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Effect of Calcium and Silver Nanoparticles on Morphophysiological Characteristics of Cut Rose 

Flower 

Abstract 

Introduction: Rose is one of the important cut flowers, which has different types. Extending the vase 

life of rose-cut flowers is very important in the floriculture industry. Every year, due to the lack of 

proper storage conditions after harvesting, the efficiency of rose production decreases. Therefore, 

always using materials that help increase the shelf life of cut flowers is valuable. Today, substances 

that improve the quality of cut flowers are very important. They include materials such as calcium and 

silver. Nanoparticles are materials with sizes smaller than 100 nanometers. On the other hand, the 

important role of calcium and silver in improving quality of the cut flowers is interesting for scientists. 

In this research, the effect of pre-harvest application of calcium nanoparticles along with the post-

harvest application of silver nanoparticles on the morpho-physiological characteristics of rose cut 

flowers (CV: Classic Cezanne) was investigated.  

Material and method: The current research was carried out during the year 2021 in a commercial 

rose production greenhouse in Nazarabad city. calcium nanoparticles with different concentrations (0, 

5 and 10 mg. L-1) were sprayed on rose bushes every ten days (two months before harvest). After 

harvesting the flowers and transferring them to the laboratory, silver nanoparticles were added to the 

flower preservation solution at different concentrations (0, 5 and 10 mg. L-1). After harvesting, the 

traits (vase life, flower diameter, fresh weight, vase solution uptake, total protein, malondialdehyde 

and superoxide dismutase) were evaluated on the treated flowers (on days 0, 4, 8 and 12). Experiment 

was performed as factorial based on completely randomized design, included 9 treatments with 3 

replications. 

Results and Discussion: Based on the results of analysis of variance of treatment with calcium 

nanoparticles and silver nanoparticles for the quality of shelf life at the 1% level of Duncan's test, it 

showed a significant difference. Also, based on the results, the highest amount of Vase life is related to 

the treatment of calcium nanoparticles with a concentration of 10 mg.L-1 with the silver nanoparticle 

treatment in the time after harvesting was at concentrations of 5 and 10 mg (11days) and the lowest 

amount was related to the control treatment (7 days).Vase life increased under the effect of treatment 

with calcium nanoparticles and silver nanoparticles (10 mg.L-1) and caused an increase of 4 days 

compared to the control (0 mg.L-1) The treatments decreased the amount of malondialdehyde and also 

increased the relative amount of absorbed solution, total protein and superoxide dismutase enzyme. 

Based on the results of this study, calcium and silver nanoparticles improved qualitative traits. The 

simultaneous treatment of calcium and silver nanoparticles (concentration 10 mg. L-1) compared to the 

control (0 mg.L-1) caused an increase (14%) in flower diameter, fresh weight (12%), vase solution 

uptake (46%), superoxide dismutase (21%) and malondialdehyde reduction (37%). Two other 

important findings emerged from this work: (1) The nanoparticles used in this experiment caused the 
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activation of the enzyme antioxidant system in the treatments (2) The simultaneous treatment of 

nanoparticles calcium before harvesting and silver nanoparticles treatment after harvesting by 

activating the antioxidant enzyme system and maintaining the ability to absorb the solution increased 

the vase life of rose cut flowers. In general, the treatment with calcium nanoparticles at a concentration 

of 10 mg. L-1 before harvesting and the treatment with silver nanoparticles at a concentration of 10 mg. 

L-1 after harvesting were the most effective treatments in most traits. 

Conclusion: Calcium is one of the most effective factors in increasing the vase life of rose cut flowers. 

Treatments containing calcium increase absorption of vase solution uptak. The treatment of calcium 

nanoparticles increases the total protein and superoxide enzyme compared to the control, so that the 

simultaneous use of silver and calcium nanoparticles increases the vase life of rose-cut flowers 

compared to the control. Calcium probably activated a chain of reactions by activating the message 

transmission system and caused the expression of genes involved in the antioxidant system of the 

samples. silver nanoparticles by affecting the absorption of vase solution uptak and reducing the 

amount of malondialdehyde and increasing the total protein and superoxide dismutase enzyme 

compared to the control, increase the vase life of cut flowers. According to the results obtained from 

the present research, it can be concluded that use of calcium nanoparticles with silver nanoparticles 

had great effects on most of traits in compared to control treatment. The use of calcium nanoparticles 

with silver nanoparticles improves the vase life conditions by increasing water uptake and 

consequently increasing the relative fresh weight. 

Keywords: Antioxidant enzymes, Postharvest, vase life. 
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 های مورفوفیزیولوژیکی گل شاخه بریده رزبر ویژگی نقره و کلسیم ذرات نانوتاثیر 
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 چکیده

 این گلداری در زمان پس از برداشت راندمان تولید باشد که به دلیل عدم شرایط مناسب نگههای مهم شاخه بریده میگل رز از جمله گل

 بر برداشت از پس نقره ذرات نانو کاربرد با همراه برداشت از قبل کلسیم ذرات نانو اثر کاربرد تحقیق، این یابد. درمیبه شدت کاهش 

 1400 سال در حاضر پژوهش گرفت. قرار بررسی مورد (Classic Cezanne )رقم رز بریده شاخه هایگل مورفوفیزیولوژیکی هایویژگی

 با کلسیم نانو ذرات. شد انجام شهرستان نظرآباد استان البرز و موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی رز در گل تولید تجاری گلخانه در

 هاگل برداشت از پس. شدند اسپری رز گل هایبوته روی( برداشت از قبل ماه از دو) روز ده هر( لیتر در گرممیلی 10 و 5صفر، ) هایغلظت

 اضافه گل آب مقطر حاوی ساکارز سه درصد به لیتر در گرم میلی 10 و 5صفر،  های غلظت در نقره اتنانو ذر آزمایشگاه، به آنها انتقال و

 محلول نسبی ها، میزانگل شاخه نسبی تر گل، وزن قطر عمرگلجای،روز صفات  12و  8، 4ها در بازه زمانی صفر، . پس از برداشت گلشد

ذرات  تحت تاثیر تیمار با نانو یعمرگلجای .مورد ارزیابی قرار گرفتند پراکسید دیسموتازآلدئید و آنزیم سو دی کل، مالون شده، پروتئین جذب

نانو  در روز دوازدهم اندازه گیری تیمار ،براساس نتایج روز روز افزایش یافت. 4نسبت به شاهد گرم بر لیتر( میلی 10ذرات نقره ) کلسیم و نانو

 تر وزن گل، قطر( درصد 14) افزایش باعث( لیتر در گرم میلی صفر) شاهد با مقایسه در( ترلی در گرم میلی 10 غلظت) نقره و کلسیم ذرات

( دردصد 37) آلدئید دی مالون کاهش همچنین و( درصد 21) دیسموتاز سوپراکسید ،(درصد 46) شده جذب محلول نسبی مقدار ،(درصد 12)

 سوپراکسید آنزیم و کل پروتئین شده، جذب محلول نسبی میزان فزایشا همچنین و آلدئید دی مالون مقدار کاهش باعث تیمارها .گردید

 نانو تیمار شد. تیمارها در آنزیمی اکسیدانیآنتی سیستم شدن فعال باعث آزمایش این در استفاده مورد ذرات نانو شدند. از طرفی دیسموتاز

