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Abstract
Study the effect of silisum spray in rosa flowers,
experiment in a completely randomized design with 7
treatments included 3 replications and each replications
with 3 pots were conducted. Treatments include sodium
silicate, calcium silicate and potassium silicate, each with
two levels of 25 and 50 ppm and the pot was considered
as control without spraying. Pots, two times in the first
week of spraying was conducted on the same basis and
traits such as petals antocyanin, leaf total chlorophyll,
phenyl alanin amonialyase activity and flowers longevity
on plant were evaluated. The results showed that the
treatment of CaSi 50 ppm had the greatest effect on
correction the traits. Result at 1% statistical level had
significant effect.
Keywords: Longevity, Phenylalanine ammonia lyase,
Rose, Silicium

چ کی د ه
،پژوهش به منظور بررسی تأثیر محلولپاشی ترکیبات سیلیسیم با هفت تیمار
سه تکرار و هر تکرار شامل سه گلدان بر صفات فیزیولوژیکی و آنزیمی گل
    سیلیکات کلس لیس و می ی تاک، تیمارها شامل سیلیکات سدیم.رز انجام شد
     نودب نادلگ

یگ و رتیل رد مر
 میلی ی50  و52     پتاسیم هر کدام با حطس ود

 د لل لللپاش دلگ ی ا نن نننها و. محلولپاشی به عنوان شاهد در نظر گرفته ش ولحم
       

 مرتب  هتفه رد ه ا لو یاپ رد هههههه هها  ی یک سس س سس ان انجا یدرگ م د دننام یتافص و

   زایلاینومآ نی، لآالن
 فعالیت آنزیم فنیل ل، کلروفیل کل برگ،آنتوسیانین گلبرگ
    نتایج آزما ناشن شی.سیلیسیم برگ و ماندگاری گل روی بوته ارزیابی شد
یگ نیرتشیب رتیل رد مر     تأثثیر را در
  میل50 داد که تیمار سیلیسیکات کلسیم
بهبود صفات مورد ارزیابی داشت و نتایج در سطح یک درصد از نظر آماری
.یدار شدند
 معن
 ماندگاری،لآالنین آمونیالیاز
  فنی، سیلیسیم، رز:کلمات کلیدی
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مقدمه و کلیات

(ش د ،يكشخ ،يرو

گل رز با نام علمی  Rosa HybRidaمتعلق به خانواده

(طباطبایی .) 1385 ،در پژوهشی سعادتیان و همکا نار

  

گل سرخیان  Rosaceaeمیباش .د ای زا شیب هریت ن
 100جنس و  000 2گونه علفی و چوبی اس رثکا .ت   
ارقام ام و یریگ گرود ،شنیزگ تروص هب یزور    

س لی ی یلیسونان و میساتپ تاک س یصوصخ رب  ات          
فیزیول لگ یکیژو

اربرژ

یسررب ار .دندومن     
      

          
 12 /5و 52

میلیگرم در لیتر و محلولپاشی س رد میساتپ تاکیلی   

گیاهان خانواده رزاسه علف چتخرد ،ی هه هههای و درختی
شوگ و را ههه ههههدار،

لهای منظم ،ناجور گلپوش
اغلب به دمبرگ متصل ،گ 
و به ندرت ب هن ،گربلگ نود ن لکش یباقشب ج یا   

در سال  3931اثر استفاده از سیلیسیم بههه دو ص ترو

محلولل لپاش ان ی ن تظلغ ود اب سیلیسو

بیوتکنولوژی از گونههای مختل دش لصاح ف ههه ههههان .د
هستند .برگها متناوب ،گا ،بکرم یه

مممم م مم اي با و ال

یگ ددر   
م )هريغ یییییی 

   

دو غلظت  52و  50میلیگرم در لیتر و شا نودب ،ده   
محلولپاشی در نظر گرفته شد .صفات م یبایزرا درو   
نیز شامل وزن تر و خشک گل ،تعدادگل و ماندگاری

پیالهای شکل ،کاسبرگها ،گلبرگها و پرچمها اغلب

گل بود .نتایج نشان داد که نانوسیلیس منجر به کاهش

در حاشیه نهنج قرارگرفته ،زبرین یا میانی هستند.

