوتبًِ سیغت هحیظ ارسیبثبى اًجوي.  پبیسار کؾبٍرسی ٍ زارٍیی گیبّبى هلی ّوبیؼ ارگبًیک. اٍلیي کؾبٍرسی ثزای هٌظَرُ چٌس سیغتی
 هلی کٌگزُ حلَایی.عَهیي کسٍ کیفی ٍ کوی ذقَفیبت رٍی ثز ؽْزی سثبلِ کوپَعت اثز ثزرعی.  1387. هیزسایی،م.، ٍ. ،م هقسم فسقی _

 اففْبى ذَراعگبى، ٍاحس اعالهی آساز زاًؾگبُ کؾبٍرسی، زر ؽًَسُ تجسیس آلی هٌبثغ اس اعتفبزُ ٍ ثبسیبفت
 ّبی ؽبذـ ثز َّهیک اعیس ٍ رؽس هحزک ّبی ثبکتزی کوپَعت، ٍرهی کبرثزز ثزرعی.  1392. ى. ؽ ثزٍجزز ٍ. ز حجیجی، ،.م ػغگزی _

 54-41 ؿ(: 4)7 – ًجبتبت افالح ٍ سارػت هجلِ هزکشی اعتبى زر فلفلی ًؼٌبء رؽس
 ی هزحلِ زر ؽبّی  گیبُ فیشیَلَصیک ففبت اس ثزذی ثز کوپَعت چبی سیغتی تَاى .1391ًیب، ة.  عپْز،م .، رضب، آ.، تفقسی فزساهی _

 هجلِ سیغت ؽٌبعی کبرثززی .Lepidium sativum Lرٍیؾی
 ثب تغذیِ ثِ( Mentha piperita L) فلفلی ًؼٌبع زارٍیی گیبُ فیتَؽیویبیی پبعد .1393 رعتوی، ر. ٍ فزضبئی،ل.، ارجی، ع.، ػشیشی، ع.، _

 هحیظ ارسیبثبى اًجوي ّوساى، پبیسار، کؾبٍرسی ٍ زارٍیی گیبّبى هلی ّوبیؼ زٍهیي کوپَعت، ٍرهی ٍ سیغتی ًبًَ ، ؽیویبیی کَزّبی
 ّگوتبًِ، سیغت

 آگلًَوب ٍ زیفٌجبذیب رؽس ؽبذقْبی ٍ تغذیِ ثز ثزگی اعپزی ثقَرت( ٍاػ ٍرهی) هبیغ ثیَلَصیکی کَز اثز ،(1379.)ع ذوبهی، هحجَة _
 گزاًَلِ کوپَعت ثب ّوزاُ( هؼوَلی ٍ ًبًَ) آّي اکغیس هقزف اثز ثزرعی.  1389. هٌؾی. ا ٍ فتَت. ا آعتبرایی،. ر. ع ،.ط ًیب، هظبّزی _

 8: 861-855. ایزاى، سراػی ّبی پضٍّؼ ًؾزیِ. آتیال رقن گٌسم گیبُ رؽس ٍ آّي غلظت ثز گَگززی
)  فلفلی ًؼٌبع کیفی ٍ کوی ذقَفیبت ثزذی ثز کوپَعت ٍرهی کَز اثز ،1393 ٍذیزی، ع.  .، ًضاز، ع  رضبیی علیوبًی، ع؛ ط ؛, هَعَی _

Mentha piperita L)، اعتبى فٌبٍری ٍ ػلوی،پضٍّؾی ثغیج عبسهبى ثزٍجزز، پبیسار، کؾبٍرسی زر ًَیي ّبی ایسُ هلی ّوبیؼ اٍلیي 
 ثزٍجزز ٍاحس اعالهی آساز زاًؾگبُ لزعتبى،

 فلفلی ًؼٌبع سراػی ٍ فیتَؽیویبیی پبعد. 1392ٍ. .کسذسا،س ٍ ،.ى قَاهی، ،.ا ّبزٍی، ،.م پَرّبزی، ،.،ح ثبزی ًقسی ،.ع ، هْزآفزیي _
(Mentha piperita L ).ِچْلن، هغلغل ؽوبرُ چْبرم، زٍرُ زّن، عبل ، اٍرُ کَز ٍ سیغتی کَزّبی کبرثزز ث 

 پضٍّؾی فقلٌبهِ.  ًؼٌبفلفلی گیبُ اعبًظ کیفیت ٍ کویت ثز ؽیویبیی کَزّبی تبثیز. 1377. ر. رضبیی،م ٍ. ر ًضاز، ،ذبٍری.م ًیبکبى، _
 14-1 ،ؿ 19،ػ1جلس ایزاى هؼغز ٍ زارٍیی گیبّبى تحقیقبت

 

 _   Ansari A.A. 2008. Effect of vermicompost and Vermiwash on the productivity of spinach 

(Spinacia oleracea), onion (Allium cepa) and potato (Solanum tuberosum). World Journal of 

Agricultural Sciences, 4 (5): 554-557 

Boyer,J.S.1982. Plant productivity and envairoment. Science,218:443-448   _    Omid-Beigi, R. 1995. 

Findings about Production and Process of Medicinal Plants. Fekre Rooz Publication, Iran 283pp. (In 
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