 باعث محلول جذب توانایی حفظ و اکسیدانیآنتی آنزیم سیستم کردن فعال با برداشت از پس نقره ذرات نانو و برداشت از قبل کلسیم ذرات

 نانو با تیمار و برداشت از قبل لیتر در گرم میلی 10 غلظت با کلسیم ذرات نانو با تیمار کلی طور به. شد رز بریده شاخه هایگل عمر افزایش

 دستبه نتایج به توجه . بابودند صفات اکثر در تیمار تریندر روز دوازدهم موثر برداشت، از پس لیتر در گرم میلی 10 غلظت با نقره ذرات

 تأثیر صفات اکثر بر شاهد تیمار با مقایسه در نقره ذرات نانو با کلسیم ذرات نانو از استفاده که گرفت نتیجه توانمی حاضر، تحقیق از آمده

 شرایط نسبی، تازه وزن افزایش نتیجه در و آب جذب ایشافز با نقره ذرات نانو با کلسیم ذرات نانو از استفاده. است داشته بسزایی

 .بخشدمی بهبود عمرگلجای را
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 .جاییگلعمراکسیدانی، پس از برداشت، های آنتی: آنزیمهکلید واژ

 

 مقدمه

 دارویی، اهداف برای همچنین و باغی گیاه بریده، شاخه گل عنوان به Rosaceae خانواده از ،(Rosa hybridia. L) رز گل

 هایگل یگلجای . عمر(Leus et al., 2018) است بریده شاخه به صورت از آن استفاده ترینگسترده و شودمی استفاده عطری و تیصنع

 آوندها دادانس و اتیلن تولید پژمردگی، دلیل به شده بریده رز هایگل عمر. است هااقتصادی آن ارزش تعیین در ترین عاملمهم بریده شاخه

های نگهدارنده رشد هایی که در محلولمیکروارگانیسم .(Ghadimian and Danaei, 2020است ) کوتاه هامیکروارگانیسم و هوا توسط

های پس از برداشت گل و در نهایت عمرجذب آب د آوندهای چوبی را مسدود کنند و تواننکنند، از جمله پارامترهای اصلی هستند که میمی

های مناسب به منظور افزایش طول عمر پس از برداشت امروزه استفاده از محلول (.Kazaz et al., 2019را کاهش دهند )شاخه بریده 

 (. Langroudi et al., 2019بسیار افزایش یافته است )

 Al and Ghidan) گرددها( استفاده میکشو آفت )فرموالسیون کودها ذرات درکشاورزی ای از نانوستردهبه صورت گ اخیراً

Antary, 2019.) افزایش کمیت و خود به با خاصیت ضد میکروبی بخشند، بلکه زنی بذر و رشد گیاه را بهبود میتنها جوانهذرات نه  نانو

. باشدهای شاخه بریده میی گلیموثرترین عوامل در افزایش عمر گلجا از یکی کلسیم .( 2018et alHe ,.) نمایندک میکیفیت گیاه کم

 شبکه تثبیت به این مهم که شودمی پکتوسلولزی غشای میانی الیه بین پلیمری اتصاالت ایجاد باعث گیاهی هایبافت در کلسیم تجمع

ر گلجای ین میزان کافی کلسیم باعث افزایش عمتام (.Hepler, 2005) کندمی کمک هابافت مکانیکی مقاومت افزایش و سلولی هدیوار

گیاهان در مراحل قبل و بعد از  لسیم در مقیاس نانومتری بر رفتارکهمچنین،  .( 2001et alHalevy ,.) گرددشاخه بریده می یهادر گل

 Ranjbarها گردیده است )پاشی درختان سیب با نانو ذرات کلسیم باعث بهبود مشخصات کمی و کیفی آنگذارد. محلولبرداشت تأثیر می

., 2019et alهای هلو در زمان پس از برداشت و کیفیت میوهپاشی درختان هلو با نانو ذرات کلسیم بیانگر بهبود کمیت (. نتایج محلول

 (. 2019et alKiafar ,.است )بوده

 هاگل پیری در تاخیر به کهگردد می گل نایانح در تاخیر باعث کلسیم کلرید نمک مختلف هایغلظت با بریده شاخه گل تیمار

 زمان باتیمار هم(.  Mattoo, 2010and Handa) گرددافزایش جذب در گیاه میباعث کاهش تنفس و  نمک این. شودمی داده نسبت

(.  2015et alAbdolmaleki ,.)گردید  Mg و N، P، K، Caعناصر بیشتر  جذب و رشد افزایش باعث کلسیم کلرید و سالیسیلیک اسید

در گیاه ژربرا  یونی دهنده و همچنین باعث کاهش نشتیم باعث افزایش میزان کلروفیل و کلسیم بافت ساقه گلکلس کالتکاربرد نانو 

کلسیم، پتاسیم و آهن روی گیاه نعناع باعث بهبود صفات کمی و کیفی در  نانو ذراتتیمار  (. 2020et almoallaye mazraei ,.) گردید

ش فعالیت آنزیم باعث کاه  Lansium domesticumذرات کلسیم روی گیاه  تیمار نانو .( 2021et alBagheri ,.)ست آن گردیده ا

 (.  2019et alLichanporn ,.) شدو تغییر رنگ بافت آن  اکسیدازفنولپلی
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رسانند و آسیب میها و به آنزا را جذب های بیماریارگانیسم ن دو الکترون از سطح پوسته خود،ادذرات نقره به دلیل از دست د نانو

به عنوان  هابا برهم زدن ساختار غشای سلولی در قارچذرات نقره  نانو .( Kim, 2020and Naing) شوندها میدر نهایت باعث نابودی آن

پس از را در افزایش عمر  نقره ذرات اخیراً، بسیاری از محققان نقش نانو (. Le, 2013and Tranد )نکنی عمل مییک عامل ضد قارچ

د نتوانو ذرات نقره میآن نان ( که در 2017et alLi ,.اند )ای ژربرا، گالیول و رز نشان دادهههای مختلف شاخه بریده مانند گلگل برداشت

های شاخه بریده مرتبط هستند، با طول عمر گل ه شده را که عمدتاًهای بریدلکه رشد باکتریایی در ساقههای بیوسنتز اتیلن بنه تنها ژن

خه بریده، قطر گرم بر لیتر نانو ذرات نقره موجب افزایش طول عمر گل شامیلی 2شده است محلول محافظ حاوی گزارش  د.نسرکوب کن

نقره و کلسیم روی  نانو ذراتزمان کاربرد هم (.2011et al Mohammadi Ostad Kalayeh ,.گل و درصد شکوفایی در گل رز گردید )

 (.Samadzadeh and Kamiab, 2017آلسترومریا باعث افزایش عمر گلجای آن گردید ) گل

تأثیر متفاوتی بر فیزیولوژی  ،د که کاربرد تیمارهای قبل از برداشت در مراحل مختلف رشدیندهنشان می ی مختلفهاگزارش

تیمارهای کاربرد بنابراین در این پژوهش اثر  دهد.میعمر پس از برداشت را تحت تأثیر قرار گذارد که میقبل و پس از برداشت  التمحصو

-بر برخی خصوصیات کیفی و عمر گلجای گلذرات نقره در محلول گلجای  نانوو  پاشی قبل از برداشتصورت محلولبه  کلسیمذرات  نانو

 .مورد مطالعه قرار گرفت (Rosa hybridia. CV: Classic Cezanne) سزان کیکالس شاخه بریده رقم رز یها