وزن تر گل و افزایش دی اکسید کربن زیر روزنهای و

سازگاری باالی این گیاه موجب گسترش محبوبیت و

افزایش تعداد گ ربرژ ل ا  ،دش  در کیلیس هکیلاح ات      

جذابیت آن شده است .گ ودحم رد زر ل د و عیسو ه

پتاسیم نتوانست موجب بهب فص دو ا هدش یسررب ت     

گس درت هه های از انوا فلتخم ییاوه و بآ و کاخ ع

       

گردد .پژوهش نیز به منظور بررسی اث ظلغ ر تتتتتهای

میروید و گل میدهد .مبدأ و منشأ گ هب یمک زر ل    

یهای
مختلف کودهای کلسیم و سیلیس گژیو رب می ییی ییی

قبل از تاریخ بر میگردد ،به گفته زمینشناسان موجود

کمی و کیفی گل رز رقم  magicredدر قالب

در رابطه با هستی این گیاه به  50میلی شیپ لاس نو    

ًال تصادفی و با تیمارهای نانوکلس سسیم (،0
آزمایشی کام ًال

یقهساررره و
یگ در د ( (قاسمی ی
حتی قبل از انسان با م ز یی یی
کافی .) 386 1 ،سيليسيم ،دياكس س اي دي ييييييي ل سي

ج ءز

عناصر مفيد براي گياهان اس ش ديلوت ناهايگ .ت ده     
بدون سيل سي

ضعيفترند و رشد و تما يعيبطريغ زي   

حرط   

 04 ،02 ، 10میلیگرم در لیتر) و نانوسیلیس سسیم (، 10 ،0
 04 ،02میلیگرم در لیتر) در س رکت ه ار اب       3واحد
آزمایش تافص .دش ماجنا ی

یزرا دروما ش یب ا لم       

      

ماندگاری گل روی بوته ،وزن تر ،محتوای آب نسبی،
      

نشان ميدهند .كاربرد ص م رصنع نيا حيح يييييييييتواند

قط گدیمخ ،هقاسرطق ،لگ ر ی  ،هقاس  ا هقاس عافتر

موجب افزايش سازگاري و تحمل بيماريها ،كا شه

گلدهنده ،کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکلروفیل کل ب ،گر

بروز كمبودهاي غذا يي  ،بهبود يك فيت محصوالت و در

آنتوسیانین گلبرگ ،سیلیسیم در برگ ،کلسیم در برگ،

نهايت افزايش عملكرد محصوالت كشا .ددرگ يزرو   

روی در برگ ،فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز ب .دو

همچنین محلولللپاش ب ی ااااا س شیازفا بجوم سيلي    

نتایج نشان داد که اثر تیمار ب دروم تافص یمامت ر     

مقاومت به بيماريهاي گياهي ،افزايش مقاوم هايگ ت   

ارزیابی به جز سیلیسیم در ب حطس رد گر     1درصد

به سميت فلزاتي ن يظ ر آلومينيوم ،منگن هب ،نهآ ،ز ب دو    

یگرررم ب رتیل ر   
معنیدار شد .همچنین مصرف  04میلی ی

انتقال مواد غذا يي كلس د رصانع رياس و مي ر و هايگ   
افزایش مقاومت به شرا طي ت دعاسمان و شن    محيطي

نانوکلسیم بیشترین اثر را بر تمام صفات به جز صفت
سیلیسیم در برگ داشته و کمترین می فص ناز ا زین ت    

کهای سیلیسیم51 ...
لپاشی نم 
تأثیر محلو 

یباشد
مربوط به تیمار شاهد به جز صفت خمیدگی م 

ماندگاری گل ب هك داد ناشن جياتن .دو نا يسون للللل لللللل سي

(جالل راکمه و ی ا ،ن     .)3931گ ربرژ ل ا ا وناخ ز ا هد    

منجر به كاهش وزن تر گل و افزايش دياكسيد نبرك

 Compositaeارزش اقتصادی زیادی در ص نیب تعن   

زيرروزنهاي و افزايش تعداد گل ژربرا ش لاح رد د ييييي
كه سيل كي ات پتاسيم نتوانست موجب

المللی گلهای بریده دارد .یکی از مشکالت این گل
یباش ولحم و د لل لللها ذغ ی ازا یی
خمی م هقاس یگد ییی ییی