 هامواد و روش

 64درجه و  50با مختصات طول جغرافیایی استان البرز  ،ان نظرآبادگل رز در شهرست دیتول یتجار گلخانه کیدر حاضر پژوهش 

درجه  17 شبانه یو دما 22 روزانه یدمامیانگین  با متر از سطح دریا  1195و ارتفاع دقیقه  88درجه و  35دقیقه و با عرض جفرافیایی 

و تغذیه با محلول غذایی  تیدرصد پرل 40و تیپدرصد کوکو 60بستر کشت با  ساعت 9طول روز و  درصد  60-75گراد با رطوبت یسانت

 ذرات نقره از شرکت فاین نانو با ذراتی به نانونانومتر و  15قطر  کلسیم از شرکت سپهر پارمیس با ذراتی بهذرات  نانو .انجام گرفت هوگلند

از  تریگرم بر لیلیم 10و  5، صفر به غلظت مکلسیذرات  نانو با قبل از برداشت یپاشفاکتور اول شامل محلول. خریداری شد نانومتر 25قطر 

 نانو اضافه کردن( و فاکتور دوم شامل 1400در ماه های مهر و آبان سال  بار ششو در مجموع  کباریروز  10قبل از برداشت )هر  ماهدو 

  .بود رات کلسیمذ تیمار شده با نانوهای ی در گلبه محلول گلجای تریگرم در لیلیم 10 و 5، صفرت غلظبا  ذرات نقره

ها در زیر آب انتهای آن آزمایشگاه به انتقال از بعد انتخاب شد وکلسیم  نانو ذراتتیمار شده با  یهاگلاز بین  های سالم و یکنواختنمونه

ساعت  سهمدت  هب درجه 7در تاریکی و دمای را  سپس گلها شدند. داده قرار مقطر آب و درون گردیدند متر(سانتی 50) بریده و هم ارتفاع

شاخه گل  10به تعداد  دیجیتالی، توسط ترازوی توزین از پس هاشاخه. تا همگی در حالت محتوای آب نسبی مشابه قرار گیرند قرار داده شد

گل ها به محلول گلجای اضافه شد. درصد برای تمام  3ساکارز  گرفتند.مورد نظر قرار  هایمحلول تیمار حاوی ایشیشه فرظهر  درون

 شرایط درهای تیمار شده و بعد گل میلی گرم در لیتر به محلول گلجای اضافه شد 10و  5غلظت صفر، سه نقره در  نانو ذراتار س تیمسپ

 از استفاده با ثانیه در مربع متر در میکرومول 12 نور شدت و درصد 60 نسبی رطوبت سانتی گراد، درجه 23 دمای با آزمایشگاه محیطی
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 تحت ارزیابی قرار گرفتند. هاروز نمونه 12و  8، 4 مانی صفر،های زدر بازه نگهداری شدند و ساعت 12روز  طول حتت مهتابی هایالمپ

 SAS 9.3 افزار نرم از استفاده با هاداده .استفاده شددر سه تکرار  یتصادف در قالب طرح کامالً لیفاکتور شیآزما برای اجرای تحقیق از

 استفاده شد. دانکن ای دامن چند آزمون از هاداده میانگین ایسهمق منظور به و آنالیزگردید

 دی کل، مالون شده، پروتئین جذب محلول نسبی ها، میزانگل شاخه نسبی تر ، وزنگل قطر عمرگلجای،: شامل یابیمورد ارز صفات

به عنوان روز صفر یادداشت گردید  شدندقرار داده در داخل محلول  هاعمر گلجای، از زمانی که گل .بود دیسموتاز آنزیم سوپراکسید و آلدئید

 et alChamani ,.) پایان عمر گلجای، گل تلقی شددرجه  90و خمیدگی گردن بیشتر از درصد  60و تا زمان پژمردگی گلبرگ به میزان

 دقت با دیجیتالی ترازوی توسط هاگل شاخه نسبی تر وزن .محاسبه شد مترگیری شد و بر حسب میلیقطر گل توسط کولیس اندازه (.2005

 با گل شاخه نسبی تر وزن. شد گیریاندازه آزمایش دوره طی در آن از پس و هامحلول در قرارگیری از پیش و آزمایش ابتدای در گرم 01/0

 گرم حسب بر گل شاخه وزن  Wt درصد، سبح بر نسبی تر وزنRFW  درآن که گردید خواهد محاسبه درصد برحسب زیر رابطه از استفاده

 .باشدمی صفر روز در گل شاخه همان وزن Wt=0  آزمایش، دیگر روزهای در

RFW= (Wt/Wt=0) × 100                                           (1 رابطه) 

 ,Bradfordاستخراج پروتئین کل بر اساس روش ) .به گردید( محاس 2012et alHe ,.با روش )شده  جذب محلول نسبی میزان 

( به عنوان محصول واکنش MDA) غلظت مالون دی آلدئیدجهت ارزیابی آسیب تنش اکسیداتیو به غشای سلولی،  ( صورت گرفت.1976

گیری فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز، اثر اساس اندازه (. 1980et alStewart ,.) اندازه گیری شدپراکسیده شدن اسیدهای چرب 

  (. Giannopolitis and Ries, 1977) است (NBT) بازدارندگی این آنزیم با احیای نوری نیتروبلوتترازولیوم

 نتایج و بحث

جای در سطح یک نقره برای صفت عمر گل نانو ذرات کلسیم و تیمار ذرات نانو مارتیاثر متقابل تجزیه ورایانس  1جدول  براساس

نانو  کلسیم و تیمار ذرات نانو اثر متقابل تیمار واریانس تجزیه 2 جدولداد، همچنین براساس  نشان دار معنی اختالف دانکن درصد آزمون

 نانو تیمار متقابل اثر .اختالف معنی داری مشاهده نشد شده جذب لمحلو نسبی ها و میزانگل شاخه نسبی تر برای صفات وزن نقره ذرات

 نشان دار معنی اختالف دانکن آزمون درصد یک سطح دردیسموتاز  کل و سوپراکسید پروتئین صفات برای نقره ذرات نانو و کلسیم ذرات

 متقابل اثروز چهارم نمونه برداری پس از برداشت در ر .درصد اختالف مشاهده شد پنجدر سطح آلدئید دیو مالونقطر گل  صفات اما، داد

کل در سطح یک درصد و برای  شده و پروتئین جذب محلول نسبی تازه، میزان برای صفات وزن نقره ذرات نانو و کلسیم ذرات نانو تیمار

در روز هشتم . ی به ثبت رسیدارد معنی اختالف دانکن آزمون درصد پنج سطح دیسموتاز در آلدئید و سوپراکسیددیمالونگل،  صفات قطر

در  آلدئیددیمالونشده و  جذب محلول نسبی تازه، میزان برای صفات وزن نقره ذرات نانو و کلسیم ذرات نانو تیمار متقابل اثر، نمونه برداری

داشت. در روز  ارد معنی اختالف دانکن آزمون درصد پنج سطح دیسموتاز در سوپراکسیدکل و  سطح یک درصد و برای صفات پروتئین
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برای همه صفات در سطح یک درصد و برای  نقره ذرات نانو و کلسیم ذرات نانو تیمار متقابل دوازدهم نمونه برداری پس از برداشت اثر