  

مهمترین عواملی است که در افزایش کمیت و کیفیت

تافص دوبهب    

بررسي شده گردد (بركتين و همكاران.)1931 ،
فرآیند پژوهش

آن نق ح هعلاطم رد .دراد ش ا فتسا رثا ،رض ا هد از           

ًال تصادفی با هف ،رامیت ت   
پژوهش بصورت طرح کام ًال

کودهای نانوکلسیم و نانوسیلیسیم در مرحل زا شیپ ه   

63

سه تکرار و هر تکرار حاوی سه گیاه ،در مجم عو

برداشت اعمال شده است .ای یاهرامیت رد اهدوک ن    

گلدان اج ش اهرامیت .دش ار ا یس لم ل کی ا ،میدس ت       

جداگان ه وو و در س حوط     04 ppmو  02و  10و شاده   

سیلیکات کلسیم و سیلیکات پتاسیم ه دک ر ا ود اب م   

(آب مقطر) در سه تکرار ،طی دو مرحله محلولپاشی

یگ نودب نادلگ و رتیل رد مر
س حط     52و  50میل یی 

روی بوتهها صورت گرفته است .نتا یسررب نیا جی    

محلو لل لپاش ش ناونعب ی ا فرگ رظن رد ده ت .دش ه       

نشان داد صفات ماندگاری گل روی بوته ،قطر سا ،هق

محلو لل لپاش ادلگ ی نننن نها رد لوا هتفه رد هبترم ود     

ارتفاع ساقه گلدهنده ،کلروفیل کل ب یسوتنآ ،گر ا ین ن   

پایههای یکسان انجام گردید .ص یبایزرا دروم تاف    

گلبرگ ،آنزیم سوپراکسید دیس ،گربلگ زاتوم

   آن میز

فنیلآالنین آمونیالیاز گلبرگ و کلسیم برگ همگ رد ی
سطح احتمال  %1معنیدار ش ریداقم نیرتشیب و دند    
خود را در تیمار کلسیم  04 ppmنشان دادن زیم .د ان   
یدار شد
سیلیسیم برگ هم در سطح احتمال  %1معنی ی
اما بیشترین میزان خود را در تیمار سیلیس می 04 ppm
نشا اد ن د ینچمه  .ن ننن ن خمی حطس رد هقاس یگد

      %1

معنیدار شد و کمترین میزان خود را در تیمار کلس می
یدار نگردیددد
 04 ppmنشااد ن د ما  .اااا قطررر گللل معنیی 
(قشنگ و همکاران .)3931 ،در مطالعهاي اثر اس هدافت
از سيليس و ميساتپ تاكيليس تروص ود هب مي         
نانوسيل سي

بر خصوص اربرژ لگ يكيژولويزيف تاي     

انجام شد .محلولپاشی نانوسيل سي
و  52ميل ييي گ و رتيل رد مر   
پتاس ظلغ ود رد مي ت   

با دو غل تظ
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محلو لل لپاش یی ی س تاكيلي   

 52و  50ميل يييگ و رتيل رد مر

شاهد ،بدون تيمار در نظر گرفت دروم تافص .دش ه     
ارزیابی نیز شامل وزن تر و خشک گل ،تع و لگ داد

      
     
  

شامل:
آنتوسیانین گبرگ :به منظور ان زاد ههگی یسوتنآ یر ا ین ن   
گلبرگها از  0/5گرم گلب  کمک هب هک گر م لولح      
 1نرما درخ ل     

اس کیردیرلکدیسا و لوناتم جارخت       

گردید ،استفاده شد .سپس نمونههای حاص هلول رد ل   
آزما تدم هب شی      

 24سا رد تع    دمااای  4درجه   

سانتیگراد قرارگرفت و پس از طی مدت زما ،مزال ین
نمونهها به مدت  5دقیقه در سانتریفیوژ  5000دور در
دقیقه قرارگرفت در نهایت عصاره جدا شد .با استفاده
از اس تفورتکپ ومت د ر ر دو طو جوم ل   

     

 530و 657

نا ایسوتنآ و دیدرگ تئارق رتمون ن رد دوجوم نی           
گها هبساحم ریز لومرف طسوت 
گلبر گگ 