  .(3)جدول  ی مشاهده شددار معنی اختالف دانکن آزمون درصد پنج سطح درکل  صفت پروتئین

 (Classic Cezanne )رقم گل رز شاخه بریدهروی صفات  ذرات نقره نانوکلسیم و  ذرات نونا تیمارهایتجزیه واریانس اثرات . 1جدول 

Table 1. ANOVA for the effects of calcium nanoparticles (CNP) and silver nanoparticles (SNP) treatments on 

rose cut flower (Classic Cezanne) characteristics 
  Means of Square میانگین مربعات  

 Vase lifeعمرگلجای  Sources of variance Df منابع تغییرات

 Replication 2 0.2ns تکرار 

 **CNP 2 15.2 کلسیم  نانو ذرات

 **SNP 2 6.7 نقره  نانو ذرات

 **CNP × SNP 4 1.6نقره  نانو ذرات × کلسیم نانو ذرات

 Error 16 0.1 خطا 

 C.V.  4.1 ضریب تغییرات 

ns  ،**  درصد. 5و  1به ترتیب عدم معنی داری، معنی داری در سطح احتمال  *و 
ns, ** and *: non-significant, significant at p≤0.01 and p≤0.05, respectively 
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 در روزهای اول و چهارم (Classic Cezanne )رقمگل رز شاخه بریده  روی صفات ذرات نقره نانوکلسیم و  ذرات نانو تیمارهای. تجزیه واریانس اثرات 2جدول.

Table 2. ANOVA for the effects of calcium nanoparticles (CNP) and silver nanoparticles (SNP) treatments on rose cut flower (Classic Cezanne) characteristics 

at first and fourth days 
  Means of Square میانگین مربعات    

نمونه برداری  زمان Sampling time  منابع تغییرات 

Sources of variance 

درجه 

 آزادی

df 

 قطر گل

Flower 

diameter 

 وزن تازه

Fresh 

weight 

 محلول نسبی میزان

 شده جذب

Vase solution 

uptak 

 کل پروتئین

Total 

protein 

 آلدئیددیمالون

Malondialdeh

yde 

 دیسموتاز سوپراکسید

Superoxide 

dismutase 

 روز اول )پس از برداشت(

first day(after harvesting) 

 Replication 2 ns0.14 ns0 ns0 ns0.25 ns0.001 ns0.14تکرار 

 CNP 2 *0.25 ns0 ns0 **19.37 **0.02 **6.7کلسیم  نانو ذرات

 SNP 2 *0.48 ns0 ns0 **10.48 **0.02 **8.03نقره  نانو ذرات

 CNP × SNP 4 *0.48 ns0 ns0 **4.92 *0.002 **1.3نقره  نانو ذرات × مکلسی نانو ذرات

 Error 16 0.14 0 0 خطا
0.13 0.001 0.14 

 C.V  0.93 0 0 1.7 1.8 1.6 ضریب تغییرات

 روز چهارم )پس از برداشت(

Fourth day (after harvesting) 

 Replication 2 ns0.25 ns0.25 0.00004ns ns0.59 ns50.0 ns0.1تکرار 

 CNP 2 *1.03 **29.48 0.01** **48.9 **1.56 **3.1کلسیم  نانو ذرات

 SNP 2 **7.81 **31.14 0.02** **30.7 **0.8 **114.7نقره  نانو ذرات

 CNP × SNP 4 *0.81 **2.37 0.002** **2.2 *0.01 *1.22نقره  نانو ذرات × کلسیم نانو ذرات

 Error 16 0.25 0.3 0.00003 0.21 0.03 0.19 خطا

 C.V.  0.93 0.49 0.82 2.66 5.6 1.37 ضریب تغییرات

ns ،**  درصد. 5و  1به ترتیب عدم معنی داری، معنی داری در سطح احتمال  *و 
ns, ** and *: non-significant, significant at p≤0.01 and p≤0.05, respectively 
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 در روزهای هشتم ودوازدهم (Classic Cezanne )رقم گل رز شاخه بریدهروی صفات  ذرات نقره نانوکلسیم و  ذرات نانو ایتیماره. تجزیه واریانس اثرات 3جدول 

Table 2. ANOVA for the effects of Results of calcium nanoparticles (CNP) and silver nanoparticles (SNP) treatments on rose cut flower (Classic Cezanne) 

characteristics at eighth and twelfth days 
  Means of Square میانگین مربعات   

نمونه برداری  زمان

Sampling time  

 منابع تغییرات

Sources of variance 

درجه 

 آزادی

df 

 قطر گل

Flower 

diameter 

 وزن تازه

Fresh 

weight 

 جذب محلول نسبی میزان

 شده

Vase solution uptak 

 کل روتئینپ

Total 

protein 

 آلدئیددیمالون

Malondialde

hyde 

 دیسموتاز سوپراکسید

Superoxide 

dismutase 

روز هشتم )پس از 

 برداشت(

Eighth day (after 

harvesting) 

 Replication 2 0.03ns 0.03ns 0.000003ns 0.03ns 0.01ns 0.03nsتکرار 

 **CNP 2 22.92** 24.10** 0.06** 44.59** 2.11** 22.37کلسیم  نانو ذرات

 **SNP 2 29.14** 105.80** 0.04** 79.59** 2.76** 38.37نقره  نانو ذرات

 *CNP × SNP 4 3.75** 1.81** 0.002** 4.09* 0.16** 2.42نقره  نانو ذرات × کلسیم نانو ذرات

 Error 16 0.20 0.24 0.00001 0.12 خطا

 

0.004 0.32 

 C.V.  0.87 0.49 0.50 3.64 1.4 2.15 ضریب تغییرات

روز دوازدهم )پس از 

 برداشت(

Twelveth day 

(after harvesting) 

 Replication 2 0.14ns 0.14ns 0.00005ns 0.11ns 0.002ns 0.14nsتکرار 

 **CNP 2 23.14** 8.48** 0.04** 30.77** 1.40** 9.14کلسیم  نانو ذرات

 **SNP 2 49.37** 190.7** 0.04** 45.77** 3.60** 42.25نقره  نانو ذرات

 **CNP × SNP 4 6.14** 4.14** 0.003** 0.22* 0.60** 2.31نقره  نانو ذرات × کلسیم نانو ذرات

 Error 16 0.18 0.39 0.00002 0.02 0.001 0.14 خطا

 C.V.  0.87 0.68 0.7 5.6 0.7 1.51 ضریب تغییرات

ns ،**  درصد. 5و  1داری، معنی داری در سطح احتمال به ترتیب عدم معنی  *و 
ns, ** and *: non-significant, significant at p≤0.01 and p≤0.05, respectively 
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 عمر گلجای

با  نقره نانو ذراتگرم در لیتر میلی10کلسیم همراه با  نانو ذراتگرم در لیتر میلی 10در صفت عمر گلجای تیمار  1براساس شکل 

 نانو ذراتگرم در لیتر میلی 5همراه با کلسیم  نانو ذراتگرم در لیتر میلی10ترین تیمار بود و پس از آن تیمار اثربخش روز 33/11 میانگین

گرم کلسیم همراه با غلظت صفر میلی نانو ذراتگرم در لیتر که نسبت به تیمار شاهد )غلظت صفر میلی قرار داشت روز 11با میانگین  نقره

ها را به یک ، اثر ضد میکروبی است که آننانو ذراتهای اصلی یکی از عملکرد. افزایش دادچهار روز  عمر گل ها رانقره(  نانو ذراتدر لیتر 