         گردی یی د

()Meng,2004
=A530 – 1.4A657آنتوسیانین گلبرگ
کلروفیل کل برگ :س زا گرب لیفورلک شجن

شور    

 Arnonدر سال  1949انجام گردید ،ابتدا قطعات 0/3
گرمی از برگ را جدا و در حالل استون  08درصد در

16
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داخل هاون چینی سائیده و ترکیب حاص هب ل    م تد

تجزیه و تحلیل دادههای حاص طسوت شهوژپ زا ل    

 24ساعت در دمای  4درجه سانتیگراد ق .دش هدادرار   
سپس جذب در طول مو ججج های

دامنه دانکن ،انجام گردید.

 645و  663قرا تئ

گردید و برای محاسبه محتوای کلروفیل از فرمول زیر
انجام و در نهایت بصورت میلیگرم بر گ مر

وزن تررر

برگ بیان شد.

)20/2(A645nm)+8/02(A645nm)+(V1000*10
آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز :می تیلاعف ناز     PALبر

اساس روش  Redmanدر سال

 ، 1999ان زاد ههگی یر

ًال درون ازت ما عی
شد 1.گرم از نمونههای ساقه که قب ًال
نگهداری شده بودند درون هاون چین عیام تزا و ی   
یلیتر با فسف رف ات   
خرد گردیده و سپس  5میل 

سدددیم

 0/ 01موالر با  pH=6اضافه گردید .پس از سا ژوفیرتن
کردن نمونهها به مدت  5دقیقه در دمای  4°Cو با رود
) 50 ،10000(gمیکرولیت ولحم زا ر ل ر  وی اب
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میلیلیتر از محلول واکنشی  6µ Mفنیلآالنین و 0/ 05
میلیلیتر اسیدکلریدریک  5نرمال به هر نمونه واک شن
متوق یدرگ ف د  .ا نومن ز هههههه های ک آ شنکاو ه ن طسوت        
اسیدکلریدریک قبل از قراردادن در انکوباتور متوقف
گردیده بود ،به عنوان شاهد اس تیاهن رد .دش هدافت    
می تیلاعف ناز   

 PALدر ط جوم لو   

 90 2نارد رتمون   

ازای یک گرم وزن تررر گلب دنا گر از هه هههگی نایب و یر   
گردید.
سیلیسیم برگ :سیلیسیم موجود در ب قبط گر    روش
( )Mengel et al, 2001اندازهگیری شد و به ص ترو
درصد بیان گردید.
ماندگاری گل روی بوته :از زمان باز شدن گلها ات    
لها محاس و دیدرگ هب
گپریدگی گ 
پژمردگی یا رن 
صورت روز بیان شد (.)Ezhilmathi, 2007

نرمافزار  SPSSو مقایسه میانگینها چ نومزآ اب  ند     

هب    

نتایج و بحث
آنتوسیا ین ن ربلگ  گگگگ گگ :تیم مم ار  sica50ppmبا    0/99

میلیگرم بر گرم وزن تر ،بیشترین و تیمار  controlباا
 0/70میلیگرم بر گرم وزن تررر ،کمت یسوتنآ نیر ا ین ن   
گلبرگ را دارند (نمودار .)1
کلروفی گرب لک ل  : ::::::تیمار     sica50ppmبا    2/ 15
میلیگرم بر گرم وزن تر ،بیشترین و تیمار  controlبا
 1/ 57میلیگرم بر گرم وزن تر ،کمترین کلروفی لک ل   
برگ را دارند (نمودار .)2
لآالن زایلاینومآ نی  : ::::تیمار   
فعالی ینف میزنآ ت لللللل ل
 sica50ppmبا  464 / 69میکروگرم س یدیلوت تامانی   
بر گرم وزن تر بر دقیقه ،بیشترین و تیمار  controlبا
 222/ 15میکروگرم سینامات تولیدی بر گ مر

وزن تررر

بر دقیقه ،کمترین فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز را
دارند (نمودار .)3
سیلیسیم برگ :تیمار  sica50ppmبا  5/ 56درص ،د
بیشترین و تیمار  controlبا  0/ 84درص نیرتمک ،د   
سیلیسیم برگ را دارند (نمودار .)4
ماندگاری گل روی بوته :تیمار  sica50ppmبا 9/6
روز ،بیشترین و تیمار  controlبا  6/2روز کمت ،نیر
ماندگاری گل روی بوته را دارند (نمودار .)5

کهای سیلیسیم17 ...
لپاشی نم 
تأثیر محلو 
1.2
آنتوسیانین گلبرگَ( َمیلی گرم بر گرم وزن تر)

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

تیمار
نمودار  :1تغییرات آنتوسیانین گلبرگ

Table 1: Anthocyanin petals changes

2.5

1
0.5
0

تیمار

کلروفیل کل برگ(میلی گرم بر گرم وزن تر)

2
1.5

نمودار  :2تغییرات کلروفیل کل برگ

Table 2: Leaf total Chlorophyll changes
500
300
200
100
0

فنیل آالنین آمونیالیاز(میکروگرم سینا مات تولید بر گرم وزن تر بر دقیقه

400

تیمار
لآالنین آمونیالیاز
نمودار  :3تغییرات فعالیت آنزیم فنی 

Table 3: Activity of the enzyme phenylalanine ammonia changes

18

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی ،دوره دهم ،شماره سوم و چهارم4931 ،

سیلیسیم در برگ(درصد)

6
5
4
3
2
1
0

تیمار
نمودار  :4تغییرات سیلیسیم برگ

Table 4: Leaf silicium changes

ماندگاری روی بوته(روز)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

تیمار
نمودار  :5تغییرات ماندگاری گل روی بوته

Table 5: Longevity of flower on plant changes

گیاهان س یلیسونوم دیسا تروص هب ار سیلی س سسس س سسسسسسیک

آن میشود که سیلیسیم با زفا  ا هراوید ماکحتسا شی     

محلول در آب یا به صورت آنیون  siجذب میکنن .د

یده هعسوت .د   
سلولی ،میزان نشت یونی را کاهش می ی

یباشددد،
ی م مم 
انتقال آن در گیاهان از درون آون بوچ د یی یی

پیگمان های سلول و سنتز آنتوس نتفر الاب اب نینای     
مم مممس و هتشاد میقت

ره    

گهاا و ان اد مممهای
بنابراین توزیع آن در شا و هخ برگ گ

تها  تبسن 
میزان کربوهی ارد ت ت

هوایی بوسیله میزان تعرق در اندامها ،تعیین میش .دو

عاملی که بتواند بر افزایش ،ج بذ

در واقع بیشترین غلظت سیلیس در گیاه در محلهایی

قندها مؤثر باشد موجب افزایش میزان آنتوس رد نینای

مشاهده میگردد که بیشترین تبخیر را دارند .شا صخ

گلبرگها میگردد .مواد مع نام یند ن لیس د یسی زین م     

ثبات غشاء سلول بیان کننده میزان نشت یونی بافتها

موجب افزایش میزان هیدراتکربن و در نتیجه توسعه

میباشد .نشت یونی ناشی از کاهش استحکام ساختار

یش .دو   
پیگمانن نها یلولس ی و ایسوتنآ زتنس  نی نننننن ننن میی 

غشاء سلول است ک فاب رد ه تت تتتها وج ی ا تخاس ن ار    

محلولپاشی گیاه با سطوح مختلف از ترکیبات حاوی

ندش هتخاس ای     

تها ریپ ی   
دوالیه لیپید بصورت کریس د و یلات ررر بافت ت

سیلیسیم موجب اف ظلغ شیاز ت رد لیفورلک 

بصورت ژل مانند میباشد ک ریپ دنیآرف ه ی بجوم     

سطح برگ میگردد .لیگنین نیز بیانگر گروه بزرگی از
 هک از و بیکرت مهب    

دحاو     
     

القای پراکسیداسیون و جدایی بخش لیپیدی و اختالل

پلیمرها تسا یکیتامورآ ی

در ساختار دوالیه غشاءسلول و افزایش نف ریذپ ذو ی   

پیوس دیسکا نت اتیو      -4هیدروکس ناپورپ لینف ی و دیی       

کهای سیلیسیم19 ...
لپاشی نم 
تأثیر محلو 

بدست میآید .فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیا هب ز   

بیش و نیرت

عنوان کلیدیترین آن یزتنسویب ریسم رد لیخد میز     

ماندگاری گل روی بوته را دارند.