کلسیم به محلول گلجای باعث افزایش ماندگاری افزودن  کند.های شاخه بریده تبدیل میمحلول نگهدارنده موثر برای افزایش عمر گل

یا الکتات استفاده  کلریدکلسیم عنوانهایی بهکلسیم معموالً از طریق محلول (. 2014et alPerik ,.گردد )می های شاخه بریدهگل

های کلسیم در گل(. تیمارهای حاوی 7Combrink, 201) شود و این تیمارها باعث افزایش عمر گلجای در گیاه ژربرا گردیده استمی

نقره  نانو ذراتزمان همچنین کاربرد هم (. 2008et al.Nikbakht ,ژربرا مانع خم شدن ساقه و افزایش عمر ماندگاری گل ژربرا گردید )

سنتز اتیلن و انسداد عروق . (Kamiab, 2017and  Samadzadehباعث افزایش عمر گلجای آن شد ) آلسترومریاو کلسیم روی گل 

(.  2017et alSudaria ,.ها دانست )ترین عوامل در کاهش عمر گلجای در گلتوان به یکی از عمدهها یا هوا را میتوسط میکروب

 et alSkutnik ,.در گیاه شاه اشرفی شد ) گلجایفزایش عمر نقره به دلیل بلوکه کردن مسیر سنتز اتیلن باعث ا نانو ذراتاستفاده از 

 Liuهمچنین استفاده از نانو ذرات نقره روی گیاه میخک به دلیل متوقف کردن تولید اتیلن باعث افزایش عمر گلجای شده است ) (.2020

., 2018et alگرم در لیتر باعث کاهش خمش گل و میلی 10داری به غلظت نقره در محلول نگه نانو ذراته از (. همچنین استفاد

 Dianthusذرات نقره به محلول گلدانی میخک ) اضافه کردن نانو. ( 2016et alHajizadeh ,.)د یپراکسیداسیون لیپیدی گرد

.L caryophyllus،باعث حفظ تعادل آب ) ( 2019 ,.وزن تازه و تاخیر در پژمردگی گردیدet alLin  با توجه به نتایج سایر تحقیقات .)

 توانایی افزایش عمر گلجای را در رزهای شاخه بریده دارند. نانو ذراتو تحقیق اخیر 
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 (Classic Cezanne )رقمز ر شاخه بریده گل عمرگلجایبر  آزمایش تیمارهای اثر. 1شکل

Figure1. Effect of experimental treatments on the vase life (Day) of rose cut flower. 
 

نانو گرم بر لیتر میلی 5= غلظت  5CNکلسیم ، نانو ذراتگرم بر لیتر = غلظت صفر میلی0CN) .در هر ستون حروف یکسان نشان دهنده عدم تفاوت معنی دار میباشد

 نانو ذرات لیتر بر گرممیلی 5 غلظت=  5SNنقره،  نانو ذرات لیتر بر گرممیلی صفر غلظت=  0SN، کلسیم  نانو ذراتگرم بر لیتر میلی 10= غلظت  10CN ، کلسیم راتذ

 (نقره نانو ذرات لیتر بر گرممیلی 10 غلظت=  10SNنقره، 

In each column, values with same letter does not have significantly difference with each other. (CN0 = concentration of zero 

mg. L-1 calcium nanoparticles, CaN5 = concentration of 5 mg. L-1 calcium nanoparticles, CN10= concentration of 10 mg. L-1 

calcium nanoparticles, SN0 = Concentration of zero mg. L-1 calcium nanoparticles, SN5 = Concentration of 5 mg. L-1 silver 
nanoparticles and SN10= Concentration of 10 mg. L-1 silver nanoparticles) 

 

 برداشت از پس در بریده رز هایگل قطر بر آزمایش تیمارهای اثر

نقره  نانو ذراتگرم در لیتر میلی10کلسیم همراه با  نانو ذراتگرم در لیتر میلی 10در روز اول نمونه برداری گل های تیمار شده با 

نقره( یک میلی متر اختالف  نانو ذراتگرم در لیتر میلیکلسیم همراه با غلظت صفر  نانو ذراتگرم در لیتر )غلظت صفر میلینسبت به شاهد 

شد که این اختالف ایجاده شده می  مشاهدهمیلی متر اختالف  7و  6، 2داشت و در روز چهارم، هشتم و دوازدهم نمونه برداری به ترتیب 

به طور کلی در صفت قطر   ر شده باشد.به علت کاهش کیفیت و پژمردگی گلبرگ ها در نمونه های شاهد نسبت به نمونه های تیما دتوان

ها کاهش یافت. بیشترین قطر گل در روز چهارم، هشتم و گل با گذشت زمان قطر گل افزایش داشت، اما پس از روز چهارم قطر گل

گرم در لیتر میلی10 کلسیم همراه با نانو ذراتگرم در لیتر میلی 10میلی متر، برای تیمار با غلظت  33/54و  55، 66/55دوازدهم به ترتیب 

کلسیم بر گل ژربرا ابتدا  نانو ذراتدر صفت قطر گل حفظ تورژسانس گل بسیار مهم است. تیمار  .(5و  4)جداول  نقره مشاهده شد نانو ذرات

et González -Garcíaهای تیمار شده توانایی بیشتری در حفظ تورژسانس خود داشتند )افزایش و سپس کاهش یافت و به طور کلی گل

, 2022al.) و طول ساقه، ارتفاع جمله از پارامترهایی افزایش های رز شاخه بریده باعثآمین روی گلزمان سولفات کلسیم و پلیکاربرد هم 

( که نتایج این تحقیقات با ahroomi, 2018Hosseini Farahi and Aboutalebi J) گلجای گردید عمر و ساقه تازه وزن گل، قطر

گرم بر لیتر نانو میلی 2گزارش شده است محلول محافظ حاوی مشاهدات حاصل از تیمار های مورد استفاده در این آزمایش مطابقت دارد. 

et  Mohammadi Ostad Kalayehذرات نقره موجب افزایش طول عمر گل شاخه بریده، قطر گل و درصد شکوفایی در گل رز گردید )

., 2011al.) 
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 در روزهای اول و چهارم (Classic Cezanne )رقمگل رز شاخه بریده  روی صفات ذرات نقره نانوکلسیم و  ذرات نانو تیمارهایاثرات  میانگین . مقایسه4 جدول
Table 3. Mean squares for the effects of Results of calcium nanoparticles (CNP) and silver nanoparticles (SNP) treatments on some rose cut flower (Classic 

Cezanne) characteristics at eighth and twelfth days  
نمونه برداری  زمان

Sampling time  تیمار ها 

Treatments 

 قطر گل

Flower 

diameter 
(mm) 

 نسبی تر وزن

Relative 

Fresh weight 
 (% initial 

Fw) 

 شده جذب محلول نسبی میزان

Vase solution uptak 
)1-day.Fw1-g mL.( 

 کل پروتئین

 (mg.Total protein 

Fw)1-g 

 آلدئیددیمالون

Malondialdehyde 
Fw) 1-(μmol. g 

 سوپراکسید دیسموتاز

Superoxide dismutase 
(unit.g-1.protein) 

 روز اول )پس از برداشت(

first day(after 

harvesting) 

CN0SN0 41bc 100 a 0a 20e 2.16b 21.66c 

CN0SN5 40.66c 100a 0a 20e 2.1c 22c 

CN0SN10 41.33b 100a 0a 20e 2.13c 22c 

CN5SN0 41bc 100a 0a 19.66e 2.23a 21.66c 

CN5SN5 41bc 100a 0a 21.66c 2.1c 23.66b 

CN5SN10 41bc 100a 0a 20e 2.1c 24b 

CN10SN0 41.33b 100a 0a 21d 2.1c 22c 

CN10SN5 41.33b 100a 0a 23.66b 2.03d 24b 

CN10SN10 42a 100a 0a 24.66a 2d 24.66a 

 روز چهارم )پس از برداشت(

Fourth day (after 

harvesting) 

CN0SN0 53.66de 108.33d 0.63h 12f 4.2a 28e 

CN0SN5 54.66bc 110.33bc 0.65f 15.66e 3.76b 32.66d 

CN0SN10 54.33cd 110c 0.67e 17d 3.8b 33.33cd 

CN5SN0 53e 108d 0.61i 17.33d 3.66b 28e 

CN5SN5 54.33cd 111b 0.7d 18.33c 3.1c 34bc 

CN5SN10 54.66bc 111b 0.71c 19.33b 3c 34.66ab 

CN10SN0 53e 109.66c 0.64g 17.33d 3.5b 27.66e 

CN10SN5 55.33ab 114.33a 0.76b 19.33b 3.03c 34.66ab 

CN10SN10 55.66ab 114.66a 0.78a 21.33a 2.93c 35a 

 صفر غلظت=  0SN، کلسیم  نانو ذراتگرم بر لیتر میلی 10= غلظت  10CN ، کلسیم نانو ذراتگرم بر لیتر میلی 5= غلظت  5CNکلسیم ، نانو ذراتگرم بر لیتر = غلظت صفر میلی0CN) .دم تفاوت معنی دار میباشددر هر ستون حروف یکسان نشان دهنده ع

 (نقره نانو ذرات لیتر بر گرممیلی 10 غلظت=  10SNنقره،  ذراتنانو  لیتر بر گرممیلی 5 غلظت=  5SNنقره،  نانو ذرات لیتر بر گرممیلی

In each column, values with same letter does not have significantly difference with each other. (CN0 = concentration of zero mg. L-1 calcium nanoparticles, CaN5 = concentration of 5 mg. L-1 

calcium nanoparticles, CN10= concentration of 10 mg. L-1 calcium nanoparticles, SN0 = Concentration of zero mg. L-1 calcium nanoparticles, SN5 = Concentration of 5 mg. L-1 silver 

nanoparticles and SN10= Concentration of 10 mg. L-1 silver nanoparticles) 
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 در روزهای هشتم ودوازدهم (Classic Cezanne )رقمگل رز شاخه بریده  روی صفات ذرات نقره نانوکلسیم و  ذرات نانو تیمارهایاثرات  میانگین مقایسه .5 جدول
Table 3. Mean squares for the effects of Results of calcium nanoparticles (CNP) and silver nanoparticles (SNP) treatments on some rose cut flower flower 

(Classic Cezanne) characteristics at eighth and twelfth days 
نمونه برداری  زمان

Sampling time  

 تیمار ها

Treatments 

 قطر گل

Flower 

diameter 
(mm) 

تر نسبی وزن  

Relative 

Fresh weight 
 (% initial 

Fw) 

 شده جذب محلول نسبی میزان

Vase solution uptak 
)1-day.Fw 1-g .ml( 

کل پروتئین  

Total protein 

(mg. g-1 Fw) 

 آلدئیددیمالون

Malondialdehyde 
Fw) 1-(μmol. g 

 سوپراکسید دیسموتاز

Superoxide dismutase 
(unit.g-1.protein) 

 روز هشتم )پس از برداشت(

Eighth day (after 

harvesting) 

CN0SN0 49d 96f 0.56i 4h 6.13a 23f 

CN0SN5 50.66c 100d 0.62g 7.33g 4.93c 25.66d 

CN0SN10 51bc 101c 0.64f 9.66e 4.6d 26d 

CN5SN0 49.33d 95g 0.6h 7g 5.16b 24.33e 

CN5SN5 51.33bc 101.33c 0.76d 11d 4.36e 28c 

CN5SN10 51.66b 102.66b 0.78c 13b 4.26f 28.33bc 

CN10SN0 49.66d 98e 0.68e 8f 4.66d 25.33d 

CN10SN5 55a 104a 0.79b 11.66c 4.2f 29ab 

CN10SN10 55a 104.33a 0.84a 14a 3.93g 29.66a 

 روز دوازدهم )پس از برداشت(

Twelveth day (after 

harvesting) 

CN0SN0 47.66c 85.66g 0.5h 4f 7a 23e 

CN0SN5 50b 93.33d 0.53g 6.66e 5.13e 24.66d 

CN0SN10 49.66b 96.66a 0.54f 8.66d 5f 25.33c 

CN5SN0 47c 87.33f 0.56e 7e 5.83b 23e 

CN5SN5 50b 94.66c 0.57d 10c 5.16d 27b 

CN5SN10 50.33b 95.33bc 0.68c 11.3ab 5.06ef 27.66a 

CN10SN0 47.33c 89.33e 0.7b 7.33e 5.3c 23e 

CN10SN5 54a 96ab 0.73a 10.66bc 5.06ef 27.66a 

CN10SN10 54.33a 96ab 0.73a 12a 4.4g 28a 

 صفر غلظت=  0SN، کلسیم  نانو ذراتگرم بر لیتر میلی 10= غلظت  10CN ، کلسیم نانو ذراتگرم بر لیتر میلی 5= غلظت  5CNکلسیم ، نانو ذراتگرم بر لیتر = غلظت صفر میلی0CN) .در هر ستون حروف یکسان نشان دهنده عدم تفاوت معنی دار میباشد

 (نقره نانو ذرات لیتر بر گرممیلی 10 غلظت=  10SNنقره،  نانو ذرات لیتر بر گرممیلی 5 غلظت=  5SNنقره،  نانو ذرات لیتر بر گرممیلی

In each column, values with same letter does not have significantly difference with each other. (CN0 = concentration of zero mg. L-1 calcium nanoparticles, CaN5 = concentration of 5 mg. L-1 

calcium nanoparticles, CN10= concentration of 10 mg. L-1 calcium nanoparticles, SN0 = Concentration of zero mg. L-1 calcium nanoparticles, SN5 = Concentration of 5 mg. L-1 silver 

nanoparticles and SN10= Concentration of 10 mg. L-1 silver nanoparticles) 

 



 

14 

 

 شده  جذب محلول نسبی میزانو ها گل شاخه نسبی تر وزن

نقره نسبت به  نانو ذراتگرم در لیتر میلی10کلسیم همراه با  نانو ذراتگرم در لیتر میلی 10گل های تیمار شده با ای در بررسی روند مقایسه

نقره( در روز اول نمونه برداری اختالفی وجود  نانو ذراتگرم در لیتر کلسیم همراه با غلظت صفر میلی نانو ذراتگرم در لیتر )غلظت صفر میلیاهد ش

 خهشا نسبی تردر صفت وزن درصد اختالف مشاهده شد. به طور کلی 34/10و  8، 33/6نداشت و در روز های چهارم، هشتم و دوازدهم به ترتیب 

 گرم در لیترمیلی 10غلظتکلسیم با  نانو ذراتهای تیمار شده با ها کاهش یافت و این در حالی بود که گلها با گذشت زمان وزن گلگل