فنیل پروپانویید با تأثیر روی اسید آمینه فنیل آالن و نی

منابع

تولید سینامیک بعنوان پیشساز مواد فنلی مانند لیگنین

 -1بركتين ،ل .ن كي بخت ،ع .خواجهعل ج ،ي  .1931..اث و عبنم ر

یش تیلاعف یوگلا .دو    
منجر ب زفا ه ا ینگیل شی ن م  یییی یییی
آنزیمهای آنتی اکسیدانی عامل بسیار مهمی در کنت لر
روند فرآیندهای پیری میباشد .در حقیقت ساگازی و
شها دیلوت زا تعنامم و شیاسکا ی        
غلب نت رب ه شششششش 
رادیکالللهالیدعت و میظنت مزلتسم دازآ ی و زتنس

      

نها تیفرظ یاقترا و 
احیا یئتورپ ددجم ی ننننننننن 

        

یباش شیازفا نینچمه .د    
آنتیاکسیدانی سلولها م  یی یی
فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی موجب بهبود حفاظت
گیاهان در برابر تنشهای اکسایش و یریپ و ی

گرم    

سلولها میگردد به این ترتیب که آنتی اکسیدانها با
دادن الکترون به رادیکالهای آزاد گونهها نژیسکا ی   
فعال ،اکسید شده و ق ر اهنآ یگدننکدیسکا ترد ا زا   
بین برده و روند پیری را کند مینماید .نتا لصاح جی   
از پژوهش با یافتهها و گنشق ی

همکا  نار ( (،)3931

پیرام  هدافتسا رثا نو ا نان یاهدوک ز و و میسلک

            

رامیت        controlبا     6/2روز کمت ،نیر    

نحوه استفاده از سيليسيم ب گژيو يخرب ر يييييييها و يمك ي
فيزيولوژ كي

گل ژربرا .علوم و فنون كشتهاي گلخانهههاي،

سال چهارم ،شماره سيزدهم.
 -2جالل ناد .م ،ی ا .ا ،یئ

    .3931بررسی    تأ ثث ثیر محلو لل لپاشی   

غلظتهای مختلف کلسیم و سیلیسیم بر ویژگیهای کمی
و کیفی گل رز .هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران.
 -3طباطبا س ،یی

ججج  . 1385 .اص ذغت لو ی اهایگ یندعم ه نننننننن نن.

انتشارات مؤالف .تبریز.
 -4فتحی ،م .عبدوسی ،و .3931.بررسی تأثیر محلولپاشی پیش
از برداشت غلظتهای مختلف نانوکلسیم و نانوسیلیسیم بر
برخی ویژگیهای کم ایاپ ،کخیم لگ یفیک و ی ننننن نننننننامه
یارشد .دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار.
کارشناس 
 -5قش ناد .ا ،گن ا .ا ،یئ

    .3931بررس ولحم ریثأت ی لل ل للل لپاشی   

غلظتهای مختلف کلسیم و سیلیسیم بر میزان ماندگاری و
خمیدگی ساقه ژربرا .سومین همایش بین المللی کشاورزی
و منابع طبیعی پایدار.
یقهساره ،م . 138 6 ،.گلکاری علمی و عملی،
 -6کافی ،م .قاسم 
انتشارات آییژ.

نانوسیلیسیم در مرحله پیش از برداشت ژرب یحتف ،ار   

 -7نکوئی ،ع .فرجادیشکیب ،م .دانائی ،ا .4931.بررسی تأثثیر

و همکاران ( ،)3931پیرامون اثر اس یاهدوک زا هدافت   

تها فلتخم ی     
محلو لل لپاش  شیپ ی ا ظلغ تشادرب ز تت تتت ت تت ت

نانوسیلیسیم و نانوکلسیم در مرحله پ تشادرب زا شی   
گل میخک خوشهههای و نک و یئو همکا  نار ( (،)4931
پیرام ولحم نو ل للل للپاش ن یاهدوک ی ا یلیسون سی و م     
نانوکلسیم در مرحله پیش از برداشت میخک ،مطابقت
داشت.
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