کلسیم همراه  نانو ذراتگرم در لیتر میلی 10در روز چهارم و در غلظت هاگل شاخه نسبی تروزن. بیشترین میزان کاهش وزن کمتری داشتند

 5کلسیم و تیمار  نانو ذراتگرم در لیتر میلی 10گرم در لیتر بود و پس از آن تیمارمیلی 10نقره به غلظت  نانو ذراتار پس از برداشت با تیم

تر شاخه بودیم داری با هم نداشتند. پس از روز چهارم شاهد روند کاهشی در صفت وزننقره بود که تفاوت معنی نانو ذراتگرم در لیتر میلی

گرم کلسیم و تیمار صفر میلی نانو ذراتگرم در لیتر وری که کمترین میزان وزن تر شاخه در روز دوازدهم تیمار شاهد )تیمار صفر میلیبه ط

  .(5و  4)جداول  نقره( مشاهده گردید نانو ذراتدر لیتر 

ف معنی داری مشاهده نشد و در نمونه برداری نتایج این تحقیق نشان داد در صفت میزان محلول جذب شده در روز اول نمونه برداری اختال

نقره نسبت به شاهد  نانو ذراتگرم در لیتر میلی10کلسیم همراه با  نانو ذراتگرم در لیتر میلی 10گل های تیمار شده با روز چهارم، هشتم و دوازدهم 

میلی لیتر در روز محلول  23/0و  28/0، 15/0نقره(  نانو ذراتر گرم در لیتکلسیم همراه با غلظت صفر میلی نانو ذراتگرم در لیتر )غلظت صفر میلی

ابتدا افزایش میزان جذب  تورژسانس سلول ها نمونه تیمار شده نسبت به شاهد شد. به طور کلی در این صفتبیشتر جذب شده است که باعث حفظ 

-میلی 10جذب مواد محلول در روز هشتم و تیمار  مواد مشاهده شد و پس از روز هشتم میزان جذب محلول کاهش یافت. بیشترین میزان

گرم مشاهده شد. در روز دوازدهم کمترین میلی 10نقره به غلظت  نانو ذراتکلسیم همراه با تیمار پس از برداشت  نانو ذراتگرم در لیتر 

کلسیم  نانو ذراتگرم در لیتر میلی 10ر میلی لیتر در روز( و بیشتر آن متعلق به تیما 5/0میزان جذب مواد محلول متعلق به تیمار شاهد )

. کاهش وزن به (5و  4)جداول  میلی لیتر در روز( بود 73/0گرم در لیتر )میلی 10نقره به غلظت  نانو ذراتهمراه با تیمار پس از برداشت 

ش وزن یک شاخص مهم در کیفیت پس از برداشت خم شدن ساقه و کاه (Rani and Singh, 2014دلیل جذب کمتر آب در گیاه )

یابد از این رو، اگر جذب آب (. تعرق همراه با جذب آب پس از قطع گل افزایش می 2016et alSaeed ,.است )های شاخه بریدهگل

دهند و باعث کم آبی و از بین رفتن ب خود را از دست میهای گل بریده آکافی نباشد یا به اندازه مورد نیاز گل شاخه بریده نباشد، ساقه

های هر چقدر میزان جذب مواد محلول بیشتر باشد میزان عمرگلجای در گل  (. 2014et alPerik ,.) شودها میتورژسانس در تمام بافت

  .(dy, 2020Ha-El-Abdشاخه بریده بیشتر است )

در تیمارهایی که حاوی میزان  (.Combrink, 2017گردند )تیمارهای حاوی کلسیم باعث افزایش جذب در محلول جذب شده می

داری ( توانایی نگه2020et alMazraei -Moallaye ,.کلسیم هستند میزان بیشتر جذب محلول گزارش شده است ) نانو ذراتبیشتری 

-با شروع مراحل پیری در گل (. 2018et alMohamed ,.باشد )شکل گل و از دست ندادن آب در پس از برداشت بسیار حائز اهمیت می

از طرف دیگر  (.Reid and Jiang, 2012د )نمایها شروع به کاهش میها کاهش می یابد و وزن آنهای شاخه بریده توانایی جذب در آن
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های شاخه های آوندی وارد ساقه گلبرند، بلکه از طریق بافتهای در حال رشد در محلول گلدان را از بین مینقره نه تنها باکتری نانو ذرات

در گل رز  نقره نانو ذراتبا  (. تیمارNaing & Kim, 2020کنند )میها در انتهای بریده شده جلوگیری شوند و از تجمع باکتریبریده می

های رز دهد. گلبا محدود کردن رشد باکتری، سرعت تعرق و هدایت روزنه، نرخ جذب آب و وزن تازه را افزایش می شاخه بریده و میخک

اند و این درحالی است که انتهای بریده شده ساقه رز تیمار شده با آب مقطر نتهای باز بودهنقره دارای آوند چوبی با ا نانو ذراتتیمار شده با 

گرم در لیتر محلول گلدانی میلی 5ذرات نقره با غلظت  (. همچنین تیمار نانوAmin, 2017اند )ها مسدود شدهبه دلیل وجود میکروارگانیسم

ذرات نقره به محلول گلدانی گل رز شاخه بریده باعث  (. اضافه کردن نانو 2014et alKoohkan ,.گردد )تیلن میباعث سرکوب تولید ا

 به ترتیب به محلول گلدانی ذرات نقره (. اضافه کردن نانو 2017et alLi ,.) گرددجلوگیری از انسداد انتهای ساقه به دلیل رشد باکتری می

نانو گرم در لیتر میلی 50(، همچنین اضافه کردن Shafiee masoule, 2018) روز در گیاه گاردانیا شد. 8 باعث افزایش عمر گل تا 

همانطور که نتایج  (. 2013et alVinodh ,.گل لیلوم باعث حفظ سایز گل و تداوم در جذب آب گردید ) نقره در محلول نگهدارنده ذرات

شده  جذب محلول نسبی میزانو صفت  هاگل شاخه نسبی تر وزن در صفت ذرات نقره باعث بهبود نشان داد نانو ذرات کلسیم همراه با نانو

 گردند.می

  دیسموتاز آلدئید و آنزیم سوپراکسیددیمالون، کل پروتئین

 10های تیمار شده با ز اول، چهارم، هشتم و دوازدهم گلدر نمونه برداری رو پروتئین کلن تحقیق نشان داد در صفت میزان نتایج ای

ذرات  گرم در لیتر نانو)غلظت صفر میلیذرات نقره نسبت به شاهد  گرم در لیتر نانومیلی10ذرات کلسیم همراه با  گرم در لیتر نانومیلی

گرم ماده تازه، اختالف نشان داد. گرم در میلی 8و  10، 33/9، 66/4رتیب ذرات نقره( به ت گرم در لیتر نانوصفر میلی کلسیم همراه با غلظت

گرم در میلی 66/24شترین میزان پروتئین )میزان پروتئین کل با گذشت زمان در تمام تیمارهای مورد بررسی کاهش یافت. بیبه طور کلی 

 10گرم در لیتر همراه با تیمار پس از برداشت نقره به غلظت میلی 10ذرات کلسیم به غلظت  تیمار نانوو در  گرم ماده تازه( در روز اول

گرم )غلظت صفر میلیام در تیمار شاهد 12میلی گرم در گرم ماده تازه( آن در روز هشتم و  4گرم در لیتر مشاهده شد و کمترین میزان )میلی

 . (5و  4)جداول  مشاهده شدنقره(  نانو ذراتگرم در لیتر با غلظت صفر میلی کلسیم همراه نانو ذراتدر لیتر 

 10های تیمار شده با ز اول، چهارم، هشتم و دوازدهم گلبرداری رودر نمونه پروتئین کلنتایج این تحقیق نشان داد در صفت میزان 

ذرات  گرم در لیتر نانو)غلظت صفر میلیذرات نقره نسبت به شاهد  گرم در لیتر نانومیلی10ذرات کلسیم همراه با  گرم در لیتر نانومیلی

میکرو مول در گرم ماده تازه اختالف نشان   6/2و  2/2، 27/1، 16/0ذرات نقره( به ترتیب  گرم در لیتر نانوکلسیم همراه با غلظت صفر میلی

لدئید نشان داد که با گذشت زمان میزان آن افزایش یافت و بیشترین آنتایج تاثیر تیمارهای این آزمایش بر میزان مالون دیداد. به طور کلی 

 نانوآن در تیمار ( میکرو مول در گرم ماده تازه 4/4ام در تیمار شاهد و کمترین میزان )12( آن در روز میکرو مول در گرم ماده تازه 7میزان )

 نتایج این تحقیقگرم در لیتر مشاهده شد. میلی 10اشت نقره به غلظت گرم در لیتر همراه با تیمار پس از بردمیلی 10ذرات کلسیم به غلظت 

ذرات کلسیم  گرم در لیتر نانومیلی 10های تیمار شده با ز اول، چهارم، هشتم و دوازدهم گلبرداری رودر نمونه پروتئین کلمیزان  نشان داد،

گرم در ذرات کلسیم همراه با غلظت صفر میلی گرم در لیتر نانوصفر میلی)غلظت ذرات نقره نسبت به شاهد  گرم در لیتر نانومیلی10همراه با 
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در صفت آنزیم . به طور کلی وجود داشتاختالف  ،مول در گرم ماده تازه در دقیقهمیکرو 5و  66/6، 7، 3ذرات نقره( به ترتیب  لیتر نانو

این صفت در  (protein1-unit.g 35.. بیشترین میزان )شد مشاهدهسوپراکسید دیسموتاز ابتدا افزایش و سپس کاهش فعالیت این آنزیم 

گرم در لیتر در روز چهارم میلی 10گرم در لیتر همراه با تیمار پس از برداشت نقره به غلظت میلی 10کلسیم به غلظت  نانو ذراتتیمار 

در  صفت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز(ein).prot1-unit.g 28 مشاهده شد و در روز دوازدهم نمونه بردای پس از برداشت بیشترین میزان

ترین تیمار گرم در لیتر اثر بخشمیلی 10گرم در لیتر همراه با تیمار پس از برداشت نقره به غلظت میلی 10کلسیم به غلظت  نانو ذراتتیمار 

 . (5و  4)جداول  مورد بررسی بود

-دی افزایش نشت یونی و همچنین میزان مالوناین مهم باعث  کههای فعال اکسیژن باعث پراکسیداسیون لیپیدهای غشا شده گونه

عنوان محصول نهایی اکسیداسیون نشان دهنده تخریب و افزایش  آلدئید بهدی مالونگردد. میزان های دخیل میو سایر آنزیم آلدئید

های های آزاد و پیری گل، فعالیت آنزیمکند تا با کاهش رادیکالدهی عمل میکلسیم در مسیر سیگنال.ها استنفوذپذیری غشای سلول

های دهد تا باعث حفظ غشاء و دیواره سلولی گردد و عمر پس از برداشت گلاین مهم همچنین اجازه می اکسیدانی اصلی را القا کند.آنتی

(، اکسید نیتریک 2Ca+داده است که یون کلسیم )( برخی از تحقیقات نشان Rani and Singh, 2014شاخه بریده را افزایش دهد )

 .( 2012et alMa ,.باشند )ها میاکسیدان و آنزیمفنل، آنتی های مربوط به دفاع گیاه مانندمسئول فرآیند سیگنال دهی بیان مولکول

های دخیل در سیستم تری برخوردار هستند و آنزیمز سیستم ایمنی فعالتوجهی ااند به طور قابل گیاهانی که با تیمارهای کلسیمی تیمار شده

(. کاربرد تیمارهای حاوی   2014et alTejeswini ; ., 2014et alChandra ,.باشد )ایمنی گیاه تیمار شده بیشتر از سایر گیاهان می

فرنگی منجر به افزایش محتوای کلسیم گردید و از تخریب لیپید غشایی محافظت نمود که آن مسئول گوجه هایکلسیم بر میوه

فرنگی باعث های گوجه(. همچنین کاربرد کلسیم در میوه 2015et alChéour ,.پراکسیداسیون اسیدهای چرب غیراشباع چندگانه است )

، گردید که این مهم همزمان با افزایش تولید آمونیالیاز آالنینفنیل، اکسیداز فنل پلی، پراکسیداز مانندهای مرتبط با دفاع افزایش تعداد آنزیم

در تقویت دیواره سلولی با تجمع لیگنین نقش مهمی دارد و  اکسیداز فنل پلی و پراکسیداز افزایش،. بود  کاتاالز اکسیدانی مانندهای آنتیآنزیم

 . ( 2015et alChandra ,.شود )زای مهاجم مختلف میمنجر به محافظت در برابر عوامل بیماری این مهم

 ,Lo’ay and Ameerباعث کاهش تغییر رنگ بافت در میوه انبه گردیده است ) آسکوربیک اسیدذرات کلسیم و  تیمار همزمان نانو

 Yanمالون دی آلدئید یکی از محصوالت نهایی اکسیداسیون لیپیدهای غشایی است و یک شاخص حیاتی برای آسیب غشا است ) (.2019

, 2019and Chen.) دی همچنین کلسیم و کلر( 2اکسیدClOمیزان تنفس و محتوای ) ای را در زردآلوهای سردخانه مالون دی آلدئید

ذرات نقره باعث حفظ کلروفیل و کاهش پراکسیداسیون لیپیدی، افزایش  های آلسترومریا با نانو(. تیمار گل 2015et alWu ,.د )کاهش دا

با نتایج این تحقیق هم راستا  ( که2019et al Langroudi ,.گردد )فعالیت سوپراکسید دیسموتاز برای جلوگیری از استرس اکسیداتیو می

 باشد.می
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 کلی گیرینتیجه

و عمر پس از برداشت گل رز شاخه بریده رقم سزن مورد بررسی  بر کیفیت ذرات نقره و نانوکلسیم  تاثیر نانو ذرات پژوهش حاضردر 

 با مقایسه در نقره نانوذرات با کلسیم نانوذرات از فادهاست که گرفت نتیجه توانمی حاضر، تحقیق از آمدهدستبه نتایج به توجه با ،قرار گرفت

 افزایش نتیجه در و آب جذب افزایش با نقره ذرات نانو با کلسیم ذرات نانو از استفاده. است داشته بسزایی تأثیر صفات اکثر بر شاهد تیمار

ذرات نقره  و نانو کلسیمنانو ذرات گرم در لیتر میلی 10غلظت  تیمار بابه طور کلی  .بخشد می بهبود را گلدان عمر شرایط نسبی، تازه وزن
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